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Resumo 

 Cada vez mais as estratégias de internacionalização têm ganho destaque em contexto 

empresarial. Há cada vez maior abertura de mercados; logo mais concorrência e inovação, 

obrigando as empresas a serem meticulosas com as suas tomadas de decisões, 

nomeadamente de investimento directo no estrangeiro. 

 Assim, este trabalho teve como objectivo a análise comparativa de dois países, sendo 

utilizados índices de análise comparativa que se verificaram ser um instrumento 

fundamental para empresas que procurem internacionalizar-se pois permitiu ajudar uma 

empresa de technologias de informação num dilema quanto à tomada de decisão de 

investimento. 

Palavras-chave: processo de internacionalização, modo de entrada, Collab, tecnologias de 

informação, índices 

 

Abstract 

 Increasing internationalization strategies have been gaining prominence in business 

context. Open markets are increasing; therefore more competition and innovation, forcing 

companies to be meticulous with their decision-making, notably regarding direct 

investment abroad. 

 This work aimed at analyzing and comparing two countries by using comparative 

analysis indexes, which were verified to be as an essential tool for companies who seek to 

invest in international markets, since it helped a technology information company in a 

dilemma regarding their investment decisions. 

Key-words: internationalization process, market entry modes, Collab, information 

technology, indexes 
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Glossário de abreviaturas 

BM - Banco Mundial 

CEO - Chief Executive Officer 

DBR - Doing Business Report 

ETI - Enabling Trade Index 

FEM - Fórum Económico Mundial 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

GCI - Global Competitiveness Index 

GCR - Global Competitiveness Report 

IDE – Investimento Directo Estrangeiro 

IBM - International Business Machines 

I&D – Investigação e Desenvolvimento 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IP – Protocolo de Internet 

NRI - Networked Readiness Index 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PIBpc - Produto Interno Bruto per capita 

PME – Pequenas e Médias Empresas 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RDH - Relatório de Desenvolvimento Humano 

RNBpc - Rendimento Nacional Bruto per capita 

SIP – Protocolo de Iniciação de Sessão 

TFM - Trabalho Final de Mestrado 

TI - Tecnologia(s) de informação 

TI-BPO – Tecnologia(s) de Informação (Business Process Outsourcing) 

TIC - Tecnologia(s) de informação e comunicação 
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1. Introdução 

 Este trabalho realiza-se num momento em que a temática da internacionalização 

assume um papel de destaque crescente, revelando-se vital para o crescimento e 

sustentabilidade de muitas empresas. 

 O crescimento da concorrência e dos mercados, associados ao fenómeno da 

globalização, trazem às empresas a preocupação de formular opções estratégicas 

sustentáveis, de modo a facilitar a sua internacionalização e posicionamento, num 

mercado altamente segmentado. Fatores como a crescente importância da Internet e a 

variedade de sectores e atividades impulsionam a saída das empresas do seu mercado 

doméstico, para se lançarem nos mercados externos. 

 Todavia, quando as empresas se aventuram para fora dos seus mercados 

nacionais, estas deparam-se com uma série de obstáculos, nomeadamente altos níveis de 

incerteza que impedem tomadas de decisão eficazes, dificuldades em lidar com os 

governos e parceiros locais, ou mesmo uma multiplicidade de desafios que provêm da 

adaptação dos produtos e processos aos diferentes requisitos culturais e nacionais (Lord 

& Ranft, 2000). As empresas devem estar constantemente conscientes não só dos 

benefícios decorrentes do seu processo de internacionalização mas também dos riscos 

que pode trazer. 

 Desta forma, este trabalho tem como foco a análise comparativa de dois países, 

Colômbia e Peru, para ajudar a empresa Collab na tomada de decisões relativamente a 

que país investir. 

 No segundo capítulo será feita um enquadramento teórico, abordando teorias que 

respeitam ao processo de internacionalização e mecanismos de análise comparativa de 

países. No terceiro capítulo colocar-se-á as questões a que este projeto pretende 

responder, como também se fará a abordagem metodológica. No quarto capítulo 

realizar-se-á o estudo do caso, com a caracterização da empresa, apresentação de 

resultados e sua discussão. Para terminar, o quinto capítulo refere-se às principais 

conclusões que se retiraram e às limitações do trabalho, fazendo-se sugestões para 

futuros trabalhos. 

 

2. Enquadramento Teórico 

 Neste ponto apresentam-se abordagens de vários autores sobre os modos de 

entrada e processos de internacionalização das empresas, como também mecanismos de 
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análise comparativa que sejam relevantes para sustentar as conclusões retiradas deste 

projeto, permitindo uma melhor compreensão e avaliação da teoria e o estado da arte. 

 

2.1 Modos de entrada 

 Um modo de entrada no mercado estrangeiro é um acordo institucional que 

facilita a entrada dos produtos, tecnologias, skills humanos e de gestão, e outros 

recursos da empresa num mercado externo. 

 Nas últimas décadas a globalização dos negócios tem vindo a crescer, forçando as 

empresas a desenvolver estratégias para entrar e expandir o seu negócio em novos 

mercados. De acordo com Terpstra (1987), uma das decisões mais críticas do processo 

de internacionalização é a escolha do método de entrada em mercados estrangeiros, 

tendo em conta que a decisão quanto ao modo de entrada é uma decisão macro; ou seja, 

as empresas escolhem envolver-se num mercado estrangeiro, como também têm que 

fazer escolhas quanto ao seu programa de marketing. 

 Assim, a maneira como uma empresa internacionaliza varia de acordo com a sua 

estratégia. Todavia, esta deve ter em conta que, sendo os mercados noutros países com 

entidades distintas, as operações poderão ser, ou não, também de formas distintas. Daí 

surgir a necessidade de existirem vários e diferentes modos de operação e organização 

(Johanson & Valhne, 2003). Há então três formas de entrar em novos mercados: 

exportação, contratual e investimento; podendo estes ser utilizados ou de forma isolada, 

ou em conjunto (Root, 1998). 

 A escolha do modo de entrada deve sempre ter em conta o risco e a distância 

cultural relativamente ao país alvo. Hollensen (2007) identificou quais os fatores que 

facilitam a determinação do modo de entrada a adotar: internos – dimensão da 

empresa/experiência internacional; externos – risco, características do mercado alvo e 

distância cultural; gestão de topo – até onde esta está disposta a ir tendo em conta os 

riscos, devendo ser bastante flexível; natureza das operações – a transferência de 

conhecimento tácito pode ser difícil. 

 

2.1.1 Exportação 

 De acordo com Simões (2007), a exportação pode ser definida como uma 

operação que requer movimento e venda de bens para países diferentes daqueles onde 

os bens são fabricados. Existem dois tipos de exportação: direta e indireta. O produto é 

fabricado no país de origem ou num terceiro e, de seguida, é vendido no país de destino 
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(Root, 1998). A exportação indireta significa que a empresa irá participar no mercado 

externo sem ter contacto direto com clientes no exterior. Todavia, a exportação direta 

significa que a empresa poderá diretamente relacionar-se com o cliente no mercado 

internacional, podendo daí surgirem oportunidades. Apesar de ambos os tipos de 

exportação serem semelhantes, a exportação direta saí prejudicada tendo em conta que a 

empresa acaba por não ter a oportunidade de conhecer, e posteriormente, aprender com 

o país de destino (Czinkota, Ronkainen & Moffett, 1999). 

 Dos três modos de entrada, este é o método mais utilizado, especialmente nas 

PME's, pois é simples e acarreta menos riscos ao envolver menores custos. 

 

2.1.2 Investimento 

 Investimento Direto Estrangeiro é um instrumento importante para o crescimento, 

incluindo equity joint-ventures e aquisição de subsidiárias próprias. É definido como o 

“processo pelo qual o residente de um país adquire a propriedade de bens com a 

finalidade de controlar as atividades de produção, distribuição e outras atividades de 

uma empresa noutro país” (Lokesha, 2012). Existem três formas de IDE: 

 

1. Solo Venture: quando uma empresa detém uma subsidiária na totalidade, tendo assim 

acesso a conhecimentos quanto ao mercado e ao ambiente político, económico e social, 

diminuindo-se os riscos (todavia deve-se ter em conta que podem haver choques 

culturais entre a empresa mãe e a subsidiária); 

2. Joint-Venture: a empresa detém parte parcial da subsidiária, ganhando assim algumas 

vantagens, tais como uma alta capacidade de superar barreiras de entrada, baixo risco 

político e económico, alta capacidade de adaptação ao mercado local e baixo 

conhecimento do mercado externo requerido (Hill, 1990). Há uma complementaridade 

entre as empresas, sendo necessária a participação no capital da empresa, permitindo a 

troca de conhecimento de tecnologias e conhecimentos quanto ao mercado (Simões, 

1997). 

3. Mixed-Venture: dá-se quando uma das entidades é o Estado ou entidades estatais e os 

outros são entidades privadas. Surgem assim multinacionais, empresas que foram para 

outros países, iniciando uma atividade de raiz ou através de fusões e/ou aquisições 

(adquirem parte ou totalidade de uma empresa no país alvo ou unem-se a uma empresa 

já presente naquele mercado). Desta forma as empresas conseguem minimizar riscos 

possíveis quanto às transações através da internalização de mercados, aumentando a sua 
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competitividade internacional através dos benefícios adquiridos pela vantagem da 

localização, da força do trabalho, acesso a recursos escassos/críticos e desenvolvimento 

de novas capacidades e conhecimentos (Lu & Beamish, 2001). 

 

2.1.3 Alianças Estratégicas 

 Lorga (2003) sistematizou as alianças estratégias em relações comerciais entre 

empresas da mesma Economia (concorrentes) e empresas de países diferentes, caso não 

estejam cobertas pelas figuras de licenciamento ou joint-venture. Mais tarde, Teixeira e 

Diz (2005) vieram a complementar esta definição, defendendo que estes acordos são 

caracterizados pela reciprocidade e pela conjugação de esforços e competências entre as 

empresas. 

 Este método é essencialmente utilizado por pequenas empresas com o objetivo de 

se internacionalizarem face às exigências de recursos, pois estas são caracterizadas por 

terem pouco capital e experiência. 

 Assim, para negar estas contrapartidas, as pequenas empresas podem estabelecer 

alianças estratégicas. Por estas entende-se acordos de cooperação (formais e informais) 

entre empresas com características específicas visando (Yoshino & Rangan, 1995): 

alcançar objetivos estratégicos; permanecer autónomas e independentes; partilhar 

benefícios, riscos, gestão e controlo das atividades; colaborar entre parceiros numa base 

contínua e a médio e longo prazos; e assegurar a reversibilidade do contracto. 

 

TABELA I – Entrada em mercados internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Nickels & Wood (1997) 

 

 

 

 

Menor risco, 

comprometimento 

e controlo 

Maior risco, 

comprometimento 

e controlo 

Exportação Alianças 

Estratégicas 

IDE 
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2.2. Processos de Internacionalização 

 Segue-se uma descrição breve dos processos de internacionalização que fazem 

parte integrante de toda a estratégia levada a cabo por uma empresa que se procura 

internacionalizar.  

 

2.2.1 Modelo de Uppsala – este modelo foi desenvolvido por Johanson e Valhne 

(1997), tratando-se de um modelo sequencial que assenta no pressuposto de que as 

empresas desenvolvem-se inicialmente no mercado doméstico e posteriormente 

expandem a sua atividade para mercados culturalmente e geograficamente próximos. 

Este modelo considera a internacionalização um processo gradual, considerando as 

seguintes etapas: inexistência de atividades regulares de exportação; exportação através 

de agentes; estabelecimento de subsidiárias de vendas locais: e estabelecimento de 

subsidiárias de produção local. Desta forma diz-se que se trata de um processo que 

depende do aumento do conhecimento quanto aos mercados estrangeiros, ou seja, 

quanto mais conhecimento se adquirir, mais recursos serão investidos (Rezende, 2010). 

 

2.2.2 Modelo das Redes – modelo desenvolvido por Johanson e Mattson (1988). Neste 

modelo, as redes desenvolvidas por uma empresa apresentam um papel central no 

sucesso da sua internacionalização, tratando-se de um processo interativo e dinâmico 

entre as vantagens competitivas das empresas e as pertencentes ao dos vários elementos 

pertencentes à rede em que a empresa está inserida. Basicamente, procura-se 

internacionalizar com base na qualidade da rede em que a empresa está inserida 

(Bernardino e Jones, 2008). Os ativos da empresa são diferentes consoante o seu grau 

de internacionalização e o do mercado em que estão inseridos.  

2.2.3 Born Global – empresas que desde a sua criação o objetivo de atuar em vários 

países, aproveitando-se da sua significativa vantagem competitiva (Madsen, 1997). Ao 

contrário das empresas tradicionais que evoluem gradualmente para mercados 

estrangeiros, iniciando a sua atividade no mercado doméstico, as Born Global iniciam 

as suas atividades com uma estratégia de expansão internacional, mesmo que como uma 

start-up e com apenas poucos colaboradores (Oviatt & McDougall, 1994). Madsen 

defendeu ainda que as Born Global podem aparecer graças a três aspetos fundamentais: 

novas condições de mercado, que geram oportunidade de negócio, desenvolvimento 

tecnológico em áreas como a produção, transporte e comunicação, e competências mais 
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refinadas e elevadas por parte das pessoas, incluindo neste grupo o 

fundador/empreendedor que começou o negócio. 

 Apesar de haver várias diferenças entre as teorias apresentadas, todas afirmam que 

as empresas entram inicialmente em países cuja proximidade geográfica e cultural é 

muito próxima (Ojala e Tyrvainen, 2007). 

 

2.3 Panorama geral do sector das TI  

 O desenvolvimento da indústria das TI tem sido, no geral, global, um efeito 

importante para o crescimento das indústrias de TI-BPO, quer em economias 

desenvolvidas, quer em economias em desenvolvimento; todavia há ainda grandes 

diferenças entre os países, as condições da indústria e o tipo de empresas. 

 O acesso a mão-de-obra qualificada e o facto de o ambiente de negócios das TI ser 

low-cost são fatores-chave subjacentes à expansão das exportações de TI de países em 

desenvolvimento. No entanto, a expansão pode ser plenamente entendida apenas no 

contexto da evolução em tecnologia, financiamento, empreendedorismo, organização 

industrial, educação e sistemas inovadores, migração de trabalhadores e de outras 

estratégias empresariais relacionadas. Tais desenvolvimentos incluem o surgimento da 

Internet e de outras tecnologias, juntamente com o aumento da modularização na 

produção de bens e serviços (OCDE, 2010). 

 A globalização impulsionada pela revolução dos transportes e das TIC, 

juntamente com a liberalização dos regimes comerciais e de investimento estrangeiro 

têm estimulado a internacionalização do ensino, formação e investigação, dando um 

impulso para a promoção do desenvolvimento da produção, comércio, finanças e oferta 

de conhecimento em cadeia ou redes para a entrega de uma gama alargada de produtos e 

serviços (Cattaneo, 2010). A interação dinâmica destes fatores resultou numa mudança 

estrutural na economia global em que serviços por meio do offshoring 'cativo' 

(abastecimento in-house para uma subsidiária num país estrangeiro) têm vindo a ganhar 

maior importância. Em paralelo, as mudanças nas situações políticas e tendências para a 

automação e equiparação de custos desencadeiam re-shoring, ou seja, a localização de 

volta para o país de origem ou para países perto dos usuários finais.  

 O Top 10 do NRI (Networked Readiness Index 2014) do FEM é dominado por 

economias nórdicas europeias, pelos Tigres Asiáticos e alguns países ocidentais mais 

desenvolvidos. Três economias nórdicas - Finlândia, Suécia e Noruega - lideram os 

rankings e estão posicionados no top 5. A Dinamarca e a Islândia, e os restantes países 
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do Norte da Europa, também apresentam boas performances, e apesar de pequenos 

deslizes, em 2014 ficaram nos primeiros 20 classificados. No geral, a sua performance 

quanto às TI, utilizando excelentes infraestruturas digitais e sistemas de inovação 

avançados, permite-lhes ter uma boa classificação quanto à utilização de TI e às 

inovações na área. Os Tigres Asiáticos – Singapura, Hong Kong, República da Coreia e 

Taiwan – também apresentam ótimos resultados, todos posicionados na vanguarda do 

NRI. Estas economias continuam a vangloriar ambientes de negócios e inovação que 

são constantemente classificados como os mais propícios para empreendedorismo no 

mundo.  Por fim, o Top 10 conta ainda com algumas das economias ocidentais mais 

avançadas – Holanda, Suíça, Estados Unidos da América e Reino Unido – que têm 

vindo a reconhecer o potencial das TI de forma a embarcar numa nova revolução 

económica e social e, assim, têm vindo a investir substancialmente no desenvolvimento 

do seu potencial digital. 

 Melhorar a conectividade dos país américo-latinos continua a representar um dos 

maiores desafios da região, apesar de esforços recentes de muitos países para 

desenvolver e atualizar as suas TI. Países como o Chile, Panamá, Uruguai e Colômbia 

fizeram progressos significativos no desenvolvimento ao garantir mais e melhor acesso 

a infraestruturas digitais, garantindo uma maior utilização das TI por parte dos 

stakeholders. No entanto, fraquezas persistentes no sistema de inovação dificulta a 

capacidade da região para alavancar ao máximo as TI de forma a promover o seu 

potencial de competitividade, com destaque pra o aumento da new digital divide – 

divisão entre os países que estão a alcançar os objetivos desejados aos níveis económico 

e social e aqueles países que não. 

 Inovação no contexto dos países em desenvolvimento não se trata tanto da questão 

de tentar alcançar a fronteira do conhecimento global, mas mais como um desafio, 

procurando-se facilitar o uso de novas tecnologias no contexto nacional. A inovação 

deve ser considerada como produtos, processos e modelos de organização e negócio 

melhorados. Os estrategas das empresas não podem apenas pensar em I&D e criação de 

conhecimento, pois devem também atender aos processos da aquisição, adaptação, 

difusão e utilização diversificada. 
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2.4 Diamante de Porter 

 Tradicionalmente, a análise da competitividade de um país baseava-se numa 

perspetiva agregada, que se concentrava nas características dos fatores, nos indicadores 

macroeconómicos e nas políticas gerais do Governo. 

 De forma a medir a competitividade nacional dos dois países em estudo utilizar-

se-á o modelo do Diamante de Porter, também denominado por diamante da vantagem 

nacional, desenvolvido no seu livro “A Vantagem Competitiva das Nações”.  

 Michael Porter defendeu que a competitividade de um país “não é algo que 

provém dos seus recursos naturais, da sua força de trabalho, das taxas de juro ou do 

valor da moeda, como insistem os economistas clássicos” (Porter, 1990) mas depende 

da sua capacidade de aproveitamento dos 4 grandes atributos de uma nação e da boa 

posição num ou mais fatores do Diamante de Porter, o qual analisarei de forma mais 

detalhada em seguida. 

 Ao se perguntar 'por que alguns grupos sociais, instituições económicas e nações 

avançam e prosperam?' (Porter, 1990), mapeou a competitividade das clusters de 

negócios, tendo por base um período de quatro anos de estudo dos padrões do sucesso 

competitivo das dez maiores nações em comércio externo. Deste modo, ilustra a 

dinâmica que potencialmente pode existir e fazer vantagem competitividade de uma 

nação sobre as outras num determinado sector de negócio. Porter generalizou estas 

dinâmicas, desenvolvendo assim o seu modelo. A sua intenção com o livro era 'ajudar 

as empresas e os governos a escolher as melhores estratégias e fazer alocações de 

recursos nacionais com mais informação' (Traill & Pitts, 1998). 

 Hoje em dia este modelo está bem estabelecido, sendo muito utilizado por 

consultores de negócios e pesquisadores (Clancy, 2001; Traill Pitts, 1998). O seu livro 

teve um enorme impacto sobre a comunidade científica de duas maneiras. Em primeiro 

lugar, por apresentar ao mundo uma ferramenta que é conhecida pela sua análise 

multifacetada da competitividade nacional. O modelo do Diamante tornou-se famoso 

por se concentrar em diferentes determinantes da competitividade e da ligação que faz 

entre eles, ultrapassando desta forma as teorias existentes da época em que foi 

formulado. Em segundo lugar recebeu muitas críticas e atenção por parte da 

comunidade científica (Traill & Pitts, 1998). 

 

 No seu modelo, Porter distinguiu entre quatro determinantes que criam a 

competitividade nacional, bem como duas variáveis que influenciam essas mesmas 
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determinantes. O grau de competitividade nacional que uma indústria goza depende 

diretamente do estado dessas determinantes. Deste modo, os determinantes são 

mutuamente dependentes uns dos outros: assim, uma forte determinante por si só não 

vai levar a uma forte competitividade nacional. De um modo geral todos os quatro 

determinantes têm que se apresentar fortes para que se verifique uma competitividade 

nacional sólida. No entanto, se um determinante é fraco em determinado país, não 

significa automaticamente que possui uma competitividade nacional fraca. Ele pode 

ainda ser competitivo apesar de o seu potencial ser restrito pelo determinante fraco.  

 Na figura seguinte pode-se observar detalhadamente o Modelo do Diamante de 

Porter com as suas quatro determinantes e as duas variáveis que permitem determinar a 

competitividade nacional. 

 

FIGURA 2 – Modelo do Diamante de Porter 

 

Fonte: adaptado de Traill & Pitts (1998) 

 

 Fatores de Produção: Porter (1990) adotou este determinante dos fatores de produção, 

sendo parte da teoria padrão do comércio. Assim, ele distingue recursos humanos, 

conhecimento, recursos físicos, capital e infraestruturas. 

 Condições de Procura: esta determinante descreve o mercado doméstico e, assim, a 

procura nacional de um produto. Um forte mercado nacional beneficia empresas que são 

capazes e também aquelas que são forçadas a inovar em novos produtos. Com produtos 

de alta qualidade têm maior vantagem sobre empresas estrangeiras competitivas, mesmo 

que haja uma diminuição na procura doméstica. 

 Indústrias Relacionadas e de Apoio: estes são os serviços de fornecedores e de suporte do 

sector da indústria em causa. Estas empresas consomem subprodutos, procuram 
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soluções low-cost e, por vezes, podem participar no processo de inovação. Se estas 

empresas estiveram presentes, irão alavancar o processo de inovação, que por sua vez 

leva a uma vantagem competitiva (Porter, 1990). 

 Estratégia, Estrutura e Rivalidade Empresariais: estes três aspetos das empresas 

determinam o seu sucesso no exterior. As maneiras como as empresas definem as suas 

metas e reagem às barreiras de entrada em mercados são fulcrais para o seu sucesso.  

 Governo: o Governo pode influenciar as determinantes acima através de certas políticas 

ou restrições legais. Também pode ocorrer indiretamente, influenciando o cliente ou a 

cadeia de produção das empresas (Porter, 1990). 

 Acaso: esta variável agrupa todos os eventos que estão fora do controlo de uma empresa 

ou Governo. São de grande importância para as empresas pois criam descontinuidades e 

pode aumentar ou diminuir a sua competitividade. Exemplos de tais eventos são as 

guerras, mudanças climáticas ou avanços na tecnologia (Porter, 1990). 

 

Para este trabalho especificamente não se utilizará diretamente o Modelo do 

Diamante de Porter, procurando-se um estudo muito mais concreto e aprofundado. 

Todavia alguns índices, que em seguida vão ser estudados, dão-nos informações quanto 

à competitividade nacional, e não só. 

2.5 Índices  

 De forma a analisar-se um país da melhor maneira, é necessário ter em conta as 

várias áreas: económica, financeira, política, social e cultural. Para tal fim, serão 

estudados de seguida os seguintes índices: Doing Business Index, Global 

Competitiveness Index, Índice de Desenvolvimento Humano, Modelo das Dimensões 

Culturais de Hofstede e Enabling Trade Index. 

 

2.5.1 Doing Business Index 

 Faz parte do Doing Business Report (DBR) e apresenta-se como um dos mais 

importantes indicadores sobre o ambiente de negócios de vários países, sendo elaborado 

pelo Banco Mundial (BM) com o intuito de proporcionar uma base comparativa entre 

várias economias analisadas e dar a conhecer boas práticas, medidas e comportamentos 

de sucesso dos vários países. O primeiro DBR, publicado em 2003, cobriu 5 conjuntos 

de indicadores em 133 economias. Por sua vez, o relatório de 2014 cobriu 10 conjuntos 

de indicadores em 189 economias.  
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Assim, este relatório analisa atualmente dez áreas que fazem parte do ambiente de 

negócios de uma economia: abertura das empresas; obtenção de alvarás de construção; 

obtenção de eletricidade; registro de propriedades; obtenção de crédito; proteção dos 

investidores minoritários; pagamento de impostos; comércio internacional; execução de 

contractos; e resolução de insolvências (Fonte: Banco Mundial). 

 

 No geral, as variáveis são medidas em termos de número de procedimentos, dias, 

custos e horas a dispensar para iniciar e concluir cada um dos processos que são 

apresentados, fazendo parte do ambiente de negócios de qualquer sociedade. Assim, 

através da recolha e análise de dados de cerca de economias, o DBR consegue comparar 

o ambiente de negócios entre estas (Olival, 2012). Em simultâneo, incentiva as 

economias a competir entre elas, de forma a garantir uma regulamentação mais eficiente 

e implementação de medidas inovadoras, enquanto indica as principais áreas de 

referência a reformar (Sarmento & Reis, 2011), como também oferece padrões de 

referência de reformas mensuráveis e serve como recurso para académicos, jornalistas, 

pesquisadores do sector privado e outros interessados no clima empresarial de cada país. 

 

 Além disso, o DBR oferece relatórios subnacionais detalhados, que cobrem 

exaustivamente a regulamentação e reformas de empresas em diferentes cidades e 

regiões de um país. Estes relatórios fornecem dados sobre a facilidade de se fazer 

negócios, classifica cada local e recomenda reformas para melhorar o desempenho em 

cada uma das áreas de indicadores. As cidades selecionadas podem comparar as 

regulamentações das suas empresas com as de outras cidades no país ou com uma das 

189 economias classificadas pelo DBR. 

 Todos os fatores que mede indicam contextos estandardizados, por norma os mais 

verificados na economia em questão. A relevância desde indicador tem por base a sua 

capacidade de analisar o grau de burocracia, sendo um dos indicadores com maior 

visibilidade a nível mundial, pois mede fatores institucionais que os investidores e 

empresas estrangeiras analisam quando procuram um novo destino para 

internacionalizar os seus projetos. Importante referir que a sua meta inicial permanece: 

fornecer uma base objetiva para o entendimento e a melhoria do ambiente de 

regulamentação de empresas no mundo inteiro. 
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2.5.2 Global Competitiveness Index  

 O Global Competitiveness Index (CGI) dispõe os países em função dos seus níveis 

de competitividade e faz parte do Global Competitiveness Report (GCR); sendo ambos 

produzidos pelo FEM Este relatório permite avaliar a capacidade dos países em prover 

elevados níveis de prosperidade aos seus cidadãos e é publicado anualmente desde 

1979. Avalia e analisa detalhadamente a competitividade de uma série de países, 

entendendo-se por competitividade: o conjunto de instituições, das políticas e dos 

fatores que determinam o nível de produtividade de um país, ou seja, tal análise 

depende do quão produtivamente um país utiliza os seus recursos disponíveis.  

 

 Basicamente permite-nos conhecer os vários pontos fortes e fracos em matéria de 

competitividade de todos os países analisados. Permite ao Fórum facilitar o 

entendimento dos fatores principais e determinantes do crescimento económico, 

contribuindo para um melhoramento das reformas políticas, económicas e institucionais. 

 Dois terços das variáveis são medidas através de uma pesquisa de opinião junto a 

executivos e um terço por dados objetivos disponibilizados ao público por vários 

organismos oficiais e instituições supranacionais, tais como o FMI, ONU, BM e OCDE, 

tendo na sua génese 116 indicadores que permitem a observação de um número elevado 

de economias (139). Verifica-se então que se trata de um índice muito abrangente. 

 

Os 116 indicadores previamente referidos concretizam-se em 12 pilares da 

competitividade, que por sua vez representam áreas consideradas determinantes de 

competitividade. Estes 12 pilares também se dividem em três sub-índices: 

requerimentos básicos, fatores potenciadores de eficiência e fatores de inovação e 

sofisticação. Quanto aos 12 pilares são os seguintes: instituições, infraestruturas, 

ambiente macroeconómico, saúde e educação primária, educação superior e formação, 

eficiência dos mercados, eficiência dos mercados de trabalho, eficiência dos mercados 

financeiros, tecnologia disponível, dimensão dos mercados internos e externos, 

sofisticação dos processos de produção, e inovação. 
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FIGURA 3 - Global Competitiveness Index 

 

Fonte: Global Competitiveness Report 2015 

 Trata-se então de um índice de grande abrangência, que aborda um conjunto de 

variáveis pertinentes ao assunto. Contudo, todas essas variáveis estão relacionadas a 

inputs de competitividade, ou seja, à criação de um ambiente favorável para isso.  

 

2.5.3 Índice de Desenvolvimento Humano 

 O Índice de Desenvolvimento Humano surgiu do trabalho de uma equipa de 

pensadores sobre as questões de desenvolvimento, da qual constavam Mahbud u-Haq e 

Amartya Sen, economistas que elaboraram o primeiro Relatório de Desenvolvimento 

Humano (RDH). A sua criação prende-se com o facto desta equipa se apresentar 

insatisfeita com os utensílios de medição do grau de desenvolvimento económico dos 

países, na medida em que estes assentavam fundamentalmente sobre critérios 

estritamente quantitativos, diretamente relacionados com os níveis de crescimento 

alcançados. Assim, propuseram uma medida alternativa mais ampla que pudesse 

rivalizar com o Produto Interno Bruto per capita (PIBpc), o grande indicador do 

rendimento nacional do país eleito pelo mainstream. Desta forma colocaram as pessoas 

como a verdadeira riqueza dos estados, lançando o IDH em 1990. Desta forma, para 

além da dimensão da riqueza dos estados, representada no PIBpc, inclui também duas 

outras grandes e com idêntica e necessária ponderação: esperança média de vida e 

alfabetização. 
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 A produção e publicação anual do RDH são da responsabilidade do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Este foi criado em 1958, vinte anos 

após a criação das Nações Unidas. Pode-se encontrar a sua sede em Nova Iorque, 

apresentando-se como a maior agência da ONU de apoio e investimento no 

desenvolvimento humano a nível global. 

 O IDH é um índice agregado, uma tentativa de cômputo sintetizado do 

desenvolvimento humano, composto por três dimensões destinadas a avaliar a qualidade 

de vida. Estas dimensões são: a longevidade (vida longa e saudável), conhecimento 

(nível de educação) e a de um padrão de vida digno (nível de renda per capita). Por sua 

vez, as três dimensões referidas concretizam-se em quatro indicadores.  

FIURA 4 - Indicadores do IDH 

Longevidade Conhecimento Padrão digno de vida 

 

Espera de vida à nascença 

Média de anos de 

escolaridade 

 

  Rendimento Nacional  

Bruto per capita Anos de escolaridade 

esperados 

 

Fonte: PNUD 

 

 O RNBpc, que é obtido somando ao PIBpc o fluxo líquido de rendimentos 

primários com o resto do mundo, é assente na ideia de que a riqueza produzida num país 

é cada vez menos coincidente com a riqueza que efetivamente permanece num país; 

logo, o RNBpc sub-roga no presente ano o PIBpc (utilizado até 2009) enquanto o 

indicador por excelência do desempenho económico dos estados. 

 Desde 1990, o IDH tem sido calculado e divulgado. Uma das suas vantagens 

prende-se ao facto de usar dados facilmente obtidos, mesmo pelas nações mais pobres, o 

que viabiliza a sua apuração para uma grande quantidade de nações. Além disso, 

conforme Guimarães & Januzzi (2005): “o reduzido número de dimensões utilizado na 

construção do índice tem servido para manter a simplicidade de seu entendimento, o 

que se tem constituído num facto muito importante de transparência e de simplicidade 

para transmitir seu significado a um público amplo e diversificado”.  

 Assim, o IDH devido à sua grande disseminação e fácil obtenção de dados para o 

seu cálculo, é considerado bastante útil a nível internacional.  
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2.5.4 Modelo das dimensões culturais de Hofstede 

 Este modelo resultou de um estudo feito na IBM 1967 e 1973, tendo envolvido 

várias pessoas de mais de 40 países. Geert Hofstede centrou o seu estudo na tentativa de 

responder às questões centrais comuns à maioria das sociedades, tendo assim obtido os 

seguintes índices: índice de individualismo, índice de distância hierárquica, índice de 

masculinidade e índice de controlo da incerteza (Hofstede, 2003); aos quais mais tarde 

foram adicionados outros dois: orientação a longo prazo e índice de indulgência 

(Hofstede, 2014).  

FIGURA 5 - Indicadores do modelo das dimensões culturais de Hofstede 

Índice de individualismo 

Índice de distância hierárquica 

Índice de masculinidade 

 

Índice de controlo de incerteza 

Orientação a longo prazo 

Índice de indulgência 

 

Fonte: Hofstede Centre 

 Basicamente o modelo de Hofstede surgiu ao analisar dados dos trabalhadores de 

uma empresa multinacional, a IBM, concluindo que trabalhadores ocupando os mesmos 

cargos em países diferentes apresentaram diferentes soluções com base nos seus valores 

nas seguintes áreas: 

 

 Índice de distância hierárquica (Power Distance): Esta dimensão lida com o facto 

de que todos os indivíduos nas sociedades não são iguais – expressa assim a atitude 

da cultura em relação a estas desigualdades entre nós. Pode-se então definir Power 

Distance como a medida em que os membros menos poderosos das instituições e 

organizações dentro de um país esperam e aceitam que o poder seja distribuído de 

maneira desigual. 

 Índice de individualismo (Individualism): A questão fundamental abordada por esta 

dimensão é o grau de interdependência que uma sociedade mantém entre os seus 

membros. Está relacionada com o facto de a imagem própria das pessoas ser definida 

como um “Eu” ou “Nós”. Nas sociedades individualistas as pessoas cuidam de si 

próprias e apenas da sua família direta. Nas sociedades coletivistas as pessoas 

pertencem a in-groups que cuidam delas em troca de lealdade. 

 Índice de masculinidade (Masculinity): Uma pontuação elevada (masculino) nesta 

dimensão indica que a sociedade será impulsionada pela concorrência, realização e 
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sucesso, com sucesso sendo definido pelo vencedor/melhor em campo - um sistema 

de valores que começa na escola e continua ao longo da vida organizacional. Uma 

pontuação baixa (Feminino) sobre a dimensão significa que os valores dominantes na 

sociedade são cuidar dos outros e qualidade de vida. Uma sociedade feminina é 

aquela em que qualidade de vida é o sinal de sucesso e estar à frente da multidão não 

é admirável. A questão fundamental aqui é o que motiva as pessoas: querendo ser o 

melhor (masculino) ou gostar do que se faz (feminino). 

 Índice de controlo de incerteza (Uncertainty Avoidance): Esta dimensão tem a ver 

com a maneira que a sociedade lida com o facto de que o futuro nunca pode ser 

conhecida: devemos tentar controlar o futuro ou apenas deixar isso acontecer? Essa 

ambiguidade traz consigo ansiedade e diferentes culturas têm aprendido a lidar com 

essa ansiedade de maneiras diferentes. A medida em que os membros de uma cultura 

se sentem ameaçados por situações ambíguas ou desconhecidos e criaram crenças e 

instituições que tentam evitar estes se reflete na pontuação de Uncertainty Avoidance. 

 Orientação a longo prazo (Long Term Orientation): Esta dimensão descreve como 

cada sociedade tem de manter alguns links com seu próprio passado ao lidar com os 

desafios do presente e do futuro. Sociedades normativas, com baixa pontuação, por 

exemplo, preferem manter as tradições e normas consagradas pelo tempo durante a 

visualização de mudança social com desconfiança. Por outro lado, aquelas com 

pontuações mais altas, têm uma abordagem mais pragmática: incentivam a poupança 

e os esforços na educação moderna como uma maneira de se preparar para o futuro. 

 Índice de indulgência (Indulgence): Um desafio que sempre confrontou a 

humanidade é o grau em que as crianças pequenas são socializadas. Esta dimensão é 

definida como a medida em que as pessoas tentam controlar seus desejos e impulsos, 

com base na forma como foram levantadas. Controlo relativamente fraco é chamado 

de indulgence e controlo relativamente forte é chamado de restraint. As culturas 

podem, portanto, ser descritas como indulgente ou restringida. 

As dimensões culturais de Hofstede são sem sombra de dúvida a métrica dominante na 

análise das culturas (Yoo, Donthu & Lenartowicz, 2010), verificando-se um aumento da 

percentagem de publicações que utilizam pelo menos uma das dimensões culturais de 

Hofstede entre 1990 e 2008 (Engelen & Brettel, 2011). 

 O facto de se tratar de um modelo de renome prende-se a várias razões. Primeiro, 

trata-se de um modelo que abrange a maioria das conceptualizações de cultura 



COLÔMBIA OU PERU? QUAL O PRÓXIMO PAÍS A INVESTIR? O CASO DO DILEMA DA EMPRESA COLLAB 

 

17 

 

desenvolvidas nas últimas décadas (Yoo, Donthu & Lenartiwicz, 2010). Segundo, este 

modelo tem uma relevância comprovada nos negócios internacionais e no 

comportamento do consumidor (Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007).  

 Diz-se então que o modelo de Hofstede constitui um simples atalho e prático para 

a integração da cultura em estudos. Mesmo havendo algumas críticas às duas 

dimensões, o argumento de que elas captam as diferenças culturais dos vários países 

tem sido apoiado, havendo um incentivo na literatura para o uso desta conceptualização 

e operacionalização da cultura (Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007). Várias 

investigações também sugerem que domínios culturais obtidos de forma empírica, como 

o modelo de Hofstede, são úteis na comparação dos efeitos do consumo nas diferentes 

culturas (Shukla & Purani, 2012). 

2.5.5 Enabling Trade Index 

 O Global Enabling Trade Report, da responsabilidade do FEM, tem sido 

publicado desde 2008 até 2010 anualmente e desde então até aos dias correntes duas 

vezes por ano. Pretende assumir-se como um instrumento de sensibilização para as 

empresas e para o Estado, relativamente à importância do comércio no desenvolvimento 

económico e social, bem como dos factores que podem dificultar ou facilitar as trocas 

comerciais. 

 Deste relatório faz parte o Enabling Trade Index (ETI), índice desenvolvido com 

a ajuda da liderança académica e organizações e empresas parceiras. Tem como 

objetivo medir os fatores, as políticas e os serviços que facilitam a livre circulação de 

bens entre países, tendo em conta os fatores que normalmente contribuem para 

incrementar o fluxo de circulação do comércio internacional e neste sentido o índice é 

composto por quatro sub-índices: acesso ao mercado, administração alfandegária, infra-

estrutura, e ambiente de negócio. 

 A sua estrutura tem em conta os fatores que contribuem para incrementar o fluxo 

de circulação do comércio internacional. Basicamente, os seus sub-índices são 

compostos por sete pilares de facilitação do comércio: tarifas e barreiras não-tarifárias, 

propensão para o comércio, eficiência da administração aduaneira, a eficiência dos 

procedimentos de importação – exportação, a transparência da administração 

alfandegária, disponibilidade e qualidade das infraestruturas de transportes, 

disponibilidade e qualidade dos serviços de transporte, disponibilidade e utilização das 

TIC, ambiente regulamentar, e segurança; como se pode observar na seguinte tabela: 

 



COLÔMBIA OU PERU? QUAL O PRÓXIMO PAÍS A INVESTIR? O CASO DO DILEMA DA EMPRESA COLLAB 

 

18 

 

TABELA I - Composição do Enabling Trade Index 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado do Global Enabling Trade Report 2015 

 

 Cada pilar é composto por uma série de variáveis individuais que perfazem 56 no 

total e a informação utilizada engloba dados quer de natureza qualitativa (survey data) 

quer quantitativa (hard data), proveniente de fontes muito diversificadas. 

 Na edição de 2014, a cobertura aumentou de 132 para 138 economias. Este 

aumento está diretamente ligado à disponibilidade de dados. Entre as 13 economias, 85 

(65%) têm dados para todos as 56 variáveis individuais, enquanto 40 (29%) têm em 

falta apenas uma ou duas variáveis. Quanto às restantes economias só faltam três ou 

quatro variáveis. 

 

Sub-índices Peso Descrição  Pilares 

Acesso ao 

mercado 

¼  Mede o grau e a complexidade do regime tarifário de 

um país 

1.1. Acesso ao mercado 

doméstico 

1.2. Acesso ao mercado 

estrangeiro  

Administração 

alfandegária 

¼  Avalia a qualidade, transparência e eficiência da 

administração das fronteiras de um país 

2. Eficiência e 

transparência da 

administração das 

fronteiras 

Infra-estrutura ¼  Avalia a disponibilidade e qualidade da infra-

estrutura de transportes de um país, bem como os 

serviços associados, e a infra-estrutura da 

comunicação, sendo ambas necessárias para a boa 

circulação de mercadorias no interior do país e do 

outro lado da fronteira; 

3.1. Disponibilidade e 

qualidade das 

infraestruturas de 

transporte 

3.2. Disponibilidade e 

qualidade dos serviços de 

transporte 

3.3. Disponibilidade e 

utilização das TICs 

Ambiente de 

negócios 

¼  Mede a qualidade dos fatores institucionais 

importantes que têm impacto no negócio de 

exportadores e importadores ativos em determinado 

país. 

4. Ambiente regulador 
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3. Questões da investigação e Metodologia 

3.1 Questões da investigação 

 O presente estudo tem como objetivo responder especificamente às seguinte 

questões: 

1. Como escolher o próximo país para a Collab investir?  

2. Qual o melhor país para a Collab investir? Colômbia ou Peru? 

 A problemática sobre a qual este projeto incide trata de analisar os dois países da 

América Latina, definidos pela Collab através da quantidade de contact centers 

existentes, maturidade dos mesmos, concorrência existente bem como, o potencial 

existente do crescimento de mais contact centers. A análise será orientada numa ótica 

de continuar a internacionalização da Collab, procurando assim saber qual será o melhor 

país para investir, apresentando-se como um problema atual da empresa. Para tal, ter-se-

á em consideração o conjunto de dificuldades e riscos inerentes ao processo, como o 

investimento e a estabilidade/instabilidade política, económica e social, como foi visto 

ao longo do enquadramento teórico. 

3.2 Metodologia – Estudo de Caso 

 Em função do que se pretende estudar e partindo do enquadramento teórico a 

metodologia de investigação aplicada a este projeto é do estudo de casos. Trata-se de 

uma investigação empírica que estuda um fenómeno contemporâneo dentro do seu 

contexto real, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente 

evidentes, utilizando múltiplas fontes de prova (informação) (Yin apud Nevado, 2001). 

 Desde a sua introdução por parte da Harvard Business School que a sua 

importância tem aumentado, apresentando-se como ferramentas indispensáveis de 

forma a se conseguir explicar as causas e o porquê de determinados fenómenos. Esta 

contribuição para o conhecimento, fruto da proximidade às realidades empresariais, 

vem conferindo aos estudos de caso, para cada vez maior número de investigadores, a 

legitimidade da sua utilização como estratégia de investigação (Nevado, 2001). 

 Ao contrário do que por vezes se pensa ou escreve, o estudo de casos não se 

baseia apenas em dados qualitativos. Aliás, o estudo de casos não implica o uso de um 

tipo particular de dados, podendo ser feito com informação qualitativa ou quantitativa 

(Yin apud Nevado, 2001). 

 Yin afirmou que esta metodologia está direcionada para responder essencialmente 

a questões do tipo “como” e “porquê” num contexto atual e real onde o investigador não 
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possui influência, devendo este usar várias fontes de informação para aumentar a 

validação do estudo, procurando assim tentar criar uma convergência de informação. 

Desta forma, Yin chamou a este tipo de casos explanatórios. Trata-se de um estudo de 

casos cujo principal objetivo passa por ser o mais abrangente possível sobre o objeto de 

estudo para ser possível a criação de uma perspetiva generalista. Só assim pode o 

investigador cruzar os resultados do seu estudo com a literatura existente, tirando 

conclusões e explicações. A literatura torna-se importante pois o uso da teoria é 

fundamental, não só pela ajuda que pode dar ao design da investigação, nomeadamente 

na validade dos constructos, mas também como veículo de generalização dos resultados 

(Yin apud Nevado, 2001). 

 

3.3 - Natureza da investigação 

 A opção de análise deste trabalho recaiu sobre a Collab tendo em conta a dúvida 

que existe quanto à internacionalização da empresa. Assim pretende-se analisar e 

comparar os diferentes indicadores pertinentes da Colômbia e do Peru com o objetivo 

de auxiliar, através de uma análise empírica, a escolha a fazer pela Collab. 

 Os métodos associados ao estudo de caso foram uma desk research através da 

utilização e uma análise dos índices referidos no enquadramento teórico como também 

da realização de uma entrevista (em anexo). A entrevista foi individual, direcionada ao 

CEO da Collab, Pedro Rodrigues, tendo contribuído para uma melhor perceção da 

escolha da Colômbia e Peru para futuros investimentos como também para uma melhor 

perceção do processo de internacionalização da Collab. 

 Serão então feitas duas análises: uma primeira dos resultados apresentados pelos 

índices; e uma segunda, mais aprofundada, tendo mais em conta o setor de atividade. 

 

4. O Caso Collab 

4.1 Collab - Caracterização 

 A Collab é uma empresa europeia de software que trabalha no desenvolvimento 

de contact centers multimédia baseados na arquitectura por IP.  

 Apresenta-se como uma empresa Born Global, tendo antecipado uma revolução 

que revolucionou todo o sector: contact centers baseados 100% em SIP, para 

organizações de grande escala. Tem como objetivo ser um player global reconhecido 

pelas suas valências e qualidade dos seus produtos e serviços.  
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 Fundada em 2003 por uma equipa com sólida experiência no sector dos contact 

centers, a Collab faz parte de uma corporação de TI maior, a empresa Novabase, que 

atualmente conta com mais de 2000 funcionários em mais de 40 países e uma faturação 

anual de aproximadamente 300 milhões de US. 

 Focalizada nas necessidades dos seus clientes, o ecossistema da Collab é 

extremamente flexível e adequado a uma inovação contínua, através de uma constante 

comunicação entre departamentos (I&D, Serviços Profissionais, Pré-Vendas, 

Marketing, Vendas e Suporte Técnico) e de uma rápida criação de grupos de trabalho 

extra-departamentais que visam constantemente melhorar o desempenho dos nossos 

clientes, utilizando metodologias de Design Thinking e Scrum. 

 Com estas estratégias e portefólio, a Collab ganhou clientes e parceiros em mais 

de 30 países, com referências nas áreas de Telecomunicações, Banca, Outsourcers, 

Saúde e Governamental. 

 A Collab aborda o mercado com um modelo de 100% indireto, usando parceiros 

de negócios para vender as suas soluções. As opções de implantação variam entre a pura 

instalação das soluções nos locais de negócio dos clientes, até ao Hosting 100%, 

Nuvens Públicas e Privadas, Co-Sourcing, entre outros, dependendo da geografia e do 

mercado 

 

4.2 Doing Business Index 

4.2.1 Colômbia 

TABELA II - Doing Business, Colômbia 

TÓPICOS DB 2015 Classificação DB 2014 Classificação Mudança na classificação 

Abertura de empresas 84 79 - 5 

Obtenção de alvarás de 
construção 

61 62 + 1 

Obtenção de electricidade 92 88 - 4 

Registro de propriedades 42 54 + 12 

Obtenção de crédito 2 55 + 53 

Protecção dos investidores 
minoritários 

10 9 - 1 

Pagamento de impostos 146 139 - 7 

Comércio internacional 93 95 - 2 

Execução de contractos 168 167 - 1 

Resolução de insolvência 30 29 - 1 

 

Fonte: Banco Mundial 
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 O DBR 2015 classificou a Colômbia como o país número um na região da 

América Latina e Caribe. Destaca os recentes sucessos da Colômbia na área de reformas 

regulatórias, com 29 reformas amigáveis implementadas na região desde 2005. 

A Colômbia apresenta-se em 34º no ranking geral, tendo subido na classificação 

19 posições. Este impulso deve-se aos avanços na adoção tecnológica e no 

desenvolvimento de infraestruturas. A Colômbia também se encontra em 6º no que toca à 

"força de proteção dos investidores", superando todos os outros países latino-americanos 

por uma larga margem. 

No início de 2014, a Colômbia lançou a campanha "Colombia Bring IT On", uma 

importante iniciativa destinada a promover o crescimento do sector da tecnologia do 

país no mercado internacional e aumentar a consciência em torno das vantagens 

competitivas da Colômbia na indústria. O sector da TI da Colômbia é agora o 3º maior 

da América Latina, com 33% de crescimento ao longo dos últimos cinco anos. Em 

2013, as vendas totais para o sector de software e TI na Colômbia ultrapassaram os 3 

bilhões de dólares e espera-se que este valor vá dobrar até 2018. 

 Apesar de verificarmos quedas quanto aos índices de abertura de empresas, 

obtendo eletricidade, proteção dos investidores minoritários, pagamento de impostos, 

execução de contractos e resolução de insolvência, verificamos um aumento de um 

indicador muito importante para teste trabalho, o indicador do Comércio Internacional 

(+2), como também o registro de propriedades (+12) e a obtenção de crédito (+53). 

4.2.2 Peru  

TABELA III - Doing Business, Peru 

TÓPICOS DB 2015 Classificação DB 2014 Classificação Mudança na classificação 

Abertura de empresas 89 84 - 5 

Obtenção de alvarás de 
construção 

87 86 - 1 

Obtenção de eletricidade 86 80 - 6 

Registro de propriedades 26 26 Nenhuma alteração 

Obtenção de crédito 12 10 - 2 

Protecção dos 
investidores minoritários 

40 40 Nenhuma alteração 

Pagamento de impostos 57 53 - 4 

Comércio internacional 55 55 Nenhuma alteração 

Execução de contractos 100 100 Nenhuma alteração 

Resolução de insolvência 76 75 - 1 

 

Fonte: Banco Mundial 
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 O Peru encontra-se agora no 35º lugar, tendo descido apenas uma posição, dando 

lugar à Colômbio como acima foi visto. Este ano, como se pode observar, não se deram 

alterações posições quanto aos seus índices. Pelo contrário, verifica quedas de posição 

em: abertura de empresa (-5), obtenção de alvarás de construção (-1), obtendo 

eletricidade (-6), obtenção de crédito (-2), pagamento de impostos (-4) e resolução de 

insolvência (-1).  

 

4.3. Global Competitiveness Index 

4.3.1 Colômbia 

FIGURA 6 - Global Competitiveness Index, Colômbia 

 

Fonte: Global Competitiveness Report 2015 

 

 A Colômbia subiu três posições, alcançando o 66º lugar. Continua a apresentar 

um perfil estável de competitividade com resultados semelhantes aos das edições 

anteriores na maioria das dimensões, com duas notáveis exceções que são responsáveis 

pelo melhor desempenho deste ano. A primeira prende-se ao nível de adoção 

tecnológica (68), mais especificamente das TIC. A segunda é o desenvolvimento das 

suas infraestruturas (84), que se mantém, no entanto, o segundo fator mais problemático 

para fazer negócios na Colômbia, depois do alto nível de corrupção. 
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FIGURA 7 - Fatores mais problemáticos para se fazer negócios na Colômbia 

Fonte: Global Competitiveness Report 2015 

 

 No geral, o país beneficia de estáveis condições macroeconómicas (29) com um 

défice fiscal administrável, baixos níveis de dívida pública e inflação que está sob 

controlo em cerca de 2%; serviços financeiros que são relativamente sofisticadas para 

os padrões regionais (53); um grande mercado (32); e níveis altos de inscrição na 

educação (69), especialmente quando comparados com outros países da região. Em uma 

nota menos positiva, continua a ter instituições fracas (111). 

 Finalmente, como é o caso de muitos outros países da região, a Colômbia terá que 

diversificar a sua economia e tornar-se menos dependente de receitas dos recursos 

minerais. Nesta transformação, o país terá de construir um ecossistema de inovação 

mais robusto, o que exigirá não só mais e melhor investimento público, mas também um 

reconhecimento decisivo por parte de empresas colombianas da necessidade de inovar 

empreendendo o direito conjunto de investimentos em áreas tais como I&D, bem como 

ações de formação on-the-job e adoção das TIC. 
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4.3.2 Peru 

 

FIGURA 8 - Global Competitiveness Index, Peru 

 

 

Fonte: Global Competitiveness Report 2015 

 

 Apesar da queda do Peru de quatro posições para o 65º lugar, continua a ser 

posicionado na metade do topo dos rankings. Preocupações sobre o funcionamento das 

suas instituições (118), juntamente com um insuficiente progresso em melhorar a 

qualidade da educação (134) e da adoção tecnológica (92) explicam este declínio, 

apoiando a ideia, destacada no ano passado, de uma certa exaustão dos recursos que 

deram ganhos à competitividade do país. Entre estes ganhos há um forte desempenho 

macroeconómico (21) e aumento na eficácia do mercado de bens (53), finanças (40), e 

mercado de trabalho (51). Embora o Peru tenha recentemente beneficiado de um forte 

crescimento graças ao aumento do preço dos minerais, o país deve ganhar resiliência 

abordando os seus desafios mais duradouros: fortalecer instituições públicas, aumentar a 

eficiência do governo, lutar a corrupção e melhorar as infraestruturas. 
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FIGURA 9 - Fatores mais problemáticos para se fazer negócios no Peru 

 

 

 Além disso, aumentar a capacidade do Peru de gerar e usar conhecimentos para 

diversificar a sua economia para atividades mais produtivas exige elevar a qualidade da 

educação, que atualmente não é capaz de providenciar as skills necessárias para uma 

economia em mutação; impulsionar a adoção de tecnologia (92), incluindo maior 

utilização das TIC; e aumentar a sua capacidade de inovação (117), que se mantem 

baixa. São ações que levaram tempo a dar frutos. 

 

4.4 Índice de Desenvolvimento Humano 

4.4.1 Colômbia 

 O valor do IDH da Colômbia para 2013 foi de 0,711, estabelecendo-se assim 

como um país com elevado desenvolvimento humano, posicionado em 98º no ranking 

mundial entre 187 países. Entre 1980 e 2013 o valor do IDH aumentou de 0,557 para 

0,711, um aumento de 27,6% ou um aumento médio anual de cerca de 0,74%. Este 

ranking é partilhado com o Equador. 

 A seguinte tabela demonstra os progressos da Colômbia em cada um dos 

indicadores do IDH entre 1980 e 2013: aumento na esperança de vida de 8,5 anos; anos 
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médios de escolaridade aumentaram 2,8 anos; anos esperados de escolaridade 

aumentaram 4,4 anos; e o RNBpc aumentou cerca de 68,3%. 

 

TABELA IV: contribuição dos indicadores do IDH da Colômbia, 1980-2013 

 Expectativa de 

vida ao nascer 

Anos 

esperados de 

escolaridade 

Anos médios 

de 

escolaridade 

 

RNBpc 

 

IDH 

1980 65,5 8,8 4,3 6,851 0,557 

1985 67,5 8,9 4,8 6,702 0,574 

1990 68,3 9,3 5,5 7,391 0,596 

1995 69,4 10,3 6,1 8,551 0,630 

2000 71,0 11,5 6,5 8,275 0,665 

2005 72,3 12,5 6,8 8,996 0,680 

2010 73,4 13,5 7,1 10,368 0,706 

2011 73,6 13,6 7,1 10,822 0,710 

2012 73,8 13,2 7,1 11,186 0,708 

2013 74,0 13,2 7,1 11,527 0,711 

 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 

 

4.4.2 Peru 

 A economia do Peru tem experimentado um crescimento significativo nos últimos 

15 anos. O país tem uma alta pontuação no IDH (0,737), segundo o relatório de 2014; 

um pouco maior do que em 2013 (0,734). Desta forma, o Peru tem vindo a estabelecer-

se na gama de países com alto desenvolvimento humano, colocando-se em 82º no 

ranking mundial de 2014. Entre 1980 e 2013 o valor do IDH do Peru aumentou de 

0,585 para 0,737, aumento de 23,8%. 

 A tabela seguinte demonstra o progresso dos indicadores do IDH entre 1980 e 

2013: aumento na esperança de vida vida de 14,7 anos; anos médios de escolaridade 

aumentaram 3,5 anos; anos esperados de escolaridade aumentaram 2,2 anos; e, para 

terminar, RNBpc aumentou cerca de 7,5%. 
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TABELA V: contribuição dos indicadores do IDH do Peru, 1980-2013 

 Expectativa de 

vida ao nascer 

Anos 

esperados de 

escolaridade 

Anos médios 

de 

escolaridade 

 

RNBpc 

 

IDH 

1980 60,1 10,9 5,5 10,495 0,595 

1985 63,0 11,7 5,9 8,783 0,616 

1990 65,5 12,0 6,6 5,369 0,646 

1995 68,0 12,3 7,3 6,265 0,682 

2000 70,5 13,6 8,0 6,670 0,682 

2005 72,4 12,8 8,4 7,436 0,694 

2010 73,9 13,1 8,8 9,737 0,722 

2011 72,2 13,1 8,9 10,212 0,727 

2012 74,5 13,1 9,0 10,907 0,734 

2013 74,8 13,1 9,0 11,280 0,737 

 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 

 

4.5 Modelo das dimensões culturais de Hofstede 

4.5.1 Colômbia 

 Índice de distância hierárquica (Power Distance): Com 67 de pontuação, a Colômbia 

apresenta uma pontuação alta na escala do índice de Power Distance. Por isso, é uma 

sociedade que acredita que as desigualdades entre as pessoas são simplesmente um 

facto da vida. Essa desigualdade é aceite em todas as camadas da sociedade. 

 Índice de individualismo (Individualism): Com uma pontuação de 13 a Colômbia 

está entre as pontuações mais baixas em termos de individualidade; em outras palavras, 

situa-se entre as culturas mais coletivistas do mundo. Como os colombianos são um 

povo muito coletivista, pertencer a um in-group e alinhar o seu pensamento com a 

opinião do grupo é muito importante. Combinado com as pontuações elevadas no 

índice de Power Distance, significa que os grupos muitas vezes têm as suas fortes 

identidades ligadas a diferenças de classe. Lealdade para com tais grupos é 

fundamental e muitas vezes é através de grupos corporativos que as pessoas obtêm 

privilégios e benefícios que não estavam a ser encontrados noutras culturas. Ao mesmo 

tempo, o conflito é evitado, de modo a manter o grupo em harmonia. Os 

relacionamentos são mais importantes do que as tarefas em mãos, e quando um grupo 

de pessoas detém uma opinião sobre um assunto, serão acompanhados por todos os que 
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se sentem parte desse grupo. Colombianos sairão muitas vezes do seu caminho para 

ajudar pessoas, se sentirem que há atenção suficiente de ambas as partes para se 

desenvolver uma relação ou se houver a perceção de uma conexão de um in-group, por 

muito pequena que seja. Todavia, todos os que forem considerados “outsiders” serão 

facilmente excluídos ou até considerados “inimigos”. O estilo de comunicação é rico 

em contexto, de modo a que os discursos públicos e documentos escritos são 

geralmente extensos e elaborados. 

 Índice de masculinidade (Masculinity): Com uma pontuação de 64, a Colômbia é 

uma sociedade masculina. Os colombianos são competitivos, apesar de serem 

coletivistas ao invés de individualistas. Isto significa que a concorrência é dirigida a 

membros de outros grupos (ou classes sociais). As pessoas procuram a participação em 

grupos que lhes dão status e recompensas ligadas ao desempenho, mas eles muitas 

vezes sacrificam lazer por trabalho, enquanto for permitido por membros do grupo e 

pelos detentores do poder. 

 Índice de controlo de incerteza (Uncertainty Avoidance): Com 80 de pontuação, a 

Colômbia tem uma pontuação alta. Significa que como nação procuram mecanismos 

para evitar ambiguidades. As emoções são expressas abertamente e existem (extensas) 

regras para tudo. As regras não são, necessariamente, seguidas. No entanto, depende do 

parecer do in-group, se o grupo sente as regras aplicáveis aos seus membros e depende, 

em última instância, sobre a decisão de detentores do poder, que fazem as suas próprias 

regras. Em termos de trabalho, resulta num plano detalhado que pode não 

necessariamente ser seguido na prática. A combinação desta pontuação com as das 

dimensões anteriores significa que é difícil mudar o status quo, a menos que uma 

figura de autoridade seja capaz de acumular um grande grupo de pessoas e levá-los 

para a mudança. 

 Orientação a longo prazo (Long Term Orientation): Com uma pontuação baixa, de 

13, a cultura colombiana é classificada como normativa. Pessoas em tais sociedades 

têm uma forte preocupação com o estabelecimento da verdade absoluta; eles são 

normativos em seu pensamento. Eles apresentam grande respeito pelas tradições, 

pequena propensão para poupanças e foco na obtenção de resultados rápidos. 

 Índice de indulgência (Indulgence): Um desafio que sempre confrontou a 

humanidade é o grau em que as crianças pequenas são socializadas. Esta dimensão é 

definida como a medida em que as pessoas tentam controlar seus desejos e impulsos, 
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com base na forma como foram levantadas. Controlo relativamente fraco é chamado de 

indulgence e controlo relativamente forte é chamado de restraint. As culturas podem, 

portanto, ser descritas como indulgente ou restringida. Com uma pontuação de 83, a 

Colômbia é um país indulgente. As pessoas em sociedades classificadas com altas 

pontuações geralmente apresentam uma vontade de realizar os seus impulsos e desejos 

em relação a gozar a vida. Elas possuem uma atitude positiva e têm uma tendência para 

o otimismo. Além disso, eles colocam um maior grau de importância em momentos de 

lazer, agir como quiserem e gastar dinheiro como quiserem. 

4.5.2 Peru 

 Índice de distância hierárquica (Power Distance): É bastante percetível a pontuação 

alta a nível organizacional do Peru de 67. Em geral, é possível encontrar arranjos 

estruturados centralizados. Da mesma forma, há maior proporção de supervisão e 

diferenças salariais. Alguns observadores rastreiam esta pontuação até ao Império Inca, 

estruturado e centralizado; outros apontam que tem sido fomentado por governos 

coloniais e autoritários, como também pela Igreja. No entanto, os subordinados veem 

os seus superiores difíceis de confiar e de aceder. Já os superiores consideram os 

subordinados como sendo um tipo diferente, logo pedem respeito. 

 Índice de individualismo (Individualism): Com 16, o Peru apresenta uma nota 

coletivista, em linha com a maioria dos outros países latino-americanos. Entre outras 

consequências, é importante dar relevo ao facto de que aqui as pessoas encontram 

grandes empresas atrativas e que o seu envolvimento com a empresa é moral, não 

calculista. Os gerentes são mais tradicionais mas lentamente começam a apoiar as 

iniciativas dos funcionários e as suas atividades de grupo. No geral, aspiram à 

conformidade e preferem ter segurança em vez de autonomia na sua posição. 

 Índice de masculinidade (Masculinity): Com 42, o Peru apresenta-se como uma 

sociedade bastante feminina. Esta característica tem sido fonte de alguns conflitos e 

mal-entendidos culturais. 

 Índice de controlo de incerteza (Uncertainty Avoidance): Com 87, o Peru apresenta 

uma pontuação alta como a maioria dos países latino-americanos que pertenceram ao 

Reino espanhol. Essas sociedades mostram uma forte necessidade de regras e de 

elaborar sistemas jurídicas. Todavia, a obediência a essas leis é fraca. A corrupção é 

geral, o mercado negro é grande e observa-se uma divisão profunda entre os pays réel e 

os pays légal. 
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 Orientação a longo prazo (Long Term Orientation):: Com uma pontuação baixa de 

25, a cultura peruana é mais normativa do que pragmática. Os cidadãos têm uma forte 

preocupação com o estabelecimento da verdade absoluta; eles são normativos em seu 

pensamento. Apresentam grande respeito pelas tradições, pequena propensão para 

poupar e focam-se na obtenção de resultados rápidos. 

 Índice de indulgência (Indulgence): O Peru tem um score intermédio nesta dimensão 

(46). 

FIGURA 10 - Comparação dos indicadores de Hofstede da Colômbia e Peru 

 

Fonte: Hofstede Center 

 

4.6 Enabling Trade Index 

4.6.1 Colômbia  

FIGURA 11 - Enabling Trade Index, Colômbia 

 

Fonte: Global Enabling Trade Report 2015 
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A Colômbia tem tido um longo período de forte desempenho económico baseado 

na liberalização económico e nos níveis importantes de IDE, situando-se atualmente em 

73º no ranking mundial, tendo subido 16 posições desde o último relatório. Como se 

pode verificar, não se distância muito do resto da América Latina, tendo cada vez 

menos barreiras tarifárias quanto ao seu acesso a mercados estrangeiros (18) e quanto ao 

acesso de estrangeiros ao seu mercado doméstico (36), como também na posse e 

utilização de TIC's (56). A liberalização do comércio externo tem sido a pedra basilar 

das reformas económicas iniciadas em 1990. As tarifas foram drasticamente reduzidas e 

as importações foram liberalizadas em grande medida. Mesmo agora, a Colômbia tem 

continuado a acompanhar a sua política comercial com olhos numa maior abertura, 

definindo as suas vistas sobre uma maior integração, não só regional mas com o resto 

do mundo, através de negociações de acordos preferenciais para aumentar o comércio 

externo e fluxos de IDE. Contudo, os fracos regulamentos, a incerteza quanto ao acesso 

ao mercado, bem como a inadequação das infraestruturas, dificultam o país desenvolver 

o seu comércio externo. 

 

4.6.2 Peru 

FIGURA 12 - Enabling Trade Index, Peru 

 

Fonte: Global Enabling Trade Report 2015 

 

 O Peru continua a sua política de liberalização económica de forma gradual, com 

um forte crescimento económico. O crescimento económico tem sido graças à 

estabilidade macroeconómica, à melhoria dos termos das trocas comerciais e ao 

aumento de IDE: Encontra-se à frente da Colômbia, estando em 51º no ranking 
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mundial; todavia só subiu duas posições. Apresenta-se com valores semelhantes ao do 

resto da América Latina mas pode-se destacar dois aspetos: o primeiro, positivo, 

verifica-se no índice do market access (4), estando no top 5 mundial; o segundo, 

negativo e importante para este trabalho, prende-se ao baixo valor do acesso e utilização 

de TIC's (89). 

 No entanto, enfrenta desafios de desenvolvimento, incluindo níveis elevados de 

pobreza e desigualdade; pobres infraestruturas e dependência elevada de minerais, que 

submete a economia a flutuações dos preços mundiais. Neste contexto, as principais 

questões comerciais que se deve ter em conta são: alto nível de centralização do 

comércio e indústria em Lima, capital do Peru, e materializar as oportunidades de 

comércio a partir de acordos de livre comércio. O Governo está a trabalhar para reduzir 

os níveis de pobreza e aumentar o IDE.  

 

4.7 Discussão dos resultados 

No decorrer do TFM foram identificadas duas questões às quais se pretendia 

responder: "Como escolher o próximo país para a Collab investir?" e “Qual o melhor 

país para a Collab investir? Colômbia ou Peru?”. 

 De acordo com os cinco índices analisados, a Colômbia apresenta-se melhor 

somente no DBR enquanto o Peru é melhor no GCI, no IDH e no ETI; todavia, quanto 

ao Índice de Hofstede, ambos são superiores, relativamente um ao outro, em 3 dos 6 

indicadores, resultando assim num empate. No entanto, apesar de à primeira vista o 

Peru parecer mais atrativo à internacionalização, tendo em os rankings dos índices 

analisados, creio que, após uma segunda análise mais específica, a Colômbia apresenta 

vantagens significativas: 

 A própria Collab, está a ponderar a criação de um escritório na Colômbia de forma a 

ter um acesso mais rápido e eficaz aos parceiros na região (fonte: entrevista em 

anexo). 

 No GCI, há indicadores em que a Colômbia é superior ao Peru e devem ser tidos em 

conta: preparação tecnológica, educação, inovação e sofisticação empresarial. 

 Através da ferramenta cultural de Hofstede, verifica-se que a Colômbia é um país 

masculino e o Peru feminino. Importante pois em países femininos há maior 

probabilidade de conflitos e mal-entendidos culturais. 
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 De acordo com o NRI, a Colômbia fez progressos significativos no 

desenvolvimento ao garantir mais e melhor acesso a infraestruturas digitais, 

garantindo uma maior utilização das TI por parte dos stakeholders. Assim, o sector 

das TI é agora o 3º maior da América Latina, com 33% de crescimento ao longo dos 

últimos cinco anos, como também se prevê para este ano que o crescimento dos 

contact centers se mantenha nos 14%. 

 Verifica-se que no ETI o Peru, apesar de estar à frente da Colômbia, só subiu duas 

posições no ranking (51º), enquanto a Colômbia passou de 89º para 73º, uma subida 

relevante; como também, quanto ao uso de TIC's, a Colômbia está à frente do Peru 

em 56º, enquanto o Peru está em 89º.  

 No DBR verifica-se que a Colômbia está uma posição à frente do Peru. De facto, 

por si só, não é substancial para apoiar a escolha da Colômbia mas tendo em conta a 

evolução dos indicadores de cada país neste índice, é. O Peru desceu uma posição e 

apenas manteve e desceu os seus rankings nos indicadores, enquanto a Colômbia 

subiu em vários, e muito. 

5. Conclusões, Limitações e Estudos Futuros 

5.1 Principais Conclusões 

 Este trabalho tinha como objetivo, através de uma análise comparativa, ajudar a 

Collab a decidir qual seria o melhor país, entre a Colômbia e o Peru, para continuarem o 

seu processo de internacionalização, na ótica de gestão internacional. Com esta meta em 

vista, foi abordada a teoria referente a esta temática, elaborando-se um estudo de caso. 

Assim, concluiu-se que, numa primeira análise dos índices estudados, o Peru seria o 

país indicado. No entanto, foi possível numa segunda análise, de sentido mais crítico e 

aprofundado, verificar que, apesar de no geral estar à frente da Colômbia nos rankings 

dos índices, o Peru fica muito aquém no que toca o sector das TI. Desta forma, a 

Colômbia foi considerada como o melhor país dos dois para investir. 

 Acredito que este TFM agrega valor a futuros trabalhos, na medida em que 

explora uma excelente ferramenta para análise e comparação de países, que se evidencia 

pela sua simplicidade de interpretação de dados, sendo um potencial instrumento para 

empresas que se queiram internacionalizar ou continuar o seu processo de 

internacionalização. 
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5.2 Limitações e Estudos Futuros 

 As conclusões deste TFM resultam da análise de dois países para uma empresa 

que atua num sector muito específico. Tem-se então um estudo realizado sob um ponto 

de vista geral quanto à caracterização dos países. Assim, foi necessária uma segunda 

análise de apenas alguns indicadores dos índices estudados que estivessem mais 

relacionados com o sector das TI. 

 Para futuros trabalhos que utilizem os índices expostos neste TFM, será 

importante que se tenha mais em conta o sector de atividade da empresa em causa, 

utilizando outras ferramentas de análise, como também se poderia realizar um estudo 

semelhante mas com uma empresa que exporte produtos físicos, não software. 
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ANEXO 1 - Entrevista dirigida a Pedro Rodrigues, CEO da Collab - Principais 

Aspectos 

1. Qual a estratégia de internacionalização da Collab? 

A nossa estratégia de internacionalização assenta essencialmente na criação de uma rede 

de parceiros a nível global, que tenham as valências necessárias para poderem 

comercializar soluções da Collab. 

A preferência pela rede de parceiros versus escritórios próprios prende-se no 

conhecimento que estas empresas já têm das singularidades dos seus mercados o que 

nos tem permitido diminuir o “time-to-market”. 

2. Que mais-valias possuem face a possível concorrência (diferenciação e 

posicionamento)? 

A Collab dispõe de 3 produtos base no seu portfólio. OneContact – É um produto para 

Contact Centers. Totalmente desenvolvido em software e desde sempre integrando os 

standard IP da convergência entre voz e dados. O OC foi desenvolvido numa ótica 

multicanal, o que nos tem permitido diferenciar da concorrência nomeadamente, na 

capacidade de tratar redes sociais e vídeo de forma integrada como se de um canal 

normal de voz se tratasse. O OC é considerado um produto “state of art” pela própria 

Gartner Group nos seus “magic quadrant”. OneWorkForce –É um software que permite 

gerir a força de trabalhos dos contact centers. É integrável com o OC ou com soluções 

de contact center da nossa concorrência. Diferencia-se pela sua agilidade e versatilidade 

face a outros softwares do mesmo sector. Muitas vezes, é usado pela força comercial da 

Collab como elemento para entrar em clientes da nossa concorrência, procurando 

posteriormente substituir também a solução de contact center existente. Tal como no 

OC, a Gartner também considera o OneWorkForce como um produto “state of art” e 

coloca-o nos seus “magic quadrant”. 

OnePBX – É um software de gestão de telefonia IP. Com a convergência entre voz e 

dados muitas empresas deixaram de ter soluções de PBX (vulgo central telefónica) e 

passaram a ter soluções que lhes permitam fazer a gestão através de soluções IP 
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Centrex. O OnePBX diferencia-se pela sua performance e flexibilidade face às outras 

soluções existentes no mercado. É muitas vezes adquirido por operadores de telefonia 

global, para que possam oferecer aos seus clientes uma solução em regime de opex e 

garantir a fidelização dos mesmos.  

3. De que forma identificaram a Colômbia e o Peru como futuros alvos para o vosso 

processo de internacionalização? De que forma é feita a escolha e análise dos países 

a investir? 

Estes dois países tais, como todos os outros onde a Collab está a operar, foram 

analisados considerando a quantidade de contact centers existentes, maturidade dos 

mesmos, concorrência existente bem como, o potencial existente o crescimento de mais 

contact centers. Existe sempre a preocupação com a estabilidade económica desses 

países, no que concerne a garantias para o recebimento dos proveitos devidos. Nesta 

atividade existem três grandes modelos de comercialização: Capex (venda de licenças 

de software); Opex (contratos de aluguer de software por períodos de tempo definidos); 

e Hosting/Cloud (alojamento do software em datacenters e comercialização das 

licenças como um serviço “software as service”). No continente Africano, onde a 

Collab tem muitos clientes, a forma mais comum de comercializar é através do modelo 

Capex. Na América Latina e na Ásia o modelo mais comum de operar é através de 

Opex. Na Europa e EUA o modelo mais comum de operar é Hosting/Cloud. A Collab é 

das poucas empresas deste ramo de atividade que consegue comercializar em qualquer 

um dos modelos de negócio acima explicados. 

4. Da Colômbia e Peru, para qual está a Collab mais inclinada para investir numa 

primeira fase? 

Como atrás foi explicado, a Collab procura não ter escritórios próprios fora de Portugal. 

Hoje já temos uma rede de parceiros em qualquer um desses países mas pela sua 

localização geográfica, estamos a analisar a criação de um escritório nosso na Colômbia 

como forma de permitir um acesso mais eficaz à rede de parceiros da América Central. 

5. Pretendem alargar o processo de internacionalização a mais países? 

Neste momento estamos a investir na Malásia, Singapura, Filipinas, Vietname e 

Camboja. As razões são por termos percebido o imenso potencial destes países no 

mercado de contact centers. 

6. Qual o principal objetivo internacional da Collab a longo-prazo? 

Queremos ser um player global reconhecido pelas suas valências e qualidade dos seus 

produtos e serviços. 



COLÔMBIA OU PERU? QUAL O PRÓXIMO PAÍS A INVESTIR? O CASO DO DILEMA DA EMPRESA COLLAB 

 

40 

 

 


