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RESUMO 

Face às evoluções tecnológicas e ao fenómeno de globalização, a internacionalização das 

PMEs torna-se, assim, num improrrogável estratégico para a sobrevivência deste sector no 

ambiente empresarial. Em comparação com as grandes empresas, as PMEs enfrentam maiores 

dificuldades no desenvolvimento de estratégias de internacionalização, essencialmente pela falta 

de recursos financeiros e humanos. O e-business oferece às PMEs formas económicas de servir 

mercados externos, dissimulando assim algumas das barreiras à internacionalização.  

A presente investigação tem como objetivo identificar as barreiras à internacionalização 

tradicional das PMEs portuguesas sem qualquer atividade empresarial no estrangeiro, estudar a 

sua perceção sobre as vantagens do e-business como ferramenta para a internacionalização e 

identificar quais os estímulos para a adoção de estratégias de e-business. 

O estudo tem uma metodologia exploratória quantitativa e foi administrado um inquérito 

online a 108 PMEs portuguesas sem experiência de internacionalização, selecionadas pela 

técnica de juízo. 

Os resultados mostram que a falta de informação e de conhecimento do mercado, o 

insuficiente capital financeiro, a falta de contactos no estrangeiros e de apoios à exportação são 

os principais obstáculos à internacionalização das PMEs portuguesas. As funcionalidades de e-

business vantajosas para a internacionalização identificadas pelas PMEs são: a possibilidade de 

aceder a informação diversificada, a possibilidade de criar novas oportunidades de negócio, a 

capacidade de divulgar e promover em diferentes mercados, a habilidade de comunicar de forma 

rápida e interativa, a habilidade ligar diretamente com o consumidor final/cliente e a venda 

direta. Por fim, as PMEs são mais propensas a adotar estratégias de e-business face às vantagens 

específicas da empresa, à perceção da gestão, à estratégia de crescimento no mercado 

internacional, à emergência de mercados atrativos e de consumidores cada vez mais 

homogéneos e ao aumento e pressões da concorrência. 

 

PALAVRAS-CHAVES: PMEs portuguesas, Internacionalização, E-business, Vantagens do 

e-business 
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ABSTRACT 

In the light of technological developments and the globalization phenomenon, the 

internationalization of SMEs becomes thus an undelayable strategic to the survival of this sector 

in the business environment. 

Compared with large enterprises, SMEs face greater difficulties in developing 

internationalization strategies, mainly due to the lack of financial resources. E-business offers 

SMEs economic ways to serve foreign markets, thus overcoming some of the traditional barriers 

to internationalization. 

This research aims to identify these barriers in order to study their perception of e-business 

advantages as an internationalization tool and to identify the incentives for e-business strategies 

adoption. 

Quantitative exploratory research was developed and an online survey was administrated to 

108 Portuguese SMEs without internationalization experience, selected by judgment technique. 

The results show that the lack of information and knowledge of the market, insufficient 

financial capital, lack of contacts in foreign and export support are the main barriers to 

internationalization of Portuguese SMEs. The features of e-business advantageous to the 

internationalization identified by SMEs are: the possibility to access diverse information, the 

possibility of creating new business opportunities, the ability to disseminate and promote in 

different markets, the ability to communicate quickly and interactively, direct link with the final 

client/consumer and direct sales. Finally, SMEs are more likely to adopt e-business strategies in 

line with the specific advantages of the company, management perception, growth strategy of 

the international market, the emergence of attractive markets and increasingly homogeneous 

consumers and the increase and pressures of the competition. 

 

 

KEW WORDS: Portuguese SMEs, Internationalization, E-business, E-business advantages 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

Ao longo dos últimos anos, o ambiente empresarial tem sofrido significativas 

transformações, especialmente face à rápida difusão tecnológica que está a concentrar os 

mercados globais numa comunidade convergente e a afluir as empresas para novas 

oportunidades de negócio internacional (Avlonitis & Karayanni, 2000).  

O processo de internacionalização de uma empresa é, tradicionalmente, um processo 

demorado e sequencial, na qual desenvolvem estratégias baseadas na informação e know-how 

específico dos mercados externos (Deprey, Lloyd-Reason & Ibeh, 2012). No entanto, graças às 

evoluções tecnológicas, em especial atenção para a internet, assiste-se a uma transformação dos 

processos tradicionais, pois possibilita o fácil acesso à informação necessária para a 

internacionalização e uma comunicação mais assertiva com todos os intervenientes. 

Atualmente, cerca de 40% da população mundial está a utilizar a internet. A Europa 

apresenta a maior taxa de penetração de utilizadores com 75%, seguindo-se o continente 

americano com 65%. Na Ásia, cerca de 32% da população utiliza a internet e no continente 

africano 19% (International Telecommunications Union, 2014)
1
. Em Portugal, cerca de 72% da 

população utiliza a Internet, esperando-se um aumento de 8% até 2017 (IDC, 2013)
2
.  

Em comparação com as grandes empresas, as Pequenas Médias Empresas
3
 (PMEs) 

enfrentam maiores dificuldades na sua internacionalização. Caracterizam-se internamente pela 

falta de informação, capital, experiência da gestão e, num contexto externo, por enfrentarem 

obstáculos relacionados com alterações de meios envolventes (Ilhéu, 2009). No entanto, o 

sucesso internacional das PMEs é necessário, pois são players fundamentais no crescimento das 

economias domésticas (Fillis, Johansson & Wagner, 2004a).  

Segundo estatísticas do Eurostat (2013), 95% das empresas europeias acedem à Internet e 

73% delas têm um site próprio. Dados sobre Portugal, indicam que 96% da totalidade das 

                                                      
1 Taxa de penetração da internet no mundo - 2014 (Ver Anexo 1) 
2 Evolução da taxa de penetração da internet em Portugal (Ver Anexo 2) 
3 Empresas com menos de 250 trabalhadores e com um volume de negócios anual que não excede os 50 milhões de 

euros ou balanço total não superior 43 milhões de euros (Fonte: Comissão Europeia, 2003) 
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empresas nacionais utilizam a Web diariamente. A internet surge cada vez mais como estratégia 

para as PMEs alcançarem mercados internacionais de forma rápida (Gabrielsson & Kirpalani, 

2004), pois parece reduzir algumas das barreiras tradicionais à internacionalização (Sinkovics, 

Sinkovics & Jean, 2012). 

Esta ferramenta é um poderoso instrumento para aceder e partilhar informação; possibilita 

um link direto com consumidores, fornecedores e distribuidores (Kula & Tatoglu, 2003); é um 

acessível e flexível canal de comunicação e igualmente uma plataforma adicional para a 

realização de serviços - execução de encomendas e entrega de produtos (Gilmore, Gallagher & 

Henry, 2007). É por isso, um instrumento eficaz para o comércio global e para o crescimento 

internacional das PMEs (Mathews, Haly & Wickramasekera, 2011). 

Dados apontam que o comércio eletrónico global irá aumentar cerca de 20%
4
. Em 2013, o 

mercado americano e europeu foram lideres no e-commerce mas as previsões indicam que, em 

2014, a região Asia-Pacifico seja o maior contribuinte para o crescimento mundial do comércio 

eletrónico. Este crescimento está no potencial aumento de 63% das vendas online na China 

(eMarketer, 2014). Em 2012, mais de 20% das empresas portuguesas realizaram comércio 

eletrónico (Instituto Nacional de Estatística, 2013) e dados preliminares de 2013 indicam que o 

comércio eletrónico global representou 28% do PIB nacional (IDC, 2013)
5
. 

 

Figura I – Evolução do comércio eletrónico (B2C) por região (2012 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: eMarketer, Janeiro 2014 

 

                                                      
4 Evolução do Comércio Eletrónico Global (B2C) (Ver Anexo 3) 
5 Evolução do Comércio Eletrónico em Portugal (Ver Anexo 4) 

301,2 

383,9 

525,2 

379,8 
431 

482,6 

319 
361,5 

405,4 

37,6 48,1 57,7 
20,6 27 33,8 

2012 2013 2014 

b
ill

io
n

s 
$

 

Asia-Pacific North America Europe Latin America Middle East & Africa Total 



 

E-business e a internacionalização: perceção das PMEs portuguesas 

3 

 

A internet tornou-se assim, num dos mais importantes fatores de mudança económica, social 

e de negócios (Mathews et al, 2011). O e-business ou negócio eletrónico coloca novas 

oportunidades para as PMEs que procuram aumentar a sua presença em mercados internacionais 

(Tiessen, Wright & Turner, 2001) e oferece uma tremenda mudança nas estratégias de 

exportação (Sinkovics et al, 2012). Dados referentes a 2009, registam que apenas 10% das 

PMEs portuguesas eram exportadoras de bens, num universo de 348 mil. Ainda que a 

percentagem de exportação seja pouco significativa, este sector representa mais de 99% do total 

das sociedades não financeiras em Portugal, contribuindo com 40% do volume de negócio total 

(INE, 2011). 

Considerando o que foi dito anteriormente e o atual panorama económico de Portugal, 

levantam-se as seguintes questões: Qual a perceção das PMEs portuguesas sobre as 

funcionalidades do e-business? e Quais os estímulos percecionados pelas PMEs 

portuguesas na adoção de estratégias de e-business para o seu crescimento internacional? 

Com o mercado a convergir para soluções tecnológicas, e considerando que o e-business 

representa a oportunidade das PMEs portuguesas criarem e desenvolverem estratégias de 

internacionalização, torna-se interessante apurar a realidade portuguesa. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Pretende-se responder aos seguintes objetivos: 

1. Identificar as barreiras à internacionalização tradicional. 

2. Identificar a perceção das PMEs sobre as vantagens do e-business. 

3. Identificar a perceção das PMEs sobre a minimização das barreiras tradicionais através do 

e-business. 

4. Identificar os estímulos das PMEs para a adoção de e-business como ferramenta para a 

internacionalização. 

 

Este estudo tem assim por objetivo entender de que forma, na perceção das PMEs, o e-

business pode ser uma ferramenta vantajosa para a internacionalização na minimização das 
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barreiras tradicionais à exportação. Pretende igualmente identificar de que forma se sentem 

estimuladas a recorrer ao e-business como estratégia de crescimento internacional. As 

conclusões desta investigação poderão dar uma resposta mais clara e exata sobre esta temática. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente investigação está dividida em 5 capítulos. No primeiro é abordado o tema do 

estudo, a sua relevância e os objetivos da investigação. No segundo, apresenta-se a literatura 

bibliográfica mais relevante e a qual sustentará o modelo conceptual e as hipóteses 

desenvolvidas, descritos no capítulo 3. No capítulo seguinte, é explicada a metodologia 

utilizada, sendo o capítulo 4 reservado à apresentação da análise dos resultados. As conclusões e 

as limitações da investigação são apresentadas no capítulo 5. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. INTERNACIONALIZAÇÃO TRADICIONAL DAS PMES 

A criação de estratégias orientadas para a internacionalização torna-se num imperativo 

estratégico, pois possibilitam a sobrevivência das PMEs no ambiente global, fomentam o 

crescimento da empresa, a criação de valor e a obtenção de vantagem competitiva no mundo 

empresarial (Ilhéu, 2009).  

 

2.1.1. TEORIAS E MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

São abordadas as perspetivas que se consideram essenciais para a investigação: O Modelo de 

Uppsala, a Teoria das Redes, a Visão Baseada nos Recursos e a Teoria das Born Global, 

sumarizada no Quadro 1. 

O Modelo de Uppsala assume a internacionalização como um processo sequencial e 

incremental, no qual as empresas começam de uma exploração limitada e desenvolvem, 

posteriormente, novas etapas de exportação, graças ao compromisso e ao know-how adquirido 

(Johanson & Vahlane, 1977). Nesta perspetiva, assumem-se quatro fases: 1) Não há atividade 

regular de exportação; 2) Exportação inicia através de representantes independentes ou agentes; 

3) Exportação passa para um subsidiário e 4) A produção inicia no país estrangeiro (He, 2001). 

A exportação é primeiramente direcionada para mercados cultural, linguística e politicamente 

mais próximos diminuindo os riscos à internacionalização (Johanson & Vahlane, 1977).  

A Teoria das Network ou das Redes Empresariais define que o processo de 

internacionalização ocorre e é influenciado pela criação de networks (relacionamentos) com os 

clientes e empresas (Coviello & Munro, 1997). Estas ligações transformam-se no “gatilho” para 

a participação estrangeira, auxiliando a seleção e o modo de entrada naquele mercado e 

permitindo um melhor acesso a recursos e oportunidades internacionais (Coviello, 2006), sem 

estarem fisicamente presentes no país nem dispensar avultados meios humanos e financeiros 

(Ilhéu, 2009). Mais recentemente, e na revisão do modelo desenvolvido nos anos 70, Johanson e 

Vahlne (2009) concluíram que fazer parte de uma network permite partilhar informação, gerar 
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know-how internacional e construir a confiança e compromisso transfronteiriço, sendo estes 

elementos pré-condição para a expansão geográfica. 

A Visão Baseada nos Recursos considera que os recursos específicos das empresas são os 

principais impulsionadores das vantagens competitivas da atividade internacional (Barney, 

1991; Peng, 2001) e que segundo Barney (1991) devem ser valiosos, raros, imperfeitamente 

reproduzidos e insubstituíveis. São considerados por um lado a aptidão e capacidade 

internacional da gestão, os processos e rotinas organizacionais, a competitividade da oferta e os 

recursos tecnológicos e financeiros e, por outro, a informação e o conhecimento que possuem 

das oportunidades globais (Barney, 1991; Peng, 2001). 

Hamill (1997), no entanto, refere que estas teorias de negócio internacional estão a perder 

valor perante a crescente globalização e competitividade internacional. Surgem as Born 

Globals, Start-ups ou International New Ventures
6
 que, desafiando os processos de 

internacionalização graduais, nascem de dois princípios: 1) “Small is beautiful; 2) Gradual 

internationalization is dead” (Cavusgil, 1994: 18). 

As Born Global são empresas que, num curto período de tempo e desde a sua criação, 

desenvolvem uma perspetiva global em múltiplos países, comprometendo a utilização de 

recursos intangíveis para as atividades internacionais (Knight & Cavusgil, 2004). São empresas 

tipicamente caracterizadas pelo intensivo conhecimento e elevada tecnologia, sendo 

normalmente orientadas para nichos de mercados (Gabrielsson & Kirpalani, 2004). As 

características da gestão e as suas capacidades organizacionais são igualmente considerados 

atributos particulares destas empresas (Gabrielsson, Kirpalani, Dimitratos, Solberg & Zucchella, 

2008). 

No geral consideram-se a obtenção de informação e conhecimento dos mercados 

estrangeiros (Deprey et al, 2012) e o dispensar de recursos necessários para o desenvolvimento 

internacional, fatores imprescindíveis à internacionalização (Chrysostome & Rosson, 2009). 

 

 

                                                      
6 “Empresas que têm por alvo os mercados internacionais ou até globais, mesmo antes do seu nascimento e obtêm 

uma quota de vendas no estrangeiro de pelo menos 25% depois de 3 anos de actividade” (Ilhéu, 2009:71) 
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Quadro I – Sumário das teorias de internacionalização das PMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: da Autoria 

  

2.1.2. ESTÍMULOS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PMES 

É através de estímulos internos ou razões da própria empresa e estímulos externos ou razões 

orientadas pelo mercado que as empresas iniciam a sua internacionalização (Ilhéu, 2009), 

resumidos no Quadro II. Senik, Isa, Scott-Ladd e Entrekin (2010) defendem que os principais 

agentes que influenciam as PMEs para a expansão geográfica são as características das 

empresas, os fatores da indústria e as influências externas. 

Questões internas às PMEs, tais como as características e atitude, determinação e 

competências internacionais da gestão bem como a natureza da própria empresa, nomeadamente 

a estrutura organizacional e os recursos, vantagens exclusivas e capacidades da empresa para 

servir mercados internacionais, são forças para a internacionalização (Buttriss & Wilkinsson, 

2003; Senik et al, 2010; Ruzzier, Hisrich & Konecnik, 2007). Como afirma Ilhéu (2009:29) “o 

mindset global é então, o ponto fulcral ao desenvolvimento das empresas globais”.  

Por outro lado, as PMEs que possuem informação e know-how específicos dos mercados 

internacionais, bem como um produto ou serviço únicos e exclusivos, desenvolvem mais 

facilmente estratégias internacionais (Feldmeier & Hansen, 2008), sendo, no entanto, essencial 

Teoria Contextualização Autores 

Modelo 

Upssala 

A internacionalização é um processo dinâmico, gradual e 

de estádio a estádio que ocorre ao longo do tempo, 

graças ao compromisso e ao know-how adquirido 

Johanson & Vahlane, 1977 

Teoria das 

Networks 

A internacionalização ocorre e é influenciado pela criação 

de networks (relações e parcerias) com diferentes atores - 

clientes e empresas nacionais ou estrangeiras. 

Coviello & Munro, 1997; 

Coviello, 2006; 

 Johanson & Vhalne 2009 

 

Visão baseada 

nos recursos 

A internacionalização depende dos recursos específicos e 

capacidades únicas das empresas enquanto vantagens 

competitivas. 

Barney et al, 2001;  
Barney, 1991;  
Peng, 2001 

Born Globals 

A internacionalização é um processo que ocorre num 

curto período de tempo, através da criação de estratégias 

globais desde a sua criação e da utilização de recursos 

intangíveis. 

Gabrielsson & Kirpalani, 
2004;  
Gabrielsson et al, 2008; 
Lantii et al, 2007 ;  
Deprey et al, 2012 
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dispensar recursos, quer financeiros quer humanos, necessários para servir os mercados 

estrangeiros (Tiessen et al, 2001). 

A criação de políticas favoráveis e os apoios à internacionalização criadas pelos governos 

nacionais são ainda consideradas forças externas que impulsionam as PMEs a internacionalizar 

as suas atividades (Czinkota, 2004). Neste sentido, o apoio governamental não inclui apenas os 

subsídios de financiamento mas também a construção e manutenção de infraestrutura para a 

internacionalização (He, 2011).  

Certo é que o crescimento internacional possibilita a redução de custos associados, uma vez 

que a oferta é estandardizada e a sua comunicação e distribuição são globalizadas (Johansson, 

2009), fator decisivo na decisão de internacionalização. Isto faz com que a gestão possa encarar 

a atividade internacional como uma fonte de lucro, motivando as empresas a aumentarem a sua 

quota de mercado (Ilhéu, 2009).  

 

Quadro II – Estímulos internos e externos à Internacionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ilhéu (2009) 

 

Contudo, também forças externas encorajam as PMEs a lançarem-se nos mercados 

internacionais. Um mercado interno saturado e a estagnação ou declínio das vendas domésticas, 

incentivam as empresas a exportar de forma a sobreviver no mercado doméstico (Czinkota, 

Ronkainen, Moffet, 2011). Por outro lado, o aumento da concorrência e da competitividade, de 

concorrentes nacionais ou internacionais, faz com que as PMEs se sintam motivadas a 

internacionalizar (Johansson, 2009). Estes fatores induzem às empresas procurarem novas 

 Pedidos recebidos de países estrangeiros 
 Saturação do mercado doméstico 
 Aumento e pressões da concorrência 
 Estratégia de crescimento do mercado 
 Emergência de mercados atrativos 
 Estagnação ou declínio das vendas domésticas 
 Seguir um cliente importante no seu processo de internacionalização 

 Excesso de produção 
 Perceção da gestão (competências, conhecimentos e informação pessoais) 
 Vantagens específicas da empresa (informação exclusiva, produtos únicos, 

vantagens tecnológicas) 
 Incentivos governamentais 
 Benefícios fiscais e vantagens de lucro 

Estímulos 

Externos 

Estímulos 

Internos 
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oportunidades nos mercados estrangeiros para alcançarem estabilidade e crescimento 

empresarial (Leonidou, Katsikeas, Palihawadana & Spyropoulou, 2007) 

Por outro lado, o aparecimento de encomendas espontâneas de compradores e/ou 

distribuidores estrangeiros, pode levar uma empresa a aumentar o seu envolvimento em 

atividades internacionais (Buttriss & Wilkinson, 2003). De igual forma, a presença em networks 

empresariais pode igualmente estimular as PMEs a entrar em mercados estrangeiros, não só pelo 

fluxo de informação que partilham entre elas, como também pelo simples facto de 

acompanharem o reflexo internacional dos seus parceiros e clientes (Senik et al, 2010). 

Esta é uma situação cada vez mais associada à inovação tecnológica, provocada 

essencialmente pela internet, pois “torna possível que todos os produtos sejam vistos, 

experimentados ou de qualquer maneira conhecidos, num intervalo de tempo muito pequeno” 

(Ilhéu, 2009). Como afirmam Stockdale & Standing (2004), as empresas que seguem um 

parceiro online, podem ganhar mais benefícios e encontrar novas oportunidades, convergindo os 

mercados para um mercado global e um consumidor cada vez mais homogéneo (Johansson, 

2009).  

  

2.1.3. BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PMES 

Comparativamente às grandes empresas, as PMEs enfrentam maiores dificuldades frente à 

globalização económica (Todd & Javalgi, 2007). Essencialmente são consideradas barreiras 

internas, associadas às características das empresas e da oferta, e barreiras externas, 

relacionadas com as características da indústria, do mercado doméstico e estrangeiro (Cavusgil 

& Zou, 1994). 

A ausência de informação, tão típica das PMEs, parece ser uma das principais barreiras à 

internacionalização. Acresce-se o insuficiente conhecimento sobre a exportação, associado à 

dificuldade em identificar oportunidades para a exportação e à falta de experiência e de 

conhecimento para lidar com a internacionalização (Ribeiro, Bernardes & Borini, 2014).  

Por outro lado, a falta de informação sobre os mercados internacionais e as suas 

características são por elas só “obstáculos” à internacionalização (Ilhéu, 2009). Muitos 
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empresários não possuem informações detalhas sobre os mercados, produtos ou serviços 

(Westhead et al, 2001) e o desconhecimento ou incompreensão das questões culturais, 

linguísticas e políticas desse mercado dificultam a internacionalização (Lloyd & Mughan, 

2002).  

As características ou preferências do mercado e do consumidor externo podem não ser 

favoráveis aos produtos ou serviços exportados pelas empresas (Pinho & Martins, 2010). Os 

produtos podem ser inadequados ou não serem aceites no mercado internacional e a dificuldade 

e o custo associado à adaptação do produto a tais mercados impedem que as empresas iniciem a 

exportação (Hamill, 1997). 

A dimensão da empresa, considerada anteriormente como fator limitador à exportação, perde 

relevância perante as restrições organizacionais e estratégicas da empresa (Feldmeier & Hansen; 

2008). No entanto, a falta de recursos humanos para lidar com as operações de exportação, 

associados à falta de cultura internacional, limitam o desenvolvimento do processo de 

internacionalização (Milanzi, 2012). De igual forma, a insuficiência de recursos financeiros tão 

típicos das PMEs é igualmente um fator impeditivo à internacionalização (Ilhéu, 2009). As 

PMEs são normalmente caracterizadas pelo seu limitado capital e baixa flexibilidade em lidar 

com riscos financeiros e o início à exportação é um processo demorado e de elevados 

investimentos, o que implica que a sua manutenção envolva altos riscos associados (Kula & 

Tatoglu, 2003). De igual forma os elevados custos tarifários à exportação são vistos pelas PMEs 

como um investimento adicional e de risco para o negócio, desencorajando-as a iniciarem a sua 

internacionalização (Hamill, 1997). 

A natureza da indústria e dos mercados interno e estrangeiro podem ser igualmente barreiras 

à exportação. A falta de um meio envolvente de negócios competitivos no mercado doméstico 

pode influenciar negativamente a exportação (Ilhéu, 2009). Contrariamente, um mercado ou 

uma indústria com forte concorrência tem potencial para levar as empresas para mercados 

estrangeiros (Milanzi, 2012).  

A falta de contactos no estrangeiro é igualmente um impedimento à exportação (Pinho & 

Martins, 2010). Como afirmam os mesmos: “uma série de barreiras à exportação podem ser 
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contornadas se a gestão construir e explorar relações sociais com membros de organizações 

nacionais ou estrangeiros” (Pinho & Martins, 2010: 270). 

Os reduzidos incentivos e apoios governamentais e os regulamentos e regras desfavoráveis à 

exportação são também considerados entraves para as PMEs, podendo forçar a um aumento de 

capital necessário para o início das operações internacionais (Ribeiro et al, 2014). As políticas 

governamentais devem então ter especial atenção na questão da internacionalização (Todd & 

Javalgi, 2007). 

 

2.2. O E-BUSINESS E AS PMES 

Segundo Fillis, Johansson e Wagner (2003), e-business refere-se a qualquer negócio 

realizado através de uma rede eletrónica, quer seja pela troca de ficheiros de dados, existência 

de um site, a utilização de sites de outras empresas ou a compra ou venda de produtos ou 

serviços online. Apoia-se na incorporação das tecnologias da internet nos processos 

organizacionais e de negócios, estabelecendo a ligação com consumidores, fornecedores, 

parceiros e fornecendo também serviços de e-commerce
7
 (Rodgers, Yen & Chou, 2002).  

Apesar de e-business ser muitas vezes usado como sinónimo de e-commerce, este último 

termo é apenas uma das atividades do e-business (Gilmore, Gallagher & Henry, 2007). Nas 

empresas, o e-commerce pode assumir, consoante os agentes envolvidos, três categorias: com o 

consumidor, business-to-consumer (B2C); com empresas, business-to-business (B2B) ou com 

agências governamentais, business-to-administration (B2A/B2G) (Ferrão, 2000). Importa 

referir que a presença digital pode assumir diferentes formatos, pois uma empresa pode recorrer 

à internet mas não possuir plataformas de comércio eletrónico (Carrera, 2009). Raymond e 

Bergeron (2008) apresentam, de acordo com a literatura académica, três outras funcionalidades 

do e-business para além do e-commerce: e-intelligence, e-communication e e-collaboration. 

O E-intelligence baseia-se na utilização da informação disponível na internet para melhorar 

as suas operações empresariais e procurar novas oportunidades de negócio. E-communcation é a 

                                                      
7 Segundo estudo do Eurostat (2002) e-commerce é “a transação de bens e serviços entre computadores mediados por 

redes informáticas, sendo que o pagamento ou entrega dos produtos transacionados não terá que ser, necessariamente, 

feito através dessas redes”. 
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funcionalidade do e-business mais frequente nas PMEs e refere-se à comunicação direta entre 

clientes e funcionários e à promoção dos seus produtos ou serviços. E-collaboration consiste na 

integração e partilha de informação com os parceiros empresariais, permitindo uma melhor 

gestão da cadeia de valor dos produtos e serviços (Raymond & Bergeron, 2008). 

Cada vez mais as PMEs europeias e portuguesas aderem ao mundo digital como se apresenta 

nas Figuras II e III.  

 

Figura II – Adopção das tecnologias para e-business nas empresa, EU 28 (%), 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat, 2013 

 

Embora o e-commerce represente uma grande oportunidade para as PMEs competirem de 

forma igualitária com as grandes empresas, a sua utilização é ainda limitada (Grandon & 

Pearson, 2004), principalmente pela falta de recursos humanos, recursos financeiros e do 

reduzido know-how das PMEs (Fillis et al, 2004a). Tiessen et al (2001) defendem, no entanto, 

que uma abordagem incremental deve ser considerada parte de estratégia da adoção do e-

business, na qual as empresas numa primeira fase apenas estão presentes na Web e 

posteriormente procedem ao desenvolvimento de uma maior sofisticação online. 

 

Figura III – E-commerce por dimensão das empresas portuguesas (%), 2012 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2013 
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2.3. O E-BUSINESS E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PMES 

Hamill (1997), ao examinar os efeitos da internet nos negócios internacionais, concluiu que 

estes podem ser facilitados pela utilização da mesma. Outros estudos têm igualmente 

demonstrado os resultados de Hamill (Fillis et al, 2003; Fillis et al, 2004a; Gilmore et al, 2007; 

Petersen & Welch, 2003; Karavdic & Gregory, 2005; Kula & Tatoglu, 2003; Mathews et al, 

2011: Pezderka & Sinkovics, 2011; Tiessen et al, 2001).  

Há quem defenda que a natureza do negócio internacional foi modificada pela utilização da 

internet e suas ferramentas, tanto que, inclusive, é referida por Internetalização
8
 (Buttriss & 

Wilkinson, 2003). As estratégias de e-business devem, no entanto, alinhar-se com a estratégia 

global da empresa, sendo por vezes necessária a reflexão e a eventual reorientação política de 

negócio (Todd & Javalgi, 2007). 

 

2.3.1. VANTAGENS DO E-BUSINESS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PMES 

As vantagens do e-business na internacionalização das PMEs serão apresentadas de acordo 

com as quatro funcionalidades de e-business desenvolvidas por Raymond e Bergeron (2008), 

anteriormente referidas. No geral, a internet tem o potencial de reduzir as incertezas em realizar 

negócios em mercados estrangeiros, funcionando como um instrumento de expansão no 

mercado externo (Petersen & Welch, 2003).  

 

a) E-intelligence 

A web e o mundo online permitiram que a atuação das PMEs seja semelhante às empresas 

globais (Fillis et al, 2003; Sinkovics et al, 2012), proporcionando novas oportunidades para as 

chegarem a mercados internacionais, essencialmente pela redução de algumas barreiras 

tradicionais à exportação (Chrysostome & Rosson, 2009; Gilmore et al, 2007; Deprey et al, 

2012).  

Mathews et al (2011) concluem que a internet é uma ferramenta que permite a entrada das 

PMEs no mercado estrangeiro bem como o seu crescimento internacional. De facto, o impacto 

                                                      
8 “É o processo de uma empresa em comprometer recursos para o comércio eletrónico e para transações mediadas na 

internet, incluindo comunicação e coordenação de relações interna e externas” (Buttriss & Wilkinson, 2003: 1) 
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mais visível da presença digital está na capacidade de converter as PMEs quase 

instantaneamente globais e de as posicionar automaticamente em diversos mercados 

estrangeiros (Chrysostome & Rosson, 2009), reduzindo os desafios relacionados com a 

eficiência e o alcance global (Todd & Javalgi, 2007).  

Por outro lado, o sucesso internacional está associado à máxima obtenção de informação 

sobre os mercados estrangeiros (Feldmeier & Hansen, 2008) e tem sido sugerido que a internet 

permite melhorar as capacidades das empresas na recolha de informações internacionais 

(Hamill, 1997) e na transferência de conhecimentos (Petersen & Welch, 2003). De facto, graças 

à internet as PMEs podem aceder a um leque variado de informação de forma rápida, fácil e a 

baixo custo (Dubelaar, Sohal & Savic, 2005) melhorar a gestão da informação bem como tornar 

mais eficaz a transferência de informação e conhecimento (Todd & Javalgi, 2007).  

Ilhéu (2009: 69) afirma que graças às “melhorias revolucionárias das tecnologias de 

informação e comunicação, tornam a aquisição do conhecimento crítico, possível até para as 

empresas mais pequenas, permitido o seu sucesso no estrangeiro”. De facto, a internet pode 

mesmo melhorar a aprendizagem sobre as operações internacionais através de um acesso mais 

rápido e amplo a informações relevantes (Petersen & Welch, 2003). As empresas têm a hipótese 

de obter vantagem competitiva de forma mais rápida e flexível por estarem conectadas à 

internet, pois podem chegar a diferentes áreas geográficas e distribuir informação sobre os seus 

produtos (Fillis et al, 2004a; Fillis et al, 2004). 

Isto possibilita o desenvolvimento de estratégias de exportação para os mercados mais 

propícios e indicados para o negócio da empresa (Karavdic, 2006; Pinho & Martins, 2010) e a 

diminuição da configuração e dos custos operacionais e estratégicos, graças à facilitação de 

processos e virtualização das operações (Carrera, 2009). Reduz, portanto, os custos associados e 

percecionados para a internacionalização (Ferrão, 2000). 

 

b) E-communcation  

Simultaneamente, a internet possibilita que as PMEs comuniquem com consumidores, 

clientes, fornecedores e parceiros empresariais, promovendo uma comunicação mais assertiva 
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(Fillis et al, 2003; Fillis et al, 2004a) em tempo real e de baixo custo (Karavdic, 2006; Gilmore 

et al, 2007). Petersen e Welch (2003) consideram inclusive que a internacionalização pode ser 

acelerada graças a esta ferramenta de e-business, pois permite a comunicação com diversos 

clientes de diferentes países de forma rápida e interativa (Karavdic & Gregory, 2005). 

Através do e-business as empresas podem divulgar, promover os seus produtos ou serviços 

para distintos mercados (Karavdic, 2006; Gabrielsson & Kirpalani, 2004), reduzindo assim as 

despesas associadas às estratégias de marketing e os custos de impressão do material, tais como 

brochuras e catálogos (Gilmore et al, 2007). É portanto uma estratégia potencializadora para a 

publicidade internacional (Kula & Tatoglu, 2003). 

Por outro lado e como afirmam os mesmos autores, o e-business pode igualmente aumentar a 

visibilidade e a credibilidade da imagem corporativa (Kula & Tatoglu, 2003) através de um site 

eficiente que responda a perguntas sobre produtos e serviços em várias línguas (Gilmore et al, 

2007). 

 

c) E-collaboration  

Uma empresa com presença digital aumenta drasticamente a sua exposição a potenciais 

parceiros de negócios – fornecedores, clientes, intermediários – que podem facilitar o 

envolvimento em diversos mercados internacionais (Petersen et al, 2002).  

A capacidade de obtenção, análise e partilha de informação na internet pode ser benéfica 

para a seleção de parceiros locais (Chrysostome & Rosson, 2009). Certo é que o e-business 

permite a emergência de networks empresariais (Avlonitis & Karayanni, 2000; Pezderka & 

Sinkovics 2011) e, por conseguinte, uma melhor integração das networks nos processos 

empresariais fundamentais para a internacionalização (Dubelaar et al, 2005; Fillis et al, 2003). 

Por outro lado, a comunicação rápida e eficiente na internet possibilita o aperfeiçoamento 

das relações com fornecedores, colaboradores e consumidores (Carrera, 2009). Isto torna-os 

participantes ativos na partilha de informação fundamental para a empresa, pois permite obter 

um melhor conhecimento das suas necessidades e criar oportunidades para desenvolver 

estratégias de exportação (Karavdic & Gregory, 2005). 
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Se por um lado, possibilita encontrar um parceiro empresarial no estrangeiro, por outro 

permite a criação de estratégias personalizadas (Fillis et al, 2004a). Neste sentido as empresas 

conseguem aplicar estratégias de marketing one-to-one (Dubelaar et al, 2005), quer seja na 

adaptação da oferta às necessidades das networks, clientes e consumidores (Chrysostome & 

Rosson, 2009), quer seja na criação de novos serviços e produtos consoante as características 

internacionais (Karavdic & Gregory, 2005). 

Mathews & Healy (2006) defendem, inclusive, que estes intermediários empresariais online 

e o ritmo acelerado da internacionalização devido à internet reforçam a importância de uma 

contextualização da perspetiva da Teoria das Networks. 

 

d) E-commerce  

O comércio eletrónico é considerado cada vez mais como uma ferramenta essencial para 

alcançar mercados internacionais, ainda que pouco desenvolvido pelas PMEs (Karavdic, 2006). 

O e-commerce é um novo canal de vendas e distribuição para as empresas, podendo 

encomendar, oferecer e vender os seus produtos ou serviços diretamente ao consumidor.  

Como consequência, os mecanismos de internacionalização convencionais estão a sofrer 

alterações, pois é possível o descarte de intermediários e agentes empresariais no acesso a 

mercados internacionais (Chrysostome & Rosson, 2009; Fillis et al, 2003) e a redução dos 

custos de transação (Dubelaar et al, 2005). No entanto, como afirmam Gurãu e Merdji (2008) 

esta característica é apenas verificada para produtos ou serviços digitais. Neste sentido, para 

produtos físicos, deve ser implementado um sistema de distribuição complementar (idem). 

Certo é que as empresas podem, assim, entrar em diferentes mercados sem investimentos 

estrangeiros diretos substanciais, reduzindo o investimento inicial para a exportação (Petersen & 

Welch, 2003). 

 

O Quadro III expõe o resumo da literatura anteriormente desenvolvida, e que servirá de base 

para responder às questões de investigação iniciais. 
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Quadro III – Quadro resumo da literatura  
 

 

 
 
 
 
 

H Dimensões Indicadores Fundamentação 

H1  
H3 

B
ar

re
ir

as
 Barreiras Internas               

*Informação insuficiente Feldmeier & Hansen, 
2008;  
Kula & Tatoglu, 2003;  
Lloyd & Mughan, 2002; 
Hamill, 1997;  
Milanzi, 2012 

*Falta de conhecimento 

*Insuficiência de capital financeiro 

*Produtos inadequados 

*Qualificações organizacionais insuficientes 

H2  
H4 

Barreiras Externas 

*Falta de um meio envolvente competitivo Pinho & Martins, 2010; 
Ribeiro et al, 2014;  
Todd & Javalgi, 2007 

*Falta de apoios e suportes à exportação 

*Falta de contactos no estrangeiro 

H5 

Fu
n

ci
o

n
a

lid
a

d
e

s 
d

o
 e

-b
u

si
n

es
s 

n
a 

in
te

rn
ac

io
n

al
iz

aç
ão

 

E-intelligence 

*Penetração em diversos mercados 

Chrysostome & Rosson, 
2009;  
Deprey et al, 2012; 
Dubelaar et al, 2005;  
Fillis et al, 2004a; 
Gabrielsson & Kirpalani, 
2004;  
Gilmore et al, 2007; 
Karavdic, 2006; 
Kula & Tatoglu, 2003;  
Mathews et al, 2011;  
Pezderka & Sinkovics 
2011;  
Todd & Javalgi, 2007 

*Posicionamento em diversos mercados 

*Crescimento internacional 

*Acesso e transferência a informação 

*Novas oportunidades de negócios internacionais 

*Estratégias de exportação eficazes 

*Diminuição da configuração e dos custos 
operacionais 

E-communication 

*Comunicação rápida, eficiente e interativa 

*Divulgação e promoção em diferentes mercados  

*Aumento da imagem corporativa 

E-collaboration 

*Ligação direta com os consumidores e clientes 

*Criação de networks e integração dos agentes 
nos processos empresariais 

*Personalização de estratégias 

*Adaptação das atividades empresariais 

*Novos serviços e produtos de acordo com 
características internacionais 

E-commerce 

*Venda direta ao consumidor/cliente 

*Descarte de intermediários e agentes 
empresariais 

*Redução de investimento para a expansão 
internacional 

H6 

Es
tí

m
u

lo
s 
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Buttriss & Wilkinson, 
2003;  
Czinkota et al, 2011; 
Czinkota, 2004;  
Deprey et al, 2012; 
Feldmeier & Hansen, 
2008;  
Ilhéu, 2009;  
Johansson, 2009;  
Senik et al, 2010 
 

*Vantagens de lucro 

*Excesso de produção 

*Perceção da gestão (competências, 
conhecimentos e informação pessoais) 

*Vantagens específicas da empresa (informação 
exclusiva, produtos únicos, vantagens 
tecnológicas) 

*Incentivos governamentais 

H7 
Estímulos 
Externos 

*Saturação do mercado doméstico 

*Estagnação ou declínio das vendas domésticas 

*Pedidos recebidos de países estrangeiros 

*Estratégia de crescimento do mercado 

*Emergência de mercados atrativos 

*Aumento e pressões da concorrência 

*Seguir um cliente ou parceiro empresarial 
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CAPÍTULO III – MODELO DE PESQUISA 

3.1. MODELO CONCEPTUAL E HIPÓTESES DE PESQUISA 

Tendo como ponto de partida o resumo da literatura (Quadro III) apresentado no Capítulo II 

propõe-se o seguinte modelo conceptual e as respetivas hipóteses. 

 

Figura IV – Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

H1: As PMEs portuguesas percecionam barreiras internas na internacionalização 

tradicional. 

H2: As PMEs portuguesas percecionam barreiras externas na internacionalização 

tradicional. 

H3: As PMEs portuguesas percecionam a minimização das barreiras internas da 

internacionalização tradicional através do e-business. 

H4: As PMEs portuguesas percecionam a minimização das barreiras externas da 

internacionalização tradicional através do e-business. 

H5: As PMEs portuguesas percecionam que o e-business é uma ferramenta vantajosa para a 

internacionalização. 

H6: As PMEs portuguesas percecionam estímulos internos para adotar estratégias de e-

business na internacionalização. 

H7: As PMEs portuguesas percecionam estímulos externos para adotar estratégias de e-

business na internacionalização. 

 

3.2. METODOLOGIA 

Uma vez que a investigação pretende estudar a perceção das PMEs sobre as barreiras à 

internacionalização e as vantagens de e-business seguiu-se uma filosofia dedutiva. Segundo 

Silva e Menezes (2001:25) “o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das 

premissas”. Para o desenvolvimento deste estudo adotou-se a pesquisa quantitativa exploratória 
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que segundo Gil (1991 in Silva, 2001:21) “visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema”. 

A recolha de dados foi realizada através de um inquérito online
9
 e que aborda três principais 

temáticas: as barreiras à internacionalização; as funcionalidades de e-business para a 

internacionalização e os estímulos para a adoção de estratégias de e-business na exportação. O 

questionário conta com 10 questões todas fechadas e obrigatórias e utilizaram-se escalas de 

escolha múltipla, dicotómicas e de Likert (de 7 graus).  

Para a obtenção de respostas recorreu-se inicialmente a uma base de dados do Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) – lista PME Líder 2013 – 

estando incluídas empresas exportadoras e não exportadoras. Posteriormente contou-se com a 

participação da Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas (ANPME) na divulgação 

do questionário perante os seus associados não exportadores e finalmente com uma base de 

dados de pequenas e médias empresas sem atividade no estrangeiro disponibilizada pelo 

Informa D&B. 

 

3.3. PERFIL DA AMOSTRA E RECOLHA DE DADOS 

Uma vez que se pretende identificar quais as barreiras à internacionalização e os estímulos 

par a adoção de estratégias de e-business com vista à internacionalização, foram consideradas 

apenas PMEs sem atividade empresarial no estrangeiro. Estas correspondem a 90% num 

universo de 348 mil PMES, ou seja, 313.200 mil empresas (INE, 2011). Recorreu-se, portanto, à 

técnica de amostragem não probabilística por juízo, pois foram selecionados membros com base 

no “bom julgamento” de que sejam representativos da população (Silva, 2001). 

Considerando as bases de dados disponibilizadas, foram enviados 6044 emails, com um 

breve resumo e objetivos do estudo e o link de acesso ao questionário. Os inquéritos foram 

autoadministrados através da plataforma Qualtrics. Realizaram-se pré-testes a duas empresas, 

de sectores distintos, dos quais resultaram ligeiras alterações e correções. O inquérito final foi 

                                                      
9 Inquérito (Ver Anexo 5) 
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enviado às empresas entre 26 de Fevereiro e 11 de Março, e disponibilizado até 14 de Março. 

Durante este período foi enviado um único email lembrete às empresas.  

Obtiveram-se 283 respostas, mas apenas 108 foram consideradas válidas. O Quadro IV 

resume este processo. Solicitou-se que o questionário fosse respondido pela gestão, 

administração ou pelos responsáveis das orientações estratégicas da empresa, já que seriam os 

que possuíam o conhecimento mais adequado para o desenvolvimento do estudo.  

 

Quadro IV – Perfil da Amostra 

Universo PMEs portuguesas  

Unidade Amostral/Elementos PMEs sem atividade no estrangeiro/não exportadoras 

Método de Seleção da Amostra Não probabilística – Amostra propositada/por juízo 

Base de Dados ANPME; Informa D&B; IAPMEI 

Emails 6044 

Totalidade Respostas 223 

Respostas Válidas (Amostra) 108 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. TRATAMENTO DE DADOS 

A análise dos inquéritos foi assistida por computador, realizada através do software de 

análise quantitativa de dados SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). No entanto 

foram realizadas algumas alterações para o desenvolvimento do estudo. 

A partir da média dos indicadores referentes a cada sub-dimensão, criaram-se os índices 

sintéticos: “Barreiras internas” e Barreiras “Externas”; “E-intelligence”, “E-communication”, 

“E-collaboration” e “E-commerce” e “Estímulos Internos” e “Estímulos Externos”. Todos os 

índices foram igualmente recodificados com valores estandardizados (z-scores) para análises 

posteriores. A dimensão “E-business” foi criada através da média dos índices relativos às 

funcionalidades de e-business (sub-dimensões). 

  

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A amostra é composta por 108 empresas, das quais 50% são micro, 36,1% pequenas e 13,9% 

médias
10

. 50% são empresas de serviços, 25% são do sector de comércio, 18,5% de construção, 

16,7% de indústria, e 0,9% de transportes e turismo
11

. Mais de metade, 53,7%, das empresas 

desenvolvem atividades B2C, 43,5% B2B e apenas 2,8% são B2G. Relativamente à localização 

das empresas 30,6% empresas são da Região Autónoma dos Açores, 25% da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, 25% da Região Norte, 13,9% da Região Centro, 2,8% da Região do Alentejo, 

1,9% da Região do Algarve e apenas uma empresa da Região Autónoma da Madeira. Mais de 

metade das empresas, 70,4%, consideram que o e-business é uma ferramenta apropriada e 

vantajosa para a expansão da sua atividade empresarial, sendo 48,7% micro empresas, 40,8% 

pequenas e apenas 10,5% médias empresas
12

 

 

 

 

                                                      
10Caracterização da Amostra (Ver Anexo 6) 
11A percentagem total das respostas é de 112% (n=121). Trata-se de uma pergunta de escolha múltipla, pelo que 

algumas empresas selecionaram mais do que uma opção. 
12Caracterização da Amostra – Vantagem de e-business por dimensão de empresa (Ver Anexo 7) 
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4.3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.3.1. ANÁLISE DA FIABILIDADE DOS ÍNDICES SINTÉTICOS 

Uma vez que se procedeu à criação de índices sintéticos de cada sub-dimensão mencionados 

no enquadramento teórico, foi necessário analisar a fiabilidade dos mesmos. Para isso, recorreu-

se ao cálculo do Alpha de Cronbach. Em todos os índices, o valor do coeficiente é superior a 

0,5
13

, correspondendo aos critérios de aceitação e fiabilidade de George e Mallery (2003). 

 

4.3.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados de acordo com as hipóteses formuladas anteriormente. 

Assim, esta secção está dividida em quatro capítulos: “Barreiras à Internacionalização”, “E-

business e as barreiras tradicionais”, “Funcionalidades de e-business na internacionalização” e 

“Estímulos à Internacionalização”. 

 Para responder às H3 e H4 recorreu-se à Correlação Linear. Para a restantes hipóteses, foi 

realizada uma análise individual de cada indicador, comparando-se para cada um deles, a média 

de respostas com a média do respetivo índice. Pretende-se, assim, identificar, em termos 

médios, quais os indicadores mais percecionados pela amostra do estudo em todas as sub-

dimensões.  

 

a) Barreiras à internacionalização 

As hipóteses estudadas nesta secção foram “As PMEs portuguesas percecionam barreiras 

internas na internacionalização tradicional” (H1) e “As PMEs portuguesas percecionam 

barreiras externas na internacionalização tradicional” (H2). 

Segundo o Gráfico I, verifica-se que a amostra identifica algumas barreiras internas
14

 à 

internacionalização. A “Falta de informação” (4,47); a “Falta de conhecimento do mercado” 

(4,91) e a “Insuficiência de capital financeiro” (4,74) são as que a amostra mais concorda, pois 

apresentam valores superiores à média do Índice Sintético (4,32) e ao valor central do gráfico 

(4,00). De facto, a falta de informação e de capital financeiro (Ilhéu, 2009), associado à falta de 

                                                      
13 Análise do Índices Sintéticos (Ver Anexo 8) 
14 Análise Descritiva Indicadores – Barreiras Internas (Ver Anexo 9) 
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3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Informação 
insuficiente 

Falta de 
conhecimento 

Insuficiência de 
capital financeiro 

Produtos 
inadequados 

Qualificações 
organizacionais 

insuficientes 

Média Indicador 
Média Indice 

Escala  Crescente: 1 - Discordo Totalmente a 7 - Concordo Totalmente. 3 - Não concordo nem discordo 

Média Indice: 4,32 
Desvio Padrão: 1,057 

conhecimento sobre a exportação (Ribeiro et al, 2014) e do mercado internacional (Lloyd & 

Mughan, 2002), têm sido sugeridos como os principais impedimentos ao início da exportação e 

o contexto empresarial português parece não fugir à regra. 

 

Gráfico I – Barreiras Internas 

 

 

 

 

Por outro lado, com valores inferiores ao valor central do gráfico e por conseguinte da média 

do índice, encontram-se “Produtos inadequados ao mercado estrangeiro” e “Qualificações 

organizacionais insuficientes”. A amostra discorda portanto que estes fatores sejam impeditivos 

à internacionalização, com uma média de 3,72 e 3,78, respetivamente, contrastando assim as 

conclusões de Hamill (1997) e de Milanzi (2012). 

Tendo em conta o Gráfico II, verifica-se que todas as barreiras externas são compreendidas 

pela amostra, pois a média dos indicadores é superior ao valor central do gráfico (4,00)
 15

. A 

“Falta de contactos no estrangeiro” (4,96) é a barreira que a amostra mais concorda, valor 

superior à média do índice (4,67). Está em linha com o pensamento de Pinho e Martins (2010), 

na qual as PMEs mais facilmente iniciam a exportação se construírem e explorarem relações 

com organizações nacionais ou estrangeiras. Isto enfatiza assim a importância da Teoria das 

Networks para a internacionalização das PMEs, pois como tem sido sugerido, fazer parte de uma 

network pode minimizar algumas barreiras à internacionalização (Coviello & Munro, 1997; 

Johanson & Vahlne, 2009).  

A “Falta de apoios e suportes à exportação” (4,73) é igualmente consentida como obstáculo à 

internacionalização, sugerindo assim, que haja uma participação mais assertiva dos agentes 

governamentais no desenvolvimento de apoios à expansão das PMEs (Todd & Javalgi, 2007). 

No entanto, a “Falta de um meio envolvente competitivo” (4,32) apresenta um valor inferior à 

média do índice (4,67), pressupondo que a amostra concorda menos que este fator seja um 

                                                      
15 Análise Descritivas Indicadores – Barreiras Externas (Ver Anexo 10) 
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Falta de um meio envolvente 
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exportação 

Falta de contactos no estrangeiro 

Média Indicador 
Média Indice 

Média Indice: 4,67 
Desvio Padrão: 1,291 

Escala  Crescente: 1 - Discordo Totalmente a 7 - Concordo Totalmente. 3 - Não concordo nem discordo 

impedimento significativo à exportação das PMEs portuguesas. Refuta portanto a teoria de 

Milanzi (2012) no qual as empresas inseridas em mercados ou indústrias competitivos são mais 

propensas a internacionalizar. 

 

Gráfico II – Barreiras Externas 

 

 

 

 

Deste modo, e apesar de a amostra não concordar que os produtos inadequados ao mercado 

estrangeiro e as reduzidas qualificações organizacionais sejam barreiras à internacionalização, 

as H1 e H2 não se rejeitam. 

 

b) Minimização das barreiras tradicionais através do e-business 

As hipóteses tratadas nesta secção foram “As PMEs portuguesas percecionam a minimização 

das barreiras internas da internacionalização tradicional através do e-business” (H3) e “As 

PMEs portuguesas percecionam a minimização das barreiras externas da internacionalização 

tradicional através do e-business” (H4). Recorreu-se à Correlação Linear Simples
16

 entre a 

dimensão “E-business” e os respetivos índices sintéticos “Barreiras Internas” e “Barreiras 

Externas”, representados nos Gráficos V e VI.  

Relativamente às primeiras, apesar dos resultados não serem estatisticamente significativos 

(p= 0.303) permitem, no entanto, sustentar a H3, pois verifica-se uma correlação negativa entre 

as barreiras internas e e-business (r=-0,100)
17

. Isto significa que quando uma variável aumenta a 

outra diminui. Desta forma, as empresas compreendem as funcionalidades de e-business na 

minimização das barreiras internas tradicionais, no entanto, não é estatisticamente significativa, 

sendo possível que seja consequência da reduzida amostra do estudo. Esta situação corrobora 

com a teoria existente, na qual a internet possibilita reduzir o medo em realizar negócios 

                                                      
16 “A correlação linear simples permite obter uma medida (coeficiente de correlação r de Pearson) através da qual se 

determina a força ou intensidade de uma associação linear entre duas ou mais variáveis quantitativas ou tratadas 

como tal (escalas tipo Likert)” (Brites, 2010). 
17 Correlação E-business e Barreiras Internas (Ver Anexo 11) 
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internacionais e reduz algumas das barreiras tradicionais à exportação (Chrysostome & Rosson, 

2009; Gilmore et al, 2007; Deprey et al, 2012).  

Desta forma, e tendo em conta os resultados anteriormente apresentados, pode-se concluir 

que o e-business pode minimizar as barreiras internas percecionadas pela amostra, na medida 

em que fornece informações do mercado internacional (Hamill, 1997; Feldmeier & Hansen, 

2008) e permite a transferência de conhecimento (Petersen & Welch, 2003; Todd & Javalgi, 

2007). Por outro lado, desenvolver negócios na internet pode reduzir os custos iniciais à 

exportação, tal como defendem Carrera (2009) e Ferrão (2000), contornando assim, o 

insuficiente capital financeiro tão típico das PMEs para a exportação. 

Relativamente às barreiras internas, observa-se que não há correlação entre as variáveis “E-

business” e “Barreiras Externas” (r= 0,004)
18

. Isto significa que, na perceção das PMEs, não 

existe qualquer ligação entre as funcionalidades do e-business e a minimização de barreiras 

externas.  

Estas conclusões são incertas, pois vários autores sugerem que a internet possibilita a 

redução de algumas barreiras tradicionais à exportação (Chrysostome & Rosson, 2009; Gilmore 

et al, 2007; Deprey et al, 2012), nomeadamente encontrar parceiros de negócios internacionais, 

que podem auxiliar nos processos para a internacionalização (Avlonitis & Karayanni, 2000; 

Petersen et al, 2002; Pezderka & Sinkovics 2011). No entanto, esta relação não é percecionada 

pelas PMEs, pelo que se rejeita a H4. 

 

c) Funcionalidades do e-business na internacionalização 

Nesta secção pretende-se responder à hipótese “As PMEs portuguesas percecionam que o e-

business é vantajoso para a internacionalização (H5).  

De uma forma geral, cerca de 70% da amostra afirma que o e-business é uma ferramenta 

apropriada/vantajosa para a expansão da sua atividade empresarial. No entanto, serão estudadas 

as quatro funcionalidades de e-business - e-intelligence, e-communication, e-collaboration e e-

commerce – através da análise dos índices sintéticos referentes às sub-dimensões de e-business, 

                                                      
18

 Correlação E-business e Barreiras Externas (Ver Anexo 12) 
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de forma a identificar quais as vantagens mais reconhecidas. Verifica-se que as PMEs 

identificam todas as funcionalidades de e-business como instrumentos vantajosos para a 

internacionalização, pois as médias dos indicadores são superiores ao valor central dos gráficos 

(4,00).  

De acordo com o Gráfico III, verifica-se que a amostra concorda mais que o “Acesso e 

transferência a informação” (5,75) e “Novas oportunidades de negócios internacionais (5,61) 

são funcionalidades de E-intelligence
19

vantajosas para a internacionalização, estando por isso de 

acordo com as conclusões de Hamill (1997) e Feldmeier e Hansen (2008).  

 

Gráfico III - E-intelligence 

 

 

 

 

 

Contrariamente, as PMEs concordam menos que as restantes funcionalidades sejam 

vantagens à exportação, pois os indicadores apresentam valores inferiores ao do índice (5,48). A 

“Diminuição da configuração e dos custos operacionais” (5,28) é a menos significativa, 

contrariando, portanto, o pensamento Carrera (2009) e de Ferrão (2000), de que através da 

internet, os custos associados à internacionalização são minimizados. 

Relativamente à sub-dimensão E-communication
20

 constata-se, através do Gráfico IV, que a 

“Divulgação e promoção em diferentes mercados” (5,78) e “Comunicação rápida, eficiente e 

interativa” são as funcionalidades que as PMEs mais concordam que auxiliam à 

internacionalização. Estes resultados apoiam as conclusões de Fillis et al (2003) e de Karavdic e 

Gregory (2005). A menos considerada foi o “Aumento da imagem corporativa” (5,67), pelo que 

as conclusões de Kula e Tatoglo (2003) e de Gilmore et al (2007), no qual através de um site 

eficiente as empresas podem aumentar a imagem corporativa, não são significativas à amostra. 

 

                                                      
19

 Análise Descritiva Indicadores – E-intelligence (Ver Anexo 13) 
20

 Análise Descritiva Indicadores – E-communication (Ver Anexo 14) 



 

E-business e a internacionalização: perceção das PMEs portuguesas 

27 

 

5,76 5,78 

5,67 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Comunicação rápida, eficiente e 
interativa 

Divulgação e promoção em 
diferentes mercados 

Aumento da imagem corporativa 

Média Indicador 

Média Indice 

Média Indice: 5,73 
Desvio Padrão: 0,97 

Escala  Crescente: 1 - Discordo Totalmente a 7 - Concordo Totalmente. 3 - Não concordo nem discordo 

5,62 

5,45 

5,48 

5,46 5,39 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Ligação direta com 
consumidores e 

clientes 

Criação de networks e 
integração dos 

agentes nos processos 
empresariais 

Personalização de 
estratégias 

Adaptação das 
atividades 

empresariais 

Novos serviços e 
produtos de acordo 
com características  

internacionais 

Média Indicador 

Média Indice 

Média Indice: 5,48 
Desvio Padrão: 0,96 

Escala  Crescente: 1 - Discordo Totalmente a 7 - Concordo Totalmente. 3 - Não concordo nem discordo 

Gráfico IV – E-communication 

 

 

 

 

No Gráfico V, que representa a sub-dimensão E-collaboration
21

, verifica-se que a amostra 

apenas concorda que a “Ligação direta com consumidores e cliente final” (5,62) é uma 

capacidade vantajosa para a internacionalização. As PMEs percebem assim que a internet 

auxilia o contacto direto com os agentes, estando de acordo com o pensamento de Petersen et al 

(2002).  

À exceção de “Personalização de estratégias”, cuja média do indicador é igual à média do 

índice (5,48), significando por isso que a amostra nem discorda nem concorda que esta 

capacidade possa ser vantajosa para a internacionalização, todas as restantes funcionalidades são 

pouco concordadas pelas PMEs, pois apresentam valores inferiores ao do índice. A menos 

valorizada é a possibilidade do E-collaboration criar “Novos serviços e produtos de acordo com 

características internacionais” (5,39). As conclusões de Karavdic e Gregory (2005) de que na 

internet e através das networks empresariais as PMEs conseguem criar mais facilmente produtos 

e serviços consoantes necessidades internacionais é pouco aceite pela amostra. 

 

Gráfico V – E-collaboration 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as funcionalidades do E-commerce
22

 apresentadas no Gráfico VI, verifica-se 

que as PMEs concordam que através do e-business é possível a “Venda direta ao 

                                                      
21

 Análise Descritiva Indicadores – E-collaboration (Ver Anexo 15) 
22

 Análise Descritiva Indicadores – E-commerce (Ver Anexo 16) 
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consumidor/cliente” (5,55). Por outro lado a amostra concorda menos que a possibilidade de 

descartar intermediários empresariais, possíveis através da venda direta, e a redução do 

investimento inicial para a expansão através do E-commerce sejam vantajosas para a 

internacionalização. As conclusões de Chrysostome e Rosson (2009) e Petersen e Welch (2003) 

parecem ser pouco verificadas pelas PMEs portuguesas.  

  

Gráfico VI – E-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos validam o enquadramento teórico, pois definem quais as vantagens 

que, na perceção das empresas, são as mais preponderantes. Posto isto, pode-se concluir que, de 

forma geral, as PMEs as empresas compreendem as facilidades do e-business, pelo que a H5 

não se rejeita.  

 

d) Estímulos à internacionalização 

Nesta secção são estudadas as seguintes hipóteses: “As PMEs portuguesas percecionam 

estímulos internos para adotar estratégias de e-business na internacionalização” (H6) e “As 

PMEs portuguesas percecionam estímulos externos para adotar estratégias de e-business na 

internacionalização” (H7).  

Constata-se, através do Gráfico VII, que nem todos os estímulos internos são aplicados ao 

contexto empresarial português
23

. As “Vantagens específicas da empresa” (5,18) e a “Perceção 

da Gestão” (5,04) são os incentivos internos que as PMEs mais concordam e que, na sua 

perceção, podem levar à adoção de e-business. Mathews & Healy (2006) consideram que estes 

fatores são fundamentais para a internacionalização online e, conectadas à internet, as empresas 

têm a hipótese de obter mais facilmente vantagem competitiva (Fillis et al, 2004). Estes 
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 Análise Descritiva Indicadores – Estímulos Internos (Ver Anexo 17) 
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resultados sustentam igualmente as conclusões de Barney (1991) de que a internacionalização 

depende dos meios específicos da empresa, suportando portanto a Visão Baseada nos Recursos. 

Por outro lado, a amostra discorda que “Benefícios fiscais” (3,98), “Excesso de produção” 

(4,02) e “Incentivos governamentais” (3,99) possam ser estímulos para a adoção de estratégias 

de e-business, pois a média destes indicadores é inferior ao valor central do gráfico. Estes 

resultados mostram que estes fatores não são relevantes no contexto eletrónico. 

 

Gráfico VII – Estímulos Internos 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos estímulos externos
24

 – Gráfico VIII – verifica-se que todos estímulos são 

percecionados pela amostra, e dos quais a “Estratégia de crescimento no mercado (5,19); 

“Emergência de mercados atrativos” (5,13) e “Aumento e pressões da concorrência” (5,06) são 

os estímulos que mais concordam que possa influenciar a adoção de estratégias de e-business. 

Estes resultados sustentam a teoria anteriormente apresentada, pois se por um lado o aumento da 

concorrência e a emergência de mercados atrativos, cujos consumidores estão cada vez mais 

homogéneos, estimulam as PMEs a desenvolver estratégias de internacionalização (Johansson, 

2009), por outro lado as PMEs procuram novas oportunidades no estrangeiro para alcançarem e 

crescerem internacionalmente (Leonidou et al, 2007). Através de estratégias de e-business, as 

empresas conseguem mais facilmente alcançar novas oportunidades internacionais e estar 

presente em diversos mercados estrangeiros (Chrysostome & Rosson, 2009). 

Os estímulos menos concordados pela amostra foram “Saturação do mercado doméstico” e 

“Pedidos recebidos de países estrangeiros”. Apesar de pouco significativos para a amostra, 

ambos os estímulos corroboram com a teoria desenvolvida por Czinkota et al (2011) e Buttriss 

& Wilkinson (2003). 
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 Análise Descritiva Indicadores – Estímulos Externos (Ver Anexo 18) 
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Gráfico VIII – Estímulos Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta os resultados, pode-se concluir que as PMEs reconhecem estímulos internos 

e externos para adotarem estratégias de e-business na internacionalização, pelo que as H6 e H7 

não se rejeitam.  

 

4.3.3. ANÁLISE DOS ÍNDICES SINTÉTICOS POR DIMENSÃO DE EMPRESA 

De forma a compreender melhor os resultados, pretende apurar a perceção das empresas em 

relação às sub-dimensões do estudo. Cruzaram-se as médias estandardizadas (z-scores)
25

 dos 

índices sintéticos com a variável da dimensão das empresas – Gráfico IX. Em termos médios, as 

micro empresas apresentam uma perceção moderada das barreiras internas e externas à 

exportação, ao contrário das pequenas e médias empresas. É de salientar que a perceção das 

médias empresas é bastante reduzida. 

Relativamente às sub-dimensões das funcionalidades de e-business, verifica-se que as micro 

empresas tem uma perceção moderada de todos os Índices. No entanto, a menos percebida é a 

de “E-commerce”. Já as pequenas empresas revelam ter uma perceção bastante reduzida sobre 

todas as funcionalidades de e-business, sendo a menos expressiva o “E-intelligence”. As médias 

empresas apenas percecionam de forma moderada as funcionalidades de “E-collaboration”. 

Em relação aos estímulos para a adoção de estratégias de e-business para a 

internacionalização, observa-se que, em termos médios, as médias empresas identificam 

significativamente ambas as sub-dimensões. Em contra partida as pequenas empresas 

apresentam uma média inferior ao valor central nos diferentes estímulos. As micro empresas 

                                                      
25 Nota: Com os valores estandardizados, o termo de comparação passa a ser a média (=0), em vez do centro da 

escala. 



 

E-business e a internacionalização: perceção das PMEs portuguesas 

31 

 

sentem ambos estímulos, no entanto, os estímulos internos são percecionados de forma pouco 

significativa. 

 

Gráfico IX – Sub-dimensões e Dimensão das empresas  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. ANÁLISE DE VARIÂNCIA SIMPLES PARAMÉTRICA  

Para estudar a relação entre os índices sintéticos e a dimensão das empresas, procedeu-se à 

Análise de Variância Simples Paramétrica – One-way Anova
26

. Este método faz a comparação 

das médias de duas ou mais populações de onde foram extraídas amostras aleatórias e 

independentes (Marrôco, 2010). Verificam-se apenas diferenças estatisticamente significativas 

nas barreiras internas (F=(2, 105)=(4,082; p< 0,05) e nas barreiras externas (F=(2, 105)=(3,231; 

p<0,05).  

  

4.3.5. ANÁLISE DE CLUSTERS 

Com o objetivo de explorar a existência de grupos homogéneos na amostra, procedeu-se a 

uma Análise de Clusters, através das variáveis estandardizadas dos índices sintéticos (z-scores). 

Foi inicialmente considerada a técnica de agrupamento aglomerativo hierárquico, Método de 

Ward’s, pois otimiza a variância mínima dentro dos grupos. Através da projeção dos 35 

coeficientes de aglomeração com valor mais elevado
27

, constatou-se a existência de dois 

clusters. Realizou-se depois a técnica de agrupamento não hierárquico – K -Means Cluster, 

tendo sido criada e recodificada a variável com os clusters posteriormente verificados.  

Para compreender, na perceção dos clusters, as médias das sub-dimensões, cruzou-se a 

variável “Cluster” com os índices sintéticos, representados no Gráfico X.  

                                                      
26 ANOVA (Ver Anexo 19) 
27 Análise Hierárquica Cluster (Ver Anexo 20) 
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Gráfico X – Sub-dimensões e Clusters 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.1. CARACTERIZAÇÃO CLUSTERS 

Uma vez que no Cluster 1, as médias dos índices são todas superiores a zero, este foi 

definido como “Perceptor”. Em contrapartida, no Cluster 2 as médias dos índices são inferiores 

a zero, pelo que foi designado “Não Perceptor”
28

. 

 

 Cluster 1 - Perceptor, é constituído por 77 empresas
29

. Mais de dois terços do total das 

micro empresas estão incluídas neste cluster, representando 75,9%; 64,1% de pequenas 

empresas, o que corresponde a 25 empresas e 73,3% de médias empresas, representando mais 

de metade da totalidade deste sector. São, maioritariamente, empresas do sector de serviços (39 

empresas, 72,2%) e de comércio (21 empresas, 77,8%). Cerca de 82% consideram o e-business 

uma ferramenta vantajosa para a internacionalização. 

 

 Cluster 2 – Não perceptor, é composto por 31 empresas. Menos de um terço do total das 

micro empresas estão inseridas neste cluster, representando 24,1%, apenas um terço das 

pequenas empresas, constituído 35,9% do cluster e 26,7% de médias empresas, o que 

corresponde a 4 empresas. Todos os sectores estão representados com menos de um terço da 

totalidade do sector, sendo que o que de serviços é o mais significativo com 15 empresas o que 

representa 27,8% da totalidade do cluster. Cerca de 53,1% não consideram o e-business uma 

ferramenta vantajosa para a expansão internacional. 

 

 

 

                                                      
28 Os sectores “Transportes” e “Turismo” foram excluídos do gráfico, pois, ainda que inseridos no Cluster Perceptor, 

foram apenas conseguidas uma empresa de cada sector. 
29 Caracterização Clusters (Ver Anexo 21) 
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Gráfico XI – Clusters por dimensão de empresa 

 

 

 

 

Gráfico XII – Clusters por sector de empresa 

 

 

 

 

 

4.3.6. SÍNTESE DE RESULTADOS 

O Quadro VII apresenta a síntese dos resultados do estudo. 

 

 

 

Quadro V – Quadro Síntese de Resultados 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

5.1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos dados recolhidos e pela aplicação da metodologia descrita, pode-se salientar 

que os objetivos da investigação foram alcançados. 

Primeiramente foram identificadas, na perceção das PMES não exportadoras, as barreiras 

mais expressivas à internacionalização. A falta de informação e de conhecimento do mercado, o 

insuficiente capital financeiro das PMEs, a falta de contactos no estrangeiro e de apoios à 

exportação são os principais obstáculos compreendidos. Verifica-se que estas estão em 

conformidade com as apresentadas no enquadramento teórico. Por outro lado, as PMEs 

discordam que o facto de possuírem produtos inadequados ao mercado internacional bem como 

reduzidas qualificações organizacionais não são impeditivos à internacionalização. 

Relativamente às funcionalidades de e-business vantajosas para a internacionalização, 

verifica-se que, na perceção das PMEs, as mais representativas são a possibilidade de aceder a 

informação diversificada, a possibilidade de criar novas oportunidades de negócio, a capacidade 

de divulgar e promover em diferentes mercados, a habilidade de comunicar de forma rápida e 

interativa, a ligação direta com o consumidor final/cliente e a venda direta. As restantes 

funcionalidades apresentadas no referencial teórico, ainda que percecionadas pelas PMEs, são 

consideradas pouco relevantes. 

O terceiro objetivo do estudo pretendia identificar, na perceção das PMEs, as barreiras à 

internacionalização minimizadas pelo e-business. Verifica-se que as PMEs entendem que a 

internet consegue dissimular barreiras internas tradicionais, ainda que a correlação não seja 

estaticamente significativa. No entanto, as barreiras externas tradicionais continuam a ser 

significativas no contexto online, pois não se verifica, na perceção das PMEs, nenhuma 

correlação entre ambas as variáveis. 

Os estímulos para a adoção do e-business para a internacionalização mais compreendidos 

pelas PMEs foram: as vantagens específicas da empresa, a perceção da gestão, a estratégia de 

crescimento no mercado internacional, a emergência de mercados atrativos e de consumidores 

cada vez mais homogéneos e o aumento e pressões da concorrência.  
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Segundo os resultados da investigação, pode-se concluir que a Visão Baseada nos Recursos e 

a Teoria das Networks parecem ser as abordagens que melhor explicam a adoção de estratégias 

de e-business para o crescimento no mercado internacional. No entanto, a abordagem das Born 

Globals, parece ser igualmente fundamental no contexto eletrónico, pois a internet permite às 

empresas adquirir informação e conhecimento dos mercados estrangeiros (Deprey et al, 2012), 

conhecimento e elevada tecnologia.  

Com o mercado a convergir para soluções tecnológicas, e verificando que o e-business 

possibilita as PMEs chegarem a mercados internacionais, considera-se fundamental que as 

mesmas desenvolvam estratégias online. Neste sentido, as empresas precisam de aproveitar as 

oportunidades de E-intelligence, nomeadamente como ferramenta para a obtenção e recolha de 

informação necessária ao crescimento internacional, tal como defendem Feldmeier & Hansen 

(2008) e Hamill (1997) bem como na transferência de informação e conhecimento para outos 

mercados, de acordo com as conclusões de Todd & Javalgi (2007) e Petersen e Welch (2003). 

De igual forma as PMEs devem usufruir das capacidades de E-communication, como 

ferramenta para encontrar e comunicar com o melhor parceiro estrangeiro de forma a auxiliar à 

internacionalização, seguindo portanto as conclusões de Karavdic & Gregory (2005), Gilmore et 

al (2007) e Fillis et al (2003).  

Por outro lado é igualmente importante que as empresas dispensem recursos humanos 

necessários para o desenvolvimento de estratégias de internacionalização através do e-business, 

seguindo as conclusões, no contexto da exportação tradicional, de Milanzi (2012) e Tiessen et al 

(2001), e que, através das capacidades online, obtenham continuamente vantagens específicas 

(Feldmeier & Hansen, 2008). A preparação dos funcionários para lidarem com as ferramentas 

digitais e o desenvolvimento de capacidades e competências adequadas para o e-business são 

fundamentais para o sucesso internacional na internet, tal como defendem Fillis et al (2003). No 

geral consideram-se que o dispensar recursos necessários para o desenvolvimento internacional, 

são fatores imprescindíveis à internacionalização (Chrysostome & Rosson, 2009). 
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As PMEs têm de compreender, no entanto, que o e-business não é um substituto para os 

métodos de negociação previamente estabelecidos pelas mesmas (Stockdale & Standing, 2004), 

sendo necessário alinhar com a estratégia global da empresa (Todd & Javalgi, 2007). 

  

5.2. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

A primeira limitação do estudo prende-se pelo facto de se tratar de uma amostra não 

probabilística, pois os resultados não permitem a generalização do estudo para toda a população. 

Tendo em conta que existem cerca de 348 mil PMEs portuguesas das quais apenas 10% 

desenvolve atividades de exportação, e que apenas foram conseguidas 108 respostas de 6044 

emails enviados, considera-se que o tamanho da amostra do estudo foi também uma limitação. 

Por outro lado, mais de metade da amostra é composta por micro empresas, pelo que poderá ser 

reflexo do tecido empresarial português. No entanto e neste sentido, acredita-se que a 

reaplicação do estudo junto de mais empresas, igualmente a mais pequenas e médias empresas, 

poderá trazer resultados interessantes. 

Verifica-se que existe correlação entre o e-business na minimização de barreiras internas, 

pelo que seria interessante compreender verdadeiramente quais os obstáculos que podem ser 

verdadeiramente dissimulados pela internet. Uma abordagem exploratória seria portanto 

fundamental para apurar esta realidade. 

Sobre as abordagens de internacionalização verifica-se que há diferentes modelos que podem 

explicar o crescimento internacional no contexto eletrónico, pelo que seria relevante e 

interessante compreender qual o modelo mais apto e seguido por este sector empresarial no que 

refere à internacionalização através do e-business.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Taxa de penetração da internet no mundo - 2014 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ITU - Facts and Figures, 2014 

 

 

Anexo 2 – Evolução da taxa de penetração da internet em Portugal 

 

 

 

 

 

Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 

 

 

Anexo 3 – Evolução do Comércio Eletrónico Global (B2C) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: eMarketer, Janeiro 2014 
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Anexo 4 – Evolução do Comércio Eletrónico Portugal (Total/B2C/B2B+B2G) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IDC/ACEPI, 2013 
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Anexo 5 – Questionário Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Anexo 6 – Caracterização da Amostra 

  
N % 

Dimensão 

Micro (≤ 10 trabalhadores) 54 50,0 

Pequena (entre 11 e 50 trabalhadores) 39 36,1 

Média (entre 51 a 250 trabalhadores) 15 13,9 

Total 108 100,0 

Sector                                                                                                                                                                     

Comércio 27 25,0 

Construção 20 18,5 

Indústria 18 16,7 

Serviços 54 50,0 

Transportes 1 0,9 

Turismo 1 0,9 

Total 121 112,0 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.       

Tipo de Negócio 

B2B 47 43,5 

B2C 58 53,7 

B2G 3 2,8 

Total 108 100,0 

Localidade 

Região Norte 27 25,0 

Região Centro 15 13,9 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 27 25,0 

Região do Alentejo 3 2,8 

Região do Algarve 2 1,9 

Região Autónoma dos Açores 33 30,6 

Região Autónoma da Madeira 1 ,9 

Total 108 100,0 

E-business  ferramenta vantajosa para 
a internacionalização 

Sim 76 70,4 

Não 32 29,6 

Total 108 100,0 

 

 

Anexo 7 - Caracterização da Amostra – Vantagem e-business por dimensão de empresa 
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Anexo 8 – Análise Índices Sintéticos 

  

 
N Min Max Média 

Desvio 
Padrão 

Alpha 
Média 
Índice 
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Barreiras Internas 

Informação insuficiente 108 1 7 4,47 1,70 

0,61 4,32 

Falta de conhecimento 108 1 7 4,91 1,54 

Insuficiência de capital financeiro 108 1 7 4,74 1,75 

Produtos inadequados 108 1 7 3,72 1,79 

Qualificações organizacionais insuficientes 108 1 7 3,78 1,67 

Barreiras Externa 

Falta de um meio envolvente competitivo 108 1 7 4,32 1,52 

0,71 4,67 Falta de apoios e suportes à exportação 108 1 7 4,73 1,61 

Falta de contactos no estrangeiro 108 1 7 4,96 1,75 
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E-intelligence 

Penetração em diversos mercados 108 1 7 5,47 1,16 

0,95 5,48 

Posicionamento em diversos mercados 108 1 7 5,37 1,13 

Crescimento internacional  108 1 7 5,44 1,13 

Acesso e transferência a informação diversa 108 1 7 5,75 0,93 

Novas oportunidades de negócio internacional 108 1 7 5,61 1,04 

Estratégias de exportação mais eficazes 108 1 7 5,47 1,06 

Diminuição da configuração e dos custos 
operacionais 

108 1 7 5,28 1,13 

E-communication 

Comunicação rápida, eficiente e interativa 108 1 7 5,76 1,04 

0,92 5,73 
Divulgação e promoção em diferentes 
mercados  

108 1 7 5,78 1,09 

Aumento da imagem corporativa 108 1 7 5,67 1,04 

E-collaboration 

Ligação direta com os consumidores e clientes 108 1 7 5,62 1,07 

0,95 5,48 

Criação de networks e integração dos agentes 
nos processos empresariais 

108 1 7 5,45 1,04 

Estratégias personalizadas para o cliente final 108 1 7 5,48 1,01 

Adaptações das atividades empresariais 108 1 7 5,46 1,05 

Novos serviços e produtos de acordo com 
necessidades e características internacionais 

108 1 7 5,39 1,11 

E-commerce 

Venda direta ao consumidor/cliente 108 1 7 5,55 1,18 

0,85 5,40 
Descarte de intermediários e agentes 
empresariais 

108 1 7 5,38 1,22 

Investimento para a expansão reduzido 108 1 7 5,28 1,20 
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Estímulos Internos 

Benefícios fiscais 108 1 7 3,98 1,38 

0,73 4,47 

Vantagens de lucro 108 1 7 4,62 1,09 

Excesso de produção 108 1 7 4,02 1,44 

Perceção da gestão 108 1 7 5,04 1,06 

Vantagens específicas da empresa 108 1 7 5,18 1,01 

Incentivos governamentais 108 1 7 3,99 1,38 

Estímulos Externos 

Saturação do mercado doméstico 108 1 7 4,67 1,21 

0,86 4,88 

Estagnação ou declínio das vendas domésticas 108 1 7 4,71 1,28 

Pedidos recebidos de países estrangeiros 108 1 7 4,69 1,25 

Estratégia de crescimento do mercado 108 1 7 5,19 1,20 

Emergência de mercados atrativos 108 1 7 5,13 1,153 

Aumento e pressões da concorrência 108 1 7 5,06 1,13 

Seguir um cliente ou parceiro empresarial 108 1 7 4,71 1,26 

 

 

 



 

    
 

Anexo 9 – Análise Descritiva Indicadores – Barreiras Internas 

 

 

Capital financeiro insuficiente 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 6 5,6 5,6 5,6 

Discordo 11 10,2 10,2 15,7 

Discordo mais do que concordo 6 5,6 5,6 21,3 

Não concordo nem discordo 22 20,4 20,4 41,7 

Concordo mais do que discordo 16 14,8 14,8 56,5 

Concordo 31 28,7 28,7 85,2 

Concordo totalmente 16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

Informação insuficiente 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 6 5,6 5,6 5,6 

Discordo 14 13,0 13,0 18,5 

Discordo mais do que concordo 7 6,5 6,5 25,0 

Não concordo nem discordo 26 24,1 24,1 49,1 

Concordo mais do que discordo 13 12,0 12,0 61,1 

Concordo 35 32,4 32,4 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Conhecimento do mercado insuficiente 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo 10 9,3 9,3 12,0 

Discordo mais do que concordo 6 5,6 5,6 17,6 

Não concordo nem discordo 18 16,7 16,7 34,3 

Concordo mais do que discordo 16 14,8 14,8 49,1 

Concordo 48 44,4 44,4 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Produtos inadequados 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 8 7,4 7,4 7,4 

Discordo 29 26,9 26,9 34,3 

Discordo mais do que concordo 15 13,9 13,9 48,1 

Não concordo nem discordo 22 20,4 20,4 68,5 

Concordo mais do que discordo 8 7,4 7,4 75,9 

Concordo 19 17,6 17,6 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  



 

    
 

 

 

Anexo 10 – Análise Descritiva Indicadores – Barreiras Externas 

 

Falta de apoios e suportes à exportação 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo 12 11,1 11,1 13,9 

Discordo mais do que concordo 8 7,4 7,4 21,3 

Não concordo nem discordo 24 22,2 22,2 43,5 

Concordo mais do que discordo 9 8,3 8,3 51,9 

Concordo 45 41,7 41,7 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Falta de contactos no estrangeiro 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 5 4,6 4,6 4,6 

Discordo 10 9,3 9,3 13,9 

Discordo mais do que concordo 6 5,6 5,6 19,4 

Não concordo nem discordo 19 17,6 17,6 37,0 

Concordo mais do que discordo 10 9,3 9,3 46,3 

Concordo 39 36,1 36,1 82,4 

Concordo totalmente 19 17,6 17,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

 

Qualificações organizacionais insuficientes 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 

Discordo totalmente 10 9,3 9,3 9,3 

Discordo 23 21,3 21,3 30,6 

Discordo mais do que concordo 10 9,3 9,3 39,8 

Não concordo nem discordo 27 25,0 25,0 64,8 

Concordo mais do que discordo 15 13,9 13,9 78,7 

Concordo 22 20,4 20,4 99,1 

Concordo totalmente 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Falta de um meio envolvente competitivo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo 15 13,9 13,9 16,7 

Discordo mais do que concordo 10 9,3 9,3 25,9 

Não concordo nem discordo 31 28,7 28,7 54,6 

Concordo mais do que discordo 17 15,7 15,7 70,4 

Concordo 29 26,9 26,9 97,2 

Concordo totalmente 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  



 

    
 

Anexo 11 – Correlação E-business e Barreiras Internas 

 E-business ISBarreiraInternas 

E-business 

Pearson Correlation 1 -.100 

Sig. (2-tailed)  .303 

N 108 108 

ISBarreiraInternas 

Pearson Correlation -.100 1 

Sig. (2-tailed) .303  

N 108 108 

 

Anexo 12 – Correlação E-business e Barreiras Externas 

 E-business ISBarreiraExternas 

E-business 

Pearson Correlation 1 .004 

Sig. (2-tailed)  .970 

N 108 108 

ISBarreiraExternas 

Pearson Correlation .004 1 

Sig. (2-tailed) .970  

N 108 108 

 

Anexo 13 – Análise Descritiva Indicadores – E-intelligence 

Penetração em diversos mercados internacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 4,6 

Não concordo nem discordo 18 16,7 16,7 21,3 

Concordo mais do que discordo 20 18,5 18,5 39,8 

Concordo 48 44,4 44,4 84,3 

Concordo totalmente 17 15,7 15,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Posicionamento em diversos mercados internacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 3,7 

Não concordo nem discordo 24 22,2 22,2 25,9 

Concordo mais do que discordo 20 18,5 18,5 44,4 

Concordo 46 42,6 42,6 87,0 

Concordo totalmente 14 13,0 13,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Crescimento internacional 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 3 2,8 2,8 4,6 

Não concordo nem discordo 20 18,5 18,5 23,1 

Concordo mais do que discordo 18 16,7 16,7 39,8 

Concordo 51 47,2 47,2 87,0 

Concordo totalmente 14 13,0 13,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Acesso e transferência a informação 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 1 ,9 ,9 ,9 

Não concordo nem discordo 13 12,0 12,0 13,0 

Concordo mais do que discordo 14 13,0 13,0 25,9 

Concordo 63 58,3 58,3 84,3 

Concordo totalmente 17 15,7 15,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Novas oportunidades de negócios internacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 2,8 

Não concordo nem discordo 14 13,0 13,0 15,7 

Concordo mais do que discordo 23 21,3 21,3 37,0 

Concordo 49 45,4 45,4 82,4 

Concordo totalmente 19 17,6 17,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Estratégias de exportação eficazes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 3,7 

Não concordo nem discordo 16 14,8 14,8 18,5 

Concordo mais do que discordo 24 22,2 22,2 40,7 

Concordo 51 47,2 47,2 88,0 

Concordo totalmente 13 12,0 12,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Diminuição da configuração e dos custos operacionais internacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 7 6,5 6,5 7,4 

Não concordo nem discordo 19 17,6 17,6 25,0 

Concordo mais do que discordo 26 24,1 24,1 49,1 

Concordo 44 40,7 40,7 89,8 

Concordo totalmente 11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

Anexo 14 – Análise Descritiva Indicadores – E-communication 

Comunicação rápida, eficiente e interativa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 2,8 

Não concordo nem discordo 12 11,1 11,1 13,9 

Concordo mais do que discordo 16 14,8 14,8 28,7 

Concordo 53 49,1 49,1 77,8 

Concordo totalmente 24 22,2 22,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

 



 

    
 

Divulgação e promoção em diferentes mercados 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 2,8 

Não concordo nem discordo 13 12,0 12,0 14,8 

Concordo mais do que discordo 12 11,1 11,1 25,9 

Concordo 55 50,9 50,9 76,9 

Concordo totalmente 25 23,1 23,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Aumento da imagem corporativa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Não concordo nem discordo 16 14,8 14,8 15,7 

Concordo mais do que discordo 19 17,6 17,6 33,3 

Concordo 52 48,1 48,1 81,5 

Concordo totalmente 20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Anexo 15 – Análise Descritiva Indicadores – E-collaboration 

Ligação direta com consumidores e clientes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo 1 ,9 ,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 1 ,9 ,9 2,8 

Não concordo nem discordo 14 13,0 13,0 15,7 

Concordo mais do que discordo 16 14,8 14,8 30,6 

Concordo 60 55,6 55,6 86,1 

Concordo totalmente 15 13,9 13,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Criação de networks e integração dos agentes nos processos empresariais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 2,8 

Não concordo nem discordo 19 17,6 17,6 20,4 

Concordo mais do que discordo 19 17,6 17,6 38,0 

Concordo 58 53,7 53,7 91,7 

Concordo totalmente 9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Personalização de estratégias 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Não concordo nem discordo 20 18,5 18,5 19,4 

Concordo mais do que discordo 22 20,4 20,4 39,8 

Concordo 54 50,0 50,0 89,8 

Concordo totalmente 11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

 



 

    
 

Adaptação das atividades empresariais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 2 1,9 1,9 2,8 

Não concordo nem discordo 17 15,7 15,7 18,5 

Concordo mais do que discordo 25 23,1 23,1 41,7 

Concordo 51 47,2 47,2 88,9 

Concordo totalmente 12 11,1 11,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Novos serviços e produtos de acordo com características internacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 4 3,7 3,7 4,6 

Não concordo nem discordo 17 15,7 15,7 20,4 

Concordo mais do que discordo 29 26,9 26,9 47,2 

Concordo 43 39,8 39,8 87,0 

Concordo totalmente 14 13,0 13,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

Anexo 16 – Análise Descritiva Indicadores – E-commerce 

Venda direta ao consumidor/cliente 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo mais do que concordo 3 2,8 2,8 3,7 

Não concordo nem discordo 18 16,7 16,7 20,4 

Concordo mais do que discordo 23 21,3 21,3 41,7 

Concordo 39 36,1 36,1 77,8 

Concordo totalmente 24 22,2 22,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Descarte de intermediários e agentes empresariais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo 1 ,9 ,9 2,8 

Discordo mais do que concordo 1 ,9 ,9 3,7 

Não concordo nem discordo 21 19,4 19,4 23,1 

Concordo mais do que discordo 25 23,1 23,1 46,3 

Concordo 41 38,0 38,0 84,3 

Concordo totalmente 17 15,7 15,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Redução de investimento para a expansão internacional 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo 3 2,8 2,8 3,7 

Discordo mais do que concordo 1 ,9 ,9 4,6 

Não concordo nem discordo 25 23,1 23,1 27,8 

Concordo mais do que discordo 18 16,7 16,7 44,4 

Concordo 50 46,3 46,3 90,7 

Concordo totalmente 10 9,3 9,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  



 

    
 

Anexo 17 – Análise Descritiva Indicadores – Estímulos Internos 

Benefícios fiscais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 4 3,7 3,7 3,7 

Discordo 15 13,9 13,9 17,6 

Discordo mais do que concordo 12 11,1 11,1 28,7 

Nem concordo nem discordo 44 40,7 40,7 69,4 

Concordo mais do que discordo 17 15,7 15,7 85,2 

Concordo 13 12,0 12,0 97,2 

Concordo totalmente 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Vantagens de lucro 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 4 3,7 3,7 3,7 

Discordo mais do que concordo 9 8,3 8,3 12,0 

Nem concordo nem discordo 39 36,1 36,1 48,1 

Concordo mais do que discordo 30 27,8 27,8 75,9 

Concordo 24 22,2 22,2 98,1 

Concordo totalmente 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Excesso de produção 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 4 3,7 3,7 3,7 

Discordo 18 16,7 16,7 20,4 

Discordo mais do que concordo 8 7,4 7,4 27,8 

Nem concordo nem discordo 41 38,0 38,0 65,7 

Concordo mais do que discordo 19 17,6 17,6 83,3 

Concordo 15 13,9 13,9 97,2 

Concordo totalmente 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Perceção da gestão 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 3 2,8 2,8 4,6 

Nem concordo nem discordo 33 30,6 30,6 35,2 

Concordo mais do que discordo 25 23,1 23,1 58,3 

Concordo 41 38,0 38,0 96,3 

Concordo totalmente 4 3,7 3,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Vantagens específicas da empresa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo mais do que concordo 1 ,9 ,9 2,8 

Nem concordo nem discordo 27 25,0 25,0 27,8 

Concordo mais do que discordo 29 26,9 26,9 54,6 

Concordo 44 40,7 40,7 95,4 

Concordo totalmente 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  



 

    
 

  

Incentivos governamentais existentes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 7 6,5 6,5 6,5 

Discordo 11 10,2 10,2 16,7 

Discordo mais do que concordo 9 8,3 8,3 25,0 

Nem concordo nem discordo 47 43,5 43,5 68,5 

Concordo mais do que discordo 18 16,7 16,7 85,2 

Concordo 15 13,9 13,9 99,1 

Concordo totalmente 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

Saturação do mercado doméstico 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo 5 4,6 4,6 5,6 

Discordo mais do que concordo 8 7,4 7,4 13,0 

Nem concordo nem discordo 35 32,4 32,4 45,4 

Concordo mais do que discordo 28 25,9 25,9 71,3 

Concordo 28 25,9 25,9 97,2 

Concordo totalmente 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

Anexo 18 – Análise Descritiva Indicadores – Estímulos Externos 

Estagnação ou declínio das vendas domésticas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 1 ,9 ,9 ,9 

Discordo 6 5,6 5,6 6,5 

Discordo mais do que concordo 7 6,5 6,5 13,0 

Nem concordo nem discordo 35 32,4 32,4 45,4 

Concordo mais do que discordo 25 23,1 23,1 68,5 

Concordo 28 25,9 25,9 94,4 

Concordo totalmente 6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Pedidos recebidos de países estrangeiros 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo totalmente 2 1,9 1,9 1,9 

Discordo 3 2,8 2,8 4,6 

Discordo mais do que concordo 7 6,5 6,5 11,1 

Nem concordo nem discordo 42 38,9 38,9 50,0 

Concordo mais do que discordo 20 18,5 18,5 68,5 

Concordo 29 26,9 26,9 95,4 

Concordo totalmente 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

 

 

 



 

    
 

Estratégia de crescimento do mercado 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo mais do que concordo 6 5,6 5,6 8,3 

Nem concordo nem discordo 24 22,2 22,2 30,6 

Concordo mais do que discordo 18 16,7 16,7 47,2 

Concordo 48 44,4 44,4 91,7 

Concordo totalmente 9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Emergência de mercados atrativos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 3 2,8 2,8 2,8 

Discordo mais do que concordo 3 2,8 2,8 5,6 

Nem concordo nem discordo 31 28,7 28,7 34,3 

Concordo mais do que discordo 18 16,7 16,7 50,9 

Concordo 46 42,6 42,6 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Aumento e pressões da concorrência 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 4 3,7 3,7 3,7 

Discordo mais do que concordo 3 2,8 2,8 6,5 

Nem concordo nem discordo 27 25,0 25,0 31,5 

Concordo mais do que discordo 28 25,9 25,9 57,4 

Concordo 41 38,0 38,0 95,4 

Concordo totalmente 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
 

Seguir um cliente ou parceiro empresarial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Discordo 6 5,6 5,6 5,6 

Discordo mais do que concordo 7 6,5 6,5 12,0 

Nem concordo nem discordo 41 38,0 38,0 50,0 

Concordo mais do que discordo 19 17,6 17,6 67,6 

Concordo 28 25,9 25,9 93,5 

Concordo totalmente 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Anexo 19 – ANOVA 

ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ISBarreiraInternas 

Between Groups 7.720 2 3.860 4.082 .020 

Within Groups 99.280 105 .946   

Total 107.000 107    

ISBarreiraExternas 

Between Groups 6.203 2 3.102 3.231 .043 

Within Groups 100.797 105 .960   

Total 107.000 107    

ISEintelligence 

Between Groups 4.377 2 2.189 2.239 .112 

Within Groups 102.623 105 .977   

Total 107.000 107    

ISEcommunication 

Between Groups 3.200 2 1.600 1.619 .203 

Within Groups 103.800 105 .989   

Total 107.000 107    

ISEcollaboration 

Between Groups 1.698 2 .849 .847 .432 

Within Groups 105.302 105 1.003   

Total 107.000 107    

ISEcommerce 

Between Groups 1.237 2 .619 .614 .543 

Within Groups 105.763 105 1.007   

Total 107.000 107    

ISEstimulosInternos 

Between Groups .894 2 .447 .443 .644 

Within Groups 106.106 105 1.011   

Total 107.000 107    

ISEstimulosExternos 

Between Groups 2.568 2 1.284 1.291 .279 

Within Groups 104.432 105 .995   

Total 107.000 107    

 

 

 

 
 

 

 

 



 

    
 

 
 

 
 

 
 

 



 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20 - Análise Hierárquica Cluster – Agglomeration Schedule 
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Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

73 10 65 86,243 56 31 89 

74 17 34 89,368 55 0 85 

75 51 69 92,636 38 43 90 

76 27 31 95,973 60 0 96 

77 66 89 99,417 0 8 88 

78 14 101 102,942 32 0 81 

79 2 3 106,536 27 58 91 

80 8 24 110,229 47 45 88 

81 14 33 114,502 78 42 97 

82 1 92 119,003 69 0 89 

83 19 36 123,843 53 34 86 

84 5 76 128,747 50 63 97 

85 17 61 133,805 74 65 99 

86 4 19 138,871 66 83 92 

87 6 42 144,550 64 71 93 

88 8 66 150,669 80 77 99 

89 1 10 156,994 82 73 104 

90 51 100 163,319 75 0 98 

91 2 12 171,997 79 68 95 

92 4 35 181,326 86 70 94 

93 6 7 190,820 87 59 101 

94 4 16 200,661 92 67 103 

95 2 57 210,586 91 72 100 

96 27 32 220,783 76 0 98 

97 5 14 231,949 84 81 102 

98 27 51 243,462 96 90 106 

99 8 17 256,173 88 85 101 

100 2 68 273,946 95 0 102 

101 6 8 292,574 93 99 103 

102 2 5 323,076 100 97 105 

103 4 6 355,074 94 101 104 

104 1 4 398,945 89 103 106 

105 2 104 461,836 102 0 107 

106 1 27 549,046 104 98 107 

107 1 2 856,000 106 105 0 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

Anexo 21 – Caracterização Clusters 

    

Cluster 1 - 
Perceptor 

Cluster 2 -    
Não perceptor 

    N % N % 

Dimensão da 
empresa 

Micro 41 75,9% 13 24,1% 

Pequena 25 64,1% 14 35,9% 

Média 11 73,3% 4 26,7% 

Negócio 

B2B 33 70,2% 14 29,8% 

B2C 43 74,1% 15 25,9% 

B2G 1 33,3% 2 66,7% 

Localidade da 
empresa 

Região Norte 20 74,1% 7 25,9% 

Região Centro 10 66,7% 5 33,3% 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 17 63,0% 10 37,0% 

Região do Alentejo 1 33,3% 2 66,7% 

Região do Algarve 2 100,0% 0 0,0% 

Região Autónoma dos Açores 26 78,8% 7 21,2% 

Região Autónoma da Madeira 1 100,0% 0 0,0% 

Sector 

Comércio 21 77,8% 6 22,2% 

Construção 14 70,0% 6 30,0% 

Indústria 13 72,2% 5 27,8% 

Serviços 39 72,2% 15 27,8% 

Transportes 1 100,0% 0 0,0% 

Turismo 1 100,0% 0 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


