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Resumo 

O fenómeno da internacionalização das empresas tem sido cada vez mais estudado como 

elemento fundamental para o desenvolvimento da economia. Neste sentido, considera-se 

útil observar casos específicos de empresas bem-sucedidas, de forma a retirar exemplos 

de boas práticas para empresas que se queiram internacionalizar, bem como sugestões 

para políticas públicas de apoio à internacionalização. O presente estudo tem como 

objetivo descobrir os fatores de sucesso no processo de internacionalização da Corticeira 

Amorim, empresa portuguesa mais internacionalizada. Não havendo dados suficientes 

para a estimação de um modelo econométrico de dados temporais, a metodologia do 

estudo combinou uma análise quantitativa, usando o coeficiente de correlação de Pearson, 

e uma análise qualitativa através da realização de uma entrevista a um diretor da empresa. 

A análise dos resultados e da entrevista sugerem que os fatores que mais influenciaram o 

processo de internacionalização foram: o líder da empresa e a sua estratégia, a networking 

familiar, os resultados líquidos, o capital social e a inovação. Palavras-chave: Corticeira 

Amorim, Processo de Internacionalização, fatores de sucesso. 

Abstract 

The internationalization phenomenon of firms has been increasingly studied as a main 

element to the economic development. In this sense, it is considered useful to look at 

individual cases of successful firms in order to draw examples of best practices for 

companies that want to internationalize, as well as suggestions for public policies that 

support internationalization. This study aims to find out the success factors in the 

internationalization process of Corticeira Amorim, the most internationalized Portuguese 

firm. Without sufficient data to estimate an econometric model of temporal data, the study 

methodology combined quantitative analysis, using the Pearson correlation coefficient, 

and a qualitative analysis by conducting an interview with a firm’s Director. The results 
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and interview suggest that the factors that most influenced the internationalization process 

were the leader of the company and its strategy, the family network, net profit, capital 

and innovation. Keywords: Corticeira Amorim, Internationalization Process, success 

factors. 
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1.Introdução  

A importância atribuída ao fenómeno da internacionalização das empresas tem registado 

um movimento crescente, nomeadamente no advento da crise financeira, por ser visto 

como uma estratégia que facilita a sobrevivência das empresas nestes contextos 

particulares. Em Portugal, existem bastantes casos de sucesso de empresas 

internacionalizadas, e apesar dos estudos sobre o fenómeno em geral estarem a aumentar, 

estudos de casos particulares continuam a ser escassos. Considera-se que estudos mais 

específicos, sobre as características que levaram as empresas a ter sucesso a nível 

internacional, são importantes para delinear políticas nacionais de apoio à 

internacionalização, bem como poderão servir de exemplo a outras empresas que visem 

a internacionalização como um projeto futuro, e que retirem daí uma base de boas 

práticas. Desta forma, o objetivo da presente dissertação é investigar quais foram os 

fatores de sucesso no processo de internacionalização (PI) da Corticeira Amorim (CA), 

uma das empresas portuguesas mais internacionalizadas, e reconhecida líder mundial no 

sector da cortiça. Os métodos utilizados serão de índole quantitativa e qualitativa, na 

medida em que se considera que, além de observar os números, a atitude e perfil 

estratégico da empresa são importantes para explicar o seu sucesso internacional. Assim, 

dentro do estudo de caso, o método quantitativo utilizado foi o Coeficiente de Pearson, 

de forma a percecionar que variáveis se correlacionam positivamente com o PI e, na 

vertente qualitativa, optou-se por realizar uma entrevista, tornando possível analisar 

aspetos como o padrão de internacionalização da empresa, a atitude do gestor perante a 

internacionalização, a importância de processos de inovação para o sucesso da expansão 

internacional da empresa, entre outros.   

Após esta introdução, seguir-se-á o capítulo 2, com uma breve revisão da literatura, que 

visa apresentar os principais conceitos e teorias das atividades externas das empresas; o 
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capítulo 3, que contextualiza o sector da cortiça, tanto em termos nacionais como 

mundiais e apresenta o PI da CA; o capítulo 4, que contém a explicação e aplicação do 

método empírico utilizado, tanto na sua vertente quantitativa como qualitativa, bem como 

a análise dos resultados obtidos, assumindo-se uma perspetiva comparada entre os dois 

métodos. Por último, o capítulo 5 pretende expor as principais conclusões do estudo e, 

baseado no que se concluiu, sugerir investigações futuras e específicas direções que as 

políticas nacionais de apoio à internacionalização devem tomar, de forma a potenciar o 

sucesso e os benefícios que as empresas portuguesas poderão retirar da sua expansão 

além-fronteiras.  

2. Revisão da Literatura 

2.1.Conceptualização do fenómeno 

O PI das empresas tem recebido uma cada vez maior atenção, não apenas de um ponto de 

vista teórico, mas também por parte das autoridades públicas dos países. Poder-se-á 

afirmar que é um fenómeno próprio do processo de globalização, pelo qual a economia 

adquiriu a sua vertente internacional. Hoje em dia, uma empresa é considerada mais 

competitiva se possuir atividades económicas em diferentes países em simultâneo. Não 

só as grandes empresas integraram esta nova e abrangente forma de funcionar a nível 

internacional, mas também as pequenas e médias empresas procuram aumentar o seu 

envolvimento além-fronteiras. Antes de mais, importa conceptualizar o fenómeno da 

internacionalização das empresas, que se debruça sobre o porquê, como e quando é que 

uma empresa decide expandir-se para fora das fronteiras nacionais. Segundo Johanson & 

Vahlne (1977), o PI é o processo através do qual as empresas aumentam gradualmente o 

seu envolvimento internacional, que acontece através de sucessivas e faseadas decisões. 

Estes autores são os responsáveis por um dos modelos que explica o PI, enquadrado nas 

teorias comportamentais das empresas, o chamado modelo de Uppsala, explicado mais à 
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frente. Moreira (2009), numa linha semelhante, declara o PI como aquele onde as 

empresas aumentam a participação em operações internacionais, adaptando a sua 

estratégia, recursos e estrutura a novos investimentos. Já Barber & Darder (2004), 

consideram que as empresas que transpõem as fronteiras nacionais são aquelas que 

interpretam a globalização e as mudanças internacionais como uma diretiva para 

desenvolver uma resposta organizativa dos seus recursos, que implica necessariamente a 

sua internacionalização. Os autores afirmam o PI como uma resposta normal aos 

fenómenos que têm interligado os países, na medida em que uma empresa que opere 

apenas no mercado local já não pode considerar que não irá sofrer competição 

internacional. Assim, o PI é percecionado como uma necessidade para a melhor 

sobrevivência das empresas (ibid).  

Por outro lado, segundo Paunovic & Prebezac (2010) a internacionalização consiste num 

processo que acontece rapidamente e em diferentes fases, onde a empresa passa a possuir 

várias atividades de negócio fora das fronteiras nacionais, sustentadas pela tentativa de 

captar a noção de marketing internacional. Estes autores assemelham o PI da empresa à 

aplicação de uma estratégia de marketing.  

O conceito de internacionalização não é consensual e não possui uma fórmula única, 

sendo que este processo levado a cabo por uma empresa não é algo estável nem rígido, 

podendo evoluir de muitas formas diferentes (Welch & Luostarinen, 1988 cit. em Morgan 

& Katsikeas, 1997). Poder-se-á igualmente observar o fenómeno da internacionalização 

por diferentes prismas, considerando as suas determinantes/motivações, a sua 

evolução/processo e as consequências que daí resultam, quer a nível da empresa, quer a 

um nível mais macroeconómico, como os efeitos para a economia de um país. No presente 

estudo o enfoque será ao nível das empresas.   

Quando uma empresa pretende investir no estrangeiro, está a enveredar por uma realidade 
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mais complexa do que aquela que conhece em solo nacional. As formas de investir em 

mercados exteriores dependem das características da própria empresa, bem como das 

motivações que a levam a tomar o passo da internacionalização. As atividades 

internacionais poderão implicar um maior ou menor nível de compromisso com o 

exterior, podendo estas ser apenas operações de exportação; Greenfield Investment, que 

consiste na montagem de uma empresa de raiz; Brownfiel Investment, onde a empresa 

investidora compra uma parte da empresa residente no mercado exterior; as Joint 

Ventures, onde se estabelece uma parceria entre a empresa residente e a não residente; o 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE), onde a empresa detém controlo direto sobre as 

decisões da empresa estrangeira, na medida em que possui no mínimo 10% do seu capital; 

e as licenças e franquias, que consistem no chamado franchising, onde o investidor 

estrangeiro vende os direitos de uso da sua marca a um parceiro local (Kalin, 2009; Florez 

& Ramírez, 2006). 

2.2 Teorias e Modelos 

Um dos autores pioneiros no estudo da internacionalização de empresas foi Hymer 

(1976), na medida em que diferenciou o investimento de portfólio e o IDE, através da 

definição de controlo, sendo que o segundo tipo de investimento implicava um controlo 

direto da empresa investidora, contrariamente ao primeiro tipo. A principal contribuição 

da teoria, é a ideia de que as empresas procuravam poder de mercado e que eram as 

próprias imperfeições na estrutura dos mercados (exemplo dos oligopólios) que as 

levavam a aplicar investimento direto em mercados estrangeiros. Paralelamente a Hymer, 

outro autor focava-se não nas empresas, mas sim nos produtos. Vernon (1966), através 

da teoria do ciclo de vida do produto, explicou a evolução do produto, nas suas fases 

nacional e internacional. Na fase inicial da vida do produto, o produto inovador intensivo 

em capital humano e em inovação, desenvolvido num determinado mercado que possuía 
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condições para tal, criava temporariamente uma situação de monopólio; numa segunda 

fase da vida do produto, em que ele se torna maduro e a produção aumenta, a empresa 

exporta a parte que não é consumida no mercado interno para os países desenvolvidos; 

segue-se a fase da estandardização do produto em que surgem os imitadores, e o produto 

inicia a sua vida internacional, de forma a reagir melhor à competição; nesta fase 

internacional, em que se passava da exportação para a produção direta no estrangeiro, 

surgiam novos concorrentes nesses mercados, o que levava à fase final do produto: a sua 

produção passaria a encontrar-se em países menos desenvolvidos, onde os custos de 

produção seriam menores, e o abastecimento dos países desenvolvidos seria feito através 

da importação dessa produção (Ietto-Gillies, 2013). Esta teoria começava assim a 

enveredar pelas decisões estratégicas da empresa, que definiam as suas ações através da 

fase de vida dos seus produtos, numa lógica permanente de inovação.  

 Refletindo sobre as determinantes do PI, é de referir o Paradigma Eclético de Dunning, 

uma proposta holística, que pretende delinear quais os fatores que influenciam uma 

empresa a iniciar um processo de produção internacional (Dunning, 1988, 2001). 

Segundo o autor, existem três tipos de condições/vantagens, que levam uma empresa a 

internacionalizar-se, sendo estas referentes a aspetos de propriedade (ownership effects), 

de localização (localization effects) e de internalização (internalization effects). O 

primeiro tipo de vantagem, referente à propriedade, relaciona-se com as características 

intrínsecas da empresa, que lhe permitem ter um diferencial de produtividade 

relativamente aos seus competidores externos (i.e, ser proprietária de determinados ativos 

e recursos). A vantagem de localização refere-se à localização da própria empresa ou das 

diferentes fases do processo de produção, que lhe atribui vantagens relativamente aos seus 

concorrentes em termos dos custos dos fatores produtivos. Por último, a internalização 

refere-se ao facto das empresas desenvolveram as suas atividades internacionais baseadas 
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nas suas próprias vantagens (i.e, a empresa investe num país estrangeiro através das suas 

filiais, e não através de acordos com terceiros). Desta forma, a empresa internaliza os 

mercados para o uso das suas vantagens próprias (Dunning, 2001).  

As capacidades das empresas para aproveitarem as potencialidades da 

internacionalização são vistas como existentes à priori, isto é, as vantagens das empresas 

advêm antes do processo de internacionalização e não apenas com o seu desenvolvimento. 

Desta forma, é importante captar quais as características exatas das empresas que se 

propõem à internacionalização. 

Relativamente à evolução do PI, foram vários os estudos que propuseram diferentes fases 

e etapas pelas quais uma empresa passa na sua vida internacional. O modelo de 

internacionalização de Uppsala e o modelo de internacionalização-inovação foram a base 

de muitas abordagens posteriores que se fizeram sobre o assunto. Ambos os modelos se 

enquadram numa lógica comportamentalista, considerando a internacionalização como 

um processo e dividem-no em diferentes fases, cujo input deriva do output da fase 

anterior.  

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) e mais tarde Johanson & Vahlne (1977) 

desenvolveram o modelo evolucionista da internacionalização de empresas, que ficou 

conhecido como a Escola de Uppsala, por daí se ter construído um corpo teórico de 

modelos, baseado no modelo original dos autores. Este modelo tem por principais 

conceitos o conhecimento que a empresa possui dos mercados estrangeiros e o nível de 

compromisso da empresa com esses mercados. Estes dois conceitos são os aspetos fixos 

do modelo, enquanto que, como aspetos móveis, considera-se as decisões que as empresas 

tomam e a performance da empresa nas diferentes fases do PI. É um modelo dinâmico, 

na medida em que os aspetos fixos definem os aspetos móveis que, por sua vez, voltam a 

influenciar os aspetos fixos (Andersen, 1993). Apresentando 4 fases para a evolução do 
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PI, afirmam que o que provoca a passagem entre as diferentes fases é o aumento do 

conhecimento da empresa em relação ao mercado, que por conseguinte aumenta o nível 

de compromisso com o mesmo (Johanson & Vahlne, 1977). Assim, o caminho da 

internacionalização faz-se por passos lógicos: primeiro a inexistência de atividade 

exportadora, cujo aumento do conhecimento experiencial leva à exportação através de 

representantes locais, ao estabelecimento de uma subsidiária e, por último, à abertura de 

unidades de produção (Andersen, 1997). Este processo refere-se à internacionalização da 

empresa para um único país. Quando se trata de expandir operações para vários países, 

os autores referem que o processo é igualmente lógico e sequencial, sendo que essa 

expansão ocorre de países mais próximos a nível psicológico e físico, para países 

progressivamente mais distantes (Ietto-Gillies, 2013).  

Quanto ao Modelo Inovação-Internacionalização, este considera a internacionalização 

como sendo uma inovação para a empresa, que acontece em diferentes fases. A esta 

designação subjaz a ideia de que há momentos de paragem, onde as empresas conseguem 

desenvolver determinados recursos que possibilitam o avanço para a próxima fase do 

processo de internacionalização (“stop and go”) (Dalli, 1994, cit. em Morgan & 

Katsikeas, 1997). O autor pioneiro deste modelo foi Rogers (1962) que, à semelhança da 

Escola de Uppsala, deu origem a variados modelos que relacionaram a 

internacionalização com a inovação. Os modelos desenvolvidos possuem semelhanças 

essenciais mas também algumas diferenças, como o número de fases e as motivações das 

empresas na entrada de novos mercados. Bilkey & Tesar (1977) e Czinkota (1982), ao 

presumir que nas primeiras fases as empresas não estão ativamente interessadas em iniciar 

processos de exportação, atribuem a mudanças externas a motivação para o início da 

internacionalização das empresas. Pelo contrário, Cavusgil (1980) e Reid (1981) 

consideram que nas primeiras fases as empresas estão interessadas em iniciar atividades 
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de internacionalização, pelo que a motivação deve-se a fatores internos à organização da 

empresa (Andersen, 1993). Outras abordagens ainda, desenvolveram o seu foco em torno 

do desenvolvimento das networking por parte das empresas, fator que possibilitava a 

captação de conhecimento importante e que colocava as Empresas Multinacionais (EMN) 

numa posição vantajosa em termos de inovação (Cantwell, 1989). Desta forma, eram as 

empresas a criar as suas próprias vantagens e fatores de sucesso.   

Poderá ser observado que o conhecimento é um fator muito importante no processo de 

internacionalização das empresas (Johanson & Vahlne, 1977, Cantwell, 1989, Kogut & 

Zander, 1993), na medida em que as possibilita avançar para níveis mais elevados de 

internacionalização, criando uma rede mundial própria, que contribui para o seu sucesso 

e sustentabilidade.   

Ligado ao conhecimento estão inegavelmente os avanços tecnológicos e as inovações nos 

produtos que as EMN fazem à medida que entram em mercados externos diferentes. É 

importante perceber qual a influência destas variáveis no sucesso da internacionalização 

das empresas.  

2.3 Processo de Internacionalização - Exportação, Inovação e Produtividade 

Grande parte da literatura retrata o sucesso da internacionalização das empresas através 

da sua performance exportadora (Majeed & Ahmad, 2006; Eickelpasch & Vogel, 2009; 

Carneiro et al, 2011; Faustino et al, 2012; Gilaninia et al, 2013). Esta performance 

exportadora pode traduzir-se em intensidade exportadora, exportações como percentagem 

do PIB, propensão para a empresa exportar, vendas internacionais, entre outras. Quanto 

aos fatores que influenciam as exportações das empresas, são de variada índole, dizendo 

respeito ao lado da procura ou da oferta, a fatores meramente económicos, características 

internas da empresa ou fatores organizacionais. Duas variáveis que frequentemente vêm 

associadas aos estudos sobre performance exportadora são a inovação e a produtividade. 



9 
 

O efeito positivo da inovação nas exportações é suportado teoricamente em vários estudos 

(Cassiman & Martínez-Ros, 2007; Becker & Egger, 2013; Kyläheiko et al, 2011; 

Monreal-Pérez et al, 2012; Yi et al, 2013). Anteriormente a Investigação & 

Desenvolvimento (I&D) era bastante utilizada como proxy para a inovação, mas 

ultimamente esta tem sido substituída pelas variáveis inovação no produto e inovação no 

processo produtivo, por levar a melhores resultados estatísticos (Faustino & Matos, 

2015). Por exemplo, Becker & Egger (2013), ao analisar a importância da inovação no 

produto e no processo produtivo, na probabilidade das empresas alemãs em exportar, 

concluíram que a inovação no produto é mais importante, sendo que a inovação no 

processo não tem influência na entrada em mercados estrangeiros. No entanto, esta 

segunda variável regista influência se acompanhada pela inovação no produto. Cassiman 

& Martínez-Ros (2007) chegaram à mesma conclusão quanto à maior importância da 

inovação no produto, ao invés do processo produtivo.  

Não há certezas que o efeito apenas se registe na direção inovação para exportação, na 

medida em que estudos empíricos registam um efeito inverso, isto é, da exportação para 

a inovação. Enquanto Monreal-Pérez et al (2012), encontraram efeitos da inovação nas 

exportações das empresas espanholas, e não o efeito contrário, Becker & Egger (2013) 

observaram algum impacto da exportação nos processos de inovação das empresas 

alemãs. Este efeito está relacionado com duas teorias, que tradicionalmente serviam para 

explicar a relação entre exportações e produtividade (Monreal-Pérez et al, 2012): a teoria 

da autosseleção e a teoria da aprendizagem através da exportação (learning-by-exporting 

effect). Na primeira, as empresas que iniciam atividades de exportação são á priori as mais 

produtivas, as que possuem um maior nível de inovação. Por isso, encontram-se em 

condições mais favoráveis de se internacionalizar. Como a entrada em mercados 

exteriores exige investimento e realocação de recursos, apenas as empresas mais 
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eficientes é que são capazes de dar esse passo (Augier & Dovis, 2011). Quanto à segunda 

teoria, as empresas tornam-se mais produtivas a partir do momento em que começam a 

exportar. Com o contacto externo, a maior competição internacional, e diferentes 

ambientes regulatórios, as empresas são obrigadas a tornar-se mais eficientes, produtivas 

e consequentemente mais inovadoras. Na maioria dos estudos, a hipótese que se verifica 

é a primeira, a teoria de autosseleção, de forma que o efeito mais usual é a inovação 

estimular a exportação e não o contrário. Apesar de se verificar igualmente ganhos de 

produtividade após a internacionalização da empresa, isto apenas acontece nos primeiros 

anos, o que não é suficiente para sustentar a hipótese da aprendizagem através da 

exportação (Mukim, 2011). Este segundo efeito é mais facilmente verificado em países 

menos desenvolvidos, onde existe um considerável gap tecnológico (Monreal-Pérez et al, 

2012).  

Existem ainda outras abordagens que se empenharam no estudo dos possíveis fatores que 

influenciam a relação entre inovação-exportação. Yi et al (2013), através de um estudo 

aplicado a empresas chinesas, concluíram que fatores institucionais, relacionados com a 

empresa e com a sua localização – relação com o Governo, filiação a grupo empresarial, 

grau de mercantilização da região - influenciam positivamente os efeitos da inovação na 

performance exportadora.  

Relativamente a outras variáveis utilizadas na literatura, para percecionar as 

determinantes da internacionalização das empresas (utilizando-se como proxy a 

performance exportadora) verifica-se grande variedade mas igualmente algum consenso. 

A título de exemplo, algumas das variáveis independentes diretamente relacionadas com 

características das empresas são a dimensão da empresa, cujo sinal teoricamente esperado 

é positivo, i.e, quanto maior a dimensão da empresa maior será a propensão para exportar 

(Serra et al, 2012); a intensidade capitalística, que terá uma influência positiva na 
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performance exportadora (Augier & Dovis, 2011); e o capital humano, que quanto mais 

elevado, melhor a prestação externa da empresa (Eickelpasch & Vogel, 2009). Quanto a 

variáveis relacionadas com o ambiente externo, verifica-se a utilização da distância física, 

cuja influência esperada é negativa (Carneiro et al, 2011); a taxa de crescimento do PIB, 

com um sinal positivo esperado (Majeed & Ahmad, 2006); e o suporte público à I&D, 

com um efeito igualmente positivo (Monreal-Pérez et al, 2012). Numa linha de 

investigação diferente, alguns autores empenharam-se em captar a influência que 

variáveis de índole organizacional poderiam ter na performance externa das empresas. 

Serra et al (2012) focaram-se em delinear um perfil dos gestores que aumentasse as 

probabilidades de exportar, utilizando variáveis como a idade dos decisores, a propensão 

para tomar riscos e a perceção dos benefícios, enquanto Harris & Moffat (2011) aplicaram 

variáveis como estratégias/conceitos de marketing, estruturas organizacionais e técnicas 

de gestão avançada.  

Como é possível percecionar, existe uma elevada complexidade e interligações em torno 

do fenómeno da internacionalização, sendo que nenhuma teoria por si só explica todas as 

formas possíveis de atividades internacionais (Dunning, 2001), nem é possível colocar 

simultaneamente em análise todos os conceitos e implicações do PI. Desta forma, além 

da contextualização geral, procurou-se retratar os aspetos que serão mais importantes para 

o presente estudo, nomeadamente as determinantes do envolvimento internacional da 

empresa, de forma a perceber posteriormente quais destas é que pesaram mais no sucesso 

da internacionalização da empresa em estudo, a CA. 

3. A Corticeira Amorim no Contexto da Economia Portuguesa 

Antes de mais, importa contextualizar, em traços gerais, a situação atual da economia 

portuguesa, nomeadamente na sua vertente externa.  
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No ano de 2014, a economia registou um crescimento de 0,9% (FMI, 2015), contrastando 

com a contração verificada nos três anos anteriores. Para esta evolução positiva 

contribuíram fatores como a consolidação orçamental, em resultado das medidas de 

austeridade contempladas no Programa de Assistência Económica e Financeira, iniciado 

em junho de 2011, e a melhoria na procura global. Portugal observou um aumento do 

consumo privado, relacionado com o maior emprego no sector privado e com as descidas 

das taxas de juro impulsionadas pelo BCE (BdP, 2015), e uma descida da taxa de 

desemprego, atingindo valores na ordem dos 13,9% (FMI, 2015), comparativamente com 

os 16,2% do ano 2013. No entanto, Portugal ainda enfrenta problemas sérios, como a 

dificuldade em acumular capital produtivo e a estrutura demográfica da população, que 

poderão prejudicar o crescimento da economia num médio/longo prazo (BdP, 2015).  

Relativamente aos negócios externos, as exportações aumentaram em 2014, apesar do 

aumento ter sido menor do que o verificado em 2013: os bens aumentaram 3,0% (em 

comparação com os 5,8% de 2013) e os serviços 4,3% (7,7% em 2013). Contudo, tem-se 

verificado uma perda das quotas de mercado da economia portuguesa (ibid).  

No que diz respeito às importações, estas também aumentaram em 2014. Os bens 

registaram um aumento de 6,3% e os serviços de 6,7%, comparativamente aos valores 

registados em 2013, de 4,2% e 2,3%, respetivamente.   

O panorama é positivo, sendo que entre 2011 e 2014 as exportações aumentaram 

cumulativamente 10,4%, representando atualmente 40% do PIB, ajudando à manutenção 

do excedente da balança de bens e serviços. O principal destino das exportações 

portuguesas é a UE, cerca de 70,9% do total, destacando-se países como Espanha 

(23,6%), França e Alemanha (ambas com 11,7%), seguindo-se os PALOP, representando 

8,0%. Quanto às importações, o mercado preferencial continua a ser a UE, com 74,7%, 

sendo que os principais países de origem são Espanha e Alemanha (32,4% e 12,4% 
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respetivamente) (AICEP, 2015).  

Quanto à Posição de Investimento Internacional (PII) portuguesa, esta continua a ser de 

devedor, observando-se ainda valores preocupantes. Em 2014 ocorreu uma melhoria de 

7% do PIB, gerando uma PII de -111,6% (BdP, 2015).  

Tanto em termos de fluxos como de stocks, o IDE português tem aumentado. Quanto aos 

fluxos, em 2014, os ativos de investimento direto registaram um aumento de 17,2% face 

a 2013, e os passivos cresceram 11,4%. Relativamente ao stock de ativos de Portugal no 

estrangeiro, este aumentou 7% e o passivo 1,3%.  

O principal país de origem e destino do IDE português são os Países Baixos, sendo que 

Portugal investe 41% do total de IDE neste país e recebe 29,5% do mesmo. 

As melhorias nos indicadores económicos referenciados acima não devem ser ignorados, 

no entanto, é necessário ter em atenção que a situação socioeconómica em Portugal está 

longe de ser a ideal. Segundo dados do Eurostat, a percentagem de população em risco de 

pobreza e exclusão social tem aumentado, tendo registado em 2011 24,4%, em 2012 

25,3% e em 2013 27,5%.  

Tendo em conta o panorama geral, é necessário investir e realocar estrategicamente 

recursos para os sectores mais produtivos e onde Portugal possui vantagens competitivas 

face a outros mercados. Um desses sectores é a fileira da cortiça. O negócio da cortiça é 

característico da área do mediterrâneo, por aí se encontrarem as árvores que originam o 

produto: o montado de sobro. Portugal possui a maior percentagem de montado de sobro 

existente no mediterrâneo, cerca de 34%, seguido de Espanha com 27% (APCOR, 2014). 

Em termos de geografia nacional, a área que detém maior concentração desta árvore é o 

Alentejo (84,1%), sendo que o Norte apenas possui 2%. No entanto, é nesta área 

geográfica que se concentra a quase totalidade das empresas que trabalham a cortiça. A 

fileira da cortiça reveste-se de grande importância para a economia nacional, por ser o 
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único sector em que Portugal é líder mundial. Só em 2010 foram produzidas 200 mil 

toneladas de cortiça, e Portugal foi responsável por 49,6% dessa produção (ibid). Espanha 

é o segundo principal produtor mundial. Portugal é também líder na comercialização de 

cortiça. Em 2012 a quota de mercado do país era de 64%, o que representava um volume 

de negócios de 845,370 milhões de euros, seguido de Espanha que possuía 16%, um valor 

bastante abaixo. Em 2013 registou-se uma ligeira diminuição, tendo a quota de mercado 

sido 63,8%, representando 832,601 milhões de euros (ITC,2015).  

Gráfico I 

  

 

 

 

 

 

Fonte: List of exporters for the selected product: 45 Cork and articles of cork, ITC, 2015 

As exportações de cortiça representavam em 2012, 2% do total das exportações 

portuguesas. Quanto às importações, Portugal situava-se, em 2012, no quarto lugar, com 

uma quota de 9,7%, sendo que a maioria dos produtos que importa são transformados em 

produtos finais para exportação (ITC,2015; APCOR,2014). Em 2013, subiu para o 

terceiro lugar em importações, com uma quota de 10,1% (ITC,2015).   

A balança comercial é claramente positiva, tendo registado em 2014 um excedente de 

717,721 milhares de euros (ITC,2015).  
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Gráfico II  

 

 

 

 

 

 

Fonte: List of importers for the selected product: 45 Cork and articles of cork, ITC, 2015 

Gráfico III 

 

 

 

 

 

Fonte: List of markets for the selected product: 45 Cork and articles of cork, ITC, 2015 

No que diz respeito aos produtos comercializados, o produto mais exportado são as rolhas 

de cortiça natural (68,4% em 2012), sendo naturalmente o sector vinícola o maior cliente 

da fileira da cortiça. Em segundo lugar encontram-se os produtos de cortiça como material 

de construção, considerada cada vez mais uma alternativa válida aos produtos tradicionais 

(27,5%) (APCOR, 2014).Quanto aos principais clientes de Portugal, a França lidera como 

destino de exportações (19,4%), seguido dos EUA (16,9%) e de Espanha (10,7%) (ibid). 
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Quando se refere a fileira da cortiça em Portugal, é obrigatório mencionar a sua maior 

empresa que, em parte, comanda a caracterização de todo o sector: a Corticeira Amorim. 

Os primórdios do Grupo Amorim tiveram lugar em 1870, quando António Alves de 

Amorim fundou a primeira unidade industrial de rolhas de cortiça, no Cais de Gaia. Em 

1922 foi fundada a Amorim & Irmãos, Lda, com a primeira grande fábrica de rolhas 

pertencente à família. Nos anos 30, eram já os maiores produtores do Norte do país, tendo 

assumido desde cedo uma estratégia de integração vertical backward (Branco & Lopes, 

2013a), i.e, comprando várias fábricas responsáveis pela produção de inputs para o 

produto final da empresa. A empresa foi assim instalando-se na região Norte, 

nomeadamente em Santa Maria da Feira, sendo uma das responsáveis pela criação do 

cluster da cortiça nessa zona (Branco & Lopes, 2013a; Branco & Lopes, 2013b; Parejo et 

al, 2013). Uma questão que tem sido explorada acerca do sector da cortiça em Portugal, 

relaciona-se com a temática da geografia económica, na medida em que a maioria das 

empresas corticeiras situam-se no distrito de Aveiro, enquanto que a matéria-prima, situa-

se no Alentejo (APCOR, 2014). Várias explicações foram propostas: segundo Branco & 

Lopes (2013a), duas razões que explicam historicamente a presença do cluster da cortiça 

no Norte do país são a presença de uma “empresa âncora”, que consiste na CA, e os 

elementos marshalianos do distrito, i.e, a presença de muitas empresas pequenas que não 

representavam barreiras à entrada e possibilitavam uma melhor adaptação a eventuais 

choques externos; Branco & Lopes (2013b), afirmam igualmente que a evolução dos 

produtos em cortiça, tendo passado da cortiça natural para aglomerada, os melhores 

canais de distribuição, a abundância de mão-de-obra industrial e a proximidade aos 

produtores de vinho da região do Porto favoreceram a localização destas empresas no 

litoral norte.  

Importa agora explorar o processo de expansão e consequente internacionalização da CA. 
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A terceira geração da família (1953) incluiu o empresário Américo Amorim, um dos 

principais responsáveis pela grande expansão da empresa. A Corticeira Amorim, S.A 

surgiu em 1963; em 1991 tornou-se numa holding do grupo, passando a designar-se de 

Corticeira Amorim SGPS, S.A, e a representar a empresa mãe do Grupo Corticeira 

Amorim. Atualmente o grupo está organizado em 5 Unidades de Negócio (UN), as 

Matérias-Primas, Rolhas, Revestimentos, Aglomerados Compósitos e Isolamentos. 

 Foi nos anos 60 que a estratégia de integração vertical foi aliada à diversificação do 

produto e à integração horizontal, i.e, compraram empresas que produziam os mesmos 

produtos de cortiça. O PI iniciou-se com a compra da empresa marroquina Comatral, em 

1972, e da espanhola Samec, em 1976. Em simultâneo, a CA abriu vários escritórios fora 

de Portugal, de forma a controlar o processo de distribuição.   

Nos anos 80 e 90, esta estratégia foi consolidada, tendo a empresa adquirido os principais 

produtores da região do mediterrâneo, nomeadamente em Espanha, país que inicialmente 

era o líder no sector da cortiça. O capital utilizado nestas aquisições foi conseguido no 

mercado de ações, tendo a CA e outras empresas do grupo começado a ser cotadas na 

Bolsa em 1991 (Amorim, 2013).  

A fase de aquisições, que consolidou a posição da empresa como maior produtor e 

exportador mundial de produtos de cortiça, pode ser considerada a primeira fase do seu 

PI (Parejo et al, 2013). A segunda fase relaciona-se com o empreendimento de vários 

projetos de IDE, tendo a empresa expandido as suas infraestruturas pela região e criado 

marcas nacionais e internacionais, através da respetiva participação no capital de 

empresas estrangeiras. Foi este processo que possibilitou a criação de uma rede de 

distribuição própria, passando a CA a ser considerada uma multinacional, com presença 

em todos os principais mercados vinícolas do mundo.  

Com a quarta geração da família (2001), surgiu a terceira fase do PI, que consistiu na 
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estratégia de integração vertical total (backward e forward). A produção de rolhas de 

cortiça foi autonomizada e Espanha tornou-se um mercado estratégico, por ser abundante 

em matéria-prima e próximo dos principais mercados de vinho da Europa (Parejo et al, 

2013). Esta fase foi também marcada por novas lideranças em diferentes dimensões, que 

se vinham a consolidar desde as primeiras fases. A dimensão da inovação é uma aposta 

omnipresente no negócio Amorim, utilizada como estratégia no aumento das quotas de 

mercado da empresa. Exemplo prático desta dimensão foi a fundação, em 2014, da 

Amorim Cork Ventures, uma incubadora de negócios direcionada para o apoio de novos 

produtos e processos no negócio da cortiça. Atualmente o valor gasto em I&D é cerca de 

6 milhões de euros anuais (Amorim, 2014). Quanto à dimensão do desenvolvimento 

sustentável, aposta mais recente, tem sido igualmente uma área crescente, na medida em 

que a empresa tenta implementar em todos os estádios de produção, processos mais 

ecológicos1. A preocupação pela inovação e sustentabilidade ambiental têm conferido à 

empresa um estatuto de elevada responsabilidade e singularidade no meio internacional. 

Atualmente, a Corticeira Amorim, SGPS, S.A, possui 11 unidades industriais de matérias-

primas, 19 unidades industriais de soluções de cortiça, 42 empresas de distribuição, 11 

joint ventures e 248 principais agentes espalhados por 72 países (Amorim, 2014). 

 

 

 

                                                           
1 O destaque dado às dimensões da inovação e do desenvolvimento sustentável pode ser 

consultado em <http://www.amorimcork.com/amorim-irmaos-cork-stoppers-business-unit/>. 

  

http://www.amorimcork.com/amorim-irmaos-cork-stoppers-business-unit/
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4.Metodologia, Estudo Empírico e Análise qualitativa 

4.1. Metodologia 

Devido à natureza da pergunta de partida – Quais os fatores de sucesso no PI da CA? – 

optou-se por aplicar dois tipos diferentes de método de investigação, inicialmente uma 

análise econométrica, através da estimação de uma regressão linear múltipla com 

variáveis referentes ao grupo CA, e uma análise qualitativa, com uma entrevista realizada 

a um representante da empresa. No entanto, a análise econométrica tornou-se impossível 

de aplicar, devido às dificuldades sucessivas em aceder aos dados necessários. Desta 

forma, acabou por se optar pelo cálculo do coeficiente de correlação de Pearson – para 

perceber, minimamente, de que forma as variáveis se influenciavam - e pela análise da 

entrevista. Complementar a análise de índole quantitativa com informação qualitativa faz 

sentido especialmente na CA, pois algumas das principais determinantes do sucesso da 

internacionalização da empresa relacionam-se com características qualitativas da sua 

gestão. Considerou-se que a complementação dos dois métodos acrescentaria maior 

interesse e conhecimento à investigação. 

Primeiro importa transmitir as dificuldades encontradas neste estudo, de forma a que as 

explicações nas secções seguintes se tornem mais claras. Inicialmente pretendia-se aplicar 

uma regressão econométrica, apenas com variáveis agregadas, i.e, referentes ao Grupo 

Amorim no seu todo. No entanto, depois de vários pedidos à Informa D&B e contactos 

com a CA, concluiu-se a impossibilidade de ter a totalidade das variáveis e um número 

suficientemente elevado de dados para que o método fosse viável. As variáveis que 

inicialmente se pretendia estudar eram as Exportações (variável dependente ou 

explicada), as Vendas Totais, Produtividade, VAB, Resultados Líquidos, Número de 

Empregados, Gastos com Pessoal, Salário Médio, Despesas em I&D, I&D por 
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empregado, Número de inovações do produto, Número de inovações no processo 

produtivo e IDE (variáveis explicativas ou independentes). Destas, apenas foi possível 

manter as Vendas Totais, Resultados Líquidos, Número de Empregados, Gastos com 

Pessoal, tendo-se adicionado a variável Vendas para o Mercado Nacional e adaptado a 

variável Exportações para Vendas ao Exterior. Esta dificuldade decorreu do facto da CA 

não calcular as exportações, o VAB e a produtividade. Assim, o método estatístico foi 

alterado para o Coeficiente de Pearson, que possibilita trabalhar com um número menor 

de dados e observar se as variáveis estão correlacionadas linearmente e em que sentido. 

De forma a colmatar as limitações do estudo, optou-se por também aplicar este método a 

dados de uma das mais importantes empresas do grupo, e representante do seu core 

business (as rolhas), a Amorim&Irmãos (A&I). Assim foi possível ter uma visão do grupo 

em termos macro e micro. Relativamente a dados quantitativos sobre a inovação e 

investigação da empresa, estes revelaram-se confidenciais, sendo que as conclusões que 

se retiraram decorreram da leitura dos Relatórios anuais da CA e da entrevista.  

Quanto ao método qualitativo, a entrevista foi realizada nas instalações da Corticeira 

Amorim, SGPS, em Espinho, com o Diretor Álvaro Silva, e teve uma duração de 45 

minutos. A curta duração da entrevista provocou algumas falhas nas respostas ao 

questionário que previamente tínhamos enviado. No entanto, a entrevista foi proveitosa 

para explorar ideais de gestão da empresa, que foram importantes para o seu PI. 

4.2 Estudo Empírico, Hipóteses e Variáveis  

Quanto à análise quantitativa, importa primeiramente designar as variáveis e as hipóteses 

que se pretende testar com este estudo. Como o principal objetivo é conhecer quais os 

determinantes que ditaram o sucesso do PI da CA, as hipóteses prendem-se com a 

relevância que as variáveis estudadas têm, ou não, para o sucesso do PI da empresa. Tendo 

como base a teoria até agora construída, constatou-se que a variável que mais 
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frequentemente é utilizada para expressar o sucesso de um PI são as exportações, quer 

através do seu valor absoluto (Majeed &Ahmad, 2006; Cassiman & Martínez-Ros, 2007; 

Harris &Moffat, 2011; Faustino et al, 2012), quer através de variantes como a intensidade 

exportadora (exportações/vendas) e a propensão para exportar (decisões da empresa) 

(Ayan & Percin, 2005; Becker & Egger, 2009; Eickelpasch &Vogel, 2009; Carneiro et 

al, 2011; Monreal-Pérez et al, 2012; Serra et al, 2012; Gilaninia et al, 2013;Yi et al, 2013). 

Devido às dificuldades em obter esta variável, na medida em que a CA não a calcula em 

termos agregados, foi necessário fazer uma adaptação para manter a viabilidade do 

estudo. Assim, tal como referido na secção anterior, a variável dependente para o grupo 

de dados agregados (visão macro) são as Vendas para Mercados Exteriores, que deriva 

da subtração às Vendas Totais das Vendas para Mercado Nacional (valores estes 

divulgados pela CA). Quanto à variável dependente do grupo de dados respeitantes à 

empresa A&I, foi possível obter as Exportações, através da Informa D&B. Quanto às 

variáveis independentes, baseando-nos nos estudos já feitos, na realidade da empresa e 

nas limitações encontradas, foram selecionadas para o grupo CA as Vendas Totais, os 

Resultados Líquidos, o Número de Empregados, os Gastos com Pessoal, e as Vendas para 

Mercado Nacional, para os anos 2004-2014; para a A&I, foi possível aceder aos 

Resultados Líquidos, Número de Empregados, Gastos com Pessoal, VAB, Produtividade 

e Capital Social dos anos 1990-2000, 2003-2014.2 

Posto isto, as hipóteses a testar dizem respeito à correlação positiva ou negativa entre 

cada variável considerada independente e a variável Exportações da empresa 

(considerada a variável dependente nos estudos de regressão). O sinal teoricamente 

esperado é o sinal positivo exceto para a correlação entre os Gastos com Pessoal e as 

                                                           
2 Optou-se por excluir a variável Capital Social para os dados agregados pois, nos anos da presente 

análise, o capital não variou, mantendo-se nos 133 milhões de euros, o que torna impossível a aplicação 

do Coeficiente de Pearson, por ser uma variável constante. 
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exportações, onde o sinal da correlação esperado é negativo. No entanto, se se considerar 

que o aumento dos gastos com pessoal traduz o aumento das despesas com o pessoal 

altamente qualificado empregue em atividades de I&D ou na criação e/ou 

desenvolvimento de novos produtos, então poder-se-á esperar uma correlação positiva 

entre as duas variáveis (ver, por exemplo, Faustino & Matos, 2015, p.7)  

4.3. Análise dos Resultados Empíricos  

Tal como já referido, devido às dificuldades na obtenção dos dados, ao facto de estes 

serem escassos, teve que se optar pelo cálculo dos Coeficientes de Correlação de Pearson. 

Os coeficientes de correlação permitem captar se existe ou não relação linear entre as 

variáveis e se esta é positiva ou negativa. Devido à natureza dos dados, optou-se pelo 

Coeficiente de Correlação de Pearson (ou r de Pearson), e pelo software SPSS-Statistics 

21. Este método é utilizado para dados contínuos, e mede a intensidade da correlação 

linear entre as variáveis. Os seus valores podem variar entre -1 e 1, onde -1 significa 

correlação negativa perfeita e 1 correlação positiva perfeita. Se o valor for igual a 0, 

significa que há ausência de relação linear, mas não que as variáveis não estejam 

correlacionadas, pois estas podem ter outro tipo de correlação, que é necessário verificar 

com testes adicionais. É de notar que correlação não significa causalidade (Monedero et 

al, 2011). Este coeficiente é calculado de acordo com a seguinte equação: 

 

 

Fonte: Monedero et al, 2011, p.91  

 

Onde Cov(X,Y) é a covariância entre as variáveis X e Y e SXSY  é o produto dos desvios 

padrão das duas variáveis (ibid).  

As tabelas seguintes representam a aplicação do Coeficiente de Pearson ao grupo de dados 

agregados da CA: 
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Tabela 1. Estatística Descritiva dos dados agregados 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VendasT 474850,18 50722,288 11 

VendasExt 447515,36 53031,832 11 

VendasPT 27334,82 6691,680 11 

NrEmp 3596,27 274,877 11 

Gastos 94250,73 4488,924 11 

ResLiq 20770,82 9820,393 11 

Onde as variáveis VendasT, VendasExt, Vendas PT, Gastos e ResLiq estão em milhares de euros. 

Tabela 2. Coeficiente de Correlação de Pearson dos dados agregados 

Correlations 

 VendasT VendasExt VendasPT NrEmp Gastos ResLiq 

VendasT 

Pearson Correlation 1 ,993** -,287 -,371 ,823** ,831** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,392 ,262 ,002 ,002 

N 11 11 11 11 11 11 

VendasExt 

Pearson Correlation ,993** 1 -,401 -,456 ,798** ,806** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,222 ,158 ,003 ,003 

N 11 11 11 11 11 11 

VendasPT 

Pearson Correlation -,287 -,401 1 ,807** -,080 -,092 

Sig. (2-tailed) ,392 ,222  ,003 ,815 ,788 

N 11 11 11 11 11 11 

NrEmp 

Pearson Correlation -,371 -,456 ,807** 1 -,335 -,211 

Sig. (2-tailed) ,262 ,158 ,003  ,314 ,534 

N 11 11 11 11 11 11 

Gastos 

Pearson Correlation ,823** ,798** -,080 -,335 1 ,584 

Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,815 ,314  ,059 

N 11 11 11 11 11 11 

ResLiq 

Pearson Correlation ,831** ,806** -,092 -,211 ,584 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,788 ,534 ,059  

N 11 11 11 11 11 11 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

A nível estatístico não foram detetados erros que impossibilitassem a aplicação do 

método. 

Através da análise das tabelas, percecionamos que a variável VendasExt (Vendas para o 
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Exterior) tem uma correlação positiva estatisticamente significativa (quando o p-value – 

Sig. (2-tailed) é menor que 0,05) com as VendasT (Vendas totais), Gastos (Gastos com 

pessoal) e ResLiq (Resultados Líquidos). Destas, a correlação demonstra-se mais forte 

primeiro com as VendasT (0,993)3, depois com os ResLiq (0,806), e por último com os 

Gastos (0,798). Apesar da relação com as outras variáveis não ser estatisticamente 

significativa, podemos observar o seu sentido, que tanto para as VendasPT (Vendas para 

o mercado nacional) como para NrEmp (número de empregados) é negativa. Optou-se 

igualmente por aplicar o Coeficiente entre as restantes variáveis, de forma a captar alguma 

relação surpreendente, tais como o facto das VendasPT demonstrarem uma correlação 

negativa, apesar de não estatisticamente significativa, com todas as variáveis menos com 

o NrEmp, e os Gastos revelarem correlação positiva estatisticamente significativa com as 

VendasT, VendasExt e, com o p-value no limiar do estatisticamente significativo (0,059), 

com os ResLiq.  

A aplicação do método aos dados da empresa A&I revelaram os seguintes resultados: 

Tabela 3. Estatística Descritiva dos dados da A&I 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Exp 201686470,25 26118774,392 8 

VAB 33900131,01 20761249,184 23 

Prod 51300,85 10065,119 7 

NrEmp 1130,57 160,531 7 

Gastos 17392019,70 9041576,916 23 

ResLiq 6570626,99 7946001,491 23 

Cap 9952830,51 7390749,446 23 

Onde as variáveis Exp (disponível nos anos 2006-2014, à exceção de 2011), VAB, Prod 

(disponível nos anos 2007 e 2009-2014, tal como o NrEmp), Gastos, ResLiq e Cap estão em 

euros. 

 

                                                           
3 A relação fortemente positiva pode ser explicada pelo facto da variável VendasExt resultar da subtração 

à variável VendasT da variável VendasPT. 
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Tabela 4. Coeficiente de Correlação de Pearson dos dados da A&I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da empresa do grupo, as Exp (Exportações), revelam correlação estatisticamente 

significativa com os ResLiq e Cap (Capital), num sentido positivo, e com o NrEmp, num 

sentido negativo. A relação positiva com os ResLiq revela-se comum à verificada nos 

dados agregados. Quanto a outras relações possivelmente interessantes, os Gastos 

continuam a ter correlação positiva estatisticamente significativa com o VAB, o NrEmp 

e os ResLiq. No entanto, apesar de não possuírem correlação estatisticamente 

significativa, o sentido da relação entre as Exportações e os Gastos é negativo, o que 

contraria os resultados para os dados agregados. 

Correlations 

 Exp VAB Prod NrEmp Gastos ResLiq Cap 

Exp 

Pearson Correlation 1 ,336 ,766 -,841* -,594 ,823* ,818* 

Sig. (2-tailed)  ,416 ,076 ,036 ,120 ,012 ,013 

N 8 8 6 6 8 8 8 

VAB 

Pearson Correlation ,336 1 ,694 ,125 ,956** ,920** ,053 

Sig. (2-tailed) ,416  ,084 ,790 ,000 ,000 ,810 

N 8 23 7 7 23 23 23 

Prod 

Pearson Correlation ,766 ,694 1 -,626 -,056 ,916** ,969** 

Sig. (2-tailed) ,076 ,084  ,133 ,905 ,004 ,000 

N 6 7 7 7 7 7 7 

NrEmp 

Pearson Correlation -,841* ,125 -,626 1 ,765* -,396 -,624 

Sig. (2-tailed) ,036 ,790 ,133  ,045 ,379 ,134 

N 6 7 7 7 7 7 7 

Gastos 

Pearson Correlation -,594 ,956** -,056 ,765* 1 ,793** -,165 

Sig. (2-tailed) ,120 ,000 ,905 ,045  ,000 ,451 

N 8 23 7 7 23 23 23 

ResLiq 

Pearson Correlation ,823* ,920** ,916** -,396 ,793** 1 ,368 

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,004 ,379 ,000  ,084 

N 8 23 7 7 23 23 23 

Cap 

Pearson Correlation ,818* ,053 ,969** -,624 -,165 ,368 1 

Sig. (2-tailed) ,013 ,810 ,000 ,134 ,451 ,084  

N 8 23 7 7 23 23 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.4 Análise qualitativa- Análise da Entrevista 

Tal como referido anteriormente, a entrevista foi realizada ao Diretor Álvaro Silva, da 

área do Controlo de Gestão. As principais conclusões retiradas, decorrentes das questões 

efetuadas (guião da entrevista disponível no Anexo I) relacionam-se com o porquê da 

internacionalização, as formas utilizadas nesse processo, e as variáveis que foram 

determinantes para o seu sucesso. A CA iniciou o seu PI nos anos 50/60 com o objetivo 

de ganhar quotas de mercado e de ter uma relação direta com o cliente final, pois só assim 

conseguiriam dominar o mercado do produto. Iniciaram o PI através de exportações e de 

agentes locais, na medida em que valorizavam o conhecimento do mercado e o risco era 

menor. Começaram por abordar mercados mais próximos, como Espanha e Norte de 

África, o que confirma a teoria de Uppsala, que as empresas abordam primeiro mercados 

mais próximos em termos físicos e psicológicos (Johanson & Vahlne, 1977). A partir dos 

anos 80, começaram a apostar na aquisição de empresas, na constituição de empresas 

100% da CA e nas joint ventures. Foi nesta altura que criaram uma rede de distribuição 

própria, de forma a controlar todo o processo de venda, o que permitiu o sucesso que hoje 

se regista. Utilizaram a maioria das formas de internacionalização de empresas e, apesar 

de as joint ventures não serem a forma preferencial, são a mais significativa, devido à 

importância dada pela empresa ao conhecimento do mercado, pois neste tipo de 

internacionalização o parceiro é uma entidade natural do mercado onde se está a apostar, 

e por isso, com um conhecimento maior do mesmo. Mais uma vez, esta questão do 

conhecimento vai ao encontro da teoria desenvolvida pela Escola de Uppsala (ibid): à 

medida que o conhecimento do mercado aumenta, os recursos utilizados pela empresa 

também aumentam.   

Quanto à questão da internacionalização ser feita via exportações ou via IDE, a CA teve 

uma preferência pelo IDE: quando um mercado tinha suficiente dimensão, a aposta era 
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no investimento em empresas, ou seja, na criação de novas empresas. A 

internacionalização foi efetuada com capitais próprios, não se tendo registado nenhum 

apoio estatal.  

O facto da internacionalização ter sido feita com presença física nos maiores mercados é 

considerado pela empresa uma vantagem competitiva.   

Um ponto que diferencia a CA da maioria das empresas é a importância que a família 

teve no PI. Como este negócio tinha origem em empresas familiares, os contactos entre 

as famílias de mercados diferentes potencializava a internacionalização da empresa. 

Assim, a networking familiar da CA foi determinante no início da sua internacionalização. 

A evolução ditou uma profissionalização do negócio (gestores fora do âmbito familiar) 

perdendo as características estritamente familiares do início.  

Quanto às variáveis ou determinantes fundamentais do PI, o entrevistado sintetizou-as 

numa única: o sucesso do PI tinha ficado a dever-se à visão estratégica de Américo 

Amorim, o dono da empresa. Nos anos 60, Américo Amorim compreendeu que o controlo 

da distribuição mundial do produto – rolhas de cortiça- era fundamental para a 

sobrevivência da empresa. Essa estratégia ditou em grande parte o sucesso da CA. Tomou 

uma atitude notoriamente pró-ativa, de liderança, tornando a CA numa das primeiras 

empresas portuguesas a internacionalizar-se.   

A cultura organizacional da empresa e o planeamento estratégico foram também 

determinantes, tendo havido um grande foco na família Amorim.  

Quanto à inovação e I&D, a preocupação por esta vertente começou há cerca de 15 anos 

e o seu início foi uma reação à necessidade de melhorar o produto, e não uma iniciativa 

da empresa no sentido de investigar um novo produto. Contudo, quando se debruçaram 

sobre o problema específico que se pretendia resolver, a empresa apercebeu-se que o 

produto tinha grandes potencialidades que a I&D podia concretizar. Desta forma, a I&D 
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passou a ter três vetores: a resolução dos problemas relacionados com o produto (melhoria 

do produto), a criação de novos produtos e o aumento da eficiência operacional. Tanto a 

inovação no produto como no processo produtivo são determinantes para o sucesso da 

empresa, na medida em que colocou o sector da cortiça numa posição de prestígio 

mundial. Estes resultados positivos ligados ao desenvolvimento do produto e de novos 

processos produtivos, e não tanto às despesas de I&D, vão ao encontro das conclusões de 

estudos recentes (ver, por exemplo, Becker & Egger, 2013; Gilaninia et al, 2013; Yi et al, 

2013; Faustino et al, 2012; Monreal-Pérez et al, 2012; Serra et al, 2012; e Kyläheiko et 

al, 2011). Quanto à questão da influência recíproca entre produtividade e exportações, 

nomeadamente se no caso específico da CA, era a produtividade que determinava a 

evolução das exportações ou se as exportações é que faziam aumentar a produtividade, 

foi-nos respondido que a produtividade condiciona mais as exportações da empresa do 

que o contrário. Esta conclusão vai ao encontro dos resultados tradicionais, contrariando 

a teoria do learning-by-exporting effect, que afirma a existência de ganhos de 

produtividade devido ao ato de exportar (Faustino et al, 2012; Pérez et al, 2012; Augier 

& Dovis, 2011; Mukim, 2011; Kylaheiko et al, 2011; Eickelpasch &Vogel, 2009). Quanto 

à importância da variável custos salariais, segundo o Diretor Álvaro Silva, varia 

consoante a UN. No entanto, a tendência é a perda de importância, pois a aposta está em 

produtos de maior VAB, onde os custos da mão-de-obra não são tão significativos. Desta 

forma, poderá interpretar-se que a tendência será um menor efeito negativo dos salários 

no que toca às exportações.   

Por último, a dimensão e a idade da empresa, com a experiência a esta associada, são 

consideradas de elevada importância para o sucesso da internacionalização da CA, pois 

representam um cartão-de-visita atrativo para os fornecedores e clientes. Esta hipótese é 
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confirmada em diferentes estudos empíricos (ver, por exemplo, Yi et al, 2013; Monreal-

Pérez, 2012; Serra et al, 2012; Kylaheiko et al, 2011; Eickelpasch &Vogel, 2009). 

4.5. Comparação dos resultados quantitativos e qualitativos  

Na medida em que a entrevista foi elaborada tendo em conta as variáveis utilizadas no 

método estatístico, considerou-se que a comparação dos resultados das duas aplicações 

contribuiria para o interesse da investigação. Devido às dificuldades encontradas, 

considera-se ainda que a entrevista tem potencial para colmatar algumas falhas, visto que 

dá resposta ao papel de variáveis que não se conseguiu estudar a nível quantitativo, e 

representa diretamente a imagem que a empresa tem do seu próprio PI.  

Na análise quantitativa podemos extrapolar que as variáveis mais importantes para o PI 

da CA foram as Vendas Totais, os Gastos com Pessoal, os Resultados Líquidos e o Capital 

Social da empresa. Percecionando a análise no seu todo, tanto os resultados dos dados 

agregados como da A&I, a única variável comum que aparenta ter uma correlação 

positiva com as Exportações são os Resultados Líquidos. Quanto às variáveis que 

parecem prejudicar o PI, o Número de Empregados tem um efeito negativo nas duas 

análises. Na análise aos dados da CA, as Vendas para Portugal também revelam um efeito 

negativo, e na empresa A&I é a vez dos Gastos com Pessoal, o que é contrário ao resultado 

na análise agregada. Através destes resultados, poderemos interpretar que o investimento 

em pessoal é importante para o sucesso internacional da empresa, e que a gestão de 

resultados da própria empresa, o esforço para manter as contas equilibradas e 

sustentáveis, bem como possuir o capital próprio necessário, pesa em grande medida para 

o dito sucesso internacional.  

De qualquer forma estes resultados devem ser vistos com cautela, devido à sua escassez 

e ao método utilizado.  

Quanto à análise qualitativa, através das respostas do Diretor Álvaro Silva, foi possível 



30 
 

percecionar que a principal determinante para o sucesso do PI da empresa foi o seu líder, 

Américo Amorim, que através da sua visão estratégica nos anos 60, tornou possível o 

atual sucesso da empresa. A networking familiar, como já referido anteriormente, teve 

também um papel crucial no início da internacionalização. Mais recentemente, uma 

variável que não foi possível estudar estatisticamente mas que tem feito a diferença no PI 

é a constante inovação nos produtos e no processo produtivo. Através da leitura e análise 

dos capítulos sobre inovação e I&D, que constam nos Relatórios anuais da CA, é possível 

perceber o empenho da empresa e das várias UN (que têm equipas de I&D próprias) na 

constante inovação dos produtos e processo, que entendem como um compromisso 

estratégico. Desde 2003, primeiro ano disponível, têm-se verificado muitos 

desenvolvimentos anuais, tanto nas rolhas como noutros produtos. Existe também uma 

preocupação em que estas inovações sejam acompanhadas pelos clientes, de forma a ter 

aceitação imediata no mercado.   

Na entrevista, a variável Gastos com Pessoal foi percecionada como tendo cada vez 

menos uma influência negativa, o que confere com os resultados estatísticos aos dados 

agregados da CA, que demonstram até uma correlação positiva estatisticamente 

significativa, mas não com a análise feita à A&I, cuja direção da correlação é negativa 

(mas não estatisticamente significativa). A dimensão da empresa – que pode ser 

interpretada quantitativamente como número de empregados – é vista como sendo 

positiva para o PI, mas os resultados estatísticos demonstram que é a única variável em 

comum nas duas análises que tem uma correlação negativa (sendo que apenas no caso da 

A&I o resultado é estatisticamente significativo). Assim, não é possível retirar uma 

conclusão concreta. Quanto ao capital da empresa, foi referido na entrevista como sendo 

um elemento fulcral que tornou possível a alargada expansão internacional. Na análise 

aos dados da A&I podemos verificar essa mesma correlação positiva entre o Capital 
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Social e as Exportações.   

Sintetizando, a nossa hipótese – que todas as variáveis iriam ter uma correlação positiva 

com as Vendas ao Exterior/Exportações, à exceção dos Gastos com Pessoal- não se 

verifica. Quanto à resposta à pergunta de partida – Quais os fatores de sucesso do PI da 

CA?- através da análise efetuada, poderá afirmar-se que o líder e a sua estratégia, a 

networking familiar, os Resultados Líquidos, o Capital Social e a recente aposta na 

inovação são as variáveis mais importantes.  

5.Conclusões do estudo, limitações e propostas de investigação futura 

O objetivo do presente estudo foi responder à questão de investigação – Quais os fatores 

de sucesso no PI da CA? – através de uma análise quantitativa e qualitativa. Esta escolha 

deveu-se à realidade e evolução da própria empresa. O método quantitativo utilizado foi 

o Coeficiente de Correlação de Pearson, de forma a percecionar quais das variáveis 

possuíam uma relação linear estatisticamente significativa com a variável dependente 

deste estudo, e que representa o PI, as Vendas para o Exterior/Exportações. Quanto ao 

método qualitativo, o escolhido foi uma entrevista a um representante da CA, de forma a 

explorar algumas questões como a gestão da empresa e o perfil do empreendedor.   

Na realização do presente estudo foram encontradas bastantes dificuldades para a 

obtenção dos dados necessários à realização do método que inicialmente se pretendia 

fazer, uma regressão linear múltipla. Ultrapassadas as dificuldades, e adaptando os dados 

disponíveis aos nossos objetivos, foi possível aplicar o Coeficiente de Pearson e realizar 

a entrevista. O survey da literatura permitiu não só justificar a escolha das variáveis ou 

fatores determinantes do PI, como enquadrar teoricamente a análise dos resultados 

empíricos e da entrevista. Os resultados obtidos com estes métodos têm que ser olhados 

com a devida cautela, devido à escassez dos dados e à adaptação de algumas variáveis.  

Através do método quantitativo pôde-se concluir que as variáveis mais importantes para 
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o PI são os Resultados Líquidos, os Gastos com Pessoal e o Capital Social, únicas a 

verificar correlação positiva estatisticamente significativa. O Número de Empregados 

aparenta ter uma influência negativa nas Exportações, verificada nas duas análises. 

Através da realização da entrevista, além de ter sido possível explorar a história do PI da 

CA, concluiu-se que o elemento mais importante para o seu sucesso foi efetivamente o 

líder e a sua estratégia. Adicionando a esta variável, as que se mostraram mais importantes 

foram a networking familiar e a Inovação, tanto no produto como no processo produtivo. 

A estratégia de internacionalização da CA revelou-se de acordo com a teoria estudada, da 

Escola de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), pois seguiu uma lógica incrementalista, 

a nível de distâncias e de recursos: iniciando-se em países mais próximos a nível físico e 

psicológico, passavam posteriormente para distâncias mais longas; o conhecimento que 

adquiriam nas primeiras experiências aumentava o nível de compromisso com os 

mercados exteriores, bem como os recursos utilizados na estratégia. A empresa também 

revelava vantagens à priori, como as de localização (Dunning, 1988), por se situar num 

país detentor da maioria da matéria-prima, e numa região próxima do mercado vinícola 

nacional, e também de fácil acesso ao mercado vinícola europeu, principal cliente do 

sector de negócio. A produtividade da empresa também parece ter ajudado ao sucesso da 

exportação, na medida em que o efeito positivo se desenrola mais na direção da 

produtividade para as exportações e não o contrário. Esta conclusão vai ao encontro dos 

resultados tradicionais, e contra a recente ideia do learning-by-exporting effect. Contudo, 

neste estudo foi impossível provar o efeito estatisticamente, o que levanta algumas 

reservas à conclusão. Um dos pontos mais importantes para o sucesso do PI da CA foi a 

estratégia simultânea de integração horizontal e vertical (Branco &Lopes, 2013a; Branco 

& Lopes, 2013b), através da qual a empresa procedeu a inúmeras aquisições de empresas 

(concorrentes e complementares), no sentido de controlar a rede de distribuição do 
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produto. Este elemento-chave tornou possível à CA ser líder mundial no sector. A 

expansão da empresa baseou-se igualmente numa boa rede de contactos, principalmente 

através de famílias estrangeiras com negócios em cortiça. A componente familiar foi 

determinante para o sucesso do PI, não podendo deixar de ser referida.  

Tal como referido no início, o presente estudo tinha a esperança de sugerir algumas pistas 

às políticas públicas de apoio à internacionalização, bem como servir de apoio a empresas 

que se pretendam internacionalizar. As limitações do estudo tornam esta tarefa 

complicada, mas através da conjugação das conclusões dos dois métodos aplicados, é 

possível tecer alguns comentários. A liderança e a inovação do produto e processo 

produtivo são considerados elementos chave do sucesso da CA. Assim, as políticas 

públicas poderiam desenvolver/melhorar instrumentos que apoiassem a formação 

constante e dinâmica da liderança das empresas (tais como promover encontros com 

líderes mais experientes, aulas especializadas, etc.) e apoiar, não só financeiramente mas 

através da concessão de estruturas, acesso a estudos, assessoria no planeamento de 

projetos, etc., as metas de inovação das empresas. Desta forma, estariam a contribuir, 

mesmo que indiretamente, para um balanço positivo das contas das empresas, variável 

que se concluiu ser bastante importante para o sucesso internacional.    

Devido à natureza desta investigação – estudo de caso – não é possível extrapolar as 

conclusões para outras realidades, podendo-se apenas sugerir que elementos poderão ser 

mais importantes aquando da expansão internacional das empresas.  

Com este estudo pretende-se igualmente defender a importância do investimento, ao invés 

da redução dos gastos, principalmente no capital humano (quadros de liderança) e nos 

projetos de inovação da empresa. Uma gestão equilibrada destes dois pontos poderá ditar 

o sucesso internacional de uma empresa. Como sugestões para futuras investigações, seria 

interessante realizar um estudo com as empresas portuguesas mais internacionalizadas, 
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estudando as suas estratégias de internacionalização aprofundadamente e tendo uma base 

de dados suficiente para a aplicação da análise econométrica, usando dados de painel. 
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Anexos 

I. Guião da Entrevista à Corticeira Amorim 

1. Quais foram as formas preferenciais de abordagem aos países para onde se 

expandiram? (participação em missões empresariais, em feiras ou abordagem direta) 

2. As atividades internacionais iniciaram-se com exportações ou Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE)? Qual destas tem maior peso na faturação da empresa (evolução da 

faturação)? 

3- As atividades internacionais foram alvo de planeamento estratégico?  
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4- Qual a estratégia assumida de internacionalização? Se houver. (Ex: joint ventures, 

construção de unidades de produção de raiz, participações no capital de outras empresas, 

franchising, todos?) 

5- As primeiras tentativas de internacionalização tiveram sucesso? 

6- Quais os motivos principais que levaram a empresa a internacionalizar-se? (alcançar 

maior quota de mercado, aproximação de maiores mercados de procura, melhor ambiente 

para originar inovações, etc) 

7- Qual a perspetiva/atitude do gestor face à internacionalização? (atitude proactiva, 

reativa, foco nos custos ou nos lucros) 

8- Receberam algum incentivo/apoio privado ou público para se expandirem 

internacionalmente? 

9- Quais os principais entraves que a empresa encontrou aquando da internacionalização? 

(questões burocráticas, falta de informação, língua, problemas de coordenação) 

10- A cultura organizacional da empresa teve alguma influência na internacionalização? 

(descrever um pouco a cultura da empresa) 

11- Na medida em que estão presentes em mais de 100 países, existe algum padrão de 

internacionalização (abordagem padrão) que adquiriram com a experiência? 

12- Qual a importância da inovação tecnológica para o aumento das exportações da 

empresa? 

13- No capítulo da inovação o mais importante para a empresa no aumento das suas 

exportações  ou da sua intensidade exportadora (Exportações /Vendas) é  a inovação nos 

produtos ou a inovação no processo produtivo? Ou ambos os processos estão ligados? No 

caso afirmativo qual o aspeto que é determinante: a inovação do produto ou a inovação 

nos processos produtivos? 

14- Quanto às despesas em I&D, têm aumentado ao longo dos últimos 10 anos? Terão 

tido um efeito positivo sobre as exportações ou o mais importante não são as despesas em 

I&D mas a inovação ao nível dos produtos e do processo produtivo? 

15- Na sua opinião a dimensão da empresa é um fator importante na explicação do 

aumento das suas exportações? E a idade da empresa com a experiência a ela associada é 

um fator explicativo no aumento das exportações (ou exportações/vendas)? 

16- Quanto à produtividade e a sua relação com as exportações da empresa: haverá uma 

influência recíproca destas duas variáveis? 

17- Os custos salariais são uma determinante importante para a variação das exportações 

/ ou a empresa privilegia a diferenciação do produto? 
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II. Matriz de Estudos Empíricos 

Autores Países do 

Estudo 

Método 

utilizado 

Variável 

dependente  

Variáveis 

independentes  

Sinal teoricamente 

esperado 

Augier & 

Dovis 

(2011) 

Espanha/Empres

as 

manufactureiras 

Propensity 

Score 

Matching 

Methodology 

(PSM) 

Produtividade 

Total dos Fatores 

1-Nº empregados 

2-Intensidade 

capitalística 

3-Produção por 

empregado 

4-Rácio Exportações/ 

output 

5-%Exportações para 

UE 

6-Quota de capital 

estrangeiro 

7-Quota de empresas 

importadoras 

8-Nº de empresas 

1-Positivo 

2-Positivo 

3-Positivo 

4-Positivo 

5-Positivo 

6-Positivo 

7-Positivo 

8- Positivo/ 

Negativo 

Ayan & 

Percin 

(2005) 

Turquia/ 

Empresas 

industriais 

Factor 

Analysis using 

the LISREL 

8.2 Program 

Intensidade das 

exportações e 

expectativas de 

materialização 

1-Diferenciação do 

produto 

2-Atividades de 

Promoção 

3-Canal de distribuição 

4-Estratégias de preço 

5-Factores do ambiente 

6-Situação económica 

7-Ambiente político 

externo 

8-Ambiente 

sociocultural externo 

9-Atitude exportadora 

10-Educação 

11- Experiência 

profissional dos gestores 

12- Experiência em 

exportações dos gestores 

13-Número de 

empregados 

14-Idade da empresa 

15-Idade das 

exportações da empresa 

16-Vendas totais anuais 

17-E-exportações 

18-Distância Física 

1-Positivo 

2- Positivo 

3- Positivo/ 

Negativo 

4- Positivo 

5- Negativo 

6-Positivo/ 

Negativo 

7-Positivo/ 

Negativo 

8-Positivo/ 

Negativo 

9- Positivo 

10- Positivo 

11- Positivo 

12- Positivo  

13: Positivo/ 

Negativo 

14-Positivo/ 

Negativo 

15- Positivo/ 

Negativo 

16-Positivo 

17- Positivo 

18-Positivo/ 

Negativo 
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Becker & 

Egger 

(2009) 

Alemanha/ 

Empresas 

Bivariate 

Probit Model 

1-Propensão para 

exportar 

2-Inovação 

(produto e 

processo) 

1-Falta de capital 

próprio 

2-Falta de capital 

externo 

3-Período de 

amortização longo 

4-Oportunidades de 

cooperação imperfeitas 

5-Situação dos negócios 

6-Procura 

7-Pedidos existentes 

8-Vendas por 

empregado 

9-Valor real alemão em 

euros nominais 

10-VAB por trabalhador 

11-Custos unitários de 

trabalho 

1-Negativo 

2-Negativo 

3-Negativo 

4-Negativo 

5-Positivo/ 

Negativo 

6-Positivo 

7-Positivo 

8-Positivo 

9-Positivo/ 

Negativo 

10-Positivo 

11-Negativo 

Carneiro, 

Rocha & 

Silva 

(2011) 

Brasil/ 

Empresas 

manufactureiras 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Performance 

Exportadora 

1-Distância física; 

2-Diferenças no 

ambiente de negócios; 

3-Barreiras ao comércio; 

4-Situação da atividade 

exportadora (grau de 

autonomia); 

5-Planeamento da 

atividade exportadora. 

1-Negativo 

2-Negativo 

3-Negativo 

4-Positivo 

5-Positivo 

Cassiman 

& 

Martínez-

Ros (2007) 

Espanha/Empres

as 

manufactureiras 

Probit Pooled 

Model 

Exportações 

(valor positivo de 

vendas=empresa 

exporta; valor 

negativo=empresa 

não exporta) 

1-Inovação no produto 

2-Inovação no processo 

produtivo 

3-Dimensão da empresa 

(nº empregados) 

4- Intensidade do capital 

5-Intensidade do salário 

6- Índice de preços de 

exportação 

7-Competitividade 

1-Positivo 

2- Positivo 

3-Positivo/ 

Negativo 

4-Positivo 

5-Positivo 

6-Positivo 

7-Positivo/ 

Negativo 

Eickelpasc

h &Vogel 

(2009) 

Alemanha/Secto

r dos serviços 

Cross-

Sectional 

Regressions e 

Pooled 

fractional 

probit 

estimator 

Desempenho/ 

comportamento 

nas exportações 

1-Dimensão da empresa 

(nº de empregados) 

2-Produtividade 

3-Capital humano 

4-Estatuto legal da 

empresa (3 dummys) 

5-Diversificação do 

produto 

1-Positivo 

2-Positivo 

3-Positivo 

4-Positivo/ 

Negativo 

5-Positivo 

6-Positivo 

7-Positivo 
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6- Comportamento de 

mercado das empresas  

7-Intensidade de 

investimento 

Faustino, 

Lima & 

Matos 

(2012) 

Portugal/97 

empresas que 

exportam para 

Espanha 

Econometric 

analysis using 

panel data and 

a static (OLS) 

and dynamic 

(GMM) 

analysis 

Exportações 

(euros) 

1-Produtividade 

2-Capital da empresa 

3-Salário médio 

4-I&D per capita 

1-Positivo 

2-Positivo 

3-Negativo 

4-Positivo 

Gilaninia, 

Monsef & 

Mosaddegh 

(2013) 

Irão/indústria de 

azulejos de 

cerâmica 

Multiple 

regression/SPS

S Software 

Performance 

Exportadora 

1-Compromisso na 

Exportação 

2-Orientação 

tecnológica 

3-Orientação para o 

cliente 

1-Positivo 

2-Positivo 

3-Positivo 

Kylaheiko 

et al (2011) 

Finlândia/ 

Empresas 

Linear-

Regression 

Analysis 

1-Vendas 

internacionais 

2-% de vendas de 

produtos 

inovadores 

3- % crescimento 

das vendas 

1-Idade das empresas 

2-Dimensão das 

empresas 

3-%Crescimento das 

vendas 

4- Rentabilidade 

5- Sector industrial 

6-Tipo de operações 

internacionais  

7-Capacidades 

tecnológicas 

8-Direitos de 

propriedade intelectuais 

9- Estratégia de 

crescimento dos clusters 

1-Positivo 

2-Positivo 

3- Positivo 

4-Positivo 

5-Positivo/ 

Negativo 

6-Positivo/ 

Negativo 

7-Positivo 

8-Positivo 

9-Positivo/ 

Negativo 

 

Monreal-

Pérez, 

Aragón-

Sánchez & 

Sánchez-

Marín 

(2012) 

Espanha/ 

Empresas 

manufactureiras 

Random Effect 

Probit 

Regression 

1-Propensão para 

Exportar 

2-Inovação 

1-Intensidade 

exportadora 

2-I&D 

3-Inovações no processo 

4-Inovações no produto 

5-Suporte público ao 

I&D 

6- Distância da 

exportação 

7-Produtividade por 

hora 

8-Dimensão 

9-Idade 

1-Positivo 

2- Positivo 

3-Positivo 

4-Positivo 

5-Positivo 

6-Negativo 

7-Positivo 

8-Positivo 

9-Positivo 

10-Negativo 

11-Positivo 
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10-Trabalhadores 

temporários 

11- Intensidade 

tecnológica  

Majeed 

&Ahmad 

(2006) 

75 Países em 

desenvolviment

o 

Fixed Effects 

Model 

Exportações (% 

PIB) 

1-Taxa de câmbio real 

2-IDE 

3-PIB a preços 

constantes 

4-Taxa de crescimento 

do PIB  

5-Poupanças nacionais 

6-Apoio oficial ao 

desenvolvimento 

7-Taxas indirectas 

8-Número de telefones 

por 1000 indivíduos 

9-Número de televisões 

por 1000 indivíduos  

10-Força de trabalho 

total 

11- Valor acrescentado 

da Indústria 

1-Positivo  

2-Positivo/ 

Negativo 

3- Positivo 

4- Positivo 

5- Positivo 

6- Positivo 

7-Positivo/ 

Negativo 

8- Positivo 

9- Positivo 

10- Positivo/ 

Negativo 

11- Positivo 

 

Serra, 

Pointon 

&Abdou 

(2012) 

Portugal e Reino 

Unido/indústria 

têxtil  

ANOVA, 

multiple 

regression 

analysis and 

principal 

componente 

analysis 

1-Propensão para 

exportar 

2-Intensidade 

exportadora 

1-Dimensão da empresa 

2-Vantagem competitiva 

do produto 

3-Orientação 

tecnológica 

4-Idade dos decisores 

5-Nível de educação 

6-Habilidade com 

línguas estrangeiras 

7-Propensão para tomar 

riscos  

8-Percepção dos custos  

9-Percepção dos 

benefícios 

10-Comprometimento 

com a atividade 

exportadora 

1-Positivo 

2- Positivo 

3- Positivo 

4-Positivo/ 

Negativo 

5- Positivo 

6- Positivo 

7- Positivo 

8-Negativo 

9- Positivo 

10- Positivo 

Yi, Wang 

& Kfouros 

(2013) 

China/ 

Indústria 

manufactureira 

Regression 

analyses 

Performance 

exportadora 

(intensidade 

exportadora) 

1-Capacidades de 

inovação 

2-Propriedade 

estrangeira 

3-Relação com o 

Governo 

1-Positivo 

2-Positivo 

3-Positivo 

4-Positivo 

5-Positivo 

6-Positivo/ 
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4-Grupo empresarial 

5-Grau de 

mercantilização da 

região 

6-Dimensão da empresa 

7-Idade da empresa 

8-Área costeira 

Negativo 

7- Positivo/ 

Negativo 

8- Positivo 

 


