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Resumo  

A globalização e a consequente liberalização fizeram com que as empresas se deparassem com 

novos desafios e novas oportunidades. A internacionalização das empresas é fundamental para o 

desenvolvimento da economia de qualquer país.  

A atenção dedicada a este segmento de empresas justifica-se por considerar que as Pequenas e 

Médias Empresas (PME) representam uma parcela significativa e importante da economia 

portuguesa. Há cerca de 350.000 PME em Portugal constituindo as mesmas mais de 96% do 

tecido empresarial português. 

Apesar da sua inegável importância para o contexto sócio-económico, elas debatem-se com 

grandes dificuldades para iniciar o seu processo de internacionalização e quando o fazem, muitas 

vezes, sentem-se desamparadas a meio do caminho. A manutenção dos negócios torna-se um 

problema e a sua sobrevivência muitas vezes impossível. 

Os apoios às PME são proporcionados pela União Europeia e pelos próprios países onde elas 

estão inseridas. Os apoios realizam-se através de diversas formas de acesso ao financiamento 

(linhas de crédito, garantia mútua, capital de risco, etc.), sistemas de incentivos – acções de 

prospecção, promoção e marketing internacional, aconselhamento e informação, entre outros. 

  

Os capítulos um e dois destinam-se a revisão de literatura. No capítulo um são apresentados 

alguns conceitos, motivos, teorias explicativas do processo de internacionalização de empresas e 

formas de entrada. O capítulo dois aborda as dificuldades e os apoios às PME. O capítulo três  

ocupa-se dos procedimentos metodológicos e no capítulo quatro é feita a análise e discussão dos 

dados. A dissertação é finalizada no quinto capítulo com as principais conclusões, limitações e 

pistas para investigações futuras. 

De acordo com os resultados do estudo, as PME internacionalizam-se, principalmente, devido à 

descoberta de novos mercados com  novas oportunidades de negócio, à limitação do mercado 

interno e não por se sentirem financeiramente apoiadas. 

Palavras-chave: pequenas e médias empresas, internacionalização, dificuldades, apoios 

JEL  L2, M2 



Abstract 

Because of globalization, and the consequent liberalization, enterprises are faced with new 

challenges and new opportunities. The internationalization of enterprises is critical to the 

economic development of any country. 

The attention dedicated to this segment of businesses is justified considering that Small and 

Medium-Sized Enterprises (SMEs) play a significant and important role in the Portuguese 

economy. There are about 350,000 SMEs in Portugal and these shall constitute more than 96% of 

the Portuguese business. 

Despite its undeniable importance to the socio-economic context, they are struggling with huge 

difficulties to start their internationalization process and when they do so they often feel helpless 

in the middle of their path. The maintenance of business becomes a problem and survival often 

impossible. 

The support to SMEs is provided by the European Union and the countries themselves where 

they are located. The support is carried out through several forms of access to finance (credit 

lines, mutual guarantee, venture capital, etc.), incentive schemes – prospecting  measures, 

promotion and international marketing, counseling and information, among others. 

Literature is reviewed in chapters one and two. Chapter one presents some concepts, reasons, 

theories that explain the process of internationalization of enterprises and entry forms. Chapter 

two discusses the difficulties and support to SMEs. Chapter three is concerned with 

methodological procedures and  in chapter four is the analysis and discussion of the data. The 

dissertation is completed in the fifth chapter with the main findings, limitations and clues for 

future research. 

According to the results of the research, SME internationalize, mainly due to the discovery of 

new markets with new business opportunities, the limitation of the internal market and not 

because they feel financially supported. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, internationalization, difficulties, support 
JEL  L2, M2 
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Introdução 

Nesta era da globalização, muitas empresas irão, mais cedo ou mais tarde, competir 

internacionalmente. 

Para Zain e Ng (2006), a economia global atinge já todos os cantos do mundo, a 

internacionalização abrange não só as grandes multinacionais mas também as pequenas e médias 

empresas (PME). 

As PME representam mais de 96% do tecido empresarial português, sendo, por isso, muito 

importantes para a economia do país 1. 

Este trabalho tem por objecto de estudo o processo de internacionalização de PME, as 

dificuldades que elas enfrentam e os apoios que lhes são concedidos. Durante a elaboração deste 

trabalho falar-se-á sobre as motivações para a internacionalização, os modos de entrada utilizados 

pelas PME, as dificuldades e os apoios à internacionalização.  

As pesquisas mostram que as actuais mudanças tecnológicas revolucionárias, sociais e 

económicas à escala mundial, aliadas a gestores e empreendedores mais competentes, podem 

impulsionar a entrada inicial das PME nos mercados internacionais (McDougall e Oviatt, 2000; 

Rialp et al., 2005 cit. in Hutchinson et al., 2007). 

Os capítulos um e dois destinam-se a revisão de literatura. No capítulo um serão apresentados 

alguns conceitos, motivos, teorias explicativas do processo de internacionalização de empresas e 

formas de entrada. O capítulo dois abordará as dificuldades e os apoios às PME. O capítulo três  

versará sobre os procedimentos metodológicos e no capítulo quatro far-se-á a análise e discussão 

dos dados. A dissertação será finalizada no quinto capítulo com as principais conclusões, 

limitações e pistas para investigações futuras. 

                                                           
1 Ciclo de Conferências CGD/Jornal de Negócios: Exportar e Internacionalizar. 28 Novembro 2011 | Lisboa – 
ISEG – Auditório Caixa Geral de Depósitos 
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Capítulo 1 – A internacionalização e as PME 

Durante as últimas duas décadas, o fenómeno da internacionalização de empresas adquiriu uma 

notável atenção (Manolova et al., 2002 cit. in Fernández-Ortiz e Lombardo, 2009). Diferentes 

aspectos, tais como a globalização, a diluição das barreiras comerciais ou o aumento significativo 

das transacções de negócios económicos na Zona Euro fizeram com que muitas PME 

considerassem a internacionalização como uma componente essencial da sua estratégia de gestão 

(Knight, 2001; De Chiara e Minguzzi, 2002; Winch e Bianchi, 2006; Wolff e Pett, 2006 cit. in 

Fernández-Ortiz e Lombardo, 2009). 

A internacionalização é uma das respostas empresariais ao desafio da globalização. O sucesso da 

internacionalização exige competências internas tais como: capacidade de gestão, recursos 

humanos com abertura internacional, capacidade de interpretação dos mercados, de inovação e 

adaptação de produtos/serviços, de aprendizagem e de mobilização de recursos financeiros. No 

entanto, muitas PME não estão preparadas para a internacionalização porque não dispõem dos 

recursos acima mencionados 2. 

A qualificação dos recursos humanos constitui um factor relevante tanto em termos de 

capacidade de interpretar os mercados externos como das competências interculturais. As 

competências tecnológicas e comerciais são decisivas para assegurar a capacidade de desenvolver 

novos conceitos de produtos, de introduzir factores de diferenciação, de lançar novos produtos e 

de identificar as especificidades dos mercados (Simões, 1997). 

O acesso a recursos financeiros pode, de certa forma, ser atenuado no caso exportação ou da 

internacionalização recorrendo a formas contratuais de actuação (licenciamento, franchising, 

joint ventures) (Simões, 1997). 

 

                                                           
2 Ciclo de Conferências CGD/Jornal de Negócios: Exportar e Internacionalizar. 28 Novembro 2011 | Lisboa – 
ISEG – Auditório Caixa Geral de Depósitos 
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1.1. Conceito de internacionalização 

Para Calof e Beamish (1995), a internacionalização é o processo de adaptação das operações da 

empresa (estratégia, estrutura, recursos, …) aos ambientes internacionais. 

A internacionalização de uma empresa consiste na extensão das suas estratégias de produtos – 

mercados e de integração vertical para outros países, de que resulta uma replicação total ou 

parcial da sua cadeia operacional (Freire, 1997). 

Segundo Simões (1997), a internacionalização é um processo gradual de evolução do 

envolvimento das empresas em operações de negócio internacional. Em regra, as empresas vão 

reforçando as suas posições no estrangeiro à medida que vão acumulando experiência 

internacional e melhorando o seu conhecimento sobre as condições de actuação no estrangeiro. 

A dimensão de uma empresa por si só não determina a sua capacidade de internacionalização. As 

PME podem competir internacionalmente. Para fazê-lo com sucesso devem ter uma estratégia 

diferenciada que lhes permita competir internacionalmente com larger players, os quais têm 

maiores vantagens financeiras e organizacionais. As PME devem apostar na marca e em nichos 

de mercado do produto que lhes permita ter acesso às oportunidades em novos mercados 

independentemente da diversidade cultural (Hutchinson, Quinn e Alexander, 2005). 

 

1.2. Conceito de PME 

A União Europeia (UE) define oficialmente as PME como empresas que têm menos de 250 

trabalhadores e que são independentes de grandes empresas. Além disso, o seu volume de 

negócios anual ou o seu balanço total anual não devem exceder, respectivamente, 50 milhões e 43 

milhões de euros (Comissão das Comunidades Europeias, 2008). 

As PME podem dividir-se em três categorias segundo as suas dimensões: microempresa, se tiver 

menos de 10 trabalhadores, pequena empresa, se tiver entre 10 e 49 trabalhadores, e média 

empresa se contar entre 50 e 249 trabalhadores. 



7 
 

As PME europeias representam 3: 

• 99,8% do total das empresas europeias; 

• 67,1% dos postos de trabalho do sector privado; 

• mais de 80% dos postos de trabalho nalguns sectores industriais, tais como a fabricação 

de produtos metálicos, o sector da construção e a fabricação de mobiliário. 

 

1.3. Motivos para a internacionalização 

A abordagem sobre a internacionalização é muito diversificada porque existem variadíssimos 

motivos para as empresas se internacionalizarem. 

Há novos mercados em crescimento, há novas tendências demográficas e sociológicas (mesmo 

em mercados mais maduros), as empresas querem gerir globalmente a cadeia de valor, explorar 

nichos mundiais, valorizar a especificidade e seguir clientes internacionalmente. As empresas 

deslocam-se para o exterior porque detêm vantagens competitivas (específicas) ou porque 

pretendem adquirir vantagens, isto é, competências 4. 

As limitações do mercado nacional, a procura de recursos humanos, naturais ou financeiros, a 

procura de activos estratégicos (científicos, tecnológicos, clusters dinâmicos), seguir 

concorrentes, incentivos à internacionalização proporcionados pelo país de origem, leis, impostos 

e regulamentos mais favoráveis no país de destino são outros factores que impulsionam a 

internacionalização. 

 

1.4. Teorias de internacionalização 

Na economia, a internacionalização tem sido caracterizada como um processo de envolvimento 

crescente de empresas nos mercados internacionais. Há várias teorias de internacionalização de 

empresas. Para Dias (2007), apesar de haver diversos trabalhos nesta área, a todos são apontadas 

                                                           
3 Eurostat, indicadores-chave para empresas de economia não financeira, UE27, 2005. 
4 Ciclo de Conferências CGD/Jornal de Negócios: Exportar e Internacionalizar. 28 Novembro | Lisboa – ISEG – 
Auditório Caixa Geral de Depósitos 
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limitações. Quase todos os modelos foram concebidos tendo como referência a 

internacionalização de grandes empresas e, tendo em consideração as alterações na realidade 

económica, em que as PME ganharam grande protagonismo, é de concluir que não existe um 

corpo teórico que explique perfeitamente os processos de internacionalização das PME. 

O processo de internacionalização das PME é complexo. Essa complexidade é visível nas 

abordagens que o descrevem: a económica, a dos estágios e a das redes. Cada uma delas dá a sua 

contribuição, mas nenhuma consegue explicar o processo na sua totalidade (Laghzaoui, 2011). 

1.4.1. Abordagem económica 

Ruzzier, Hisrich e Antoncic (2006 cit. in Laghzaoui, 2011) resumem as principais contribuições 

teóricas desta abordagem. Eles identificam: 

� A teoria da internalização, segundo a qual as empresas podem estender as suas 

actividades internacionalmente através das operações de integração vertical (Buckley e 

Casson 1995); 

� A teoria dos custos de transacção, segundo Coase (1992, p. 715), é aquela em que os 

custos de transacção são originados pela negociação, redacção e garantia do cumprimento 

das condições de um contrato. A internacionalização é vista como o resultado de uma 

escolha feita pela empresa para evitar comportamentos oportunistas; 

� O paradigma eclético (OLI) é baseado na teoria de internalização. Nesta perspectiva, 

Dunning (1988) distingue três tipos de vantagens para explicar a internacionalização: 

• As vantagens de propriedade, que são específicas para a empresa e relacionadas 

com a acumulação de activos intangíveis (capacidade tecnológica, experiência,…); 

• As vantagens de localização referentes aos factores institucionais e produtivos 

numa área geográfica; 

• As vantagens de internalização referem-se à organização da empresa (redução 

dos custos das transacções, protecção do direito de propriedade, controlo das 

vendas, etc.). 

Uma das limitações desta perspectiva é a dificuldade em extrapolar essas contribuições teóricas 

(concebidas para as grandes empresas) para o contexto das PME. Além disso, esta perspectiva 
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parece não ter consciência do papel influente das relações sociais nas transacções (Johanson e 

Mattsson, 1988; Gemser, Brand e Sorge, 2004). 

 

1.4.2. Abordagem dos estágios 

Os modelos considerados na perspectiva dos estágios vêem a internacionalização como um 

processo sequencial com vários estágios. 

Neste enquadramento salientam-se duas formas de análise da internacionalização: o modelo de 

Uppsala (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 1977) e o modelo baseado na 

inovação (I-model) (Cavusgil, 1980). 

O Modelo de Uppsala considera a internacionalização como um processo gradual, em que a 

empresa aumenta gradualmente o seu envolvimento internacional. O processo depende da 

acumulação gradual de conhecimentos sobre os mercados externos. À medida que se vai 

adquirindo experiência (conhecimento) nos diferentes mercados o nível de recursos envolvidos 

na internacionalização tende a aumentar. A seguir são apresentadas as etapas do Modelo de 

Uppsala. 

Figura 1 - Etapas do Modelo de Uppsala 

 
Fonte: Dias (2007)  

 

Segundo Johanson e Vahlne (1977), a experiência internacional reduz a distância psicológica 

entre as empresas e os novos territórios estrangeiros, favorecendo assim a progressão e a 

exploração mais completa das oportunidades oferecidas pelos vários países de acolhimento. 

1) inexistência de actividades regulares de exportação 
(exportação directa)

2) exportação através de agentes (exportação 
indirecta)

3) estabelecimento de subsidiárias de vendas locais

4) estabelecimento de subsidiárias de produção 
local
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A distância psicológica é definida como o conjunto de factores (linguagem, cultura, sistemas 

políticos, nível de educação, nível de desenvolvimento industrial, etc.) que dificultam os fluxos 

de informação entre a empresa e o mercado (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975). 

Há várias críticas ao modelo de Uppsala. Uma das delas diz que o modelo é muito determinista 

sem a possibilidade de saltar etapas. Não se pode generalizar o modelo uma vez que a velocidade 

e as etapas da internacionalização dependem e podem ser afectadas pelos diferentes ambientes de 

negócios. À medida que a empresa adquire conhecimento sobre um determinado mercado externo 

reduzem-se as incertezas e, consequentemente, a necessidade de desenvolvimento gradual. 

Muitos estudos têm mostrado que esse modelo de processo internacionalização não é válido para 

as indústrias de serviços 5. 

Segundo Gankema, Snuif e Zwart (2000), os modelos baseados na inovação têm por base o 

modelo de ciclo de vida do produto de Vernon (1966) e vêem cada etapa como uma inovação 

para a empresa. 

Para Meliá, Perez e Dobon (2010), as PME orientadas para a inovação conseguem entrar 

rapidamente em novos mercados. Isso porque elas desenvolvem capacidades e processos que lhes 

permitem transformar os seus recursos e reformular os seus processos e estruturas de acordo com 

a procura dos novos mercados. Há duas consequências resultantes da internacionalização 

precoce: 

• Primeiro, quanto mais cedo a empresa tomar a decisão de internacionalização, mais 

elevada é a quantidade de actividades desenvolvidas em outros países; 

• Segundo, quanto mais cedo ocorrer a internacionalização, mais provável é a escolha de 

modos de entrada que proporcionem um elevado nível de controlo da empresa. 

 

� INV ou Born Global 

Oviatt e McDougall (1994) definem International New Venture (INV) como uma organização 

empresarial que, desde o surgimento, procura obter vantagens competitivas significativas a partir 

do uso dos seus recursos e vendas dos produtos em múltiplos países. 

                                                           
5 http://www.obitea.com/criticism.html acesso em 22 de Maio de 2012 
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As novas condições de mercado, a evolução tecnológica e as capacidades da equipa de gestão 

e/ou dos empreendedores bem como as redes de relações internacionais são os factores que 

ajudam as empresas a tornarem-se internacionais desde a sua criação (Madsen e Servais, 1997). 

As INV são o resultado da percepção internacional que a equipa de gestão ou os empreendedores 

têm acerca do negócio internacional. 

 

1.4.3. Abordagem das redes 

Para estudar a internacionalização de uma empresa é preciso compreender o contexto da sua 

actuação, ou seja, as condições ambientais e as relações da empresa (Madsen e Servais, 1997). 

As redes empresariais são as relações entre uma empresa e os vários intervenientes (clientes, 

distribuidores, fornecedores, concorrentes e governo) da rede de negócios. 

A internacionalização permite a criação e a manutenção de relações com contrapartes em outros 

países. Isso acontece de várias formas: primeiro, através da criação de relações com parceiros em 

novos países (extensão internacional); segundo, através de um empenho crescente nas redes já 

estabelecidas nos mercados externos (penetração); e terceiro, através da integração de suas 

posições nas redes dos vários países (integração internacional) (Chetty e Holm, 2000). 

Para Gemser et al. (2004), as PME podem internacionalizar-se utilizando dois caminhos: irem 

sozinhas ou através de cooperação. Como as PME são geralmente caracterizadas por recursos 

limitados parece razoável dizer que elas tendem a optar pela estratégia cooperativa em vez de 

adoptar a estratégia autónoma. No entanto, importa referir que se criam redes distintas em cada 

um dos caminhos. 

A abordagem das redes oferece uma nova perspectiva na interpretação do processo de 

internacionalização das PME. As redes são fundamentais para as PME serem capazes de alargar 

os seus recursos limitados. Esta abordagem também permite uma melhor compreensão do 

empreendedorismo internacional das PME (Aspelund, Madsen e Moen, 2007). 
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� Empreendedorismo Internacional 

Oviatt e McDougall (2005) definiram o empreendedorismo  como a descoberta, o 

estabelecimento, a avaliação e a exploração de oportunidades além das fronteiras nacionais para 

criar bens e serviços futuros. 

 

1.5. Formas de internacionalização 

Por norma, as empresas iniciam o seu processo de internacionalização pelas exportações. 

Para Lokar, Bajzikova e Mason (2007), as formas de internacionalização começam com a 

exportação (nível baixo de internacionalização) e terminam com o investimento directo 

estrangeiro (IDE), considerado o mais alto grau de internacionalização. Entre estes dois extremos, 

há espaço para várias formas intermédias: exportação complexa suportada pelas políticas de 

marketing, joint ventures internacionais, acordos contratuais de vária ordem sem envolver risco 

de capital e alianças não societárias. 

Seguidamente são apresentadas as diversas formas de entrada nos mercados internacionais 

propostas por Simões (1997). 

Quadro 1 - Formas de entrada nos mercados internacionais 

Exportação 
Indirecta 
Directa 
Própria 

Formas contratuais 

Contratos de licença 
Contratos de franchising 
Contratos de gestão 
Contratos de infra-estruturas / unidades industriais 
Contratos de prestação de assistência técnica 
Contratos de prestação de serviços de engenharia 
Fabricação sob contrato e subcontratação 
Alianças 

Investimento directo 
Sole venture (Filial detida a 100%) 
Joint venture (Propriedade partilhada) 

 
Fonte: Simões (1997, p. 395) 
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a) Exportação 

Definida como o modo de operação em que os produtos são vendidos num país diferente daquele 

onde são fabricados (Simões, 1997). 

A exportação pode ser directa, indirecta ou própria. Na perspectiva de Simões (1997) e de Welch 

e Luostarinen (1990) a exportação indirecta ocorre quando a empresa fabricante do produto não 

é a responsável directa pela actividade de exportação, sendo esta efectuada por um intermediário 

domiciliado no país de origem. Ainda para os mesmos autores, a exportação directa ocorre 

quando a empresa exporta para intermediários domiciliados no país de destino, que se 

encarregam depois da distribuição dos produtos; a exportação própria é caracterizada pelo facto 

de não existirem intermediários entre o fabricante e o cliente final (típico dos bens de 

equipamento). 

 

b) Formas contratuais 

As formas contratuais correspondem a acordos relativamente duradouros estabelecidos entre 

organizações de dois países diferentes, envolvendo a transferência – num sentido ou em ambos – 

de conhecimentos, capacidades e rotinas (Simões, 1997). 

Em certos casos podem ter interesse no âmbito de estratégias de acesso a recursos 

(subcontratação e determinados contratos de licença), de resposta a movimentos de concorrentes 

(licenciamento, franchising ou alianças, por exemplo), de manutenção ou expansão de redes de 

cooperação (alianças) ou de acesso a competências (contratos de licença cruzada e alianças) 

(Simões, 1997). 

O quadro 2 apresenta as formas contratuais de operação internacional propostas por Simões 

(1997). 
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Quadro 2 - Formas contratuais de operação internacional 

Contrato de licença Acordo pelo qual uma empresa concede a outra o direito de utilizar 
determinados conhecimentos (know-how) e/ou de explorar direitos de 
propriedade industrial (marcas, patentes, modelos e desenhos) contra um 
pagamento, expresso normalmente através de royalties. 
Os contratos de licença podem incluir também a prestação de assistência 
técnica, de serviços de engenharia ou de formação de pessoal. 

Contrato de 
franchising 

Acordo pelo qual uma empresa (franqueador ou franchisador) concede a outra 
(franqueado ou franchisado) o direito de explorar, sob uma imagem e num 
contexto e espaço claramente definidos, um determinado negócio. O 
franchising aplica-se sobretudo à prestação e serviços, embora se venha 
desenvolvendo também o franchising industrial. 

Contrato de gestão Acordo pelo qual o controlo operacional de determinada empresa é assumido 
por outra, que se compromete a gerir o negócio em troca de uma remuneração, 
estabelecida normalmente em função das vendas e/ou  resultados operacionais. 

Contrato de 
fornecimento de 
infra-estruturas ou 
de unidades 
industriais 

Acordo, estabelecido individualmente ou em consórcio, de fornecimento de 
infra-estruturas diversas (estradas, pontes, portos, barragens, unidades de 
tratamento de efluentes, etc.) ou de unidades industriais prontas a funcionar 
(unidades chave-na-mão). Por vezes a empresa fornecedora encarrega-se 
também da gestão corrente da unidade industrial (contratos produto-na-mão) 
ou mesmo da comercialização dos produtos fabricados (contratos mercado-na-
mão). 

Contrato de 
prestação de 
assistência técnica 

Acordo relativo à prestação de assistência técnica personalizada incidindo 
sobre produtos, processos de fabrico, organização da produção ou aspectos 
comerciais, contra determinada remuneração, normalmente fixada em função 
da duração dos serviços prestados. 

Contrato de 
prestação de serviços 
de engenharia 

Acordo relativo à prestação de serviços de concepção, adaptação ou 
modernização de unidades industriais (engenharia de base) ou de determinados 
aspectos específicos (engenharia de detalhe). 

Fabricação sob 
contrato e 
subcontratação 

Acordos pelos quais uma empresa (contratante ou empresa principal) confia a 
outra (subcontratada) o fabrico, segundo orientações definidas, de 
determinados componentes ou produtos, conservando a primeira 
responsabilidade económica final. 

Alianças Trata-se de um conjunto diversificado de acordos entre empresas, 
caracterizados pela reciprocidade ou pela conjugação de esforços e de 
competências entre as empresas participantes. Alguns tipos de alianças 
envolvem a participação no capital, como é o caso das participações cruzadas 
ou das joint ventures. 

 
Fonte: Simões (1997, p. 400) 

 

c) Investimento directo estrangeiro 

A expansão de uma empresa para mercados internacionais através de IDE requer um maior 

investimento em recursos (Lu e Beamish, 2001) do que qualquer outro modo de entrada. 
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Capítulo 2 - Políticas comunitárias 

As PME são frequentemente elogiadas tanto por políticos como por economistas por constituírem 

a espinha dorsal da economia e um factor essencial para o emprego. Elas representam a grande 

maioria das empresas na Europa e a maior fonte de emprego (Erixon, 2009). 

Como mostra a tabela 1, elas representam a grande maioria das empresas na Europa. Dos 20,5 

milhões de empresas na Europa em 2007, apenas 43.000 eram empresas multinacionais. 

Tabela 1 - Número de empresas por tamanho na UE-27, 2002-2007 

 Nº de empresas em 2002 Alteração 2002 – 2007 Nº de empresas em 2007 
PME 18.348.000 2.062.000 20.409.000 
Multinacionais       41.000       2.000        43.000 
Total 18.389.000 2.064.000 20.452.000 
Fonte: Primeira parte do relatório anual da UE sobre as pequenas e médias empresas. Zoetermeer: EIM, 
2009. Com base no Eurostat. 

Cerca de dois-terços das pessoas empregadas no sector privado na Europa trabalham numa PME. 

Os ambientes nacionais e locais nos quais as PME operam são muito diferentes e diferente é 

também a natureza das próprias PME (incluindo empresas artesanais, microempresas, empresas 

familiares e empresas de economia social). As políticas para dar resposta às necessidades das 

PME têm, assim, que reconhecer devidamente esta diversidade e respeitar escrupulosamente o 

princípio da subsidiariedade (Comissão das Comunidades Europeias, 2008 - 394 final). 

 

2.1. Small Business Act para as PME europeias 

O Small Business Act (SBA) ou lei para as pequenas e médias empresas é um conjunto de 10 

princípios, concebidos pela Comissão Europeia (2008 - 394 final), destinados a guiar a concepção 

e a aplicação das políticas, tanto a nível comunitário como a nível nacional. Estes princípios são 

essenciais para criar condições de concorrência leal entre as PME de toda a UE e para melhorar o 

ambiente administrativo e legal, de modo a que estas empresas possam concretizar todo o seu 

potencial de crescimento e de criação de postos de trabalho. 
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Quadro 3 - Os dez princípios do SBA. 

I Criar um ambiente em que os empresários e as empresas familiares possam  prosperar e o 
empreendedorismo seja recompensado 

II Garantir que os empresários honestos que tenham falido disponham rapidamente de uma 
segunda oportunidade 

III Conceber  regras de acordo com o princípio «Think Small First» 

IV Tornar as administrações públicas aptas a responder às necessidades das PME 

V Adaptar os instrumentos das políticas públicas às necessidades das PME: facilitar a 
participação das PME no mercado dos contratos públicos e utilizar melhor as possibilidades 
dos auxílios estatais em favor das PME 

VI Facilitar o acesso das PME ao financiamento e criar um ambiente legal e empresarial 
favorável à pontualidade dos pagamentos nas transacções comerciais 

VII Ajudar as PME a aproveitar melhor as oportunidades oferecidas pelo mercado único 

VIII Promover o reforço das qualificações nas PME e todas as formas de inovação 

IX Permitir às PME transformar desafios ambientais em oportunidades 

X Apoiar as PME e incentivá-las a tirar partido do crescimento dos mercados 

Fonte: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões - «Think Small First» Um «Small Business Act» para a Europa COM (2008) 394 final, 
Bruxelas, 25.6.2008, p. 4 

 

2.2. Financiamento e apoio da UE às PME 

O acesso ao financiamento acontece através de empréstimos bancários, capital próprio, 

combinações de empréstimos/fundos próprios ou subsídios. E pode ser indirecto ou directo. 

O apoio indirecto inclui sistemas de garantia, subscrição de participações no capital e 

financiamento intercalar (mezzanine). Este apoio é canalizado através do Programa-Quadro para 

a Competitividade e a Inovação (PCI) da UE, e, em especial, do Programa para o Espírito 

Empresarial e a Inovação 6. 

O Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação reúne acções destinadas a promover o 

espírito empresarial, a competitividade industrial e a inovação. O programa prevê o intercâmbio 
                                                           

6 http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_pt.htm 
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das melhores práticas entre os Estados-Membros, a fim de criar um melhor enquadramento 

regulamentar e administrativo para as empresas e a inovação 7. 

Existe a Iniciativa Jeremie que faz parte dos fundos estruturais da UE e melhora o acesso ao 

financiamento a nível nacional, regional e local em todos os países da UE 8. 

O apoio directo inclui subsídios. Os fundos para este tipo de apoio provêm de diversos 

programas comunitários, tais como: Investigação e desenvolvimento: Sétimo Programa-Quadro 

(7ºPQ), Educação e formação: Programa de aprendizagem ao longo da vida, Ambiente: Life +, 

Energia: Energia Inteligente para a Europa, e Transportes Marco Polo 9. 

 

2.3. Apoio da UE às empresas 

A Enterprise Europe Network funciona como um balcão único e fornece informações e 

aconselhamento às empresas através dos seus parceiros nacionais. 

A rede SOLVIT ajuda as empresas na resolução de problemas transnacionais concretos 

decorrentes da aplicação incorrecta das regras da UE pelas autoridades nacionais, relacionados 

com o acesso dos produtos ao mercado, a prestação de serviços, estabelecimento como 

trabalhador independente, contratos públicos, reembolso de impostos ou IVA e controlos 

fronteiriços 10. 

 

2.4. Dificuldades das PME portuguesas  

De acordo com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) há 

cerca de 350 mil PME em Portugal que representam 99% do tecido empresarial português. 

Geram 72,5% do emprego (mais de dois milhões de postos de trabalho) e realizam 57,9% do 

                                                           
7 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/n26104_pt.htm 
8 http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_pt.htm 
9 Ibidem 
10 http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/business-support/index_pt.htm 
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volume de negócios nacional (cerca de 200 mil milhões de euros). No entanto, os obstáculos à 

vida destas empresas ainda são muitos (Araújo, 2011). 

Seguidamente são apresentados os obstáculos ao crescimento das PME apontados pelo mesmo 

autor: 

1) Bancos 

Os bancos não apoiam as PME quando elas tentam abrir contas com descoberto autorizado 

(expediente que consiste na atribuição de um limite de descoberto na conta à ordem da empresa 

que lhe permite manter um saldo devedor até um montante definido e por prazo determinado, 

fazendo assim face a eventuais necessidades de tesouraria) ou precisam de crédito para fazer 

obras, comprar maquinaria, entre outros investimentos. 

2) Segurança Social e Finanças 

A Segurança Social e as Finanças não têm estabelecido um regime legal que permita pagar em 

prestações as dívidas das empresas. As PME são as mais penalizadas por terem dificuldades 

acrescidas de tesouraria, sujeitando-se a negociações com o Estado. 

O regime legal de insolvências raramente permite a recuperação das empresas (97% dos casos 

termina em falência decretada) e aquelas que têm um património próprio de veículos e 

imobiliário acabam por ser prejudicadas com as penhoras que vão sobre a massa falida, por 

comparação com as PME que detêm estes activos em regime de cedência (leasing, arrendamento, 

entre outros sistemas de propriedade temporária). 

3) Impostos: IVA e IRC 

AS PME queixam-se há muito que não deviam entregar Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA) ao Estado quando ainda não receberam os pagamentos dos seus clientes que pagam a 30, 

60 ou 90 dias. A Associação das PME-Portugal (A PME-Portugal) e a Associação Nacional das PME 

(ANPME) defendem o princípio do pagamento do IVA ao Estado contra recibo, uma ideia 

partilhada pela própria Comissão Europeia. 

O Pagamento Especial por Conta (PEC), no âmbito do Imposto sobre o Rendimento de pessoas 

Colectivas (IRC), devia ser eliminado, defendem as duas associações de PME. Tributar lucros 

antecipadamente é um sistema que cria dificuldades de tesouraria. O Orçamento do Estado para 
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2012 complica ainda mais a situação das PME ao diminuir de 100 para 75% a dedução de 

prejuízos fiscais. Ou seja, as empresas que apresentem lucros tributáveis serão sempre sujeitas ao 

pagamento de IRC, ainda que detenham prejuízos fiscais reportáveis de anos anteriores, embora o 

Orçamento tenha alargado o prazo de reporte de prejuízos de quatro para cinco anos. 

As PME gostariam de deduzir em sede de IRC 100% e não metade do IVA suportado com as 

despesas em combustível. Por outro lado, reclamam descontos nas portagens, algo que está a ser 

negociado com as empresas de transportes pesados, mas que na visão das associações de PME 

devia ser aplicado a todo o universo empresarial. 

4) Legislação laboral 

Uma vez que as indemnizações por despedimento são altas e a dispensa de um trabalhador por 

justa causa é complexa, as empresas ficam reféns das regras legais vigentes. Estes aspectos estão 

em vias de alteração, mas poderão não afectar de forma igual novos e velhos contratos. A própria 

UE defende um Código Laboral específico para as PME. 

5) Morosidade e burocracia 

No licenciamento, a dificuldade em obter alvarás junto das câmaras municipais é algo que faz 

muitas PME desesperarem. A morosidade e burocracia caracterizam estes processos demasiado 

complexos. 

 

6) Número excessivo de taxas camarárias e pesada carga fiscal 

Só a Câmara de Lisboa tem 1200 taxas diferentes. E há municípios que têm 1500. Se uma 

empresa coloca um letreiro numa rodovia ou perto dela, arrisca-se a pagar uma taxa à respectiva 

câmara municipal e, simultaneamente, às Estradas de Portugal. 

 

2.5. Apoios às PME portuguesas 

Em 2009 e 2010, no contexto das Medidas Anti-Crise, foi dada particular atenção ao acesso ao 

financiamento, tendo sido criadas e reforçadas as linhas de crédito PME Investe, que visam o 

acesso ao crédito em condições preferenciais, através da bonificação das taxas de juro associadas 

ao financiamento e da minimização do risco das operações bancárias (PME Líder 2011, p. 11). 
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2.5.1. Acesso ao financiamento público e privado 11 

O financiamento público acontece através do apoio indirecto ou do apoio directo. Também pode 

ser conseguido através da UE. 

� Apoio indirecto 

Para apoiar a criação de novas empresas, o IAPMEI criou o programa FINICIA, que fornece 

acesso ao financiamento e ajuda na obtenção de capital de risco ou de crédito com garantia. Para 

garantir o acesso aos meios financeiros o Estado, através do IAPMEI, partilha o risco destas 

operações com sociedades de capital de risco, instituições bancárias, sociedades de garantia 

mútua e “Business Angels”. 

� Apoio directo 

Para a internacionalização, foram desenvolvidos vários instrumentos financeiros: a Agência para 

o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) Portugal Global oferece benefícios 

fiscais; e o Fundo para a internacionalização das empresas portuguesas foi criado pelo governo 

português e várias instituições financeiras que pretendem participar em projectos de 

internacionalização. 

� Acesso ao financiamento da UE 

Os sistemas de incentivo do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) estão quase 

exclusivamente focalizados na temática da internacionalização, em especial no reforço das 

capacidades produtivas e de inovação das empresas que sejam orientadas para os bens 

transaccionáveis e para os mercados internacionais, bem como no reforço da actuação directa das 

empresas nos mercados externos (PME Líder 2011, p.11). 

Tendo presente os diferenciados estádios de desenvolvimento e grau de inserção no mercado 

global, foram criados três Sistemas de Incentivos: 

• Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas (SI 

I&DT); 

• Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação); 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/portugal/index_pt.htm 
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• Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI Qualificação 

PME). 

 

O financiamento privado pode ser proporcionado através de uma Sociedade de Capital de Risco 

(SCR). Uma operação de capital de risco consiste na tomada de uma participação minoritária no 

capital social de uma empresa, assegurando suporte financeiro ao seu desenvolvimento. O 

objectivo é a valorização da empresa, para que a sua participação possa, a médio/longo prazo, ser 

alienada por um preço compensador. 

 

2.5.2. Apoio às empresas 12 

� Organizações Privadas 

A COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação apoia a Rede PME Inovação e 

promove a troca de experiências e informações entre empresários. 

� Organizações Público-privadas 

A Associação Comercial de Lisboa, em associação com a AICEP Portugal Global e a Câmara 

Municipal de Lisboa, lançaram o Invest Lisboa, uma estrutura de apoio à captação de empresas e 

de investimento directo para Lisboa. 

� Organizações Públicas 

Na área da internacionalização, a AICEP pode fornecer indicações úteis na procura de parceiros e 

oportunidades de negócio internacionais. Com o programa Clientes Estrangeiros, as empresas 

podem obter informações actualizadas sobre empresas estrangeiras. 

� Apoio às PME e à inovação 

O IAPMEI fornece apoio em todas as “fases da vida” empresarial das PME e para avaliação de 

aptidões e competitividade. Através do Ponto de Contacto para as Empresas do IAPMEI pode-se 

obter informações sobre as regras do Mercado Único, regulamentos, normas e directivas. 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/business-support/portugal/index_pt.htm 
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Capítulo 3 – Procedimentos metodológicos  

Este trabalho tem por objecto de estudo o processo de internacionalização de PME, as 

dificuldades que elas enfrentam e os apoios que lhes são concedidos. Durante a elaboração deste 

trabalho falou-se sobre as motivações para a internacionalização, os modos de entrada utilizados 

pelas PME, as dificuldades e os apoios à internacionalização.  

No estudo participaram 28 empresas, das quais 15 foram validadas e 13 anuladas. 

A recolha de dados primários foi feita através de inquéritos enviados via web survey. Este método 

foi concretizado através do envio de convites por email à totalidade das empresas seleccionadas 

para que estas respondessem a um inquérito on-line. Houve um follow-up das respostas através 

do web survey, de contacto telefónico e, quando necessário, o envio do primeiro, segundo ou 

terceiro lembrete.  

Para a realização dos inquéritos utilizou-se um questionário 13 (ver Anexo 1), tendo este sofrido 

algumas alterações para se poder adequar ao presente trabalho. Este instrumento permitiu inquirir 

as PME de Abril de 2012 a Maio de 2012 e obter a reacção dos respondentes em relação à 

problemática dos apoios e dificuldades no seu processo de internacionalização. 

O questionário é constituído por nove tópicos. Os dois primeiros relativos aos dados do 

respondente e descrição da empresa. Os restantes tópicos prenderam-se especificamente com o 

objecto de estudo deste trabalho. São eles: motivações para a internacionalização; critérios mais 

importantes na escolha do primeiro mercado externo; modos de entrada e estabelecimento 

utilizados pela empresa; dados disponíveis relativos ao último ano de exportação da empresa; 

classificação da importância da internacionalização da empresa relativamente a quatro 

indicadores (volume de negócios, lucros, produtividade, aumento das competências do staff da 

empresa); principais obstáculos encontrados à internacionalização e importância dos apoios 

públicos à internacionalização. Para a validação do questionário recorreu-se a pessoas das 

relações pessoais da investigadora. 

                                                           
13 Macedo, M. F. A. T. 2010. Estratégias de internacionalização das empresas da Região Norte de Portugal,    

Dissertação de Mestrado em Economia e Gestão Internacional, Faculdade de Economia, Universidade do Porto. 
 



23 
 

A análise quantitativa foi efectuada a partir dos dados obtidos. Pretendeu-se avaliar criticamente 

as dificuldades sentidas pelas PME no seu processo de internacionalização, bem como os apoios 

disponíveis.  
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Capítulo 4 – Análise descritiva dos resultados 

A partir de um número inicial de 250 empresas obtido através da AICEP chegou-se a uma 

população definitiva de 170 PME. Isto resultou da eliminação de 210 empresas identificadas pela 

lista da AICEP, a adição de 3 que dela não faziam parte e mais 135 da lista do IAPMEI obtida 

através da Revista PME Líder 2011, das quais 8 foram excluídas. As empresas foram excluídas 

por diversas razões: não serem PME, não se conseguir contactá-las (sem email e sem telefone) e  

não quererem responder ao questionário (opt out activado no momento da recepção). 

Das 170 PME, 28 responderam, mas apenas 15 repostas foram consideradas válidas perfazendo 

uma taxa de respostas de 8,8%. A taxa típica de respostas em pesquisas feitas por email, segundo 

Harzing (1997, p.2), varia entre 6% e 16%. Conclui-se, portanto, que a taxa obtida neste trabalho 

pode ser considerada razoável. 

A idade das empresas varia entre 9 e 73 anos. O extracto mais significante é o de empresas entre 

9 e 24 anos, representando 40% do total. As PME orientadas para a inovação conseguem entrar 

rapidamente em novos mercados. Elas são capazes de desenvolver capacidades e processos que 

lhes permitem transformar os seus recursos e reformular os seus processos e estruturas de acordo 

com a procura de novos mercados (Meliá et al., 2010). 

Em relação à dimensão, 46,7% das empresas respondentes classificam-se como pequenas 

empresas e 53,3% como médias empresas. Geograficamente, 47% estão localizadas no Norte, 

20% no Centro e 33% no Sul.  

Em relação à actividade económica (tabela 2) e de acordo com a terminologia adoptada na 

Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE) Rev.3 (2007) na amostra 

encontram-se representados 6 sectores. O sector com mais representatividade é o das indústrias 

transformadoras (53,2%). 
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Tabela 2 - Actividade económica das empresas respondentes 

Sectores Percentagem 
Indústrias transformadoras 53,2% 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos  6,7% 
Transportes e armazenagem  6,7% 
Actividades de informação e de comunicação  6,7% 
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares      20,0%  
Actividades administrativas e dos serviços de apoio  6,7% 
 

Quanto à representatividade dos trabalhadores com mais de 12 anos de escolaridade as PME 

apresentam uma média de 46% com mínimo de 2% e máximo de 100%. É importante referir que 

as médias mais elevadas encontram-se em PME dos sectores de actividades de consultoria, 

científicas, técnicas e similares, actividades de informação e comunicação e, por último, 

actividades administrativas e dos serviços de apoio.  

Segundo Fernández-Ortiz e Lombardo (2009), o nível de habilitações é um aspecto 

particularmente interessante em empresas pequenas que operam em mercados internacionais. As 

soluções a longo prazo para o desempenho incluem a capacidade de construir uma visão global, 

formular objectivos estratégicos consistentes e desenvolver atitudes positivas em relação ao risco 

e ao conhecimento internacional. Uma equipa de gestão com mais qualificações com facilidade 

absorve e aprofunda o seu conhecimento sobre os países estrangeiros, bem como os diferentes 

mercados e culturas.  

Para descrever as figuras 1 – Motivações para a internacionalização, 2 – Critérios mais 

importantes na escolha do primeiro mercado externo, 3 – Classificação da importância da 

internacionalização da empresa relativamente a quatro indicadores, 4 – Principais obstáculos 

encontrados à internacionalização e 5 – Importância dos apoios públicos à internacionalização 

utilizar-se-á a escala de Likert de cinco pontos (1-Nada importante, 2-Pouco importante, 3-

Medianamente importante, 4-Muito importante e 5-Extremamente importante).  

De acordo com as empresas respondentes, as motivações mais relevantes para a 

internacionalização são: importância do acesso a novos mercados com potencial de crescimento 

com 4,27 valores, limitações do mercado interno com 3,87, seguir clientes / parceiros com 3,8 e 

experiência pessoal ou rede do empresário com 3,6. O mercado português é considerado muito 
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pequeno por muitas empresas e, por isso, não é suficiente para garantir a sustentabilidade das 

mesmas.  

Seguir concorrentes, leis, impostos e regulamentos mais favoráveis no país de destino, e procura 

de activos estratégicos (científicos, tecnológicos, clusters dinâmicos) obtiveram os seguintes 

valores médios 3,27, 3,07 e 3 respectivamente. 

Um dos aspectos mais graves é a pouca importância que se atribui aos incentivos à 

internacionalização proporcionados pelo país de origem com apenas 2,8. Sendo a 

internacionalização das PME um objectivo da política nacional para o sector é de se esperar que 

as políticas públicas para o mesmo sejam mais eficazes. Em penúltimo aparece a procura de 

recursos (humanos, naturais, financeiros) com uma valoração de 2,73. 

Relativamente a outros factores não mencionados a pontuação atribuída é baixa (1). 

Figura 2 - Motivações para a internacionalização 
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Em relação aos critérios na escolha do primeiro mercado externo a dimensão/potencial do 

mercado e as oportunidades de negócio são os dois factores com valores mais elevados. O 

primeiro com 4,27 e o segundo com 4,07.  

O relacionamento pessoal ou comercial já existente aparece em terceiro lugar com 3,87 valores. 

O desenvolvimento de negócios e redes de contacto pode ajudar a reduzir a dependência das 

empresas pequenas dos seus próprios recursos e, portanto, aumentar a propensão para a 

internacionalização. Através das relações em rede as PME serão capazes de superar as suas 

limitações relativamente ao tamanho, que muitas vezes pode ser identificado como um obstáculo 

ao crescimento. Além disso, a ideia de fluidez e dinâmica dos processos de gestão das empresas 

pequenas provém da forte influência do gestor / proprietário da empresa e da sua rede de 

contactos pessoais 14.   

A seguir vêm a proximidade linguística (3,27) e a proximidade territorial (3,2). A selecção de 

países geograficamente e/ou culturalmente mais próximos pode reduzir a incerteza na tomada de 

decisão e encoraja mais atitudes proactivas por parte das empresas relativamente ao 

desenvolvimento dos seus negócios internacionais (De Luz, 1993 cit. in Fernández-Ortiz e 

Lombardo, 2009). Situar-se ao lado de concorrentes importantes aparece em último lugar com 

uma valoração de 3,07, o que não quer dizer que seja muito menos importante que os outros 

factores. 

Apesar das vantagens, a entrada em novos mercados é ainda uma etapa difícil para as PME. 

Carecem de recursos, de contactos e o investimento financeiro necessário para que as PME se 

internacionalizem é muitas vezes um obstáculo relevante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Rialp e Rialp, 2001 cit. in Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. Acesso a  5 de 

Janeiro de 2012 em http://www.eumed.net/tesis/igs/2.pdf   
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Figura 3 - Critérios mais importantes na escolha do primeiro mercado externo 

 

 

Na análise dos modos de entrada constata-se a predominância das exportações. 

Das 15 empresas respondentes 26,7% não têm até ao momento actividade internacional e 73,3% 

afirmaram estar internacionalizadas. Como se pode ver na tabela 3, a actividade internacional de 

33,3% das empresas é feita através da exportação enquanto que 13,4% declaram ter no IDE e em 

outras formas contratuais a sua actividade internacional. 26,6% das empresas admite ter optado 

por mais do que um modo de entrada. 

Tabela 3 - Actividade internacional das empresas respondentes 

   Modos de entrada Percentagem 
   Exportação 33,3% 
   Outras formas contratuais 6,7% 
   IDE 6,7% 
   Mais do que um modo de entrada  

o exportação e outras formas contratuais 
o exportação e IDE 

 
13,3% 
13,3% 

   Nenhuma 26,7% 
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Numa primeira análise pode-se considerar que as empresas portuguesas ainda estão numa fase 

inicial da exportação que geralmente é iniciada pelo contacto directo com possíveis clientes ou 

por clientes com interesse no produto. A entrada nos mercados externos é feita através de formas 

pouco exigentes em termos de compromissos de recursos. 

É importante salientar que qualquer um dos modos de entrada tem as suas vantagens e 

desvantagens, pelo que a escolha de um ou outro ou ainda a conjugação de vários, dependerá das 

condições da empresa, do mercado, da concorrência, etc. . 

A exportação entre 2009 e 2011 (tabela 4) teve os seguintes resultados de acordo com as 

informações fornecidas pelas empresas respondentes. 

Tabela 4 - Peso das exportações no volume de vendas 

Percentagem das exportações no volume de vendas Peso no total das empresas 
Inferior a 25% 9% 
De 25 até 50% 36,4% 
De 51 até 75% 27,3% 
De 76 até 100% 27,3% 
 

A percentagem de clientes internacionais no total de clientes variou entre 3 e 100%.  

De acordo com os valores da figura em baixo pode-se concluir que, de uma forma geral, o 

processo de internacionalização foi positivo sendo os valores muito próximos. A 

internacionalização responde a múltiplos desafios sendo benéfica para a empresa em vários 

aspectos. 

A internacionalização permite o fortalecimento da posição comercial da empresa e, 

consequentemente, o aumento do volume de negócios. Isto significa que os seus lucros também 

aumentam. Se a empresa tiver uma posição dominante no mercado internacional ela beneficia de 

economias de escala e de experiência. 
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Figura 4 - Classificação da importância da internacionalização da empresa relativamente a quatro 
indicadores 

 

 

Em relação às principais barreiras encontradas à internacionalização das PME sobressaem as 

características inerentes aos próprios mercados de destino designadamente a forte concorrência, a 

burocracia, os aspectos legais, o lobbying de outros players, todos com 4 valores. Relativamente 

a entraves legais e administrativos, a empresa pode precisar de adaptar os seus produtos e 

serviços à regulamentação em vigor nos países em que operar. Também pode necessitar de obter 

licenças específicas e regular-se pelos regimes fiscais de cada país. 

Outros grandes obstáculos à internacionalização com valores compreendidos entre 3,5 e 3,78 são 

as dificuldades no desenvolvimento da estrutura organizacional no exterior, falta de recursos 

humanos com experiência internacional, dificuldade em obter financiamento e apoios públicos. 

Estes últimos serão discriminados mais à frente.  
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Com valores inferiores a 3,4 aparecem os restantes factores (lacunas de conhecimento da 

direcção da empresa sobre o mercado externo, imagem do país de origem, diferenças linguísticas 

e culturais, comportamento oportunístico ou desleal dos parceiros e dificuldade em contratar 

recursos humanos no país de destino com as qualificações requeridas). 

A imagem do país é um factor que pode dar maior credibilidade às empresas. Um exemplo é o 

caso dos fabricantes suíços de relógios que usam o nome do seu país como forma de conseguir 

aceitação facilitada nos mercados externos.  

Figura 5 - Principais obstáculos encontrados à internacionalização 

 

 

Quanto a apoios públicos à internacionalização destacam-se pela sua importância os benefícios 

fiscais com 3,91, logo seguidos do incentivo por meio de acções de prospecção e presença nos 

mercados externos (participação em concursos internacionais e certames internacionais) com 

3,82.  
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Uma excelente forma de apoiar a internacionalização das empresas é defender os produtos 

fabricados no país e o próprio governo deve comprometer-se a oferecer ajudas fiscais às 

empresas que gerem empregos em Portugal.  

As variáveis apoios à formação, apoios ao nível de aconselhamento e informação, sistemas de 

incentivos através de acções de promoção e marketing internacional, seguros de crédito e linhas 

de crédito têm valores compreendidos entre 3,3 e 3,64. 

As acções de promoção e marketing internacional traduzem-se na concepção e elaboração de 

material promocional e informativo e execução de programas de marketing internacional. 

Nos apoios menos importantes estão também formas de financiamento: garantia mútua (3,1) e 

capital de risco (2,91).  

Figura 6 - Importância dos apoios públicos à internacionalização 
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António Sá, presidente da Diviminho (empresa especializada em tectos falsos, divisórias e 
revestimentos) (PME Líder 2011 p. 15), deixa o seguinte conselho para uma PME que queira 
avançar para o mercado externo, antes de mais, defina uma estratégia clara sobre o que 
pretende atingir a médio e a longo prazo, bem como garantir a disponibilidade dos recursos e 
competências necessários para a prossecução do mesmo. Deve procurar “conhecer bem o 
mercado e as realidades do país, devendo atender especialmente à estabilidade política, ao 
quadro administrativo-legal, às normas fiscais, às diferenças culturais e a toda a uma panóplia 
de elementos, tais como a concorrência existente, a disponibilidade de infra-estruturas, de 
trabalhadores qualificados, etc.”. 
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Capítulo 5 - Conclusões, limitações e pistas para investigações futuras  

Os mercados internacionais foram ganhando gradualmente cada vez mais importância e hoje são 

um pilar muito forte na estrutura de muitas empresas. O contributo das PME para o 

desenvolvimento da economia de uma nação é significativo e evidente podendo isto ser 

constatado através de milhares de PME que existem e a respectiva capacidade de geração de 

emprego, construção e manutenção de um ambiente empresarial. As PME também têm aptidão 

para a inovação, criatividade e flexibilidade, permitindo-lhes responder com mais prontidão a 

mudanças estruturais e de se adaptar rapidamente à dinâmica dos padrões de procura de 

consumidores e clientes.  

A maioria das PME, neste estudo, segue o modelo preconizado pela Escola de Uppsala. Este 

apresenta-se especialmente útil para PME que dispõem de recursos limitados e que necessitam de 

adquirir experiência e estão interessadas em comprometer-se gradualmente. Todavia a sua visão 

linear e esquemática é pouco compatível com a complexidade da realidade actual e com a 

diversidade de opções que se apresentam a uma empresa.  

Há uma tendência de o tempo decorrente entre uma empresa se estabelecer e iniciar a sua 

primeira actividade internacional diminuir. Isto verifica-se principalmente em PME de três 

sectores: actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, actividades de informação e 

comunicação e, por último, actividades administrativas e dos serviços de apoio.  

Entrar num mercado estrangeiro proporciona à empresa acesso a uma nova carteira de clientes, 

uma vasta gama de fornecedores, novos conhecimentos e saber-fazer. O proprietário / gestor da 

empresa deve reflectir cuidadosamente sobre a melhor forma de penetrar no mercado externo do 

seu interesse e planear todos os passos a seguir, evitando surpresas desagradáveis que possam 

surgir no processo. De acordo com os resultados do estudo, as PME internacionalizam-se, 

principalmente, devido à descoberta de novos mercados com novas oportunidades de negócio, à 

limitação do mercado interno e não por se sentirem financeiramente apoiadas.  

As políticas públicas não são consideradas um factor determinante do desempenho internacional. 

Todavia, em muitos casos, o início da abordagem de mercados externos por parte das PME foi o 
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resultado do engajamento das instituições públicas para incentivar a competitividade 

internacional das empresas. Geralmente, o capital empresarial e estratégias de risco, a capacidade 

de cooperar e aprender por meio das redes são as forças condutoras para uma internacionalização 

rápida e sustentável. Essas constatações vão de encontro às conclusões de Amal e Filho (2010).   

Os resultados mostram também que os entraves legais, administrativos, financeiros e a burocracia 

têm uma ligação negativa significativa com o processo de internacionalização das PME. Tanto as 

PME que não têm até ao momento actividade internacional como aquelas que afirmaram estar 

internacionalizadas concordam veementemente com esta constatação. Os mercados internacionais 

são geralmente muito regulamentados e muito maiores que o mercado português. 

Perante os enormes obstáculos à internacionalização as PME devem evitar o individualismo. 

Como não conseguem auto financiar-se é necessário cooperar com outras empresas para melhor 

aproveitar as vantagens competitivas. A cooperação com potenciais concorrentes pode garantir o 

desenvolvimento sustentado. 

É de especial relevância referir a dificuldade que se teve em obter respostas ao questionário. A 

fraca participação dos respondentes constituiu a principal limitação à investigação. 

Não se pôde proceder a uma análise estatística por meio do sistema de tratamento de dados – 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) por o número de respostas aos questionários 

ser insuficiente para tal.  

Para estudos posteriores seria interessante estudar o processo de internacionalização de empresas 

tendo em conta os principais modelos e o sector de actividade a que pertencem as PME.  

Fica a questão: Será a dificuldade em conseguir apoios ou a falta de competitividade das PME 

portuguesas que está relacionada com o facto de muito poucas empresas terem já ultrapassado os 

primeiros estádios do processo de internacionalização – exportações não-regulares e exportações 

por representantes independentes? 
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Anexo A1 – Inquérito às dificuldades sentidas pelas PME no seu processo de internacionalização, 

bem como os apoios disponíveis.  

Processo de internacionalização de PME. Dificuldades e apoios: avaliação crítica 

Este inquérito é confidencial e será apenas usado para efeitos de investigação no contexto do Instituto Superior de 
Economia e Gestão. Agradecemos que tente responder a todas as questões.  
 

1. Identificação do respondente 
Responsável pelas informações:  ………………………………………………………………… 

Função:      ………………………………………………………………… 

2. Descrição da empresa 
Designação: ...……………………………………………………………….………………………………… 
Ano de início de actividade: ……………… CAE (Actividade principal):….………………………………… 
Volume de negócios (milhares €/último ano disponível): …………… Ano: …….. Nº trabalhadores: ……...  
% de trabalhadores com mais de 12 anos de habilitações: ………………………………………………….… 

 
3.  Motivações para a internacionalização 

(1-Nada importante; 2-Pouco importante; 3-Medianamente importante; 4-Muito importante; 5-
Extremamente importante) 

           1  2   3  4   5 

1. Experiência pessoal ou rede do empresário (responsável) ………………………………… _ _ _ _ _ 

2. Acesso a novos mercados com potencial de crescimento ………………………………….  _ _ _ _ _ 

3. Limitações do mercado interno …………………………………………………………….. _ _ _ _ _ 

4. Procura de recursos (humanos, naturais, financeiros) ……………………………………... _ _ _ _ _ 

5. Procura de activos estratégicos (científicos, tecnológicos, clusters dinâmicos) …………… _ _ _ _ _ 

6. Seguir clientes/parceiros …………………………………………………………………… _ _ _ _ _ 

7. Seguir concorrentes ………………………………………………………………………… _ _ _ _ _ 

8. Incentivos à internacionalização proporcionados pelo país de origem (Portugal) ………...  _ _ _ _ _ 

9. Leis, impostos e regulamentos mais favoráveis no país de destino ………………………..  _ _ _ _ _ 

10. Outro (por favor especifique) ……………………………………………………………… _ _ _ _ _ 
 

4.  Quais os critérios mais importantes na escolha do primeiro mercado externo? 
(1-Nada importante; 2-Pouco importante; 3-Medianamente importante; 4-Muito importante; 5-
Extremamente importante) 

           1   2   3   4  5 

1. Proximidade territorial ………………………...…………………………………………… _ _ _ _ _ 

2. Proximidade linguística e cultural ……………………...………………………………….. _ _ _ _ _ 

3. Dimensão/potencial do mercado …………………………...………………………………. _ _ _ _ _ 

4. Relacionamento pessoal ou comercial já existente ………………...………………………. _ _ _ _ _  

5. Situar-se ao lado de concorrentes importantes ……………………………..……………… _ _ _ _ _  

6. Oportunidade de negócio …………………………………………...……………………… _ _ _ _ _  

7. Outro (por favor especifique) ………………………………………..…………………….. _ _ _ _ _ 
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5. Modos de entrada e de estabelecimento utilizados pela empresa (por favor responda com um X e 
indique o ano de início)   
1. Exportações através de distribuidor                                           .…………...………………...   
2. Exportações directamente realizadas pela empresa                                         ….....……………………...…   
3. Licenciamento/ franchising                                                .…………………………...…  
4. Subcontratação de outrem                   …..………………………….   
5. Outras formas contratuais (contratos de gestão, contratos chave na mão,  

partilha de produção ou alianças estratégicas)    ……………………………..  
6. Abertura de filial comercial 

a. Criação no exterior de nova empresa                  …………………………….. 
b. Aquisição no exterior de empresa já existente    …………………………….. 

7. Abertura de filial industrial 
a. Criação no exterior de nova empresa    …………………………….. 
b. Aquisição no exterior de empresa já existente    …………………………….. 
   

6. Exportação (dados referentes ao último ano disponível)   
1. Ano       ...…………………………………................... 
2. % das exportações no volume de vendas      ….……………………………………………. 
3. Nº de países de exportação: União Europeia (UE)  ……………………...………………………... 
            Fora da UE    ……………………………………………….. 
4. % do nº de clientes internacionais no nº total de clientes ……………………………………………….. 
 

7. Classifique a importância da internacionalização da sua empresa nos seguintes indicadores. 
  (1-Muito negativa; 2-Negativa; 3-Neutra; 4-Positiva; 5-Muito positiva) 
                                                                                                                                                                      1   2   3   4   5 

1. Volume de negócios ………………………………………………………..……………… _ _ _ _ _ 

2. Lucros ……………………………………………………………………………………… _ _ _ _ _ 

3. Produtividade ……………………………………………………………….……………… _ _ _ _ _ 

4. Aumento das competências do staff da empresa ……………...……………………...……  _ _ _ _ _  
 

8. Principais obstáculos encontrados à internacionalização 
(0-Não aplicável; 1-Nada importante; 2-Pouco importante; 3-Medianamente importante; 4-Muito 
importante; 5-Extremamente importante) 

       0  1  2   3   4   5 

1. Lacunas de conhecimentos da direcção da empresa sobre o mercado externo …..……  _ _ _ _ _ _ 

2. Diferenças linguísticas  e culturais …………………………………..………….…….… _ _ _ _ _ _ 

3. Insuficiência de quadros na própria empresa com experiência internacional ………….  _ _ _ _ _ _ 

4. Comportamento oportunístico ou desleal dos parceiros ………………………...…...…  _ _ _ _ _ _ 
5. Dificuldade em contratar  recursos humanos no país de destino com as qualificações 

 requeridas .……………………………………………………………………………… _ _ _ _ _ _ 

6. Dificuldade em aceder a financiamento ………………………………………..……….. _ _ _ _ _ _ 

7. Dificuldades no desenvolvimento da estrutura organizacional no exterior …………...... _ _ _ _ _ _ 

8. Concorrência forte no mercado de destino em termos de preço, qualidade ou outros ….. _ _ _ _ _ _ 

9. Imagem de Portugal ………………………………………………………………...…… _ _ _ _ _ _ 

10. Burocracia no(s) país(es) de destino ……………………………………………….....… _ _ _ _ _ _ 

11. Aspectos legais no(s) país(es) de destino …………………………………………...…... _ _ _ _ _ _ 

12. Lobbying de outros players no(s) país(es) de destino ………………………………...… _ _ _ _ _ _  
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13. Apoios insuficientes (a discriminar no tópico 9) …………………………………...…… _ _ _ _ _ _ 
 

9. Importância dos apoios públicos à internacionalização 
(1-Nada importante; 2-Pouco importante; 3-Medianamente importante; 4-Muito importante; 5-
Extremamente importante) 
                                                                                                                                                       1   2   3   4   5 

1. Sistema de incentivos - acções de prospecção e presença nos mercados externos ………... _ _ _ _ _  

2. Sistema de incentivos - acções de promoção e marketing internacional …..……………… _ _ _ _ _  

3. Linhas de crédito …..………………………………………..………...…………………… _ _ _ _ _  

4. Seguros de crédito .…..………………………………………………...…………………... _ _ _ _ _  

5. Garantia mútua …...………………………………………….………...…………………... _ _ _ _ _   

6. Capital de risco ……………………………………………….………...………………….. _ _ _ _ _    

7. Benefícios fiscais ……………………………………………….……...…………………... _ _ _ _ _  

8. Apoios à formação ...…………………………………………………...…………………... _ _ _ _ _  

9. Apoios ao nível de aconselhamento e informação ……………..……...…………………..  _ _ _ _ _  

10. Outros (por favor especifique) ………...………………………………..……….………… _ _ _ _ _  
 

 
Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 


