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Relações Comerciais Portugal-México: o Caso das Exportações 
 

 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 

O presente trabalho investiga as exportações portuguesas para o México. Após uma 
análise genérica ao ambiente de negócios no México e às relações comerciais entre os 
dois países, foi realizado um estudo quantitativo que reuniu questionários enviados 
por email a empresas que exportam para este país. Os resultados recolhem 
informações acerca da entrada e do conhecimento do mercado, da forma de 
exportação adoptada, do relacionamento com os clientes e das dificuldades e 
expectativas em relação ao mercado.  
 
 
Palavras-Chave: Exportações Portugal-México, Negócios com México, Ambiente de 
Negócios, Escolha do Mercado, Formas de Exportação.  
 
 
This paper is an investigation work on Portuguese exports to Mexico. After a generic 
overview on México business environment and on economic relationships between 
both countries, a quantitative study was done using an email survey among those 
Portuguese exporting firms. The findings of this investigation collect information 
about knowledge and market choice, export modes, customer relationships, 
difficulties and market expectations of doing business. 
 
Keywords: Portugal-México Exports, Business with México, Business Environment, 
Market Choice, Export Modes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A internacionalização das empresas portuguesas e, particularmente, a exportação dos 

seus produtos, tem sido um dos temas de discussão da actualidade. A discussão em 

volta deste tema reside nos benefícios associados à exportação, que não se restringem 

apenas às empresas, mas também ao país, uma vez que esta actividade é crucial para 

atingir crescimento económico e prosperidade (Pinho & Martins, 2010). Uma vez que 

as exportações são uma forma de ajudar o país a melhorar a sua balança de 

pagamentos, a aumentar as oportunidades de emprego e a melhorar o seu nível de 

vida é de esperar que, por parte das políticas económicas, haja um incentivo ao 

conhecimento e exploração de novos mercados através de programas de promoção 

das exportações e das outras formas de internacionalização (Racela et al., 2006).  

 

É sabido que os grandes países com economias emergentes, em particular os da 

América Latina, apresentam oportunidades bastante apelativas em termos de 

crescimento de novos mercados. Parece-nos então importante construir conhecimento 

sobre estes mercados por forma a explorar também as oportunidades emergentes 

relacionadas com estes países. A escolha do México para este estudo prende-se com 

um conjunto de factores que nos parece importante registar. Em primeiro lugar, 

porque se trata de uma economia extremamente dinâmica para onde o volume de 

exportações portuguesas tem aumentado de forma consistente nos últimos anos e, na 

nossa opinião, com perspectivas de aumentar ainda mais. Em segundo lugar, porque 

este país abriu de forma notável a sua economia através do estabelecimento de 

múltiplos tratados comerciais com o resto do mundo. Exemplo disso é o acordo de 

livre comércio EU-México que comemorou recentemente dez anos de existência e 

caminha para uma fase de fortalecimento de relações com vista à sua maturidade 

(Prida & Blanco, 2010). Em terceiro lugar, porque a sua proximidade geográfica e 

comercial com os seus vizinhos da NAFTA traz vantagens para quem já exporta ou 

pretende exportar para este ‘super bloco’. Efectivamente, muitas empresas 

multinacionais têm vindo a internacionalizar as suas actividades para o território 

mexicano como forma de reduzir custos e como porta de entrada para os atractivos 

mercados dos EUA e Canadá (Juan & Lohner, 2008). 
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O objectivo deste trabalho é contribuir para a intensidade de conhecimento sobre as 

exportações portuguesas, tentando perceber, junto das empresas que exportam para o 

México, como se desenvolvem os negócios com este país, ou seja, como se 

processam as exportações, o que definiu ou motivou a entrada neste país, que tipo de 

relacionamentos existem com o cliente final ou intermediários, que dificuldades e 

constrangimentos encontram no acesso ao mercado e que conhecimento e 

expectativas têm em relação ao mesmo. 

 

Este trabalho começa por fazer uma revisão de literatura abordando conceitos 

genéricos de análise, tais como, enquadramentos de um país (análise pest), o que 

entendemos por “negócios”, como aferimos o ambiente de negócios de um país 

(modelo do diamante de Porter), e que formas de entrada ou modos de operação as 

empresas dispõem para explorar um novo mercado1. Seguidamente, à luz dos 

conceitos gerais anteriores, fazemos a sua aplicação ao país em questão, abordando 

resumidamente os respectivos enquadramentos de análise (político, económico, 

sociocultural e tecnológico), caracterizando genericamente a forma de fazer negócios 

dos mexicanos, aplicando a metodologia de Porter (2009) ao território e, por fim, 

referindo as formas de operação legais para a entrada neste mercado. Depois 

passamos á análise das relações comerciais entre Portugal e México, onde fazemos 

referência à evolução da balança comercial entre os dois países, a análise da estrutura 

de exportações e importações, e breve referência à balança comercial de serviços e 

aos fluxos de investimento directo estrangeiro (IDE). 

 

Após esta secção, enunciamos então as questões de investigação e as hipóteses gerais 

à luz da análise e revisão de literatura anteriores. Assim sendo, foram colocadas 7 

grandes questões e com elas algumas hipóteses gerais foram levantadas. 

Seguidamente é apresentada uma breve explicação metodológica, onde se faz 

referência ao material recolhido, às variáveis que servem para testar as nossas 

hipóteses e ao questionário enviado ao universo disponível. Por fim, analisam-se os 

resultados da investigação à luz dos objectivos propostos e o capítulo de discussão e 

conclusão encerrará o trabalho sugerindo novos caminhos de investigação futura.  

 

                                                 
1 aqui foi dado maior ênfase à exportação, uma vez que esta é a forma de entrada escolhida pelo nosso 
universo de análise 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
  
2.1. Enquadramentos de análise 
 
2.1.1. Análise Pest 
 
Quando uma empresa ou negócio decide deslocar-se para um determinado país ou 

região, existe um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para analisar os 

factores macro que influenciam as suas operações nessa nova realidade. Uma dessas 

ferramentas é a análise PEST que, como o nome indica, refere-se às iniciais dos 

factores Políticos, Económicos, Socioculturais e Tecnológicos e que serve para 

examinar o impacto de cada um deles no futuro de um negócio. A utilização da 

análise PEST serve para quebrar determinados pressupostos e adaptar a empresa às 

realidades do novo contexto (Porter, 1990). Os resultados deste tipo de análise 

normalmente servem para tirar vantagens de oportunidades identificadas ou para 

elaborar planos de contingência contra determinadas ameaças no momento de definir 

um plano estratégico de negócios (Byars, 1991). Efectivamente, esta análise é 

bastante útil enquanto ferramenta estratégica para compreender o crescimento de um 

mercado, para definir o posicionamento de um negócio, para desenvolver um novo 

produto ou para direccionar as operações de uma empresa (Kotler, 1998). A análise 

PEST também serve para assegurar que o desempenho de uma empresa está 

positivamente alinhado com as forças de mudança que afectam o ambiente externo à 

organização (Porter, 1985). 

 

Enquadramentos da análise PEST: a) Político: sistema de governação, eleições, forças 

políticas e lideranças, ambiente legislativo, regulamentações sectoriais, política fiscal, 

análise geopolítica, segurança ou instituições; b) Económico: ciclos económicos, 

indicadores de crescimento, estabilidade macroeconómica, rendimento disponível, 

balança comercial, políticas económicas, produção ou produtividade; c) 

Sociocultural: factores demográficos, educação, estilos de vida, tendências de 

consumo, atitudes no trabalho, mentalidade, saúde ou nível de vida; d) Tecnológico: 

investimento em I&D, índices de inovação, taxas de obsolescência, transferência 

tecnológica, transportes e infrastruturas, tecnologias de informação, impactos 

ambientais ou utilização da energia. 
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2.1.2. O Ambiente de Negócios 
 
2.1.2.1. O que entendemos por “negócios”. 
 
 
O conceito de negócios varia de acordo com os diferentes contextos político-

económicos. Nas sociedades de economia predominantemente capitalista, onde os 

negócios são propriedade privada dos indivíduos, os negócios servem para gerar lucro 

e aumentar a riqueza dos seus detentores. Em oposição a este modelo temos as 

sociedades predominantemente socialistas em que os negócios se confundem com o 

conceito de meios de produção de bens e serviços para os indivíduos. Coexistem no 

entanto modelos mistos em que os detentores do negócio são uma mistura entre uma 

percentagem de indivíduos com outra de capital do estado do estado (Gupta, 2008). 

 

Se perguntarmos a uma pessoa qual é a principal razão da existência de um negócio 

ela responderá: maximizar o lucro dos seus proprietários. O famoso economista 

Milton Friedman, influente teórico do liberalismo económico, era um defensor 

acérrimo desta ideia, que muitos acabaram por criticar considerando que esta visão 

levaria a um darwinismo económico (Gupta, 2008). É evidente que o lucro continua a 

ser absolutamente crucial para a sobrevivência de qualquer negócio, todavia ele não é 

um fim em si mesmo, é antes um teste à validade de um negócio (Drucker, 2001; 

Ebertz, 2005). Assim como uma pessoa precisa de ar para respirar também um 

negócio precisa de lucro para sobreviver, no entanto, respirar não é a razão principal 

de existência de um ser humano (Anu Agha cit. Khorakiwala & Srinivasan, 2010). 

 

De acordo com Fitzgerald e Cormack (2008)o papel dos negócios na sociedade é criar 

e inovar produtos e serviços, utilizando recursos de forma eficiente, por forma a criar 

valor de modo lucrativo e em benefício da sociedade (Erbetz, 2005). Existirão muitos 

pontos de vista relativamente ao papel dos negócios na sociedade, todavia, de acordo 

com Drucker (2001) existirá apenas uma definição verdadeiramente válida quanto ao 

seu propósito: criar um cliente. 
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2.1.2.2. Análise do ambiente de negócios: o diamante de Porter 
 
Através da obra The Competitive Advantage of Nations, Michael Porter (1990) 

introduz um paradigma substancialmente diferente de aferir a qualidade do ambiente 

de negócios e, logo, a competitividade de um país. O modelo do diamante de Porter 

(Fig. 2-1), é uma ferramenta analítica composta por 4 pilares fundamentais. Cada um 

desses pilares é composto por um conjunto de variáveis individuais com impacto 

diferenciado na produtividade -  a competitividade de um país ou região é então 

determinada pelas características sistémicas do diamante. Perante esta ferramenta 

analítica, os governos podem enfrentar dois tipos de decisão para melhorar a 

competitividade: identificar as variáveis críticas de melhorar num determinado 

momento e definir as estratégias de melhoramento dessas variáveis (Ketels, 2006).  

 

Os 4 pilares da competitividade do diamante de Porter (1990) são:  

1. Condições dos factores (Inputs): os factores de produção de uma nação, incluindo 

recursos naturais e recursos construídos tais como infrastruturas ou força de trabalho. 

2. Contexto de concorrência entre empresas: a concorrência entre empresas nacionais 

e as condições que subjacentes à sua criação, gestão e organização ou governação. 

3. Condições da procura: a natureza e características da procura interna por produtos e 

serviços e o nível de sofisticação dos consumidores. 

4. Indústrias de suporte: a presença ou ausência de fornecedores e indústrias inter-

relacionadas que, no seu conjunto, são internacionalmente competitivas. 

 

 

1.
Condições
de factores

(Inputs)

2.
Contexto

concorrencial
das empresas

3.
Condições
da procura

4.
Indústrias
de suporte

1.
Condições
de factores

(Inputs)

2.
Contexto

concorrencial
das empresas

3.
Condições
da procura

4.
Indústrias
de suporte

 
 

Fig. 2-1. Diamante de Porter. Fonte: adaptado de Porter (1990) 
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2.1.3. Modos de entrada/operação. 
 

Antes de passarmos às formas de operação para entrar num novo mercado, é 

conveniente propormos uma estrutura de referência quanto aos processos de 

internacionalização que nos parece adequada para este estudo. Assim sendo, temos 

por um lado o modelo de Uppsala que diz que a internacionalização de uma empresa 

é um processo sequencial, por etapas, que depende da acumulação gradual de 

conhecimentos sobre mercados externos. À medida que se vai adquirindo 

conhecimento nos diferentes mercados, o nível de recursos tende a aumentar. Após 

uma expansão inicial, com risco reduzido, as empresas passam da menor para a maior 

distância psíquica em termos de formas de operação e de abordagem geográfica 

(Johanson & Valhne, 1977; Johanson & Wiedershein-Paul 1975; Nevado, 2010). 

Contrariamente a este modelo temos, por outro lado, a abordagem através de redes 

que considera a internacionalização das empresas como um processo interactivo entre 

as vantagens competitivas de uma empresa e aquelas que pertencem ao resto dos 

membros de uma rede. Por sua vez, as vantagens resultantes desse relacionamento, na 

qual a empresa está imersa, também interagem com as vantagens da própria 

localização (Johanson & Mattson, 1988; Nevado 2010). Resumindo, o nosso quadro 

de referência para este estudo situa-se entre um processo gradual de eliminação de 

obstáculos físicos, geográficos e de conhecimento e um processo assente num 

conjunto de redes de relacionamentos imersos entre as empresas (Owusu et al., 2007). 

 

Root (1994) define modo de entrada como um processo institucional que permite a 

uma organização introduzir produtos, tecnologia, competências ou outros recursos 

num país estrangeiro. Esta definição engloba as operações de marketing e produção 

no país de origem bem como todas as demais operações no país de destino, incluindo 

modos de exportação, formas contratuais e investimento estrangeiro (Sharma & 

Erramilli, 2004). As formas de entrada ou modos de operação num novo mercado 

estão amplamente estudados no âmbito da literatura sobre gestão internacional e 

existem múltiplas formas de as classificar. Podemos classificar as formas de acesso 

de acordo com a origem da produção (Viana & Hortinha, 2005), podemos classificá-

las de acordo com os graus de envolvimento e de controlo das operações (Leersnyder, 

1986), ou ainda de acordo com o seu risco e controlo ao longo do tempo (Root, 

1994).  
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Adoptaremos aqui a classificação de Welch et al., (2007) que nos diz que o processo 

de internacionalização de uma empresa pode adoptar três modos de operação: a) o 

modo de exportação; b) o modo de contratação e c) o modo de investimento. Assim 

sendo, as empresas podem vender os seus produtos e serviços recorrendo à 

exportação ou podem recorrer a contratos de licenciamento com outras empresas 

estrangeiras ou podem ainda expandir-se em subsidiárias, recorrendo para isso ao IDE 

(Helpman et al., 2002).  

 

a) Modo de Entrada: Exportação. 

O processo que conduz à escolha da exportação como forma de entrada num mercado 

pode ter várias origens e não ocorre necessariamente de uma forma sistemática ou 

sequencial (Welch et al, 2007). Assim sendo, existe um conjunto de influências, 

externas ou internas, que fazem iniciar o processo de exportação. Entre elas podemos 

referir o desempenho da empresa no mercado doméstico, os objectivos da 

organização em termos internacionais, a rede de contactos dos seus gestores, a 

estimulação por parte dos governos, a existência de estudos sobre mercados externos, 

a deslocação a feiras de negócios ou através da internet e das oportunidades que 

derivam dessa exposição. Em muitos casos as organizações decidem exportar devido 

à abordagem não solicitada de agentes ou distribuidores em que estes definem a 

forma específica de exportação (Ambler & Styles, 1998). Apesar de existirem 

evidências empíricas que indicam que muitas empresas começam a exportar devido a 

factores ou ocorrências externas, em muitas outros casos este processo é estruturado e 

organizado internamente, recorrendo-se a investigação de mercados e experiência na 

área (Welch et al., 2007).  

 

Após ter decidido pela exportação como o método de entrada num novo mercado, a 

empresa terá agora um conjunto de opções específicas disponíveis. Luostarinen e 

Welch (1990) consideram existir três formas de exportação: a própria, a directa e a 

indirecta (Fig. 2-2). Através da exportação própria, o fabricante é responsável pelo 

contacto directo com os clientes e pela colocação e distribuição do produto no país de 

destino, sem qualquer intermediário. Esta forma de entrada exige empenhamento em 

termos de recursos humanos, de conhecimento do mercado e dos processos inerentes 

à exportação. 
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Através da exportação directa, o fabricante exporta para intermediários domiciliados 

no país de destino, que depois distribuem o produto até ao cliente final. Esta 

modalidade exige igualmente o envolvimento da empresa na recolha de informação 

de mercado e nas suas políticas de distribuição. Como exemplo de intermediários 

temos os importadores, os agentes, os subcontratantes e as cadeias de compras, os 

quais estabelecem acordos com duração definida, formas de remuneração e zonas de 

actuação delimitadas e que, consoante as situações, podem ter maior ou menor 

envolvimento no processo em termos de posse e distribuição dos produtos, 

exclusividade ou risco de crédito (Viana & Hortinha 2005). Através da exportação 

indirecta o fabricante recorre a um intermediário no país de origem, que é responsável 

pela posterior exportação do produto. Esta forma de entrada exige menos recursos, 

comporta menos riscos, é dependente de terceiros e não dá um conhecimento real do 

mercado para onde se está a exportar. Como exemplos de intermediários temos os 

agentes e as empresas de trading, que geralmente oferecem o acesso a mercados 

difíceis mas com quem é difícil exercer poder de negociação. Existem ainda os 

agrupamentos de empresas, que são formas de cooperação que apresentam vantagens 

no transporte e no crédito e existem outras organizações cooperativas que promovem 

exportações para os seus associados e onde se incluem as associações webb-

pomerene, as export trading companies e o piggy-back export 2(Viana & Hortinha, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Webb-pomeren: incluem as associações de produtores e distribuidores e os cartéis de exportações. Export trading companies: 
envolvem maiores recursos que as anteriores mas permitem maior conhecimento à empresa do mercado-alvo. piggy-back export: 
possibilita à empresa a utilização da rede internacional de distribuição de outro fabricante, com vantagens para ambas as partes. 

 

Cliente FinalFabricante Export. Própria

Fronteira

I

I I I
Export. Directa

Export. Indirecta

Cliente FinalFabricante Export. Própria

Fronteira

I

I I I
Export. Directa

Export. Indirecta

 
Fig. 2-2. Formas de Exportação. Fonte: Luostarinen & Welch (adaptado por Nevado (2010)) 
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As formas de exportação que incluem a participação de um intermediário, nacional ou 

estrangeiro (assinalado a I na fig 2-2), levam-nos a reflectir acerca do seu papel no 

processo de transacção.  

 

Os intermediários da exportação são o interface do comércio internacional que ligam 

indivíduos e organizações, que de outra forma nunca estariam conectados. Muitas 

vezes eles identificam clientes, providenciam e financiam a distribuição, preenchem 

falhas no conhecimento do mercado e assumem um importante papel na redução de 

riscos inerentes a este tipo de operações (Hessels & Terjesen, 2008).  

 

No caso do intermediário residir no país de destino, o seu papel é tão importante que 

o sucesso ou insucesso das operações de exportação está altamente dependente da sua 

escolha inicial e da qualidade das relações resultantes dessa selecção. Por 

conseguinte, não é de estranhar que tantos exportadores apostem em criar, de forma 

activa e positiva, relacionamentos estratégicos com estes intermediários como forma 

de assegurar e controlar a performance das transacções (Welsh et al., 2007). 

Efectivamente, numa situação em que o cliente final começa a perceber que a 

transacção é difícil ou problemática então ele prefere um tipo de relacionamento mais 

próximo e preferencialmente opta por um intermediário local em vez de um 

estrangeiro – a proximidade da relação serve então como redutor de incerteza (Solner, 

2007). Por sua vez, o exportador que está orientado para o seu mercado e consciente 

da natureza e características do seu cliente final utilizará esse conhecimento como 

uma vantagem competitiva. A aplicação desse conhecimento leva ao 

desenvolvimento de sistemas de cooperação com os intermediários e, adicionalmente, 

ajuda o exportador a minimizar conflitos inter-culturais ou resultantes de falta de 

informação (Racela et al,. 2006). 

 

b) Modo de Entrada: Contratação. 

As formas contratuais presumem que se estabeleçam acordos duradouros entre 

empresas de países diferentes promovendo a transferência de conhecimentos, 

capacidades e formas de actuação alternativas à exportação e ao estabelecimento de 

filiais comerciais e produtivas (Simões, 2010). Nos casos em que a empresa acredita 

que existe necessidade em estabelecer vantagens competitivas, ao nível do marketing 

ou da produção, no país estrangeiro e que os recursos gerados por essas vantagens são 
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transferíveis para o país de origem então isso resulta em formas contratuais de 

operação 3 (Sharma & Erramilli, 2004). As formas contratuais de operação podem ser 

sob a forma de licenças, franchising, subcontratação e alianças. Através do contrato 

de Licença uma empresa concede a outra o direito de utilizar determinados 

conhecimentos ou direitos de propriedade industrial contra um pagamento 

normalmente em royalties (Nevado, 2010).  

 

Os contratos de franchising têm semelhanças com o licenciamento mas envolvem 

uma componente comercial mais aprofundada, sendo reguladas por uma imagem da 

marca que será reconhecida internacionalmente e um conceito de negócio 

uniformizado permitindo uma rápida entrada no mercado e o aproveitamento dos 

procedimentos estandardizados o que, também, poderá causar constrangimentos na 

adaptação dos produtos a diferentes contextos culturais (Simões,1997). Este tipo de 

contratos podem tomar a forma de Franchising de produção, de distribuição ou de 

serviços4. 

 

Através da subcontratação industrial a empresa contratante estabelece um acordo com 

outra empresa no país de destino para fabricar produtos ou componentes para 

posterior comercialização, em princípio, pela empresa contratante. Luostarinen e 

Welch (1990) fazem a distinção entre fabricação sob contrato e subcontratação. A 

primeira estaria reservada aos produtos e a segunda aos componentes. Esta distinção 

não faz sentido na linguagem corrente de gestão em Portugal (Nevado, 2010).  

 

As alianças definem-se por um conjunto diversificado de acordos entre empresas, 

caracterizados pela reciprocidade ou conjugação de esforços e de competências entre 

as empresas participantes (Nevado 2010). Alguns tipos de alianças, como é o caso das 

participações cruzadas ou as joint-ventures, por envolverem participação no capital, 

entram noutro tipo de classificação que se segue. 

                                                 
3 Em muitos destes casos é importante que os recursos a transferir estejam protegidos através de meios legais ou outros 
(patentes e copyright) de modo que a firma licenciadora possa usufruir dos proveitos provenientes dessa forma contratual  
(Sharma & Erramilli 2004) 

 
4 O Franchising de produção refere-se a cessão de know-how, licença de produção e direitos de comercialização de produto ou 
tecnologia. O Franchising de distribuição trata-se da comercialização de produtos sob a marca do franchisador. O Franchising 
de serviços – refere-se à exploração de uma insígnia, havendo transferência de know-how e métodos de gestão, podendo estar 
associado o fornecimento de produtos. É um conceito muito utilizado em hotelaria (Viana & Hortinha 2005) 
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c) Modo de entrada: Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

Esta forma de entrada implica a participação no capital de empresas sedeadas noutro 

país, na tentativa de influência ou controlo na sua gestão, excepto no caso dos 

investimentos em carteira que não envolvem o controlo da gestão dado o seu cariz 

financeiro. O investimento pode ser realizado de raiz, situação em que é criada uma 

nova empresa ou a aquisição de uma empresa, em que é adquirida total ou 

parcialmente a posição de uma empresa existente. A segunda forma apresenta claras 

vantagens nomeadamente no facto da empresa já possuir experiência no mercado e 

certamente possuir competências vantajosas e uma imagem que é reconhecida no 

país. O investimento no exterior pode ainda ser realizado mediante uma joint-venture 

sendo o capital repartido por duas ou mais empresas independentes tendo poder de 

decisão partilhados. Com este tipo de investimento as empresas vêem assim 

diminuído o seu risco tendo maior facilidade de integração nas redes locais, em 

contrapartida, poderão apresentar-se problemas no controlo da empresa e na 

coordenação, bem como, o risco de difusão do conhecimento a terceiros (Simões 

2010b). De acordo com Simões (1997b) o IDE pode classificar-se segundo três 

níveis: modo de concretização dos investimentos (investimentos de raiz versus 

aquisição), tipo de propriedade (joint-venture versus sole-venture) e actividades 

desenvolvidas (filial de captação de conhecimentos versus filial comercial versus 

filial produtiva). 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 De acordo com o tipo de filiais desenvolvidas elas podem tomar as seguintes opções: Sales Promotion Unit, Sales Unit, Purchasing 
Unit, R&D Unit, WareHouse Unit, Technology Transfer Unit, Financing Unit, Assembly Unit, Manufacturing Unit (Nevado 2010). 
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2.2. México: Análise do País 
 
2.2.1. Análise PEST ao México 
 
 
 

Designação Oficial: Estados Unidos Mexicanos 
 

Área: 1.964.375 km2 
 

População: 112 Milhões 
 

Densidade Populacional: 57,3 habitantes/ km2 
 

Forma de Governo: República Federal 
 

Chefe do Estado: Felipe Calderón (eleito em Julho de 2006). As próximas 
eleições para o Presidente e para as Câmaras Alta e Baixa do 
Congresso estão previstas para Julho de 2012. 
 

Principais Partidos 
Políticos: 

Governo: Partido Acción Nacional (PAN); Oposição: Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM o Verde); Partido Convergencia (CD); Partido del 
Trabajo (PT); Partido Nueva Alianza (PANAL). 
 

Capital: Cidade do México (17,8 milhões de habitantes). 
 

Outras cidades 
importantes: 

Guadalajara (3,7 milhões de habitantes) e Monterrey (3,2 
milhões de habitantes). 
 

Religião: Católica romana (76,5%); protestante (6,3%); outras (17,2%). 
 

Língua: A língua oficial é o castelhano, mas existem mais de 60 
dialectos indígenas, destacando-se os Náhuatl, Mayan, Zapotec 
e Mixtec. 
 

Unidade monetária: Peso mexicano (MXN) 
 

Ranking em negócios: Índice 6,90 (10 = máximo) 
 

Ranking geral:  34º (entre 82 países) (EIU – Jan 2011) 
 

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC – Janeiro 2011) 
 

Grau da abertura e 
dimensão relativa do 

mercado: 

Exp. + Imp. / PIB = 52,6% (2009)  

Imp. / PIB = 26,5% (2009)  

Imp. / Imp. Mundial = 1,9% (2009) 
 
 Fonte: AICEP. Rev. PortugalGlobal nº34 Abril 2011 

 
NOTA: Os enquadramentos Político, Económico, Sociocultural e Tecnológico 
encontram-se desenvolvidos em Anexos. 
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2.2.2. O Ambiente de Negócios no México 
 
2.2.2.1. Dimensões culturais nos negócios com o México. 
 
Compreender os aspectos culturais associados ao modo de fazer negócios num 

determinado país é um factor fundamental para uma negociação internacional de 

sucesso (Gestland, 1999; Quer et al., 2007). Os mexicanos têm um conjunto de 

formas e processos de fazer negócios que são próprios da sua cultura e dos seus 

valores. Para conhecer essa forma será necessário perceber como é que eles se vêm a 

si próprios, às suas famílias, à sociedade e à política (Leppert 1996). 

 

Num estudo 6efectuado a um grupo de 47 gestores de nacionalidade mexicana, 

Grosse (2001) identifica algumas dimensões que têm influência na forma de fazer 

negócios com os mexicanos: as relações de negócios, as atitudes face ao tempo, a 

família e religião e os padrões de comunicação. 

                                                

Em relação à primeira dimensão concluiu-se que os gestores dão bastante importância 

às relações de confiança antes de prosseguirem qualquer negócio. Por conseguinte, as 

relações pessoais estão primeiro do que as relações de negócios. Gesteland (1999) 

afirma que são necessárias duas ou três reuniões para construir uma relação de 

confiança com um mexicano e, normalmente, depois disso as discussões sobre 

negócios tendem a ter lugar: primeiro socializar e depois negociar (Grosse, 2001). Em 

relação à segunda dimensão, concluiu-se que existe alguma flexibilidade em relação 

ao tempo ora na marcação de encontros ou até mesmo no processo de decisão. Uma 

atitude relaxada em relação ao tempo pode ser explicada pelo facto de ser um povo 

mais orientado para as pessoas do que para a tarefa. Em relação à terceira dimensão, 

os valores relacionados com a família e a religião assumem uma especial 

preponderância e são, muitas vezes, questões prioritárias em relação aos negócios. A 

quarta dimensão foca aspectos relacionados com a importância de determinados 

comportamentos ou atitudes na negociação: a utilização do espanhol, falar de outros 

assuntos antes de abordar directamente o negócio, a cortesia e formalidade e o 

contacto físico.  

 

 
6 O estudo tem como referência e contraposição os aspectos culturais ligados aos gestores americanos a trabalhar em território 
mexicano. 
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De acordo com aquele estudo existem ainda outros aspectos culturais que influenciam 

a forma de fazer negócios, tais como, estar familiarizado com os níveis de corrupção 

do país ou ter conhecimento acerca da história, geografia, desporto ou rituais da 

cultura mexicana.  

 

Ehrlich (2006) considera ainda uma outra dimensão cultural com implicações nas 

relações de poder e de trabalho e que interferem na forma como se desenrolam os 

negócios. Assim sendo, poderá haver diferentes concepções acerca do que é “ser 

agradável” ou ser “objectivo”, o que leva a uma tendência cultural para evitar 

situações de confronto, devido ao receio de colocar em risco determinados 

entendimentos. Como resultado, as informações negativas ou desagradáveis tendem a 

ser ocultadas ou modificadas por forma a não interferir nas relações. 

 

Por sua vez, Hise et al,. (2003) estabelecem 15 dimensões culturais significantes que 

têm impacto na forma de fazer negócios com os mexicanos. Através da Tabela 2-1 

podemos ver a classificação dessas dimensões por ordem de importância. 

 

 
 Tabela 2-1. Dimensões culturais importantes na forma de fazer 

negócios no México.  
1. Disponibilidade para socializar em lanches e jantares 

2. Oferecer presentes para as esposas e filhos do cliente mexicano 
3. Conversar sobre temas sociais antes de falar de negócios. 
4.  Ter viajado anteriormente ao México 
5. Ter referências ou ser apresentado por alguém relacionado com os negócios 
6. Etiqueta e cortesia 
7. Vestir roupa adequada aos negócios 
8. Disponibilidade para falar em espanhol 
9. Ser flexivel em relação a datas e horas marcadas 
10. Utilizar formas correctas de tratamento  
11. Afabilidade 
12. Conhecimento do ambiente de negócios 
13. Interesse em visitar sítios históricos 
14. Conhecimento da cultura e história do México 
15. Entusiasmo 

Fonte: Hise e tal (2003) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                        Pedro Nuno Neto. Mestrado em Ciências Empresariais. Iseg. Junho 2011 19

http://www.mexconnect.com/authors/69-dr-marc-j-ehrlich


Relações Comerciais Portugal-México: o Caso das Exportações 
 

 

 
2.2.2.2. Aplicação do modelo do diamante ao México 
 

Para aferir as vantagens e desvantagens do ambiente de negócios de um país, Porter 

(2009) utiliza uma metodologia que consiste em corresponder os 12 pilares de 

competitividade divulgados anualmente pelo World Economic Fórum aos 4 pilares do 

seu modelo do diamante. A Fig. 2-3 ilustra essa metodologia e através dela podemos 

perceber essa correspondência. Assim sendo, cada um destes 12 pilares é por sua vez 

composto por um conjunto de outras variáveis que estão classificadas num índice – 

Global Competitiveness Índex - em que concorrem 134 economias do mundo. Os 12 

pilares desempenham um papel importante para os países enquanto condutores de 

competitividade, no entanto a sua importância difere de acordo com cada estádio de 

desenvolvimento do país. Diferentes pilares afectam diferentes países de formas 

diferentes. Os elementos que conduzem à produtividade e, consequentemente, à 

competitividade vão mudando de acordo com a evolução e o desenvolvimento de 

cada país (World Economic Fórum, 2009) 

 

 Os 12 pilares da competitividade (WEF)

Instituições
Infrastrutura
Estabilidade Macroeconómica
Saúde e educação básicas
Ensino superior e formação
Eficiência do mercado de produtos
Eficiência do mercado laboral
Sofisticação do mercado financeiro
Desenvolvimento Tecnológico
Dimensão de mercado
Ambiente de negócios
Inovação

Os 4 pilares da competitividade (Porter)

Condições dos Factores (Inputs)

Contexto da Concorrência

Condições da Procura

Industrias relacionadas de suporte

Vantagens/ Desvantagens Competitivas

Vantagens/ Desvantagens Competitivas

Os 12 pilares da competitividade (WEF)

Instituições
Infrastrutura
Estabilidade Macroeconómica
Saúde e educação básicas
Ensino superior e formação
Eficiência do mercado de produtos
Eficiência do mercado laboral
Sofisticação do mercado financeiro
Desenvolvimento Tecnológico
Dimensão de mercado
Ambiente de negócios
Inovação

Os 4 pilares da competitividade (Porter)

Condições dos Factores (Inputs)

Contexto da Concorrência

Condições da Procura

Industrias relacionadas de suporte

Vantagens/ Desvantagens Competitivas

Vantagens/ Desvantagens Competitivas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2-3 - pilares de competitividade do Global Competitiveness Index e do modelo de Porter.  
Fonte: baseado em metodologia de Porter (2009) e World Economic Índex.  

 
Aplicando agora a metodologia ao ambiente de negócios no México, vejamos então 

as vantagens e desvantagens competitivas de cada um dos 4 pilares de Porter (1990), 

de acordo com um conjunto de variáveis seleccionadas do índice do World Economic 

Fórum. 

 

 

                        Pedro Nuno Neto. Mestrado em Ciências Empresariais. Iseg. Junho 2011 20



Relações Comerciais Portugal-México: o Caso das Exportações 
 

 

Tabela 2-2  – Vantagens e desvantagens 
competitivas do pilar “Condições de 
Factores” do ambiente de negócios do 
México.  

 Tabela 2-3 – Vantagens e desvantagens 
competitivas do pilar ‘Contexto da 
Concorrência’ do ambiente de negócios 
do México.  
 

Condições da Procura 
 

 Indústrias de Suporte 
 

 
 

Vantagens Competitivas 
 

Rank  Vantagens Competitivas Rank

Solidez dos bancos 42  Abertura à propriedade estrangeira 22 
Qualidade dos transportes nacionais 44  IDE e transferência Tecnológica 27 
Sofisticação do sistema financeiro 52  Protecção ao investidor estrangeiro 31 
Qualidade das escolas de gestão 49  Barreiras ao comércio internacional 49 

     
Desvantagens Competitivas 

 
Rank  Desvantagens Competitivas 

 
Rank

Ensino de ciências e matemática 125  Domínio de grupos económicos 117 
Facilidade de abrir empresas 121  Concorrência nas telecomunicações 114 
Qualidade do sistema de ensino 109  Eficácia dos quadros empresariais 106 
Peso da regulação estatal 105  Rigidez no emprego 102 
Crédito ao sector privado 105  Efeito distorcivo de taxas e 

subsidios 
100 

Peso de procedimentos alfandegários 93  Intensidade da concorrência local 97 
Qualidade da oferta de energia 91  Produtividade 96 
Financiamento privado local 85  Distorção mercado por emp. estatais 96 
Disponibilidade de cientistas e 
engenheiros 

 
85 

 Impacto das tributações no incentivo 
ao trabalho e ao investimento 

 
91 

Qualidade de infrastruturas portuárias 82  Efectividade de politicas antitrust 87 
Acesso à internet nas escolas 79  Tarifas compensação alfandegárias 79 
Tempo gasto para abrir empresas 78  Protecção à propriedade intelectual 77 
Regulação mercado de capitais 77  Standards de auditoria e reporte 70 
Disponibilidade de capital de risco 77  Relações de concertação social 63 
Rácio de patentes por habitantes 77  Qualidade da regulamentação 57 
Procedimentos para abrir empresas 75  Impacto da regulação no IDE 51 
Matrículas no ensino superior 73    
Facilidade de acesso ao crédito 72    
Qualidade da infrastrutura viária 70    
Protecção de accionistas minoritários 70    
Fonte: adaptado de Porter (2009) e Global 
Competitiveness Índex 2009 
Nota: Rank de 134 países 

  Fonte: adaptado de Porter (2009)  
Global Competitiveness Índex 2009 
Nota: Rank de 134 países 
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Tabela 2-4 – Vantagens e desvantagens 
competitivas do pilar “Condições da 
Procura” do ambiente de negócios do 
México.  

 Tabela 2-5 – Vantagens e desvantagens 
competitivas do pilar “Indústrias de 
Suporte” do ambiente de negócios do 
México.  

Condições da Procura 
 

 Indústrias de Suporte 
 

Vantagens Competitivas 
 

Rank  Vantagens Competitivas Rank

Dimensão do mercado doméstico 11  Qualidade da oferta local 47 
Dimensão do mercado externo 16  Desenvolvimento de clusters 53 

   Alcance da cadeia de valor 54 

   Quantidade da oferta local 55 

     
Desvantagens Competitivas 

 
Rank  Desvantagens Competitivas 

 
Rank

Aquisição estatal de alta tecnologia 93  Natureza da vantagem competitiva 74 
Indice de direitos legais 83  Sofisticação processos produtivos 67 
Sofisticação da procura 62  Controlo da dist. internacional 69 
Nível de orientação para o consumidor 64  Extensão de marketing 62 
Leis relacionas com TICs 67    
Utilizadores de internet 73    
Fonte: adaptado de Porter (2009) e Global 
Competitiveness Índex 2009 
Nota: Rank de 134 países 

  Fonte: adaptado de Porter (2009) e Global 
Competitiveness Índex 2009 
Nota: Rank de 134 países 

 
 
De acordo com a análise das vantagens e desvantagens competitivas dos 4 pilares, 
poderemos agora enunciar através da Tabela 2-6 um conjunto global de forças e 
fraquezas que constituem o ambiente de negócios no México: 
 
Tabela 2-6 – Forças e fraquezas do ambiente de negócios no México. 
 

Forças Fraquezas 
 

Grande abertura ao IDE e à transferência 
tecnológica 

Impacto da violência na actividade económica 

Competências básicas sólidas de uma grande mão-
de-obra jovem e disponível 

Elevado peso da regulamentação estatal 

População muito empreendedora 
 

Sistema fiscal e de subsidios distorcivo 

Boas infrastruturas rodoviárias com perspectivas de 
crescimento e melhoramento 

Sistema de ensino com bastantes carências 
 

Elevado nível de sofisticação na liderança de 
grandes empresas mexicanas 

Mercado laboral com ineficiências 

Aposta no comércio internacional 
 

Montante reduzido de crédito disponível 

Grande desenvolvimento de clusters Concorrência pouco desenvolvida, incluindo 
ineficientes monopólios e oligopólios. 

Proximidade com a NAFTA 
 

Fraca protecção intelectual 

Forte capacidade industrial com potencial para 
desenvolver grandes projectos 

Impacto da corrupção na economia 
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Forças (cont.) Fraquezas (cont.) 
 

Inflação controlada com implicação positiva no 
consumo de matérias-primas 

Economia altamente dependente dos EUA 

Forte investimento em infrastruturas com impacto 
na atracção de novos fluxos de negócios. 

Produção petrolífera em baixa, com o sistema 
fiscal muito dependente do sector energético 

Solidez dos Bancos Mercado cambial instável 
 

 Reduzida inovação ao nível de infrastruturas 
 

 Fosso económico entre norte e sul 
 

Fonte: Porter (2009) e Business Monitor International (2011) 
 
 
 
 
2.2.3. Modos de entrada/operação no México. 
 

a) Modo de entrada: exportações. 

Todas as empresas e indivíduos que importam produtos para o México estão sujeitos 

ao pagamento de taxas que, por sua vez, são determinadas pelo valor alfandegário dos 

bens importados. Este valor inclui, de uma forma geral, o preço de compra à data da 

importação, mais as despesas decorrentes da sua entrega desde a origem até à 

alfândega no destino. A taxa alfandegária a aplicar aquele valor é determinada pela 

percentagem atribuída pelo código pautal correspondente ao produto, de acordo com 

a lei geral de impostos de importação e exportação (os produtos estão ainda sujeitos 

ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, cuja taxa geral poderá ser de 16% ou 11% 

consoante as zonas) (AICEP). A Pauta Aduaneira tem por base o Sistema 

Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH). Os direitos 

aduaneiros variam entre 0% e 35%, consoante o tipo de produtos, situando-se a média 

nos 2,9% (de acordo com a fórmula utilizada pelo Ministério do Comércio que inclui 

também os produtos isentos do pagamento destes direitos). Salvo raras excepções, a 

maior parte dos produtos provenientes de países com tratados de livre comércio com 

o México estão isentos do pagamento desta taxa (duty free) ou têm tratamento 

preferencial7. 

                                                 
7 Para que os bens possam beneficiar do regime preferencial aquando da sua exportação para o México, a origem comunitária 
deverá ser comprovada mediante a apresentação do certificado de circulação de mercadorias EUR. 1 ou de declaração emitida 
pelo exportador, numa nota de entrega ou em qualquer outro documento comercial, que descreva os produtos em causa de uma 
forma suficientemente pormenorizada para permitir a sua identificação (normalmente designada por declaração na factura). 
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De acordo com a AICEP, a entrada da generalidade das mercadorias 8 não está sujeita 

a restrições, no entanto, existem ainda algumas barreiras à importação para os 

produtos agrícolas básicos, veículos automóveis, petróleo e seus derivados, 

determinadas matérias-primas para a indústria farmacêutica e certos bens 

manufacturados de consumo intermédio (como peças de automóveis). 

 

De acordo com a Proméxico, o procedimento para efectuar importações é 

relativamente simples. A apresentação de um requerimento de importação constitui a 

prova da permanência legal das mercadorias no território. Este documento é 

acompanhado da factura comercial, do conhecimento do transporte, certificado de 

origem, peso e volume, etc. Seguem-se os pagamentos das contribuições e os custos 

de armazenagem, carga e descarga, transporte, cotas compensatórias, entre outros. 

Cumprir com as regulamentações e restrições 9 e estar inscrito oficialmente como 

importador (geral ou sectorial). Depois será necessário efectuar o despacho aduaneiro 

– através de um agente ou signatário – que compreende todo o conjunto de actos e 

formalidades relativos à entrada de mercadorias de acordo com os diferentes regimes 

de importação 10. 

 

b) Modo de entrada: Contratação. 

Os processos de autorização relativos as formas contratuais de licença ou de 

franchising são da responsabilidade do IMPI – Instituto Mexicano de la Propriedade 

Industrial. A documentação disponível para o efeito terá que ser preenchida por 

ambas as partes, onde se inclui, entre outras, as seguintes informações: dados dos 

outorgantes, tipo e duração da forma contratual, utilização de formas legais de 

protecção industrial, produtos e serviços a que o contrato diz respeito (IMPI). 

 

                                                 
8 No que concerne à generalidade das mercadorias, é necessária a apresentação de um certificado de origem, emitido pela 
Câmara de Comércio estabelecida no país de proveniência das mercadorias e legalizado junto do Consulado Mexicano em 
Portugal. 
 
9 Ao nível da regulamentação técnica é fundamental estar atento às NOM - , Normas Oficiales Mexicanas que regem alguns 
aspectos dos produtos, como sejam: a etiquetagem, sobretudo nos têxteis; os rótulos, no caso dos vinhos e agro-alimentares; e as 
características técnicas (por exemplo, normas técnicas para produtos eléctricos), entre outras. Na exportação de plantas e 
produtos vegetais e de animais vivos, poderão ser exigidos certificados fitossanitários e sanitários, respectivamente. 

 
10 A importação de mercadorias no território mexicano obedece à aplicação de regimes diversos que são: importação definitiva, 
importação temporária (para retornar no mesmo estado ou para elaboração, transformação e reparação em programas de 
‘maquiladora’ ou programas de exportação), depósito fiscal, mercadorias em trânsito, mercadorias para transformação em 
recinto fiscalizado e mercadorias para recinto estratégico. 
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c) Modo de entrada: IDE. 

A estrutura legal do IDE está fundamentada na Ley de Inversíon Extranjera (LIE) que 

estabelece as regras gerais de participação na economia mexicana por parte de 

investidores estrangeiros 11 ou de empresas mexicanas controladas por capital 

estrangeiro e define as áreas de investimento exclusivas ao Estado Mexicano e/ou aos 

indivíduos ou empresas nacionais.  

 

De uma forma geral, as partes que formam uma joint venture (aliança com 

participação societária) estabelecem especificamente uma firma para esse efeito – 

sociedad de coinversión – onde partilham o capital investido e através da qual 

implementam os seus objectivos comerciais conjuntos. A base legal para esta reunião 

de esforços é o contrato de coinversíon que estabelece formalmente os objectivos e as 

politicas fundamentais da joint venture. As formas legais mais comuns de estabelecer 

uma joint venture no México são a Sociedad Anónima (SA) / Sociedad Anónima 

Promotora de Invérsión (SAPI) e a Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de RL). 

Uma “SAPI” é uma forma cada vez mais utilizada como forma de estruturar uma 

joint venture, uma vez que representa maior flexibilidade para os investidores.  

No caso de filiais, qualquer entidade estrangeira que pretenda operar no México 

através desta forma de entrada então terá que obter uma autorização do Ministério da 

Economia através da Comisión Nacional de Inversiones Extrangeras (Prida & 

Blanco, 2010). 

Caso a empresa não pretenda introduzir ou expandir a sua produção no México no 

futuro próximo terá então como entrada alternativa a constituição de um “escritório 

de representação”. Esta forma de entrada serve para representar e promover a 

entidade estrangeira e os seus produtos e nenhum rendimento directo poderá advir da 

sua actividade. Para abrir um “escritório de representação” também são necessárias as 

mesmas autorizações que uma filial, como anteriormente referido. No entanto, a 

principal vantagem desta alternativa é o facto de não ser considerada, para efeitos 

fiscais, um estabelecimento permanente, não sendo assim tributada como as demais 

empresas nacionais – terá todavia que fazer as respectivas retenções relativamente aos 

                                                 
11 Ao nível bilateral, por forma a promover e a reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, 
foram assinados entre Portugal e o México o Acordo de Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos (Setembro de 2000) 
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seus trabalhadores. À semelhança de uma filial, também não é possível separar os 

activos da entidade estrangeira dos passivos gerados pela actividade do “escritório de 

representação” (Prida & Blanco, 2010). 

 

2.3. Relações Comerciais entre Portugal e México 

 

Durante os últimos 10 anos a evolução das trocas comerciais entre Portugal e México 

tem assumido comportamentos diferenciados. Assim sendo, poderemos subdividir 

essa evolução em dois períodos distintos: um primeiro entre os anos 2000 a 2005, em 

que as trocas se mantém relativamente estáveis, e um segundo, entre os anos 2005 e 

2010, caracterizado por uma certa instabilidade nos fluxos bilaterais.  

 

No primeiro período as trocas comerciais mantém-se estáveis, com o nível de 

importações a superar o das exportações. No ano de 2005 o défice da balança regista 

mesmo um valor máximo negativo para Portugal de 170 milhões de euros. A partir 

daqui a situação inverte-se. Como podemos verificar no gráfico da Fig.3-1, após este 

pico negativo, a balança comercial começa a registar uma tendência crescente 

favorável a Portugal. Entre 2007 e 2008, Portugal deixa de ter um saldo comercial 

deficitário e passa a ter um saldo positivo cada vez maior, registando em 2010 um 

valor máximo de 230 milhões de euros.  
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Fig 3-1 – Balança Comercial Portugal - México 2000/2010 
Fonte: Dados até 2009: INE via Câmara de Comércio Luso-Mexicana.  
Dados de 2010: INE (valores preliminares) 
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Focando a nossa atenção neste período mais recente, poderemos constatar um 

aumento no volume de exportações, ainda que com decréscimos nos anos 2007 e 

2009. A taxa média de crescimento anual durante o referido período foi de cerca de 

16%. Este facto traduziu-se num aumento da quota de exportações de 0,3% em 2005 

para 1,7% em 2010 e a posição do México como cliente de Portugal passou de 30º 

lugar para 12º lugar, respectivamente. 

 

Relativamente à evolução das importações, verificaram-se igualmente alterações de 

comportamento durante este período, sendo de registar uma tendência decrescente até 

2009 seguida de um aumento acentuado em 2010. A quota de importações foi de 

0,5% em 2005, de 0,11% em 2009 e de 0,3% em 2010. Por sua vez, a classificação de 

Portugal como cliente do México foi para estes anos de 30º, 56º e 36º lugares, 

respectivamente. 

 

Voltando ao gráfico da Fig 3-1, podemos verificar que ao contrário do período 

anterior, este segundo período entre 2005 e 2010 é caracterizado por uma maior 

instabilidade nos fluxos comerciais. Vejamos então o que é que contribui para a 

ocorrência de volumes instáveis tanto ao nível das exportações como das 

importações.  

 

Ao analisarmos os gráficos das Fig. 3-2 e Fig. 3-3 facilmente percebemos as razões 

dessa ocorrência. Assim sendo, existe uma razão principal e óbvia que explica o 

comportamento instável que é comum a ambos os fluxos: o peso e contribuição dos 

Combustíveis Minerais. Efectivamente, esta componente é absolutamente 

determinante da evolução geral das exportações e importações entre os dois países e, 

por conseguinte, todo o volume de trocas comerciais está fortemente dependente 

desta variável. Para comprovar graficamente este facto basta reparar na semelhança 

de comportamento entre as linhas das figuras referidas. Tanto a linha de Exportações 

como a linha de Importações são marcadas pelo ritmo dos Combustíveis Minerais, 

que quer num sentido, quer noutro, representa a maior parte dos fluxos. 
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Fig 3- 2 – Evolução de Exportações Totais e Exportações de Combustíveis Minerais de Portugal para o México. 
Fonte: Dados de 2005, 2008 e 2009: INE via AICEP. Dados de 2006, 2007 e 2010: INE. (2010 valores preliminares) 
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Fig 3-3 – Evolução de Importações Totais e Importações de Combustíveis Minerais do México para Portugal. 
Fonte: Dados de 2005, 2008 e 2009: INE via AICEP. Dados de 2006, 2007 e 2010: INE. (2010 valores 

li i )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para compreender melhor a curva das exportações seria importante isolar outras 

variáveis que também contribuem para o seu comportamento. Assim sendo, para além 

dos Combustíveis Minerais, as duas outras variáveis de maior peso são os Produtos 

Químicos e Máquinas/Aparelhos. A análise ao comportamento destas duas variáveis 

                        Pedro Nuno Neto. Mestrado em Ciências Empresariais. Iseg. Junho 2011 28



Relações Comerciais Portugal-México: o Caso das Exportações 
 

 

serve para explicar o acréscimo e o decréscimo ocorridos nos anos 2008 e 2009, 

respectivamente. Através do gráfico da Fig.3-4 podemos constatar que essas 

ocorrências se devem ao comportamento destas duas variáveis durante estes dois 

anos. 
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Fig. 3-4 – Evolução de Exportações de Produtos Químicos e Máquinas/Aparelhos de Portugal para o México. 
Fonte: Dados de 2005, 2008 e 2009: INE via AICEP. Dados de 2006, 2007 e 2010: INE. (2010 valores preliminares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos então toda a estrutura de exportações durante o ano 2010, por grupos de 

produtos (Fig. 3-5). Os Combustíveis Minerais ocupam assim a 1ª posição com 

55,6% do volume total seguido, como vimos, dos Produtos Químicos e 

Máquinas/Aparelhos em 2ª e 3ªa posições com 14,6% e 10,6%, respectivamente. 

Depois seguem-se os Veículos e Outro Mat. Transporte (5,8%), Materiais Têxteis 

(4,6%), Plásticos e Borracha (3,0%) e Madeira e Cortiça (2,6%). Temos ainda um 

conjunto de produtos que podemos agrupar em Diversos (3,3%), onde se incluem 

Minérios, Metais Comuns, Pastas Celulósicas, Vestuário, Calçado, Produtos 

Agrícolas, Produtos Alimentares, entre outros. 
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Fig 3-5 – Exportações de Portugal para o México por grupos de produtos, ano 2010 
Fonte: INE, valores preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à estrutura de importações do ano 2010 - Fig. 3-6 - temos também no topo 

os Combustíveis Minerais (57,7%), seguindo-se Máquinas/aparelhos (16,55%), 

Produtos Agrícolas (8,9%), Metais Comuns (6,2%), Plásticos e Borracha (3,3%), 

Produtos Químicos (2,6%) e Instrumentos de Óptica/Precisão (2,4%). Depois 

agrupados em Diversos (2,3%) incluem-se, entre outros, Produtos Alimentares, 

Matérias Têxteis, Veículos ou Minerais/Minérios. 
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Fig. 3- 6 – Importações do México para Portugal por grupos de produtos, ano 2010 
Fonte: INE, valores preliminares 
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Existe um dado importante relativamente à natureza dos fluxos de produtos durante o 

período 2005-2009. Enquanto que as exportações sempre foram quase totalmente 

compostas por produtos industriais transformados, a estrutura das importações sofreu 

alterações quanto à natureza dos produtos. Efectivamente, no ano de 2005 apenas 

11% dos produtos importados eram de origem industrial e em 2009 esse valor 

aproximou-se dos 90%. Vejamos, por sua vez, qual é o grau de intensidade 

tecnológica relativo a ambos os fluxos de produtos industriais transformados. 

 

Exportações de Produtos Industriais Transformados por Grau de Intensidade Tecnológica. 
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Fig 3-7  – Evolução do Grau de Intensidade Tecnológica dos Produtos Industriais Exportados de 
Portugal para o México. Fonte: GEE via AICEP. Un. Percent. 
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Fig 3-8  – Evolução do Grau de Intensidade Tecnológica dos Produtos Industriais Importados do 
México para Portugal Fonte: GEE via AICEP. Un: Percent 
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Os gráficos das Fig. 3-7 e Fig. 3-8 dão-nos a evolução do grau de intensidade 

tecnológica dos produtos industriais exportados e importados. Como podemos 

verificar, pelo comportamento das curvas e pelo valor das percentagens, os produtos 

industriais exportados são tendencialmente de mais baixa incorporação tecnológica 

do que os importados. Na análise desta classificação deveremos, uma vez mais, ter 

em conta a variável Combustíveis Minerais. Efectivamente, este produto entra em 

Portugal na sua forma bruta, sem qualquer transformação, onde depois é refinado e 

transformado. Seguidamente, regressa ao México através de exportação, como 

produto industrial com um grau de média-baixa intensidade tecnológica. 

Relativamente aos produtos importados com Alto ou Médio-Alto grau de intensidade 

tecnológica, essa percentagem elevada deve-se sobretudo ao peso relativo de alguns 

itens do grupo de Máquinas/Aparelhos, Produtos Químicos e Instrumentos de Óptica 

e Precisão.  

 

Em relação ao comércio de serviços (Fig. 3-9), durante o período entre 2005 e 2010 a 

balança comercial de serviços regista sempre um saldo negativo, ainda que no ano de 

2009 tenha apresentado uma cobertura de 96,7%. Para compreendermos melhor as 

razões deste saldo negativo devemos recordar que os valores relativos a importações 

incluem as transacções com transportes e viagens de turismo, com fluxo mais 

substancial para o México. No ano de 2010 a verificou-se um saldo negativo com 

maior expressão com uma taxa de cobertura de cerca de 60%.  
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 Fig. 3-9  – Balança Comercial de Serviços entre Portugal e México 2005-2010. 
 Fonte: Valores 2005 a  2009: INE via AICEP. Valores 2010: Banco de Portugal 
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Quanto ao I Investimento Directo Estrangeiro (IDE), os fluxos bilaterais entre os dois 

países são baixos, ainda que os valores de investimento de Portugal no México sejam 

bastante superiores. No ano de 2008 o México foi o 20º mercado destino do IDE 

português, o que pode considerar-se uma posição de destaque. Através do quadro da 

Fig. 10, podemos constatar que no ano 2010 se registou um aumento de IDE do 

México em Portugal e um decréscimo no sentido contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3-1. Investimento Directo Estrangeiro (IDE) entre Portugal e México. 
 

FLUXOS IDE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ID México em Portugal 22 70 103 179 677 1,470 

Desinvest. 0 268 98 41 95 0 

Líquido 22 -198 5 138 582 1,470 

ID Portugal no México 1 943 2,650 44,309 39,332 22,522 

Desinvest. 4,469 0 760 4,937 2,527 579 

Líquido -4,468 943 1,890 39,372 36,805 21,943 

 
Fonte: Valores 2005 a 2009: INE via AICEP. Valores 2010: Banco de Portugal 
Un. Milhares Eur
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4. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO, METODOLOGIA E MÉTODOS 
 
Vejamos agora, de acordo com os objectivos da investigação, quais as questões e as 

hipóteses gerais que foram sendo levantadas à luz da revisão bibliográfica anterior: 

 

Questão 1 Características dos casos. 
Hipótese Geral 1.1 A exportação representa uma fatia importante no volume de 

negócios das empresas mas as exportações para o México não 
têm expressão significativa. 

Hipótese Geral 1.2 Existe correlação entre volume global de exportações e volume 
de exportações para o México. 

Hipótese Geral 1.3 Existe correlação entre o início da actividade exportadora e 
volume de exportações para o México. 

  
Questão 2 A escolha do mercado. 

Hipótese Geral 2.2 As empresas que entraram no mercado de uma forma planeada 
fizeram-no sobretudo devido à acumulação de experiência 
internacional ou aos contactos efectuados pelos seus gestores. 

Hipótese Geral 2.3 As formas de entrada não planeadas devem-se sobretudo a 
solicitações directas vindas do cliente final no México. 

  
Questão 3 Formas de exportação 

Hipótese Geral 3.1 Existem 3 formas de exportação: sem intermediário (própria), 
com intermediário no país de destino (directa), com 
intermediário no país de origem (indirecta). As formas próprias 
são as mais utilizadas. 

Hipótese Geral 3.3 As formas de exportação com intermediário estão sobretudo 
associadas à facilidade de acesso ao mercado. 

  
Questão 4 Conhecimento do mercado  

Hipótese Geral 4.1 As empresas tendem a atribuir maior importância à informação 
relacionada com as condições económicas do país e com a forma 
de fazer negócios dos mexicanos. 

  
Questão 5 Relacionamento com o cliente ou intermediário  

Hipótese Geral 5.1 A generalidade das empresas parece estar satisfeita com os seus 
clientes, mantendo contactos telefónicos/email com frequência 
ou visitando o cliente com regularidade. 

Hipótese Geral 5.2 Existe uma correlação entre o grau de satisfação com o cliente ou 
intermediário e a frequência de contactos. 

Hipótese Geral 5.3 Existe uma correlação entre o grau de satisfação com o cliente ou 
intermediário e as visitas efectuadas. 

Hipótese Geral 5.4 Existe uma correlação entre o frequência de visitas efectuadas e 
ano em que começaram a exportar para este país. 

  
Questão 6 Dificuldades no acesso ao mercado 

Hipótese Geral 6.1 Questões de armazenamento, controlo físico dos produtos ou 
risco de crédito são as principais dificuldades encontradas no 
processo de exportação para este país. 
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Questão 7 Expectativas em relação ao mercado  
Hipótese Geral 7.1 Existe uma correlação entre grau de satisfação e expectativas em 

relação ao mercado. 
Hipótese Geral 7.2 Existe uma correlação entre o tempo de exportação e outras 

formas de operação. 
Hipótese Geral 7.3 Existe uma correlação entre escolha do mercado e outras formas 

de operação. 
 

 
Metodologia 
 

A metodologia da investigação seguiu uma abordagem do tipo dedutivo, na qual 

através de revisão bibliográfica e partindo de princípios reconhecidos como 

verdadeiros, se estabeleceram relações com um conjunto de proposições particulares 

para chegar à verdade daquilo que propõe (Gil, 1999). Assim sendo, através de uma 

ligação descendente, a investigação partiu de leis e princípios gerais para explicar a 

ocorrência de fenómenos particulares (Lakatos & Marconi, 1992).  

A metodologia utiliza técnicas de observação extensiva, na qual através de um 

questionário se recolhem informações quantitativas, com tratamento estatístico 

essencialmente descritivo, mas também recorre a informações qualitativas que se 

adequam a determinadas questões de pesquisa (Gunther, 2006) 

 
Métodos 
 
O material que serve de base à nossa recolha de dados é a listagem de empresas que 

registaram actividade exportadora para o México no ano de 2010 (dados do INE) e 

dela fazem parte cerca de 400 registos. O nosso universo alvo foi assim definido a 

partir dessa listagem, após excluídos alguns registos que não se enquadram nas 

características dos casos. Por conseguinte, foi excluída dessa listagem a seguinte 

tipologia de registos: i) empresas de serviços, ii) empresas multinacionais com 

unidades no México, ii) empresas cujos dados têm registo confidencial, iv) empresas 

cujo centro de decisão comercial sobre exportações não se encontra em Portugal, v) 

empresas em processo de insolvência. O nosso universo alvo passou agora a ser 

constituído por cerca de 360 registos dos quais se conseguiram 26012 endereços de 

email - estes endereços formam o nosso universo inquirido. Por conseguinte, o nosso 

universo inquirido é formado pelo conjunto total de casos que, na prática, estão 

disponíveis para amostragem e sobre os quais podemos tirar conclusões (Hill & Hill, 

                                                 
12 Esses endereços foram confirmados telefonicamente e aproveitaram-se alguns contactos para testar o questionário. 
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2008). Destes 260 questionários enviados obtiveram-se 102 respostas completas o 

que faz uma taxa de resposta de cerca de 40%. A nossa amostra é assim constituída 

por 102 casos válidos (n=102) o que significa que, pelo teorema do limite central, 

estamos na presença de uma amostra significativa (n>=30), ou seja, que se aproxima 

da distribuição normal e onde se podem utilizar testes paramétricos (Marocco & 

Bispo, 2003) 

 
 
Nota: O modelo do questionário e o quadro de operacionalização encontram-se em 
Anexos. 
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4. RESULTADOS 
 
 
Questão 1: Características dos Casos. 
 
Podemos caracterizar a nossa amostra de acordo com: o ano em que iniciaram 

exportações para o México (Fig. 4-1), o volume de exportações para o México (Fig. 

4-2), o volume global de exportações (Fig. 4-3) e o tipo de produtos exportados 

(Tabela 4-1). Através da análise dessa informação podemos concluir que se 

registaram maiores frequências para os casos que iniciaram actividade exportadora 

para o México antes de 2006 e que, para a grande maioria, as exportações para este 

país têm uma expressão inferior a 10%. Quanto ao volume global de exportações 

podemos subdividir a nossa amostra em dois grupos: uma maioria cuja actividade 

exportadora não representa mais do que 10% do volume de negócios e uma outra 

parte significativa cuja grande vocação é a exportação, em que mais de 60% da 

produção se destina ao mercado externo. Podemos ainda caracterizar a amostra por 

tipo de produtos, em que de acordo com a Tabela 4-1 a maior parte de frequências vai 

para os tipos 2,6,4 e 1..  

 

 
Grupo Tabela 4-1 Tipologia  produtos da amostra Percent 

2 Texteis e Vestuário 15.7 

6 Peças, Ferragens ou Comp. Indíust. Diversa 15.7 

4 Moldes para Injecção Plástica 12.7 

1 Bebidas ou Alimentos 10.8 

3 Peças Indústria Automóvel 9.8 

7 Máquinas Diversas 6.9 

10 Artigos Utilitários ou de Decoração 5.9 

5 Componentes para Calçado 4.9 

8 Produtos em Cortiça 4.9 

9 Artigos Eléctricos ou Electrónicos 2.9 

11 Produtos Quimicos 2.9 

13 Produtos para Construção Civil 2.9 

12 Produtos Farmaceuticos 2.0 

14 Consumiveis Escritorio e Papelaria 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio da actividade exportadora para o México

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
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2007

2009

Un: Percent
 

Fig. 4-1. Inicio da actividade exportadora para o México. 

 

 
Peso das exportações totais no volume de negócios
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Fig 4-3. Peso das exportações totais no volume de negócios
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Fig 4-2.  Peso das exportações para o México 
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Relativamente às hipóteses gerais para esta questão, apenas a primeira proposição 

(HG 1.1) se verifica. Efectivamente podemos considerar que a exportação tem 

importância para uma parte considerável de respondentes (cerca de 30%) ainda que as 

exportações para o México sejam inferiores a 10% para a grande maioria. 

Relativamente às hipóteses HG 1.2 e HG 1.3 estas não se verificam porque os testes 

ordinais não apresentam significância entre as variáveis (em anexos encontram-se os 

quadros resumo de verificação de hipóteses e testes de correlação). Assim sendo, não 

existe correlação entre Volume total de exportações e Volume de exportações para o 

México. Da mesma forma, também não se verificam correlações entre Volume de 

exportações para o México e Tempo de exportação. 

 

Questão 2: Escolha do mercado. 

 

Perante duas possibilidades de resposta, uma maioria não expressiva dos 

respondentes (55%) afirmou que a escolha do mercado foi feita de forma não 

planeada, isto é, que foi através de solicitações vindas do exterior. De acordo com a 

análise de frequências relativas as razões que levaram estas empresas a exportar para 

o México prendem-se sobretudo com solicitações directas do Cliente no México 

(29%) ou de Cliente sediado noutro país (20%). As encomendas em feiras também 

foram um factor responsável pela entrada neste mercado (16%). Relativamente aos 

restantes 45% que afirmaram ter escolhido este mercado de uma forma planeada, os 

factores que influenciaram esta escolha devem-se sobretudo à Experiência acumulada 

noutros mercados internacionais (25%), à Dimensão e atractividade do mercado 

mexicano (25%) e às Qualidades únicas do produto (12%). 

 
Tabela 4-2. Escolha do mercado e factores determinantes dessa escolha.  

 
Escolha do Mercado 

 
Planeada 45% Não Planeada 55%

Factores determinantes da escolha do mercado 

A exp. acumulada noutros merc. Intern. 25% Através do cliente no México 29%
Atractividade do mercado mexicano 25% Através do cliente noutro País 20%
As qualidades únicas do produto 12% Através de encomendas em feiras 16%
Os contactos dos gestores/ adm 8% Através de intermediário no México 8%
Uma informação exclusiva de mercado 6% Através de intermediário nacional 8%
Uma vantagem financeira ou de preço 6% Através de pedidos na internet 7%
uma missão empresarial ao país 6% Através de intermediário noutro país 7%

5% Outros 7%A concorrência no mercado nacional 
Um produto patenteado 4%  
Outros 3%  
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Relativamente às hipóteses gerais desta questão, a primeira (HG 2.1) verifica-se, 

embora não totalmente uma vez que as empresas consideram que a Atractividade do 

mercado mexicano e as Qualidades do produto foram factores que tiveram maior 

influência na escolha do que os Contactos dos gestores e administradores. Quanto à 

segunda hipótese (HG 2.2) ela verifica-se, ou seja, as formas de entrada não planeadas 

devem-se sobretudo a solicitações directas vindas do Cliente final no México. 

 

Questão 3. Formas de Exportação. 

 

Quanto às formas de exportação, verificou-se que a maioria das empresas opta por 

formas próprias, sem recurso a intermediários (66%). Por sua vez, 21% recorre à 

intermediação como forma exclusiva de operar neste mercado enquanto que 12% 

afirma recorrer à forma combinada, isto é, utiliza intermediários ou não, de acordo 

com as circunstancias ou objectivos de mercado. Por sua vez, dos respondentes que 

recorrem a intermediários, de forma exclusiva ou não, cerca de 60% opta por um 

intermediário no México, 22% opta por intermediário em Portugal e 18% afirma que 

o intermediário se encontra noutro país, designadamente em países como Espanha, 

Alemanha ou EUA. 

Observamos também que as principais razões de escolha de intermediário (Fig. 4-4) 

apontam para a Facilidade de acesso ao mercado (41,5%) e para o Domínio da cadeia 

de distribuição (26,4%). Razões relacionadas com a Facilidade de expedição do 

produto e Redução do risco de pagamento vêm seguidamente com 9,4% cada uma.  

 

 
Razões de escolha de intermediário

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Questões de armazenamento

Devido às características do produto

Requisito do cliente

Facilitam o processo de expedição

Reduzem o risco com pagamentos

Dominam a cadeia de distribuição

Facilitam o acesso ao mercado

Un: Percent

 
Fig 4-4 – Razões de escolha de intermediário 
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Relativamente às hipóteses gerais desta questão, ambas se verificam. Assim sendo, 

existem 3 formas de exportação, a própria, a directa e a indirecta e a forma própria é a 

mais comum. Por sua vez, as formas de exportação com intermediário estão sobretudo 

associadas à facilidade de acesso ao mercado. 

 

Questão 4. Conhecimento do Mercado 

 

Quanto ao tipo de informação de mercado que os respondentes atribuem maior 

importância o gráfico da Fig. 4-5 dá-nos a distribuição de frequências relativas a esta 

variável, onde constatamos que a informação sobre o ambiente de negócios e 

concorrência e a informação sobre as condições económicas do país são os factores 

com maior preponderância, registando 22% cada um. Seguidamente, com o mesmo 

valor percentual temos as questões legais e a forma de fazer negócios dos mexicanos 

(16%). 

 

Informação de mercado com maior importância atribuida

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Outros

Informação sociocultural

Questões relacionadas com a segurança

Ambiente político

Questões tecnológicas

Forma de fazer negócios dos mexicanos

Questões legais

Ambiente de negócios e da concorrência

Condições económicas do país

Un: Percent

 
Fig 4-5 – Informação de mercado com maior importância atribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que a hipótese geral desta questão se verifica, em parte, uma vez 

que, efectivamente, as empresas atribuem maior importância à informação 

relacionada com as Condições económicas do país. Todavia, factores como a 

informação sobre o Ambiente de negócios e as Questões legais registam maior ou 

igual frequência que a Forma de fazer negócios dos mexicanos. 
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Questão 5. Relacionamento com o cliente ou intermediário. 

 

Questionados sobre o Grau de satisfação relativamente ao relacionamento com o 

cliente ou intermediário a grande maioria (51.5% + 26.8%) respondeu que está 

Satisfeita ou Muito satisfeita. Relativamente ao número de Contactos estabelecidos, 

telefonicamente ou via email, a grande maioria também respondeu que os estabelece 

com frequência ou muita frequência. Quanto às Visitas ao mercado, ou vice-versa, as 

respostas já foram diferenciadas. A Tabela 4-3 mostra a distribuição de frequências 

relativas para essas variáveis. 

 
 
Tabela 4-3  – Grau de satisfação, Contactos efectuados e Visitas realizadas com cliente ou 
intermediário. 
 

Grau de Satisfação 
 

% Contactos 
Efectuados 

% Visitas realizadas % 

Muito Insatisfeito 8.2 Raramente 10.4 Nunca 36.5
Insatisfeito 1.0 Por vezes 18.8 1 vez cada 2 anos 16.7
Nem satiisfeito nem insatisfeito 7.2 Com frequência 50.0 1 vez por ano 21.9
Satisfeito 51.5 Com muita frequência 20.8 2 vezes por ano 18.8
Muito Satisfeito 26.8   Várias vezes p/ ano 6.3
Não sabe/ Não responde 5.2     

 

 

Em relação às proposições desta questão, todas elas se verificam excepto a HG 5.3. 

Assim sendo, a generalidade das empresas parece estar satisfeita com os seus clientes, 

mantendo contactos telefónicos/email com frequência ou visitando o cliente com 

regularidade. Por sua vez, existe correlação entre Grau de satisfação e Frequência de 

contactos e também entre Frequência de visitas e Tempo de exportação. Todavia, não 

existe correlação entre Grau de satisfação e Frequência de visitas. 
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Questão 6. Dificuldades no acesso ao mercado. 

 

Relativamente às dificuldades e constrangimentos que as empresas encontram no 

acesso a este mercado, podemos concluir através do gráfico da Fig. 4-6 que factores 

como as Normas específicas para a entrada do produto, Risco com pagamentos e 

Custos do processo de negociação registaram o maior número de frequências 

absolutas, registando valores para frequências relativas de 32.5%, 27.5% e 14,2%, 

respectivamente. A hipótese geral para esta questão (HG 6.1) não se verifica uma vez 

que as respostas relativas ao Controlo físico dos produtos e Questões de 

armazenamento registaram frequências menos significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades e constragimentos no acesso ao mercado

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Nenhuma dificuldade

Outros

Desvalorização do Dolar

Questões relacionadas com o preço

Questões de armazenamento
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Custo do processo de negociação

Risco de pagamento

Normas específicas para a entrada do produto
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Fig 4-6 – Dificuldades e constrangimentos no acesso ao mercado 

 

Questão 7. Expectativas em relação ao mercado. 

 

As expectativas dos respondentes em relação a negócios futuros com o mercado 

dividem-se em Muito Baixas (14.6%), Baixas (12,5%), Médias (50%), Altas (16,7%), 

Muito Altas (2,1%) e NS/NR (4,2%). Relativamente à variável “outras formas de 

operação” as frequências relativas foram afirmativas para 27% dos respondentes, 

negativas para 56% e cerca de 17% não sabe ou não responde. Relativamente às 

proposições das hipóteses para esta questão, todas elas se verificam, registando-se 

dependência entre as variáveis de cada uma das hipóteses. 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos resultados algumas notas sobressaem: 

1) A maioria dos respondentes entrou no mercado através de solicitações vindas do 

exterior, sendo a maior parte delas através de encomendas directas do cliente no 

México ou noutros países. No nosso entender, seria interessante conhecer a natureza 

destas solicitações uma vez que parecem evidenciar atributos concorrenciais ou de 

qualidade destes produtos. Acreditamos por isso que investimentos de marketing 

nestes segmentos poderiam transformar este posicionamento aparentemente reactivo e 

vulnerável face ao mercado. 

 2) No seguimento do ponto anterior, também é de notar que uma parte dessas 

solicitações são para produtos relacionados com maquinaria, peças e componentes 

intermédios para indústria. Isto pode confirmar o facto de que estes produtos, de 

incorporação portuguesa, entram no México, para depois se transformarem em 

produtos finais mexicanos e serem exportados para outros países - o facto de haver 

solicitações provenientes de países da UE e EUA poderá comprovar esta 

possibilidade.13 

3) Na nossa análise observamos também que o México é um mercado que representa 

mais de 20% das exportações para 10% dos respondentes, na sua maioria pertencente 

à indústria de moldes. Por sua vez, esta tipologia de produtos foi responsável pelo 

maior número de frequências relativamente à variável “outras formas de operação”, 

ou seja, este sector, de reconhecida capacidade técnica, tem ou pretende ter outras 

formas de internacionalização com maior envolvimento neste país. Seria interessante 

estudar melhor este fenómeno, tendo em vista o investimento em grandes projectos de 

transferência tecnológica nesta área. 

4) Observamos também que a experiência noutros mercados internacionais foi 

decisiva na escolha planeada pelo mercado mexicano. Por sua vez, verificou-se 

também correspondência nas variáveis “tempo de exportação” e “outras formas de 

operação”. Estes factos coincidem com as teorias dos modelos incrementais de 

internacionalização referidos na bibliografia. 

                                                 
13 De acordo com Reveles e tal. (2007) o tratado de livre comércio EU-México tem sido aproveitado de forma mais efectiva 
pelos investidores europeus que introduzem no México, em regime de duty free, componentes com elevado grau de incorporação 
europeia para depois se transformarem em produto acabado. Estas operações transformam substancialmente os componentes 
europeus em diferentes tipos de produto final, que por sua vez são exportados como produtos mexicanos para outros países com 
quem o México tem acordos de livre comércio, tais como EUA, Canadá e outros países da América Latina. 
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5) Relativamente às Formas de Exportação, a literatura sublinha que as formas 

próprias estão associadas a um maior envolvimento na actividade exportadora e 

conhecimento do mercado. Ora, os nossos casos parecem não comprovar esta teoria 

uma vez que existem muitos respondentes com exportação própria e com um volume 

de exportações muito reduzido, o que faz pressupor pouco envolvimento no mercado. 

6) Relativamente às Dificuldades no acesso ao mercado, a maioria respondeu que as 

Normas específicas de entrada do produto constituem o principal constrangimento. 

Por sua vez, as Questões legais também são um factor a que se atribui importância. 

Ora, estes factos parecem confirmar a informação prestada pela AICEP que adverte a 

existência de dificuldades burocráticas alfandegárias. 

7) Ainda relativamente à variável “Dificuldades de acesso ao mercado”, as 

frequências não confirmam alguns estudos que apontam o Controlo físico na 

expedição dos produtos ou a Armazenagem como factores de maior constrangimento 

que fazem parte da percepção de dificuldades das empresas exportadoras portuguesas 

(Pinho & Martins, 2010). O mesmo já não acontece com o Risco de crédito, cujas 

frequências confirmam esta preocupação que é comum à percepção de dificuldades 

da generalidade de empresas exportadoras portuguesas. 

8) Uma parte significativa dos respondentes atribui importância à Forma de fazer 

negócios dos mexicanos. Paralelamente, no nosso questionário foi deixada uma 

pergunta em aberto onde se registaram alguns comentários relativamente a esta 

questão. Alguns desses comentários incidem sobre factores como o tempo e 

envolvimento necessários até à concretização do negócio. Esta ocorrência poderá 

coincidir com uma dimensão cultural não objectiva na forma de fazer negócios dos 

mexicanos, que alguma bibliografia faz referência. 

9) Uma outra Dificuldade que julgamos importante de registar tem a ver com a Falta 

de representação adequada na distribuição dos produtos. Ora tendo em conta recentes 

discussões à volta do tema da internacionalização de empresas portuguesas, em 

particular para países emergentes como o México, (Jornal Público, 5-3-2011) seria 

importante adequar as medidas de apoio a este tipo de dificuldades sentidas, tais 

como a criação de actividades de suporte e criação de representações comerciais. 

10) Relativamente a negócios futuros com este mercado registamos boas expectativas 

por parte de respondentes do sector têxtil/vestuário, o que poderá coincidir com 

recente informação da AICEP que destaca os bons resultados verificados 

recentemente neste segmento (Revista PortugalGlobal Abril 2011). 
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11) Observamos também alguma correlação entre Grau de Satisfação e Frequência de 

Contactos, o que nos leva a acreditar que a proximidade relacional é um factor-chave 

para a satisfação e desenvolvimento de negócios.  

 

Através da análise aos comentários deixados pelos nossos respondentes em pergunta 

aberta, podemos retirar um denominador comum: o México é considerado um 

mercado com muito potencial para os produtos portugueses mas no entanto é um 

mercado envolto em algumas perplexidades. As potencialidades referidas estão 

associadas ao crescimento e atractividade do mercado, às afinidades culturais e 

linguísticas, à acessibilidade e cortesia dos mexicanos, à boa aceitação de produtos 

portugueses ou à reconhecida capacidade técnica de alguns segmentos. Como 

perplexidades podemos enunciar a necessidade de “estar presente” no mercado, o 

tempo associado à negociação, a clarificação dos pontos do negócio, a necessidade de 

processos bem documentados, a avaliação cuidada de parcerias ou os riscos que estão 

associados ao país e ao seu ambiente de negócios. 

Tendo em conta as perplexidades associadas ao mercado e as dificuldades 

encontradas no processo de exportação, seria importante que estudos futuros 

analisassem em profundidade esta problemática, com o objectivo de reduzir 

incertezas e intensificar o conhecimento de exportações. Nesta perspectiva, dar a 

conhecer experiências bem sucedidas neste mercado pode ajudar a eliminar a 

percepção de barreiras e a reduzir essas incertezas. 

 

O México é um país com um ambiente de negócios cada vez mais atractivo14, com 

sectores económicos em grande desenvolvimento, com um perfil de custos de 

operação bastante competitivos e com uma das maiores redes de livre comércio do 

mundo. É um mercado em grande crescimento com oportunidades emergentes em 

múltiplos sectores, tais como, a energia e ambiente, as infrastruturas, as tecnologias 

de informação, ou em sectores industrias como o aeroespacial ou automóvel, entre 

outros. Aproveitar essas oportunidades pode significar mudanças de paradigma na 

abordagem ao mercado, criando formas de maior envolvência adequadas aos recursos 

e características das empresas. Esse novo paradigma pode representar uma mudança 

                                                 
14 Num relatório de Novembro 2010 o México era considerado pelo World Bank o 35º país do mundo e 
o 1º da América Latina com maior facilidade para se desenvolverem negócios. 
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do conceito associado a “transacção internacional” para o conceito de “negócios 

relacionais”. 

 

Considerando que o ambiente económico em Portugal apresenta um quadro de 

crescimento difícil para os próximos anos, então, um dos caminhos a seguir para 

muitas empresas será, por conseguinte, o desenvolvimento de actividades 

empresariais onde existe crescimento. Todavia, torna-se difícil para muitas empresas 

deslocarem-se para mercados longínquos e emergentes como o México, devido aos 

custos e riscos que comporta. Assim sendo, aquelas que têm mais recursos devem 

avaliar entre os ganhos potenciais de entrar neste mercado emergente, o risco 

associado a esse mercado e a tolerância da empresa face a esse risco (Kos, 2010). 

Quanto às empresas com menos recursos, às quais se afigura difícil suportar custos de 

maior envolvência, resta-lhes a criação de formas organizadas e partilhadas de 

cooperação e representação, por forma a desenvolver presença com maior 

intensidade, aproveitando contactos daqueles que já lá estão, fortalecendo 

relacionamentos e direccionando investimento para capacitar essas estruturas de 

relações. 

 

Este estudo apresenta algumas limitações, entre elas, o facto de não constarem 

empresas de serviços na nossa amostra. Acreditamos que a inclusão de casos com 

empresas de serviços poderia enriquecer este estudo, designadamente no que diz 

respeito à análise de relacionamentos. A amostra deste estudo apresenta também 

algumas limitações quanto à tipologia de produtos representados, uma vez que ela 

não reflecte a proporcionalidade dos produtos efectivamente exportados, sendo difícil 

estabelecer generalizações por tipo de produtos. 
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Enquadramento Político.  

O México usufrui de um imenso potencial geográfico. Situa-se na América Central, 
fazendo fronteira a Norte com os Estados Unidos da América (EUA) e a Sudoeste 
com o Belize e a Guatemala. Mais, é banhado a ocidente pelo Oceano Pacífico Norte 
e a oriente pelo Mar das Caraíbas e pelo Golfo do México. Oficialmente denominado 
Estados Unidos Mexicanos, trata-se de uma república democrática, representativa e 
federal que é integrada por 32 entidades federais. De acordo com a respectiva 
Constituição, a sede do poder da federação está instalada na Cidade do México, a 
capital, cujo território é designado como Distrito Federal. (SRE- Sec. Relaciones 
Exteriores) 

Território de origem de algumas das mais avançadas civilizações ameríndias, 
submeteu-se ao domínio colonial espanhol durante três séculos, até alcançar a 
independência no século XIX. Daí manter uma relação privilegiada com a antiga 
potência colonizadora, ao que não será alheio o facto de partilharem a mesma língua 
oficial: o castelhano. O México é presentemente o segundo maior país da América 
Latina, atrás do Brasil. Possui uma população total de cerca de 112 milhões de 
pessoas, com especial densidade na Cidade do México, cuja área metropolitana 
alberga 20 milhões. (CIA) 

A Constituição mexicana de 1917 criou uma república federal presidencialista com 
separação de poderes entre ramos executivo, legislativo e judicial. Historicamente, o 
executivo é o ramo dominante, com o poder investido no presidente, que promulga e 
executa as leis emanadas do parlamento, o congresso federal, ou Congreso de la 
Unión. O Congresso tem vindo a desempenhar um papel de importância crescente 
desde 1997, por via de uma maior representação dos partidos da oposição. O 
presidente também legisla por decreto executivo em certos campos económicos e 
financeiros, usando poderes delegados pelo Congresso. O presidente é eleito por 
sufrágio universal para mandatos de 6 anos e não pode voltar a exercer o cargo. De 
resto, não existe vice-presidente; no caso de demissão ou de morte do presidente, um 
presidente provisório é eleito pelo Congresso. (IFE – Inst. Electoral Federal) 

O Congresso Nacional é bicameral e composto por um Senado e uma Câmara de 
Deputados. A reeleição consecutiva é proibida. Os senadores são eleitos para 
mandatos de 6 anos, e os deputados servem durante 3 anos. Os ocupantes dos 128 
lugares do Senado são escolhidos através de uma mistura de eleição directa e de 
representação proporcional. Na Câmara (baixa) dos Deputados, 300 dos 500 
deputados são eleitos directamente em círculos uninominais, e os restantes 200 
lugares são eleitos através de uma forma modificada de representação proporcional 
com base em cinco regiões eleitorais. Estes 200 lugares foram criados para ajudar os 
partidos mais pequenos a ter acesso ao parlamento. (IFE – Inst. Electoral Federal) 

As eleições de 2000 marcaram a primeira vez desde a Revolução Mexicana de 1910 
que um candidato da oposição – Vicente Fox, do Partido da Acção Nacional (PAN) – 
conseguiu derrotar o Partido Revolucionário Institucional (PRI), habitual detentor do 
poder governamental (tão só 71 anos de liderança). Em 2006, a Fox sucedeu outro 
candidato do PAN, Felipe Calderón e para Julho de 2012 estão agendadas novas 
eleições presidenciais. Até lá, e apesar da falta de consenso nalgumas reformas mais 
controversas, prevê-se que o maior partido da oposição e com maior representação na 
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Câmara de Deputados – o PRI - continue a viabilizar algumas das mais importantes 
reformas propostas pelo presidente. O PRI parece entender que políticas obstrutivas 
não têm recolhido apoio entre os eleitores pelo que se espera que colabore com o 
partido do governo nalgumas áreas essenciais enquanto que, ao mesmo tempo, vai 
submetendo as suas próprias propostas políticas no sentido de parecer mais 
construtivo, limitando assim a própria agenda legislativa do partido no poder. Por sua 
vez, o PAN enfrenta sérios desafios para manter a actual presidência devido a um 
conjunto de incidentes relacionados com a segurança e ineficácia face ao crime 
organizado, os quais fizeram descer recentemente o seu rating de risco político de 
curto prazo para níveis inferiores ao da média dos países emergentes (Latinamerica 
Monitor). 

Ainda que, segundo várias fontes, seja improvável a reeleição do actual partido no 
poder, o Governo mexicano enfrenta grandes desafios económicos, nomeadamente a 
melhoria do sistema de ensino público, a modernização das infra-estruturas e da 
legislação laboral, bem como a promoção do investimento privado no sector 
energético. Calderón apontou como prioridades económicas a redução da pobreza e a 
criação de empregos (El Universal) 

Enquadramento Económico 

 Ao nível económico, no âmbito regional da América Latina, também só é suplantado 
pelos indicadores do Brasil. Ambos são considerados como potências económicas 
emergentes no mundo contemporâneo globalizado, tendo resistido melhor às recentes 
crises do que os EUA ou a União Europeia. Não obstante, em meados de 1994, o 
processo de desvalorização da moeda nacional, o peso mexicano, desembocou numa 
profunda crise económica, marcada pela pior recessão que se registou em mais de 
meio século. A recuperação encetada desde estão foi colocada em risco pela crise 
financeira mundial de 2008-2009, mas os seus efeitos estão a ser relativamente 
minorados (Business Monitor) 

A economia mexicana revela-se, no entanto, fortemente dependente das remessas de 
dinheiro provenientes de largos milhões de trabalhadores imigrantes nos EUA, cuja 
desaceleração económica afecta o vizinho do Sul. A recuperação económica do 
México na sequência da crise de 1994 baseou-se em biliões de dólares de 
investimentos de empresas estrangeiras, para além da indústria de exportação, mas 
sempre que a economia norte-americana vacila, os mexicanos também sofrem. E 
vice-versa, simultaneamente ponto forte e ponto fraco (Villarreal, 2011, Deloitte 2010). 

Através da implementação de políticas de estabilização ao nível macroeconómico, 
adoptadas a partir do final da década de 1980, a par de reformas estruturais e da 
liberalização do comércio, o México cresceu até se tornar actualmente na 15ª 
economia mundial, assumindo-se ano após ano como o principal país receptor de 
fluxos de investimento estrangeiro na região da América Latina onde se integra 
(ultrapassado pelo Brasil apenas no ano de 2007, mas liderando nos seguintes). Mais, 
é hoje em dia classificado pela Organização Mundial do Comércio como o 15º maior 
país exportador mundial e o 14º maior importador (WTO, PROMÉXICO) 

Não menos relevante, é também o sexto maior produtor mundial de petróleo, o 10º 
maior exportador e o 11º maior consumidor. Embora a produção tenha caído nos 
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últimos anos, cerca de um terço das receitas do Governo federal provém ainda da 
indústria petrolífera. Grande parte do petróleo bruto é comprada pelos EUA (Business 
Monitor) 

Apesar de toda esta riqueza extraída do subsolo mexicano, e não obstante ser 
classificada como a segunda maior economia da América Latina, a prosperidade 
continua a ser um sonho difícil de atingir para muitos dos seus cidadãos. As 
assimetrias socioeconómicas ainda são muito profundas. As zonas rurais são 
negligenciadas pelo poder central e em torno das grandes cidades formam-se imensas 
favelas de miséria e exclusão social. Posto isto, muitos mexicanos pobres tentam 
cruzar a fronteira de 3 mil quilómetros com os EUA em busca de um emprego, sendo 
que mais de 1 milhão são presos todos os anos. Eis um dos principais focos de tensão 
com o vizinho do Norte (BBC News) 

A situação era contudo mais grave na década de 1980. Depois da grave recessão 
económica registada em 1982, em que os credores internacionais deixaram de 
financiar a dívida externa que aumentava aceleradamente, o país levou a cabo um 
amplo processo de estabilização económica, reformas estruturais e modernização que 
se revelou fundamental no sentido da supressão dos principais desequilíbrios 
macroeconómicos acumulados ao longo das décadas. (SRE- Sec. Relaciones 
Exteriores) 

Mas em 1994 instalou-se novamente a crise, fruto da desvalorização cambial que 
conduziu o país a uma forte recessão económica. Foi neste cenário que o Governo 
mexicano adoptou uma estratégia de intensificação das relações com os vizinhos 
EUA, com o declarado intuito de aumentar o investimento privado e atrair as mais 
modernas indústrias tecnológicas (SRE- Sec. Relaciones Exteriores) 

Para atingir tamanho objectivo, o México celebrou com os EUA e o Canadá o North 
American Free Trade Agreement (NAFTA). Este acordo introduziu uma nova 
dinâmica no estreito relacionamento do México com os seus vizinhos do Norte, 
particularmente em termos de diversificação das exportações. Cerca de 70% das 
exportações para os EUA e Canadá ficaram libertas de taxas aduaneiras. O NAFTA 
também contribuiu para um incremento significativo dos níveis de investimento 
industrial no México, consubstanciando níveis de produção mais elevados, inclusive 
no que respeita a produtos de maior valor acrescentado (Villarreal, 2011). 

Desde a implementação do NAFTA, em 1994, a participação do México nas 
importações dos EUA aumentou de 7% para 12% e a sua quota de importações 
canadianas duplicou para 5%. O México que tem acordos de livre comércio com mais 
de 50 países, incluindo o tratado com a União Europeia, entre outros, colocando mais 
de 90% do comércio no âmbito de tais acordos (PROMÉXICO). 

Dada a aproximação geográfica aos EUA, a situação económica do México difere em 
relação aos restantes países latino-americanos. O desempenho económico mexicano, 
tal como referido anteriormente, não depende exclusivamente de factores internos, 
nomeadamente a estabilidade política (que tem sido aceitável, depois de longas 
décadas de permanente instabilidade), mas também (e crescentemente) de factores 
económicos externos, entre os quais, com particular destaque, a evolução 
macroeconómica dos EUA. Esta situação de dependência leva a situações de 
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arrastamento pela positiva e pela negativa, ou seja, tanto serve para fazer crescer a 
economia mexicana como é a principal causa de estagnação quando as coisas não 
correm bem à economia do vizinho gigante. Mas há outros factores que influenciam o 
comportamento da económica mexicana: influências ao nível global, derivadas do seu 
relacionamento económico global e do grau de abertura da sua economia. (EIU, BBC, 
KPMG, WEF) 

A perspectiva corrente de que o México seria severamente prejudicado pela grave 
crise internacional fez com que o Governo lançasse um programa anti-crise, cujos 
objectivos passaram pelo robustecimento da economia e pelo amenizar da 
deterioração das condições do mercado de trabalho. Do plano de práticas de actuação 
contra-ciclo há que destacar: novas medidas para minimizar o desemprego, redução 
dos preços da energia e do petróleo (quer para a indústria, quer para o sector 
doméstico), incentivos para despesas em bens duradouros e crédito à habitação, o 
aumento do crédito destinado às PME, o aumento da despesa pública em infra-
estruturas e ainda a expansão do programa de emprego sazonal, empregando os 
trabalhadores em projectos de obras públicas (SRE, Embajada México; Alix Partners; 
Business Monitor) 

De acordo com várias fontes internacionais, urge realizar algumas reformas 
estruturais que permitam fazer face aos novos desafios que se colocam ao México, 
nomeadamente: no plano externo, o facto de o país estar confrontado com uma 
concorrência asiática, particularmente chinesa, cada vez mais competitiva; no plano 
interno, o país deve reformar o sistema fiscal, caracterizado por ser muito rígido e 
fortemente dependente das receitas petrolíferas, originando distorções (Business 
Monitor, BCG, KPMG, WEF) 

É fundamental que o México tenha acesso a novas fontes de receitas que lhe 
permitam fazer face às importantes necessidades em matéria de infra-estruturas e 
despesas sociais; a reforma do sector energético torna-se fundamental, já que se prevê 
uma diminuição das reservas petrolíferas no prazo de dez anos, bem como um forte 
aumento das importações de produtos refinados devido à insuficiência de 
investimentos no sector (Amiel, 2010; Mexico Energy and Environment Report – 
January, 2011) 

Em 2007, durante o primeiro ano na presidência, Felipe Calderón revelou-se capaz de 
angariar o apoio da oposição para aprovar uma extensa reforma fiscal e ao nível do 
sistema de pensões. O Governo aprovou também uma reforma do sector energético 
em meados de 2008 e mais uma reforma fiscal no ano seguinte. Depois dessa altura o 
PIB mexicano caiu 6,5% e a demanda mundial por exportações diminuiu, ao passo 
que os preços dos activos caíram, mas o PIB registaria depois um crescimento 
positivo de 5% em 2010, com base sobretudo no crescimento das exportações (SRE, 
Reuters, El Universal, EDC). 

O México que será um dos únicos países da América Latina a não ter concretizado 
uma recuperação total em 2010 a partir da recessão de 2008-2009, ao que não será 
alheia a dependência relativamente à economia norte-americana. Aliás, na medida em 
que a economia dos EUA desacelera em 2011, a procura doméstica no México 
tenderá a não ser suficientemente forte para conduzir ao tão ansiado crescimento. 
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Como resultado, apontam diversas estimativas, o crescimento deverá abrandar, uma 
vez mais, até 3,6% (bloomberg.com, Deloitte DF). 

Contudo, em 2011, os salários reais deverão começar a recuperar, apesar de as 
principais fontes de procura permanecerem em baixa. O potencial aumento da 
população em idade activa terá pouco impacto no rendimento, na medida em que o 
desemprego continuará elevado. Tendo em conta as medidas de controlo rigoroso em 
matéria de imigração por parte dos norte-americanos, escassearão as oportunidades 
para os mexicanos que tentam atravessar a fronteira a Norte em busca de uma vida 
melhor, com naturais repercussões nas remessas de dinheiro dos imigrantes (Amiel, 
2010; UN; Business Monitor, Planet Retail) 

As taxas de empréstimos permanecerão baixas, a penetração bancária será limitada e 
a reorientação dos bancos em curso sugere que o crédito vai deixar de estimular o 
consumo. O investimento fixo vai beneficiar ligeiramente de uma reestruturação 
industrial nos EUA, mas os mercados de capitais vão impedir um crescimento mais 
dinâmico e restringir as opções de financiamento. De resto, altos índices de violência 
irão dissuadir os investimentos em algumas partes do país (BPI Investimentos, 
Business Monitor) 

Depois de uma recuperação em 2010, as exportações e as importações tenderão a 
perder vapor ao longo de 2011, reflectindo o enfraquecimento da procura nos EUA, 
mas perspectiva-se novo crescimento em 2012. Esta estimativa de crescimento do 
PIB no próximo ano é baseada na premissa de que a procura doméstica irá aumentar 
através da recuperação gradual dos rendimentos reais, para além de alguma melhoria 
das condições de crédito e uma mais robusta procura externa nos EUA. Como 
resultado, é esperado um maior investimento em infra-estruturas e nas exportações 
industriais, aumentando o consumo privado e a criação de emprego (BPI 
Investimentos, Reuters) 

Em pouco mais de 10 anos, o México fez progressos notáveis com vista à 
estabilização macroeconómica, à liberalização e abertura da sua economia ao exterior, 
deixando para trás consecutivas ajudas financeiras, constantes mudanças 
administrativas, a volatilidade de preços de petróleo e o excessivo peso fiscal, entre 
outros, estabelecendo um rumo de crescimento sólido a longo prazo. Todavia, muitas 
falhas continuam a afectar o país, tais como a rigidez do mercado laboral, o sistema 
de educação debilitado, a distribuição desigual da riqueza, as tensões sociais, baixo 
nível de confiança nos políticos, entre outros. A reforma institucional do México 
enfrenta grandes desafios para trazer justiça social e segurança aos seus cidadãos, 
para aumentar o rendimento per capita dos cidadãos, trazer estabilidade às instituições 
e aproveitar a grande oportunidade demográfica que se lhe apresenta de ter uma 
grande parte da população jovem. (EDC - Export Dev. Canadá). 

 

Enquadramento Sociocultural 

Os mexicanos recorrem a diversas subdivisões culturais dentro da geografia do 
território. A mais comum identifica as regiões do norte, do centro e do sul e sudeste. 
A região do norte, mais desértica, apenas foi acentuadamente povoada em meados do 
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Séc. XX, com excepção de cidades importantes como Monterrey. Esta região é 
tradicionalmente associada a povoações indígenas e a cultura de fronteira. Por sua 
vez, a região central é densamente povoada e albergou culturas pré-colombianas 
altamente desenvolvidas. Esta região foi o coração da conquista espanhola e antigas 
cidades coloniais são hoje grandes centro urbanos e industriais. As regiões do 
sul/sudeste, de clima tropical ou subtropical, estão identificadas com um grande 
património indígena e são também as zonas mais pobres. Os mexicanos também 
fazem a distinção entre regiões montanhosas do centro e as regiões húmidas das 
planícies costeiras ou serras húmidas, estas últimas associadas a uma maior presença 
de povos indígenas (ANSTERS - Everyculture) 

A cultura mexicana reflecte a complexidade da história do país através da mistura das 
civilizações pré-hispânicas e da cultura transmitida por Espanha durante o período  de 
colonização de 300 anos. Diversos elementos culturais, sobretudo dos Estados Unidos 
da América, foram sendo incorporados na cultura mexicana (ANSTERS - 
Everyculture). 

A era Porfiriana (el Porfiriato), no final do século XIX e primeira década do século 
XX, foi marcada pelo progresso económico e pela paz. Após quatro décadas de 
conflito civil e guerra, o México assistiu ao desenvolvimento da filosofia e das artes, 
promovida pelo presidente Díaz. Desde aquele tempo, tão acentuado durante a 
Revolução Mexicana, a identidade cultural teve sua fundação na mestiçagem, cujo 
elemento é o núcleo indígena (Florescano, 1994) 

À luz das diversas etnias que formaram o povo mexicano, José Vasconcelos (1952), 
na sua publicação La Raza Cósmica definiu o México como um caldeirão de todas as 
raças, não apenas biologicamente mas culturalmente também. Esta exaltação da 
mestiçagem era uma ideia revolucionária que contrastava fortemente com a ideia de 
uma raça superior pura predominante na Europa na época.  

A Nação Mexicana tem sido tradicionalmente caracterizada por um conjunto de 
identidades locais e regionais bastante fortes. Os habitantes identificam-se fortemente 
com as suas zonas de origem e ao mesmo tempo reconhecem estereótipos comuns a 
outros habitantes de outras proveniências. Apesar desta constatação, ainda que a 
cultura mexicana seja bastante diversificada, existe uma forte identificação com o 
estado-nação e o sentimento nacionalista é muito forte. As relações complicadas 
resultantes da ocupação colonial ou imperial explicam o sentimento de orgulho e de 
consciência de uma identidade nacional. Por sua vez, a influência económica e 
cultural dos EUA  reforça este sentimento, provocando ao mesmo tempo sentimentos 
contraditórios de domínio e de atracção (ANSTERS – EveryCulture: Paz, 1950). 

Os símbolos mais importantes que expressam e reforçam a cultura nacional 
pertencem ao domínio do estado, da religião e da cultura popular. O estado é um 
produto resultante da revolução mexicana de 1910-1917 que introduziu na sociedade 
um processo de mudança profunda que convergiu num forte sentimento de identidade 
nacional. A religião tem o seu ícone na Virgem de Guadalupe – a mãe de todos os 
mexicanos – que representa a luta de independência contra o domínio espanhol. Por 
sua vez, elementos da cultura popular como a música e a gastronomia representam e 
transmitem uma ideia de singularidade do povo mexicano (Florescano, 1994) 
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O povo mexicano tem crenças religiosas muito fortes e apesar da vasta maioria 
professar o catolicismo, as tradições pré-hispânicas continuam fortemente presentes 
nas celebrações religiosas através da incorporação de divindades nativas pagãs ou em 
rituais relacionados com a morte - os mexicanos criaram desta forma uma versão 
muito particular do catolicismo. Nas últimas décadas o protestantismo tem sido 
particularmente activo nas regiões do sul e entre zonas urbanas mais pobres. O idioma 
predominante é o espanhol embora existam mais de 60 línguas nativas faladas 
sobretudo nas zonas rurais, o que faz com que este seja um dos países com maior 
diversidade linguística do mundo (MexicoEsCultura, ANSTERS – EveryCulture; 
Fuentes, 2000) 

Os mexicanos acreditam fortemente no que podemos chamar “alma”. Existe a crença 
geral de que uma pessoa é, antes de mais, boa e decente e a sua dignidade não é 
afectada por aquilo que faz. Os mexicanos tendem assim a aceitar a amizade dos seus 
amigos e colegas sem, contudo, esperar ou questionar aspectos relacionados com o 
seu sucesso ou desempenho. Este conceito de “alma” dos mexicanos está envolto de 
mística e de mistério, tornando-o difícil e, ao mesmo tempo, interessante de definir 
(Ehrlich, 2006) 

No México existem dois tipos de valores ou características culturais: aqueles que são 
considerados fundamentais para a estabilidade social e moral do país e que estão 
arreigados à idiossincrasia do país, e aqueles que incluem hábitos e costumes 
susceptíveis de adaptação e transformação que estão relacionados com um estilo de 
vida mais moderno. Nos primeiros incluem-se a família, a religião, as relações 
interpessoais, o nacionalismo, as atitudes perante o trabalho, a sensibilidade e a 
etiqueta. Nos segundos podemos incluir a pontualidade, o compromisso, a ética, as 
relações com o superior e as relações entre indivíduo e equipa (Gastélum, 2007). 

De acordo com os resultados do census de 2010, a população é de 112 milhões contra 
os 97 milhões do ano 2000. Estes números demonstram uma elevada taxa de 
crescimento em que 1/3 da população tem idade inferior a 14 anos. Actualmente, a 
população é composta por cerca de 60% de povos mestiços, 30% de nativos 
ameríndios e 9% de mexicanos descendentes dos espanhóis (CONAPO; INEGI) 

Cerca de 77% da população vive em zonas urbanas, grande parte dela deslocada das 
zonas rurais devido à falta de oportunidades de emprego. Muitos habitantes migraram 
do sul subdesenvolvido para centros urbanos mais industrializados ao longo da 
fronteira norte com os EUA. De acordo com algumas estimativas, a população da 
Capital em conjugação com as suas áreas suburbanas perfazem cerca de 20 milhões 
de habitantes, fazendo dela a maior concentração urbana do mundo. Outras cidades 
do Norte e do Interior têm igualmente registado fortes crescimentos populacionais 
nos últimos anos (INEGI; Portal del Desarrollo, World Economic Forum) 

As migrações constituem aliás um elemento central na vida do país. No caso da 
migração interna, destaca-se a pressão demográfica sobre as cidades médias, 
principalmente em zonas turísticas ou ‘maquiladoras’. No caso da imigração para os 
EUA, destacam-se os vínculos sociais resultantes dessa deslocação assim como os 
benefícios das remessas para aliviar problemas de pobreza e melhorar as condições 
locais de saúde e educação. Também é de registar a presença em trânsito de 
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imigrantes vindos da América Central, principalmente devido aos problemas de 
integração e de direitos humanos que acarretam (UNICEF; UNCTAD) 

Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que representa 
um indicador de bem-estar composto por três dimensões (saúde, educação e 
rendimento), entre 1980 e 2010 o México teve um crescimento anual de 0,9%, o que 
significa a posição 56 num total de 169 países, ainda acima da média dos países da 
América Latina e Caribe mas mesmo assim abaixo da média dos países da OCDE. 

A distribuição da riqueza é bastante desigual no México, mesmo comparando com 
outros países da América Latina. Uma pequena parte da população é detentora da 
maioria da riqueza enquanto cerca de um terço continua a viver abaixo do limiar da 
pobreza, enquanto que a classe média tem vindo a reduzir-se. As diferenças de classe 
são aliás marcadas e expressas de diversas formas. Os mexicanos mais ricos vivem 
em bairros protegidos por segurança e a grandeza e ostentação do consumo são 
características da cultura mexicana. Um meio proeminente de afirmação continua a 
ser o automóvel, em que membros de classes média baixa fazem dele uma afirmação 
das suas aspirações, por vezes em detrimento de outras necessidades mais básicas. As 
pessoas mais ricas vestem-se elegantemente de acordo com standards internacionais, 
com especial inclinação para uso de jóias e relógios. O vestuário é aliás uma forma de 
estabelecimento de códigos sociais bastante restritivos, especialmente no trabalho e 
na escola (EveryCulture, World Economic Fórum 2009) 

Um importante sinal de diferença social tem a ver com o acesso aos serviços do 
sistema privado. Enquanto que os membros das classes superiores continuam a 
usufruir de escolas privadas para os seus filhos, utilizam meios próprios de transporte 
e têm acesso a sistemas de saúde privados, a restante parte da população não tem 
outra opção senão os sistemas públicos sobrelotados. As diferenças de classes 
também se expressam em determinadas regras de comportamento relacionadas com 
práticas discriminatórias entre diferentes níveis étnicos, sobretudo nas relações de 
poder ou nas regras de etiqueta entre classes. Em relação ao género, apesar de homens 
e mulheres serem iguais perante a lei, existem diferenças claras em termos de 
autoridade e privilégios. Apesar da mulher ter vindo a conquistar socialmente um 
papel de maior importância, o homem continua a ter um papel de dominação na 
sociedade e na família (EveryCulture) 

As fortes disparidades e exclusão sociais reflectem-se ainda em níveis desiguais de 
cobertura da educação básica, com falhas importantes ao nível do pré-escolar e no 
ensino secundário e superior, onde uma proporção significativa de sectores mais 
pobres e vulneráveis não tem acesso ou não têm possibilidade de concluir. A maior 
parte das crianças entra no ensino básico mas apenas 62% consegue chegar ao ensino 
secundário. Por sua vez, dos que entram no secundário cerca de metade acaba por 
desistir e apenas um quarto consegue chegar ao ensino superior (Mexicanos Primero). 
O México gasta cerca de 5% do PIB no sistema educativo, o que é considerado 
notável em comparação com outras grandes economias, no entanto a corrupção faz 
com que esse investimento não se reflicta em ganhos reais na qualidade da educação 
(Reuters). O sistema educativo enfrenta dois grandes desafios: elevar a qualidade da 
educação e reduzir a exclusão gerada pelo próprio sistema (UN - Informe sobre 
Desarrollo Humano 2006-2007) 
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Enquadramento Tecnológico 

 A produção de energia no México é gerida por empresas estatais: a Comissão Federal 
de Eletricidade (Comisión Federal de Electricidad, CFE) e a Pemex (Petróleos 
Mexicanos). A CFE é responsável pela operação de usinas geradoras de eletricidade e 
sua distribuição em todo o território nacional desde outubro de 2009, quando assumiu 
a área sob responsabilidade da extinta Luz y Fuerza del Centro. A maior parte da 
electricidade é gerada em centrais termoeléctricas, embora a CFE opere várias 
centrais hidroeléctricas, bem como a energia eólica, geradores de energia geotérmica 
e nuclear (SRE – Sec. Relaciones Exteriores) 

Os recursos naturais são "propriedade da nação" pela constituição. Como tal, o sector 
petrolífero é administrado pelo governo com diferentes graus de investimento 
privado. O México é o sexto maior produtor de petróleo do mundo, com 3,7 milhões 
de barris por dia.  A Pemex, a empresa pública responsável pela prospecção, 
extracção, transporte e comercialização de petróleo e gás natural, bem como a 
refinação e distribuição de produtos petrolíferos e petroquímicos, é uma das maiores 
empresas na América Latina, fazendo US$ 86 biliões em vendas por ano, um 
montante maior do que o PIB de alguns países. No entanto, a empresa é fortemente 
tributada, uma importante fonte de receita para o governo, de quase 62% das vendas 
da empresa. Em 1980 as exportações de petróleo representaram 61,6% do total das 
exportações, em 2000 foi apenas 7,3% (SRE – Sec. Relaciones Exteriores, 
Próméxico) 

À semelhança de muitos países, o México enfrenta questões energéticas e ambientais 
importantes, tais como o aumento da procura energética e os compromissos de 
mudança climática. A procura de energia está a aumentar em todos os sectores da 
economia enquanto que a produção nacional está a decrescer. Este défice é 
preenchido pela importação de fuel, nas formas de gás, gasolina e carvão cujo preço 
acaba por ser igual ao da venda de crude. A resposta do México para os desafios 
relacionados com a mudança climática reflecte-se em investimentos em energias 
renováveis, maior eficiência energética para reduzir o efeito de estufa e emissão de 
gazes e em novos programas de reflorestação. A estratégia nacional para a energia 
promete objectivos ambiciosos para os próximos 14 anos por forma a enfrentar a 
redução nas exportações de crude e o aumento da procura nacional de outras fontes de 
energia (Energy Environment Report Brit 2011 Chamber) 

O México recebeu a 16ª Conferência Climática da ONU (COP16) em Cancún a qual 
sublinhou a importância do comprometimento governamental num conjunto de 
políticas importantes para mitigar a mudança climática. O resultado das negociações 
traduziu-se em sinais de mudança para uma forte redução das emissões de carbono no 
país. Isso traduz-se no desenvolvimento de nova legislação ambiental, onde se inclui 
benefícios fiscais para empresas que invistam em protecção ambiental, e uma maior 
consciência para a causa ecológica. Esta conjuntura faz florescer um conjunto de 
grandes oportunidades para o mercado e indústria do ambiente, onde se estima que o 
valor seja de cerca de 8 Biliões de dólares (Energy Environment Report Brit 2011 
Chamber) 

A rede de estradas pavimentadas no México é a mais extensa da América Latina, com 
116.802 km em 2005, sendo 10.474 km de vias duplicadas ou vias expressas. No 
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entanto, o México tem uma orografia diversificada, sendo a maioria do território 
atravessado por cadeias de montanhas de alta altitude, bem como os desafios 
económicos, levaram a dificuldades na criação de uma rede integrada de transportes 
e, embora a rede tenha melhorado, ainda não pode satisfazer as necessidades 
nacionais de forma adequada (CIA) 

Sendo um dos primeiros países latino-americanos a promover o desenvolvimento do 
transporte ferroviário, a rede, apesar de extensa com 30,952 km. ainda é ineficiente 
para atender às demandas económicas de transporte. A maioria da rede do sistema 
ferroviário é usada principalmente para transporte de mercadorias ou carga industrial 
e é operada principalmente pela Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, 
privatizada em 1997. 

Em 1999, o México tinha 1.806 aeroportos, dos quais 233 tinham pistas 
pavimentadas, sendo que destes, 35 transportavam 97% do tráfego de passageiros. O 
Aeroporto Internacional da Cidade do México continua sendo o maior da América 
Latina e o 44º maior do mundo, transportando 21 milhões de passageiros por ano. Há 
mais de 30 companhias aéreas nacionais, das quais apenas duas são conhecidas 
internacionalmente: Aeroméxico e Mexicana de Aviación (CIA) 

O transporte de massa no México é modesto. A maior parte das necessidades de 
transporte doméstico de passageiros são servidas por uma extensa rede de autocarros, 
com várias dezenas de empresas de exploração por regiões. O comboio de transporte 
de passageiros entre as cidades é limitado. O transporte ferroviário urbano de massa 
está disponível na Cidade do México com o funcionamento do metro, comboio 
elevado e no nível do solo, bem como um comboio suburbano que liga os municípios 
limítrofes da Grande Cidade do México, bem como em Guadalajara e Monterrey, a 
primeira a ser servida por um trem suburbano e a segunda por um metro subterrâneo e 
elevado (CIA; Portal del Transporte) 

A economia mantém um rápido desenvolvimento em modernos sectores industriais e 
de serviços, com o aumento da propriedade privada. Administrações recentes têm 
expandido a concorrência nos portos, ferrovias, telecomunicações, geração de 
electricidade, distribuição de gás natural e dos aeroportos, com o objectivo de 
melhorar infra-estrutura (Business Monitor) 

Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, podemos aferir, através 
da tabela A-1, a capacidade do México em beneficiar com a incorporação de novas 
tecnologias na sua economia e na vida dos cidadãos. 

Tabela A-1. capacidade do México em beneficiar com a 
incorporação de novas tecnologias (rank 138 países) 

Rank  

INFRASTRUTURA  

Grau de extensão das últimas tecnologias 73 

Número de Linhas telefónicas 74 

Servidores de Internet 62 

Largura de Banda Internacional 89 

Produção Eléctrica 73 

Qualidade das Instituições de Investigação 60 
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Tabela A-1 (cont)  

DISPONIBILIDADE  

Investimento em I&D pelas empresas 89 

Colaboração entre empresas e universidades em I&D 59 

Importação de computadores e serviços de comunicação 127 

Prioridade governamental às TIC 114 

(Tabela A-1. Cont.)  

Aquisição de tecnologia avançada pelo governo 95 

Importância das TIC para o futuro 85 

UTILIZAÇÃO  

Nº assinaturas telefones móveis 92 

Nº assinaturas de telefones móveis com acesso a dados 69 

Nº residências com computador 73 

Utilizadores de Internet Móvel 53 

Utilizadores de Internet Fixa 77 

Escolas com acesso à internet 89 

Impacto das TIC no acesso a serviços básicos 104 

Absorção tecnológica pelas empresas 86 

Capacidade de inovação das empresas 86 

Extensão do uso da internet nos negócios 77 

Exportação de alta tecnologia 17 

Impacto das TIC em novos produtos e serviços 72 

Impacto das TIC em novos modelos organizacionais 70 

Sucesso na implementação de novas tecnologias 100 

Eficiência governamental no uso das TIC 74 

E-Government 38 

E-Participation 32 

 

Fonte: The Global Information Technology Report 2010–2011 © 2011 World Economic 
Forum 
Nota: variáveis seleccionadas. 
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QUADRO DE OPERACIONALIZAÇÃO    
      

Questões Hipótese Proposição Variáveis Verificação 

Peso das exportações totais 

HG 1.1 

A exportação representa uma fatia importante 
no volume de negócios das empresas mas as 
exportações para o México não têm 
expressão significativa. Peso das exportações para o México 

Sim 

Peso das exportações totais 
HG 1.2 

Existe correlação entre volume global de 
exportações e volume de exportações para o 
México. Peso das exportações para o México 

Não 

Peso das exportações para o México 

Características 
dos Casos 

HG 1.3 

Existe correlação entre o início da actividade 
exportadora e volume de exportações para o 
México. Tempo de exportação 

Não 

Escolha do Mercado 

HG 2.1 

As empresas que entraram no mercado de 
uma forma planeada fizeram-no sobretudo 
devido à acumulação de experiência 
internacional e aos contactos efectuados 
pelos seus gestores. Razões de escolha planeada 

Parcialmente 

Escolha do Mercado 

A escolha do 
mercado 

HG 2.2 

As formas de entrada não planeadas devem-
se sobretudo a solicitações directas vindas do 
cliente final no México. Razões de escolha não planeada 

Sim 

HG 3.1 

Existem 3 formas de exportação: sem 
intermediário (própria), com intermediário no 
país de destino (directa), com intermediário no 
país de origem (indirecta). 

Formas de exportação Parcialmente 

Tipo de exportação 

  
HG 3.3 

As formas de exportação com intermediário 
estão sobretudo associadas à facilidade de 
acesso ao mercado. Factores que influenciam exportação 

não própria 

Sim 

Conhecimento 
do mercado 

HG 4.1 

As empresas tendem a atribuir maior 
importância à informação relacionada com as 
condições económicas do país e com a forma 
de fazer negócios dos mexicanos. 

Tipo de dificuldades Parcialmente 

Grau de satisfação 

Freqência de contactos HG 5.1 

A generalidade das empresas parece estar 
satisfeita com os seus clientes, mantendo 
contactos telefónicos/email com frequência ou 
visitando o cliente com regularidade. 

Frequência de visitas 

Sim 

Grau de satisfação 
HG 5.2 

Existe uma correlação entre o grau de 
satisfação com o cliente ou intermediário e a 
frequência de contactos. Freqência de contactos 

Sim 

Grau de satisfação 
HG 5.3 

Existe uma correlação entre o grau de 
satisfação com o cliente ou intermediário e as 
visitas efectuadas. 

Frequência de visitas 
Não 

Tempo de exportação 

Relacionamento 
com o Cliente ou 
intermediário 

HG 5.4 

Existe uma correlação entre o frequência de 
visitas efectuadas e ano em que começaram a 
exportar para este país. 

Frequência de visitas 
Sim 

Dificuldades no 
acesso ao 
mercado 

HG 6.1 

Questões de armazenamento, controlo físico 
dos produtos ou risco de crédito são as 
principais dificuldades encontradas no 
processo de exportação para este país. 

Tipo de dificuldades Sim 

Grau de Expectativa 
HG 7.1 

Existe uma correlação entre grau de 
satisfação e expectativas em relação ao 
mercado. Grau de satisfação 

Sim 

Tempo de exportação 
HG 7.2 

Existe uma correlação entre o tempo de 
exportação e outras formas de operação. 

Outras formas de operação 
Sim 

Escolha do Mercado 

Expectativas em 
relação ao 
mercado 

HG 7.3 
Existe uma correlação entre escolha do 
mercado e outras formas de operação. 

Outras formas de operação 
Sim 
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TABELAS DE CORRELAÇÃO    

      

       

 HG 1.2: não se verifica: Sig. > 0.05 logo rejeita a hipótese   
Asymp. 

Std. 
Errora 

   Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig.  Value (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendall's tau-b .000 .091 .004 .997 

Gamma .001 .147 .004 .997 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

-.001 .101 -.012 .990 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .072 .098 .723 .471 

N of Valid Cases 102       

            

      

HG 1.3 não se verifica: Sig. > 0.05 logo rejeita a hipótese.   

Approx. 
Sig. 

  
Value 

  
 

Phi .481 .170    
Cramer's V .278 .170 

Nominal 
by 
Nominal 

   
Contingency 
Coefficient 

.433 .170 
  

 
N of Valid Cases 102      
           

 
 

HG 5.2  verifica-se.  Sig. < 0.05 logo não rejeita a 
hipótese.   

Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe dependência  

Asymp. 
Std. 

Errora 
  Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. Value (V) 
Kendall's tau-b .270 .089 2.979 .003 

Gamma .379 .121 2.979 .003 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.308 .101 3.242 .002 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .428 .134 4.741 .000 

N of Valid Cases 102       

            

      
HG 5.3  o valor de sig. está muito próximo de 0.05 logo 
não consideramos haver correlação de variáveis   

  
Asymp. 

Std. 
Errora 

  Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. Value 

Kendall's tau-b .186 .092 1.985 .047 

Kendall's tau-c .162 .082 1.985 .047 

Ordinal by 
Ordinal 

Gamma .250 .121 1.985 .047 

Spearman 
Correlation 

.220 .106 2.256 .026 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .270 .104 2.808 .006 

N of Valid Cases 102       
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 HG 5.4   verifica-se.  Sig. < 0.05 logo não rejeita a hipótese.  

 Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe dependência  
Asymp. 

Std. 
Errora 

   Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig.  Value 

 
 
 
 
 

Phi .745     .002 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V .333 .002     

Kendall's tau-b .175 .078 2.281 .023 

Gamma .224 .100 2.281 .023 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.221 .096 2.268 .025 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .206 .096 2.101 .038 

N of Valid Cases 102       

            

      

HG 7.1   verifica-se.  Sig. < 0.05 logo não rejeita a hipótese.   

Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe dependência  
Asymp. 

Std. 
Errora 

  Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. Value 

Phi 1.115     .000 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V .455 .000     

Kendall's tau-b .316 .092 3.313 .001 

Gamma .427 .120 3.313 .001 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.356 .104 3.812 .000 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .393 .109 4.270 .000 

N of Valid Cases 102       

      

      

HG 7.2   verifica-se.  Sig. < 0.05 logo não rejeita a hipótese.  

Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe dependência  
    

Approx. 
Sig. 

  
Value   

Phi .629 .002   
Cramer's V .363 .002 

Nominal 
by 
Nominal 

  
Contingency 
Coefficient 

.533 .002 

  
N of Valid Cases 102     

      

      

HG 7.3   verifica-se.  Sig. < 0.05 logo não rejeita a hipótese.  

Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe dependência  
  

Asymp. 
Std. 

Errora 
  Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. Value 
Phi .304     .024 Nominal 

by 
Nominal 

Cramer's V .304 .024     

Kendall's tau-b .212 .093 2.268 .023 

Gamma .361 .152 2.268 .023 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

.225 .099 2.313 .023 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .231 .096 2.372 .020 

N of Valid Cases 102       

 



 

 

ERRATA 
 
Pag 22. Na 3ª linha do quadro Forças/Fraquezas, onde está “distorcivo” deve ler-se 
“destorcedor” 
 
Pag. 26. Gráfico da Fig 3-1: onde está 406 deve ler-se 405. 
 
Pag.28. Gráfico da Fig 3- 2: onde está 406 deve ler-se 405. 
 
Pag. 34. Apagar a Hipótese Geral 5.4 
 
Pag. 35. Onde está “Metodologia” substituir por “Método” e onde está “Métodos” 
substituir por “Material”. 
 
Substituir o parágrafo agora intitulado de “Método” por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 37. Fig. 4-1: Faltam os anos 2006, 2008 e 2010 
 
Pag. 41. No último parágrafo todas as hipóteses se verificam. 
 
Pag. 64. Na 1ªa coluna relativa a questões de investigação, falta colocar “Formas de 
exportação”. 
 
Pag. 64. Colocar “Sim” na verificação da HG 5.3 
 
Pag. 64. Cortar a HG 5.4. Não se deve correlacionar variáveis de diferente tipo. 
 
Pag. 64. Colocar “Não” na verificação da HG 6.1 
 
Pag. 64. Falta coluna de classificação de variáveis. 
 
Pag. 65. 4ª tabela. Onde diz:”O valor de sig. está muito …” Deve ler-se: “O valor de 
sig. < 0.05 logo existe dependência, ainda que moderada”. 
 
Pags 65, 66, 67. Nas tabelas, onde diz: “Os valores (V) são superiores a 0.1 logo existe 
dependência”, deve ler-se”Os valores (V) não estão perto de 1, pelo que apenas existe 
dependência moderada”. 

Abordagem Hipotético-dedutiva

Procedimento Estatístico essencialmente descritivo

Técnicas Documentação direta/ 
Observação direta extensiva/ 
Inquérito por questionário

Universo Listagem empresas exportadoras p/ México 2010.
Universo  alvo: 360 registos. 
Universo Inquirido: 260 registos.

Amostragem Probabilística. Respostas válidas N=102 

Tratamento Apresentação de dados. Comparação de frequências.
Medidas de posição. Testes de hipóteses.

Lakatos & Marconi (199

Abordagem Hipotético-dedutiva

Procedimento Estatístico essencialmente descritivo

Técnicas Documentação direta/ 
Observação direta extensiva/ 
Inquérito por questionário

Universo Listagem empresas exportadoras p/ México 2010.
Universo  alvo: 360 registos. 
Universo Inquirido: 260 registos.

Amostragem Probabilística. Respostas válidas N=102 

Tratamento Apresentação de dados. Comparação de frequências.
Medidas de posição. Testes de hipóteses.

Lakatos & Marconi (199  
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