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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
 

Uma das principais consequências da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, 

em 1985, foi a crescente internacionalização da economia portuguesa, na qual o 

Investimento Directo no Estrangeiro (IDE) foi uma parte importante, embora mais sob a 

forma de fluxos de entrada em Portugal. Contudo, as mudanças estruturais que se têm 

vindo a operar na economia portuguesa, em grande parte fruto da própria adesão do país às 

Comunidades Europeias, contribuíram de forma significativa para alterar esta situação. 

Assim, os dados disponíveis indicam que a partir dos anos 90, sobretudo a partir de 1995, 

os fluxos de saída de IDE do nosso país para o exterior têm vindo a aumentar 

gradualmente, de tal forma que em 1996, pela primeira vez na história recente de Portugal, 

chegaram mesmo a suplantar os fluxos de entrada. Estes fluxos de saída não têm um único 

destino. Porém, uma análise dos dados que nos são fornecidos pelo Banco de Portugal 

(2000, 2001) permite-nos identificar uma forte tendência em direcção ao Brasil, já que 

cerca de 40% do total do IDE português centrou-se neste país, situação que coloca 

Portugal no lugar de terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil em 1999 e 2000, de 

acordo com o Banco Central do Brasil. 

 

Este interesse de Portugal pelo Brasil por parte das empresas portuguesas já havia sido 

notado por alguns autores, nomeadamente Silva (1999) que refere que os anos 90 haviam 

testemunhado um intenso crescimento nas relações económicas Luso-Brasileiras em 

praticamente todos os seus aspectos: comércio de mercadorias, fluxos de serviços, 

transferências e fluxos de IDE. Estes últimos, de acordo com os dados disponíveis, foram 

os que registaram um maior aumento. É precisamente desta situação que surge o nosso 

interesse sobre a questão que envolve o IDE de Portugal no Brasil, cuja dimensão levou a 

alguns meios de comunicação a se lhe referirem como sendo um movimento de “boom”. 

 

11..11..  ––  JJUUSSTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTEEMMAA  

Procurar encontrar razões que justifiquem o “boom” do fluxo de investimentos em 

direcção ao Brasil, por parte das empresas portuguesas, foi o fio condutor que nos levou a 

elaborar este projecto de dissertação. Para além disso, a juventude do próprio tema em si, 

sobre o qual ainda incidem poucos estudos – embora recentemente estes tenham 
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aumentado consideravelmente – é uma situação que não deixa de acarretar alguns 

desafios, o que torna ainda o nosso projecto de trabalho mais aliciante. Há que ter presente 

que se trata de uma situação nova para a economia portuguesa, tal como refere Costa 

(2002a, 2002b): (1) em termos do elevado volume dos fluxos do IDE português no Brasil, 

cuja dimensão nunca antes se havia verificado na história da economia portuguesa; (2) a 

presença das empresas portuguesas no Brasil não é geograficamente concentrada, muito 

pelo contrário, ela apresenta uma grande dispersão pois as empresas espalharam-se pelo 

imenso território brasileiro; (3) há ainda a destacar o facto de que empresas representando 

praticamente todos os sectores de actividade investiram no Brasil, o que sugere uma 

distribuição sectorial do IDE português naquele país; e (4), assiste-se à multiplicidade de 

actores, na medida em que neste processo participaram desde grandes grupos económicos, 

passando por empresas de média dimensão, até empresas de pequena dimensão. 

 

Partimos do pressuposto inicial que a proximidade cultural entre os dois países foi um 

factor determinante no processo de decisão do investimento por parte de muitas empresas 

portuguesas, o que iremos procurar demonstrar ao longo deste trabalho. Sendo assim, 

teremos que ter em consideração o papel que a existência de uma língua comum, os laços 

históricos, e as afinidades culturais existentes, possam ter jogado no processo de decisão 

que levou ao investimento, por forma a aferirmos do nível de proximidade cultural que foi 

percebido pelas empresas. Temos contudo presente que não só a noção de proximidade 

cultural terá tido um papel preponderante neste processo de ida para o Brasil por parte das 

empresas portuguesas. Há que ter em conta as razões de ordem económica, como por 

exemplo, a necessidade de crescimento, o acesso a novos mercados e de maior dimensão, 

e eventualmente a matérias-primas, entre muitos outras motivações, que terão jogado um 

papel tão ou mais importante que a noção de proximidade cultural. 

 

11..22..  ––  JJUUSSTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLHHAA  DDOOSS  QQUUAADDRROOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  

DDEE  SSUUPPOORRTTEE  ÀÀ  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

Do exposto surge a necessidade de combinarmos dois grupos de teorias que nos 

ajudarão a fornecer pistas para que possamos levar adiante a validação (ou não) do nosso 

pressuposto inicial. Assim, numa primeira fase do nosso trabalho iremos proceder à 

análise das teorias explicativas do IDE que assentam numa base económica, procurando 

obter algumas respostas sobre as motivações que levam as empresas a empreender IDE. 
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Neste sentido, abordaremos os quadros teóricos que consideramos referenciais, 

nomeadamente: a abordagem de Hymer-Kindleberger; as teorias baseadas nas vantagens 

de localização de que Vernon é o expoente máximo; a teoria da internalização de Buckley 

e Casson e a dos custos de transacção proposta por Williamson; o paradigma ecléctico de 

Dunning; e, por último, a teoria evolucionista proposta por Kogut e Zander. São quadros 

teóricos referenciais que, de uma forma geral, abordaram os factores económicos 

explicativos do IDE tendo por unidade de análise a actividade desenvolvida pelas 

empresas multinacionais (EMNs). 

 

Porém, estes quadros teóricos não nos permitem, por si só, conduzir a nossa 

investigação tendo por base o nosso pressuposto inicial, pelo que se torna necessário 

incluirmos neste trabalho a análise de outro conjunto de teorias, mais relacionadas com as 

questões culturais e comportamentais que afectam a actividade das empresas. Estamos a 

falar das teorias que centram o seu estudo no processo de internacionalização das 

empresas e na forma como o comportamento destas o afecta. Desta forma, iremos analisar 

os seguintes modelos: (1) o modelo proposto por Aharoni, o qual evidencia o papel que o 

processo de decisão tem sobre o IDE; (2) o modelo de Uppsala, que nos sugere que a 

internacionalização é um processo incremental de maior empenhamento das empresas para 

com o mercado à medida que o seu nível de conhecimento acerca deste, e do próprio 

processo de internacionalização, aumenta; e (3), o modelo de Luostarinen, que introduz o 

conceito de rigidez lateral, sendo este entendido como um aspecto comportamental das 

empresas que cria obstáculos ao nível da tomada de decisão destas no sentido de se 

avançar no processo de internacionalização. 

 

11..33..  ––  EESSTTRRUUTTUURRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDIISSSSEERRTTAAÇÇÃÃOO 

Tendo por base o exposto, iremos estruturar o nosso trabalho conforme passamos a 

descrever. O segundo capítulo será dedicado à análise dos quadros teóricos que referimos, 

estando divido em duas secções: a primeira será dedicada à análise das teorias explicativas 

das determinantes económicas do IDE; a segunda será dedicada à abordagem das teorias 

comportamentalistas do IDE.  

 

Tendo em conta o nosso pressuposto inicial, o terceiro capítulo será dedicado à análise 

do conceito de cultura e à forma como esta pode afectar a actividade internacional das 
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empresas. Neste sentido, iremos analisar algumas das tipologias de culturas nacionais, 

nomeadamente as que nos são propostas por Hofstede (1980, 1991), Trompenaars (1993), 

Schein (1992) e Schneider e Barsoux (1997), que nos permitem comparar diferentes 

culturas. 

 

O quarto capítulo versará o tema das relações entre Portugal e o Brasil, estando 

dividido em duas partes: na primeira, abordaremos as relações histórico-culturais entre os 

dois países; na segunda, iremos analisar as relações económicas luso-brasileiras, dando 

particular atenção ao desenvolvimento destas durante a década de 90, destacando o papel 

que o IDE representou nesse mesmo desenvolvimento. 

 

Do desenvolvimento destes três capítulos iremos formular as nossas questões centrais 

de investigação, que serão colocadas e justificadas no quinto capítulo, dentro do 

enquadramento teórico que abordámos nos capítulos 2 e 3. 

 

No sexto capítulo iremos descrever a metodologia utilizada para a realização do 

trabalho empírico, justificando a escolha da metodologia proposta, dentro da linha que nos 

é sugerida por Yin (1993, 1994) e tendo em conta os nossos objectivos. Após este 

trabalho, iremos no sétimo capítulo desenvolver todo o nosso trabalho empírico, 

procurando com este responder (ou não) às questões centrais de investigação que tenham 

sido colocadas no quinto capítulo. Este trabalho empírico consistirá na análise individual 

de casos de empresas portuguesas que investiram no Brasil, sendo posteriormente feita 

uma análise comparada, da qual iremos extrair alguns resultados que iremos interpretar à 

luz do enquadramento teórico desenvolvido nos capítulos 2 e 3. 

 

Por último, iremos expor algumas conclusões genéricas deste trabalho de investigação 

que visem enriquecer a discussão sobre o tema. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
TTEEOORRIIAASS  DDOO  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

Neste capítulo iremos abordar as teorias que procuraram explicar o fenómeno do 

investimento directo no estrangeiro (IDE). Segundo o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o IDE é definido como o investimento que envolve uma relação de longo prazo 

reflectindo um interesse duradouro, duma entidade residente numa economia (investidor 

directo) numa entidade residente noutra economia. O objectivo do investidor directo é o de 

exercer um grau significativo de influência na gestão da empresa residente na outra 

economia. Desta forma, “o IDE caracteriza-se por envolver a transferência para outro país – 

o país de acolhimento – de um pacote de activos e produtos intermediários que em geral 

inclui capital financeiro, tecnologia, know-how, técnicas de gestão, liderança e acesso a 

mercados externos, controlando o investidor o uso dos recursos que transfere” (Fontoura, 

1997, p. 39). 

 

Quais as razões que levam as empresas a investir no estrangeiro? Root (1978) sugere que 

uma teoria do IDE deverá procurar responder a três questões essenciais: 

1º Por que é que as empresas investem no estrangeiro? 

2º Como é que estas empresas podem concorrer com sucesso com as empresas locais, dada 

a vantagem inerente destas últimas em operar num ambiente que lhes é familiar? 

3º Porque é que as empresas optam por entrar em mercados externos pela via da produção, 

em vez de escolherem outras formas de investimento como a exportação ou o 

licenciamento? 

 

A nossa análise divide-se em duas partes: em primeiro lugar iremos abordar as teorias 

que têm uma base económica, e que centram a sua atenção no estudo das determinantes 

económicas do IDE tendo por base as actividades das grandes empresas multinacionais 

(EMNs), já que são estas que basicamente procedem a este tipo de investimento. Um 

segundo grupo de teorias preocupa-se mais com o processo de internacionalização em si e a 

forma como este se relaciona com o comportamento organizacional das empresas, 

sugerindo que aquele é um processo gradual no sentido de um crescente envolvimento das 

empresas em actividades internacionais. 
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22..11..  AASS  TTEEOORRIIAASS  EEXXPPLLIICCAATTIIVVAASS  DDAASS  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  

EECCOONNÓÓMMIICCAASS  DDOO  IIDDEE  

A nossa análise deste primeiro conjunto de teorias procurará seguir uma sequência 

cronológica. Assim, ela inicia-se com a abordagem de Hymer-Kindleberger, analisando em 

seguida o ciclo de vida do produto de Vernon. Posteriormente, a nossa análise centrar-se-á 

na teoria da internalização de Buckley e Casson e na teoria dos custos de transacção de 

Williamson, procurando compará-las nos seus aspectos principais. Segue-se a análise do 

paradigma eclético de Dunning e, por último, abordaremos a teoria evolucionista proposta 

por Kogut e Zander 

 

22..11..11..  AA  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDEE  HHYYMMEERR--KKIINNDDLLEEBBEERRGGEERR 

Hymer, na sua tese de doutoramento de 1960, observou existirem alguns aspectos 

peculiares relativos à actividade das EMNs, que não podem ser explicados pela simples 

justificação de que as empresas investiam no exterior quando as taxas de juro eram mais 

elevadas que as que se registavam no seu país de origem, como preconizavam os modelos 

neo-clássicos de comércio internacional, predominantes até ao final dos anos 60. Desta 

forma, Hymer (1960) interroga-se sobre as razões que conduzem as empresas a investir em 

mercados externos, quando nesses mesmos mercados já se encontravam empresas 

estabelecidas e bem implantadas operando num ambiente familiar e que, devido a essa 

familiaridade, poderiam erigir barreiras à sua entrada. O autor conclui que a principal razão 

reside no facto de os mercados serem imperfeitos, e que se as empresas estrangeiras tiverem 

vantagens específicas que as empresas locais não possuem, ou tenham muitas dificuldades 

em vir a obter, dar-se-á o investimento. Estas vantagens podem traduzir-se em termos de 

inovação, da redução de custos, da existência de vantagens financeiras ou de vantagens de 

marketing, entre outras. 

 

Kindleberger (1971) alargou a abordagem de Hymer relativamente à análise das 

imperfeições de mercado, sugerindo que estas devem existir ao nível do mercado de bens e 

factores por forma a que o IDE possa desenvolver-se, “compreendendo aquelas resultantes 

de um progresso técnico recente, ou da intervenção dos governos ou das empresas 

separando os mercados” (Kindleberger, 1971, p. 26). Estas imperfeições de mercado geram 

certas vantagens para as empresas, a nível comercial, tecnológico, ou outros, as quais 

devem ser facilmente transferíveis, permitindo assim a sua exploração em mercados 
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externos. Mas estas condições não são suficientes, na medida em que devem existir 

igualmente vantagens de localização, nomeadamente os preços dos inputs, os custos de 

transporte, a existência de barreiras comerciais que sejam um entrave às importações, entre 

outras. Uma vez que a existência das vantagens detidas pelas empresas estrangeiras implica 

a existência de imperfeições de mercado, estas podem ser criadas por: (1) a existência de 

economias de escala internas ou externas à empresa, sendo esta a base de muitos mercados 

oligopolistas dentro dos quais as EMNs actuam; (2) factores relacionados com a 

diferenciação de produtos, mas também factores que se relacionam com as técnicas de 

marketing, com preços impostos, entre outros; (3) factores de mercado únicos, como os 

direitos de propriedade industrial, as diferentes capacidades ao nível da gestão e a detenção 

de uma tecnologia superior à dos concorrentes; e (4) por último, o impacto das políticas 

governamentais, essencialmente ao nível fiscal, monetário e através da criação de barreiras 

comerciais. 

 

Knickerbocker (1973) argumentou que por forma a minimizarem os seus custos, as 

empresas oligopolistas, tendo por objectivo evitar a concorrência destrutiva, seguem-se 

umas às outras, ao investirem em novos mercados, procurando assegurar os seus interesses 

comerciais nesses mercados, evitando ao mesmo tempo que as empresas concorrentes 

atinjam uma posição vantajosa nesses mercados. Neste caso, estamos perante uma reacção 

oligopolística no sentido em que os movimentos das empresas são, segundo o autor, 

seguidos pelos seus concorrentes. 

 

22..11..22..  TTEEOORRIIAASS  BBAASSEEAADDAASS  NNAASS  VVAANNTTAAGGEENNSS  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

De acordo com Hood e Young (1979), existem quatro factores quando nos referimos aos 

aspectos de localização relativos ao IDE. Em primeiro lugar, os custos laborais, que são dos 

mais importantes que uma empresa suporta, em particular se ela utilizar actividades que são 

intensivas neste factor. Assim, quando uma empresa analisa as várias possibilidades de 

localização para o seu investimento no exterior, ela deverá ter em atenção não só o custo do 

factor trabalho nessas localizações, mas também o nível de qualificação da mão-de-obra 

que necessite. Para além disso, as empresas deverão também ter em conta que os salários 

reais variam de forma significativa entre os países em desenvolvimento e os países 

industrializados, mas também dentro destes dois grupos de países. Em segundo lugar, os 

factores de mercado, já que as decisões do IDE serão afectadas pelas características dos 

países de acolhimento, como por exemplo, a dimensão do mercado, o seu crescimento, o 
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seu estádio de desenvolvimento e a presença da concorrência, seja esta proveniente das 

empresas locais ou de outras empresas estrangeiras que estejam estabelecidas nesse 

mercado. Em terceiro lugar, a existência de barreiras e entraves ao comércio, já que a sua 

utilização política por parte dos governos tem sido prática comum, quer para obstar à 

entrada de investimentos estrangeiros, quer para os atrair. Por último, as políticas 

governamentais dos países em que as EMNs pretendam vir a investir. 

 

A corporização teórica destes quatro factores pode ser parcialmente encontrada na teoria 

do ciclo de vida do produto, proposta por Raymond Vernon (1966). Os seus principais 

pressupostos são: (a) os gostos dos consumidores diferem de país para país de acordo com 

o rendimento; (b) o processo de produção é caracterizado por economias de escala; (c) o 

fluxo de informação entre os vários países é restrito; e (d), as condições de produção e 

comercialização dos produtos alteram-se ao longo do tempo. Tendo como base os bens de 

consumo procurados pelos detentores de rendimentos elevados e os bens de produção 

“economizadores de trabalho”, Vernon (1966) traça o ciclo de vida do produto, o qual 

determina a evolução da actividade das empresas no exterior, distinguindo três fases 

distintas. 

 

Numa primeira fase a produção faz-se no mercado doméstico. Ela é estimulada pela 

procura exigente e sofisticada, aliada a um alto nível de rendimento, e pelo elevado custo da 

mão-de-obra, como resultado da sua maior qualificação. Devido à incerteza associada a um 

novo produto, a produção localiza-se junto de um grande mercado, compensando-se assim 

os elevados custos de produção. Nesta fase o produto é exportado para outros países 

desenvolvidos e semelhantes ao mercado doméstico. Numa segunda fase, regista-se um 

processo crescente de diferenciação do produto e um aumento do nível de estandardização e 

difusão. Esta situação provoca, simultaneamente, uma concorrência acrescida e uma 

estabilização das técnicas de produção, o que por sua vez reduz os custos e provoca o 

aumento da procura nos países industrializados. A localização única da produção torna-se 

impossível, sobretudo se ela estiver estabelecida num país cujo custo salarial seja elevado, 

não sendo possível manter a produção num único país pelo que a empresa investe no 

exterior, em países desenvolvidos, em que a procura do produto aumentou, localizando aí a 

sua (s) unidade (s) de produção. Na terceira fase o produto já se encontra totalmente 

estandardizado, o que provoca a redução dos lucros, intensificando-se, ao mesmo tempo, a 

concorrência. Requerendo o produto a utilização de uma forte componente de mão-de-obra, 
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a empresa terá vantagem em localizar a produção em países menos desenvolvidos, onde os 

custos salariais são mais reduzidos. Esta nova localização passará eventualmente a servir 

todos os mercados onde a empresa actua. 

 

Giddy (1978) é um dos grandes críticos do modelo de Vernon, considerando que a teoria 

do ciclo de vida do produto experimentou ela própria a evolução preconizada pelo seu autor 

como conceito central na explicação do comércio internacional e dos padrões de 

investimento: crescimento, maturidade e declínio. O próprio Vernon (1979) reconhece que 

o seu modelo perdeu algum do valor explicativo relativamente ao IDE, o que se deve a duas 

razões principais. Em primeiro lugar, entre 1950 a 1975 o número de filiais das empresas 

norte-americanas cresceu significativamente, aumentando igualmente o número de países 

onde essas empresas operavam. Para além disso, as empresas investiram em países que 

tradicionalmente não faziam parte dos planos das empresas norte-americanas, localizando 

aí as suas unidades produtivas. Como consequência, o tempo que mediava entre a 

introdução de um novo produto no mercado doméstico e a primeira produção num país 

estrangeiro foi substancialmente reduzido. Em segundo lugar, os níveis de rendimento das 

economias europeias aproximaram-se dos níveis de rendimento da economia norte-

americana, verificando-se o mesmo em relação à economia japonesa (no período pós II 

Guerra Mundial). Assim, as condições da concorrência entre os mercados aproximaram-se 

de forma significativa, pelo que o modelo de Vernon perdeu algum valor explicativo, 

sobretudo no que se refere às relações entre os Estados Unidos e outros países 

industrializados. 

 

Desta forma, Vernon (1979) modificou o modelo original, classificando as EMNs de 

acordo com as várias fases do ciclo do produto, nomeadamente: (1) os oligopólios 

centrados na inovação, que ocorrem quando são criadas barreiras à entrada pela introdução 

contínua de novos produtos e pela diferenciação agressiva dos produtos existentes, o que 

sucede tanto no mercado doméstico, como em mercados externos; (2) os oligopólios 

maturos, em que as empresas são capazes de partilhar os mercados mesmo depois de os 

produtos se terem estandardizado, o que é conseguido pela manutenção de barreiras à 

entrada, tais como as economias de escala em marketing, produção e transporte; e (3), os 

oligopólios senescentes, que tendem a ocorrer quando as barreiras à entrada se desvanecem, 

quando as EMNs desistem de concentrar num determinado mercado os seus novos 
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produtos, ou quando decidem mover a (s) sua (s) unidade (s) de produção para localizações 

que acarretam menores custos. 

  

22..11..33..  AA  TTEEOORRIIAA  DDAA  IINNTTEERRNNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

Tendo como base o trabalho de Coase (1937), Buckley e Casson (1976, 1979) 

desenvolvem a teoria da internalização, procurando explicar que uma empresa investe no 

exterior devido à vantagem que tem em internalizar as suas actividades além-fronteiras, e 

que advém das imperfeições dos mercados. Assim, a teoria da internalização procura 

explicar porque é que as transacções transfronteiriças de produtos intermédios são 

organizadas dentro das empresas em vez de serem determinadas pelas forças de mercado. A 

sua hipótese básica é a de que as empresas representam um mecanismo alternativo para o 

desenvolvimento de actividades de valor acrescentado através das fronteiras nacionais, para 

além daquelas que o mercado consegue desenvolver per se. As empresas empreenderão 

IDE sempre que os benefícios líquidos resultantes do controlo interno das actividades 

domésticas e estrangeiras sejam superiores aos que são gerados pelas relações comerciais 

externas, ou seja, pelo mercado de produtos. 

 

Buckley e Casson (1976, p. 33) consideram que o modelo teórico por eles proposto 

assenta em três postulados: (a) as empresas maximizam os seus lucros num mundo 

caracterizado pelas imperfeições de mercado; (b) se os mercados de produtos intermédios 

são imperfeitos, existe um incentivo para contornar essas imperfeições, criando mercados 

internos, o que faz com que as actividades que estão ligadas pelo mercado sejam colocadas 

sob uma propriedade e um controlo comum; e (c), a internalização dos mercados através 

das fronteiras nacionais dá origem às EMNs. 

 

Mas quais são então as imperfeições de mercado que podem induzir uma empresa a 

internalizar as suas actividades? De acordo com Buckley e Casson (1976, 1979), devemos 

considerar pelo menos cinco tipos de imperfeições de mercado. Em primeiro lugar, o 

processo de produção leva tempo, e é com frequência que as actividades interligadas pelo 

mercado sofrem atrasos temporais. Para além disso, os mercados necessários à sua 

coordenação são inadequados, e por vezes inexistentes, o que gera um forte incentivo à 

criação de um mercado interno que permita o controlo e a coordenação dessas actividades. 

Em segundo lugar, a exploração eficiente do poder de mercado pode requerer a 
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discriminação de preços de um determinado tipo que não seja realizável no mercado de 

produtos. Tal dará incentivo aos monopolistas para integrar a jusante, e aos monopsonistas 

para integrar a montante, para assim se poder implementar um sistema de discriminação de 

preços apropriado no mercado interno. Um terceiro tipo de imperfeição dá-se quando a 

criação dos mercados internos remove, ou pelo menos previne, o crescimento das 

concentrações bilaterais do poder de mercado, reduzindo assim a probabilidade de 

existência de situações instáveis de negociação. Uma quarta imperfeição de mercado ocorre 

quando entre o comprador e o vendedor existe desigualdade no que se refere à avaliação do 

produto. Por último, a internalização pode ser uma forma de evitar a intervenção por parte 

dos governos, uma vez que os preços controlados dentro de uma organização não estão tão 

sujeitos a regimes de controlo por parte dos governos (aplicação de taxas e de tarifas, por 

exemplo), como os que se posicionam no mercado externo. 

 

Porém, existem custos de internalização que devem ser equacionados, conforme notam 

Buckley e Casson (1976, 1979): (1) os custos de operação, que derivam do facto de a 

empresa actuar em ambientes negociais desconhecidos, o que obriga a processos de 

adaptação por parte da empresa; (2) os custos de comunicação, uma vez que o mercado 

interno exige fluxos adicionais de informação e respectivo controlo; (3) os custos 

administrativos, que decorrem do facto de a empresa substituir um único mercado externo 

por vários mercados internos; e, (4) os custos adquirem uma dimensão internacional como 

resultado dos problemas que derivam da propriedade e do controlo estrangeiro. 
 

Assim sendo, o incentivo para internalizar as actividades através das fronteiras nacionais 

depende da conjugação das seguintes variáveis (Buckley e Casson, 1976, 1979): (1) 

factores específicos à indústria, nomeadamente a natureza do produto, a estrutura do 

mercado externo, e a relação entre as escalas óptimas das actividades ligadas pelo mercado; 

(2) factores específicos à região, como os factores de custos em regiões diferentes, 

disponibilidade de matérias-primas e produtos intermédios, a distância geográfica e social 

entre as regiões envolvidas; (3) factores específicos ao país, onde se deve ter em atenção as 

estruturas fiscais e políticas vigentes; e, (4) factores específicos à empresa, sobretudo a 

capacidade de gestão no que se refere à comunicação interna entre as fronteiras nacionais, e 

a capacidade de lidar com as complexidades legais e contabilísticas que derivam da 

propriedade internacional. 

 

 11



A detenção de informação relativamente a estas variáveis permitirá à empresa escolher 

os mercados mais adequados onde esta irá operar. Salienta-se assim a importância do 

conhecimento e da sua internalização por parte das empresas que o detém, o que gerará um 

alto nível de multinacionalidade entre as empresas pois “o conhecimento é um bem público 

que é facilmente transmissível entre fronteiras nacionais, pelo que a sua exploração é 

logicamente uma actividade internacional: logo, e a não ser que as vantagens comparativas 

ou outros factores restrinjam a produção a um único país, a internalização do conhecimento 

irá requerer que cada empresa opere uma rede de unidades de produção numa base 

mundial” (Buckley e Casson, 1976, p. 45). 

 

Para que o processo de internalização das actividades da empresa se dê, é necessário que 

existam imperfeições de mercado – o que já nos havia sido sugerido por Hymer e 

Kindleberger – por forma a que os custos de internalização sejam superados pelos seus 

benefícios, estimulando a expansão da empresa além-fronteiras pelo estabelecimento de 

várias filiais, através das quais a empresa internaliza as suas actividades. 

 

22..11..44..  AA  TTEEOORRIIAA  DDOOSS  CCUUSSTTOOSS  DDEE  TTRRAANNSSAACCÇÇÃÃOO  

A teoria dos custos de transacção foi desenvolvida por Williamson (1975, 1979, 1981) 

partindo do pressuposto de que o que existe no início são mercados, pelo que a existência 

da empresa tem de ser explicada. No seu modelo teórico as transacções são a sua unidade 

de análise, as quais acarretam necessariamente custos. O autor argumenta então que os 

custos de transacção são determinados por dois factores essenciais. O primeiro factor reside 

no comportamento humano, sendo este composto por dois elementos fundamentais na sua 

actuação: a racionalidade limitada, na medida em que as pessoas “experimentam limites na 

formulação e na resolução de problemas complexos, e no processamento (recebimento, 

armazenamento, retenção e transmissão) da informação” (Williamson, 1981, p. 1545); e o 

oportunismo, baseado na prossecução do interesse próprio em detrimento do interesse 

comum, e que pode ter consequências negativas, como a distorção da informação e até 

mesmo a tentativa de enganar o próximo, neste caso, os outros agentes eventualmente 

envolvidos na transacção. O segundo factor que determina os custos de transacção tem a 

ver com a especificidade dos activos alvo de transacção, em particular as transacções que 

envolvem um elevado grau de especificidade, como as transacções de bens e/ou activos 

com elevado grau de especialização e, que por isso, são de difícil transferência em termos 

de propriedade. 
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A conjugação da racionalidade limitada e do oportunismo com a especificidade dos 

activos que venham a ser transaccionados, tem por consequência o aumento dos custos de 

transacção, o que pode incentivar a empresa a substituir o mercado de bens pela 

organização e alocação interna dos seus recursos, através do mecanismo da internalização. 

 

Segundo Williamson (1979) a transacção pode ser descrita em função de três atributos: a 

frequência com quem ocorrem; a incerteza à qual estão sujeitas; e a especificidade dos 

activos. Considerando que a transacção transfronteiriça consiste na exploração das 

vantagens competitivas da empresa através de mecanismos comerciais – exportação ou 

licenciamento – e tendo em conta estes atributos e os custos que lhes estão associados, o 

autor conclui que as empresas irão preterir estes mecanismos comerciais, optando por 

realizar o IDE, em particular no caso das transacções que envolvam activos com um 

elevado grau de especificidade, e que ocorram com frequência, em que os benefícios 

decorrentes da sua internalização sejam elevados. 

 

Existe assim uma relação entre o modelo de Williamson e a teoria da internalização pois 

este assume que a transacção, descrita em função dos três atributos mencionados, acaba por 

gerar uma imperfeição de mercado, levando as empresas a internalizar os seus recursos e as 

suas actividades no seu mercado interno, por forma a maximizar os benefícios decorrentes 

da organização interna das transacções. Buckley e Casson haviam argumentado que uma 

condição necessária para que as empresas internalizassem as suas actividades era a 

existência de imperfeições de mercado, para além de que os factores específicos à indústria, 

assim como os específicos à empresa, poderiam incentivar as empresas a internalizar as 

suas actividades internacionais, o que vem de encontro à argumentação de Williamson, na 

medida em que este autor refere que as transacções que envolvam activos com um elevado 

grau de especificidade – em relação à empresa e à indústria – serão aquelas que as empresas 

terão maior incentivo em internalizar, tendo em conta os elevados benefícios que daí 

poderão decorrer. 
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22..11..55..  OO  PPAARRAADDIIGGMMAA  EECCLLÉÉTTIICCOO  

John Dunning (1981, 1988) desenvolveu o paradigma eclético que retoma os três tipos 

de vantagens associadas ao processo de internacionalização, que derivam de três 

abordagens económicas principais (Taggart e McDermott, 1993, p. 27): a teoria dos direitos 

de propriedade e mercados; a combinação entre as teorias da localização e as teorias de 

comércio internacional; e a abordagem de Hymer-Kindleberger sobre a organização 

industrial. Desta combinação, Dunning considera que as EMNs têm três tipos de vantagens 

comparativas: (1) as vantagens específicas da empresa – (O) Ownership Advantages – que 

as EMNs detém em exclusividade, e que lhes dá uma superioridade sobre os seus 

concorrentes nos mercados externos, podendo-se apontar como exemplos a tecnologia ou a 

I&D, entre outras; (2) as vantagens de localização – (L) Location Advantages – específicas 

a uma determinada localização, e que só aí podem ser utilizadas, como é o caso das 

barreiras comerciais levantadas para restringir as importações, dos recursos naturais 

existentes numa determinada localização, bem como o custo da mão-de-obra e do seu nível 

de qualificação, entre outras; e (3), as vantagens de internalização – (I) Internalization 

Advantages – que advém da internalização das actividades por parte das empresas, como a 

redução dos custos de transacção ou a redução da incerteza. O Quadro 2.1 enumera 

algumas dessas vantagens.  
 

Quadro 2.1 – Vantagens da Multinacionalização 

Vantagens de Propriedade (O) Vantagens de Localização (L) Vantagens de Internalização (I) 
Propriedade tecnológica Diferenças nos preços dos inputs Redução do custo das transacções 
Dimensão, economias de escala Qualidade dos inputs Protecção do direito de propriedade 
Diferenciação do produto Custos de transporte e de 

comunicação 
Redução da incerteza 

Dotações específicas (trabalho, 
capital, organização) 

Distância psicológica, língua, cultura Controlo da oferta 

Acesso aos mercados, factores e 
produtos 

Distribuição espacial dos inputs e 
mercados 

Controlo das vendas 

Multinacionalização anterior  Ganhos estratégicos 
  Internalização das externalidades 
  Inexistência de mercados a prazo 

 

Fonte: Dunning (1988); Fontoura (1997) 

 

Segundo Dunning (1993, p. 80), umas explicam melhor o acto inicial de IDE, ao passo 

que outras, em particular aquelas que se relacionam com o controlo comum das actividades 

geograficamente dispersas, explicam melhor os actos sequenciais da produção no 

estrangeiro. Se os três tipos de vantagens estiverem reunidos então teremos a realização de 
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IDE. Se a empresa apenas detiver vantagens de propriedade e de internalização, a opção 

escolhida relativamente às actividades além fronteiras será a da exportação, para desta 

forma poder controlar o mercado externo. Porém, se a empresa apenas detiver vantagens de 

propriedade, em conjugação com as vantagens que advenham de uma determinada 

localização, a opção por uma situação contratual, como seja a do licenciamento, será 

preferível. O Quadro 2.2 resume o resultado da interacção entre os três tipos de vantagens. 
 

Quadro 2.2 – Vias de Penetração no Exterior (paradigma eclético) 

Tipo de Vantagem Específica Internalização Localização 
Via de Penetração no Exterior 

IDE + + + 
Exportação + + - 
Licenciamento + - + 
 

Fonte: Dunning (1988); Fontoura (1997) 

 

Dunning (1997) revisita o paradigma eclético à luz das novas formas de investimento 

internacional, situando-as no contexto de uma profunda alteração de natureza estrutural, em 

que um capitalismo hierárquico estaria a ser substituído por um capitalismo de alianças. No 

capitalismo hierárquico, as empresas reagem às imperfeições de mercado de uma forma 

exit, ou seja, a sua resposta consiste em substituir o mercado pela internalização 

administrativa. Quanto ao capitalismo de alianças que, segundo Dunning, emerge a partir 

da década de 80, caracteriza-se por uma reacção voice às imperfeições do mercado, em que 

a resposta das empresas consiste em cooperar com os agentes no mercado para reduzir ou 

eliminar essas imperfeições. Este capitalismo de alianças revela três implicações sobre o 

paradigma eclético (Dunning, 1997, p. 80). Em primeiro lugar, a necessidade de 

alargamento do conceito das vantagens de propriedade específicas (O advantages), por 

forma a incorporar os custos e benefícios resultantes das relações e transacções inter-

empresas, sobretudo aquelas que resultam da formação de alianças estratégicas e de redes 

de empresas. Em segundo lugar, o conceito das vantagens de localização (L advantages) 

necessita de dar mais relevo a uma série de factores, nomeadamente: (1) deve ser 

considerado a penetração territorial dos activos imóveis interdependentes localizados em 

áreas geográficas particulares; (2) regista-se uma necessidade crescente para a integração 

espacial das actividades económicas cada vez mais complexas e em constante mutação; (3) 

devem ser consideradas as condições sob as quais as alianças que se estabelecem inter-

empresas possam eventualmente florescer; e (4), há que ter em conta o papel que as 
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autoridades nacionais e regionais podem desempenhar no que se refere à influência que 

exercem sobre a estrutura e extensão dos centros de excelência localizados. Em terceiro 

lugar, a ideia de que as empresas internalizam os produtos intermédios para reduzir os 

custos de transacção e de coordenação a eles associados precisa de ser alargada por forma a 

abarcar outros objectivos (em particular aqueles que dinamizam e estimulam a 

competitividade), e cuja consecução dos mesmos pode ser afectada por estruturas de micro-

governação. 

 

Tendo em conta estas alterações, Dunning (1997) sugere a reformulação do paradigma 

eclético. Em primeiro lugar, as vantagens de propriedade terão que passar a considerar os 

benefícios que resultam dos diversos acordos de associação, nomeadamente: (1) as alianças 

verticais, que possibilitam, a montante, o aceso à I&D e a novos processos produtivos e, a 

jusante, o acesso a novos clientes, técnicas de marketing e canais de distribuição; (2) as 

alianças horizontais, que possibilitam o acesso a tecnologias complementares e a 

capacidades de inovação, suscitando mecanismos de feedback ao nível do conhecimento, 

informação e outras dependências inter-empresas; e (3), as redes de empresas, que se 

formam com base na semelhança entre si, ou por estarem inseridas dentro de um cluster de 

empresas. Em segundo lugar, as vantagens de localização deverão incorporar a existência 

de economias externas inerentes ao cluster, assim como a concentração geográfica de 

actividades complementares e o papel desempenhado pelas autoridades no que respeita à 

criação de um ambiente que seja estimulante para a actividade industrial. Por último, as 

vantagens de internalização colocam a necessidade de ampliar o próprio conceito de 

internalização por forma a que este possa incorporar as consequências resultantes de um 

acordo inter-empresas, já que estes promovem meios adicionais que permitem às empresas 

evitar ou tirar partido das imperfeições de mercado a partir do momento em que o IDE já 

não se apresenta como uma solução neste sentido (Fontoura, 1997, p. 58). 

 

Assim, o paradigma eclético precisa de ser alterado em três aspectos essenciais 

(Dunning, 1997, p. 89). Primeiro, há que reconhecer de uma forma mais significativa o 

papel que a inovação desempenha, como forma de sustentação e desenvolvimento das 

vantagens competitivas das empresas e dos países. Por outro lado, é preciso ter ainda em 

conta que as empresas podem incorrer no IDE, bem como realizarem alianças 

transfronteiriças, com o objectivo de adquirir ou aprender acerca da tecnologia estrangeira e 

dos mercados, ou com o objectivo de explorarem as suas vantagens competitivas. Segundo, 
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o paradigma tem a necessidade de reconhecer que uma estratégia voice como reacção às 

imperfeições de mercado é uma alternativa viável à resposta exit preconizada pelo 

capitalismo hierárquico e que, tal como as hierarquias, os acordos de parceria estratégica 

podem ser realizados com o objectivo de reduzir imperfeições de mercado endémicas, 

podendo ainda ajudar a desenvolver competências na área da inovação, em vez de serem 

um entrave a esse mesmo objectivo. Terceiro, o paradigma eclético precisa de reconhecer 

que a presunção tradicional de que as capacidades da empresa individual são limitadas às 

suas fronteiras de propriedade, não é aceitável sempre que a qualidade das decisões 

relativas à eficiência por parte de uma empresa seja afectada de forma significativa pelo 

estabelecimento de acordos de cooperação com outras empresas. 

 

O paradigma eclético tem sido criticado por ter um conteúdo essencialmente descritivo e 

pouco relevante no que se refere à sua capacidade explicativa (Fontoura, p. 49). Por outro 

lado, segundo Taggart e McDermott (1993), o modelo parece explicar melhor os 

investimentos de raiz – greenfield investments – do que as aquisições, que têm vindo a 

tornar-se progressivamente mais importantes no que respeita aos processos de 

internacionalização. Dunning (1998) contesta estas críticas, argumentando que o paradigma 

ecléctico oferece um quadro analítico que pode ser entendido como um envelope que 

acomoda diversas teorias das determinantes do IDE e das actividades internacionais das 

EMNs. Assim, a existência de um paradigma “que as possa internalizar através da sua 

abordagem integrada” (Dunning, 1998, p. 28) constitui um valor importante, já que pode 

captar as interdependências intelectuais de cada uma das teorias integradas. 

 

22..11..66..  AA  TTEEOORRIIAA  EEVVOOLLUUCCIIOONNIISSTTAA  
  

Podemos começar a falar de uma teoria evolucionista do IDE a partir da proposta de 

Cantwell (1989) acerca de uma teoria evolucionista da produção internacional que, segundo 

Simões (2000), se trata de uma primeira tentativa de ligar o paradigma eclético com as 

abordagens evolucionistas. Desta forma, Cantwell (1989, p. 216) apresenta-nos as linhas 

gerais da sua abordagem ao escrever: 

“Pode haver acumulação de tecnologia dentro da firma, não tanto por causa das características 

do mercado para a tecnologia uma vez criado, mas por causa das condições sob as quais é mais 

fácil de ser gerada e usada na produção. A transferência de tecnologia entre firmas é difícil e 

onerosa precisamente porque tende a ser associada com a pesquisa e a experiência de produção 

acumulada dentro de uma firma particular”. 
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Assim sendo, a “internalização não é apenas uma questão de mercado” (Simões, 2000, 

p.2). O conhecimento joga aqui um papel importante como factor essencial da acumulação 

de tecnologia e no processo de evolução das empresas ao longo dos tempos. Desta forma, 

“o conhecimento e a aprendizagem tornam-se pedras fundamentais do processo de 

internacionalização” (Simões, 2000, p. 2). 

 

Kogut e Zander (1993) desenvolvem esta abordagem, partindo do pressuposto básico de 

que a empresa deve ser tratada como uma comunidade social, na qual o conhecimento 

produzido se traduz numa vantagem específica para a empresa (Kogut e Zander, 1993., p. 

626), dando assim forma à teoria evolucionista da empresa multinacional. Segundo os 

autores, “é na noção da empresa como repositório do conhecimento social que estrutura a 

acção cooperativa, que reside a fundação de uma teoria evolucionista da empresa 

multinacional” (Kogut e Zander, 1993, p. 627). Assim, os autores defendem a ideia de que 

a tecnologia nem sempre é facilmente transferível, pois em muitos casos ela possui um 

carácter tácito, sendo por vezes o resultado do conhecimento experiencial das próprias 

pessoas ligadas à empresa. Isto tem como consequência uma maior dificuldade na 

codificação do conhecimento e no seu ensino, o que pode incentivar as empresas a 

transferir o conhecimento no seu interior. Porém, a codificação e o ensino da tecnologia 

revelam custos de transferência que serão aumentados se o conhecimento for mais tácito. 

Em face destes resultados, a ideia do conhecimento como um bem público é contestada, já 

que este não está facilmente acessível no mercado, o que se traduz numa vantagem para a 

empresa que o possui. Se consideramos então o conhecimento como tendo um carácter 

tácito, a empresa será incentivada a criar mecanismos de cooperação internos que facilitem 

a sua transferência. 

 

Assim, a transferência de tecnologia, bem como a recombinação do conhecimento, 

constituem o motor que impulsiona o crescimento das empresas, quer ao nível doméstico, 

quer ao nível internacional (Kogut e Zander, 1993, p. 639). As empresas crescem através da 

capacidade que possuem em criar novo conhecimento, e a sua vantagem reside no facto de 

que elas estão mais aptas a compreender e a transferir este conhecimento de uma forma 

mais eficaz do que outras empresas, pelo que os autores afirmam que “o investimento 

directo horizontal no estrangeiro consiste, por isso mesmo, na transferência do 
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conhecimento dentro da empresa e através das fronteiras e, neste ponto, tais transferências 

são a expressão primária do crescimento da empresa” (Kogut e Zander, 1993, p. 639). 

 

Não concordando com Buckley e Casson no sentido da necessidade de existência de 

imperfeições de mercados, que levasse a empresa a internalizar as suas actividades, uma 

vez que a empresa se irá especializar na comunicação da tecnologia de difícil entendimento 

e codificação, transferindo-a para as suas filiais por um menor custo, Kogut e Zander (1993, 

p. 637) notam que a teoria da internalização se esqueceu do facto de que a explicação 

essencial para o investimento directo traduz-se na detenção de vantagens específicas por 

parte das empresas1. Desta forma, a empresa compete com base nestas suas capacidades 

superiores, sobretudo ao nível da informação e do know-how que possui, e com base nas 

suas capacidades em desenvolver novo conhecimento através da aprendizagem 

experiencial. Porém, o factor que limita o crescimento da empresa não reside apenas na 

concorrência que é exercida pelas outras empresas e na procura no mercado. Ele pode ser 

também limitado pelo facto de a sua vantagem poder vir a ser imitada mais rapidamente 

pelos seus concorrentes do que explorada pela própria empresa. Os autores sugerem então 

que “as empresas especializam-se na transferência do conhecimento relativamente tácito e 

idiossincrásico” (Kogut e Zander, 1993, p. 640). 

 

22..11..77..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

                                                          

  

Analisámos vários quadros teóricos que nos fornecem explicações para as determinantes 

do IDE e da actividade além-fronteiras das empresas. De uma forma geral todas 

mencionam a existência de imperfeições de mercado, associadas à detenção de certas 

vantagens competitivas das empresas, como um factor determinante do IDE e da produção 

internacional, na sequência do trabalho de Hymer que rompeu com as explicações que nos 

eram dadas pelos modelos neo-clássicos do comércio internacional. O seu trabalho 

desencadeou uma série de estudos que procuraram analisar os determinantes do IDE, 

seguindo no entanto bases de análise diferentes: as abordagens que tiveram por base as 

vantagens de localização; as que tomaram como base de análise as vantagens da 

internalização das actividades das EMNs, e de alguma forma deram origem a análises 

posteriores que centraram a sua análise nos custos de transacção; e as que colocaram o 

ênfase na capacidade de inovação tecnológica das empresas, sugerindo uma teoria 

 
1 ⎯ Que os autores designam de capacidades superiores 
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evolucionista como forma de explicação para o aumento das actividades além-fronteiras das 

empresas. Este conjunto de teorias viria a ser, de certa forma, e com excepção da teoria 

evolucionista, integrado num quadro analítico de análise do IDE e da actividade das EMNs 

– o paradigma eclético – que reúne os três tipos de vantagens até então identificados: (a) as 

vantagens específicas das empresas, que resultam claramente da abordagem de Hymer-

Kindleberger; (b) as vantagens de localização, que resultam dos quadros teóricos baseados 

neste tipo de vantagens, nomeadamente a abordagem de Vernon; (c) e as vantagens de 

internalização, que derivam directamente da abordagem de Buckley e Casson e, até certo 

ponto, de Williamson. 

 

São abordagens teóricas que analisam os determinantes do IDE tendo por base de 

estudo a actividade além-fronteiras das EMNs. Têm uma base essencialmente económica, e 

apesar de nos fornecerem pistas importantes sobre as motivações das empresas em investir 

no exterior, esta contribuição torna-se insuficiente tendo por base o nosso pressuposto 

inicial de investigação – a proximidade cultural como factor de decisão no processo de 

investimento. Desta forma, há que introduzir a análise de outros quadros teóricos, que nos 

permitam relacionar o seu contributo com este pressuposto de investigação. Assim, iremos 

em seguida proceder à análise de um conjunto de teorias que relacionam o processo de 

internacionalização das empresas com os aspectos comportamentais destas. Assumindo que 

o comportamento é influenciado por aspectos de ordem cultural, daqui se depreende a 

importância da análise destes quadros teóricos.  
 
 

22..22..  AA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  UUMM  PPRROOCCEESSSSOO  GGRRAADDUUAALL  

DDEE  DDEECCIISSÕÕEESS  IINNCCRREEMMEENNTTAAIISS  

Introduzimos agora o estudo das teorias que consideram a internacionalização como 

sendo o resultado de um processo gradual de decisões incrementais. Estas têm as suas 

origens na teoria comportamentalista do IDE, argumentando que a internacionalização se 

desenvolve segundo um processo gradual de envolvimento crescente das empresas em 

operações internacionais, associado ao crescente aumento do conhecimento acerca destas. 

Assim, as empresas começarão por actuar em países culturalmente próximos do seu país de 

origem, para alargarem de forma crescente as suas actividades a países cada vez mais 

distantes. Iremos abordar, em primeiro lugar, a teoria comportamentalista do IDE, 

desenvolvida por Aharoni (1966), procurando relacionar esta com os modelos de 
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internacionalização propostos por Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), Johanson e Vahlne 

(1977) e Luostarinen (1989). 

  
22..22..11..  AA  TTEEOORRIIAA  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLIISSTTAA  DDOO  IIDDEE  

A teoria comportamentalista do IDE surge nos anos 60 e relaciona o IDE com o 

comportamento das empresas. Yair Aharoni (1966) na sua análise destaca o papel do 

processo de decisão e a influência deste sobre o IDE. O processo de decisão tem vários 

elementos: o sistema social no qual toma lugar; o tempo que leva, em geral muito longo; a 

incerteza, já que muitas das decisões tomadas no seio de uma empresa são feitas sob o 

signo da incerteza; os objectivos, que existem em cada organização; e por último, os 

constrangimentos que actuam sobre a liberdade de acção dos responsáveis pelo processo de 

decisão. O autor considera ainda que qualquer organização mais não é do que um sistema 

de indivíduos, que estão agrupados em subsistemas de acordo com a definição dos papéis 

que desempenham, e que se influenciam mutuamente através de um processo contínuo de 

interacções. No entanto, cada participante na organização não está única e exclusivamente 

ligado a essa organização, uma vez que ele está intimamente ligado a uma multiplicidade de 

sistemas dos quais ele também é parte e que não pode ignorar. Por outro lado, a 

organização como um todo faz ela própria parte de outros sistemas, como sejam a indústria 

a que pertence, a comunidade onde se insere, o ambiente cultural que a rodeia, e tudo isto 

influencia o modo como os problemas são definidos, como as alternativas são consideradas 

e seleccionadas, como as opiniões são formadas, e por fim, como as decisões são tomadas. 

Partindo daqui, Aharoni (1966, p. 9) coloca uma questão inicial: a decisão de investir no 

estrangeiro parte de quem e porquê?  

 

A primeira decisão de investir no estrangeiro por parte de uma organização é 

considerada como uma viagem ao desconhecido, ou seja, um passo de gigante no curso 

normal da sua vida. Para que se decida prosseguir com a decisão de investir no estrangeiro, 

deverá haver no seu seio ou um movimento com alguma força, ou alguma experiência 

drástica que impulsione a organização para este novo desafio. Tal leva a organização a 

mudar o foco da sua atenção, considerando a possibilidade de investimento no estrangeiro. 

Sendo importante este passo – segundo Aharoni – ele não passa de uma simples decisão 

que considera a possibilidade de investir num país específico, não sendo por isso uma 

resolução geral que comprometa a organização a seguir em frente. Na sua opinião, o 

momento crucial acontece quando a primeira aventura para o estrangeiro é considerada, 
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fase em que se já se comprometem alguns recursos da empresa. Porém, nesta fase a 

organização tem uma experiência muito limitada no campo dos negócios internacionais, 

embora possa ter, com alguma frequência, alguma experiência na área das exportações. 

 

Deste modo, Aharoni considera dois tipos de forças iniciais capazes de desencadear o 

processo de decisão de investir no exterior: por um lado, as forças que são internas à 

própria empresa, como as que derivam de um interesse muito forte que cresce no seio desta, 

e que pode provir de um ou de vários executivos; por outro lado, as forças que são externas 

à empresa, nomeadamente uma proposta externa que a empresa não pode ignorar por vários 

motivos2, o receio de perder mercados devido ao papel antecipado da concorrência, o 

chamado “efeito de locomotiva” que leva a empresa a considerar a possibilidade de investir 

porque um concorrente realizou um investimento semelhante, e ainda o facto de a empresa 

enfrentar uma concorrência cada vez mais intensa, quer por parte dos seus concorrentes 

locais, quer a concorrência que tem origem em empresas estrangeiras. Contudo, o autor 

salienta que em qualquer caso específico torna-se muito difícil, senão mesmo impossível, 

escolher apenas uma razão para se considerar o investimento estrangeiro, bem como 

apontar com precisão quem iniciou o projecto. A decisão resulta de uma corrente de vários 

eventos, de informações incompletas, de actividades de várias pessoas e da combinação de 

várias forças motivadoras, algumas trabalhando em prol da decisão, outras mesmo contra 

essa decisão. A existência destas forças iniciais pode ser considerada como uma condição 

necessária, mas não suficiente, para que se tome a decisão, já que o impacto de cada uma 

destas forças dependerá de muitas circunstâncias.  
 

O simples facto de se considerar a possibilidade de realização do investimento, significa 

apenas que se dará início a um moroso e complicado processo de investigação, com o 

objectivo de analisar as possibilidades desse mesmo investimento. Devido à sua 

morosidade, o processo de investigação compreende várias fases durante as quais se 

procede à avaliação de vários pontos de análise, que tanto pode induzir a empresa a 

prosseguir com o seu projecto de investimento no estrangeiro, como pode também levar ao 

seu abandono. Neste sentido, Aharoni (1966, p. 12) conclui que: 

 “a análise de uma decisão não pode ser separada da história da organização, das personalidades 

e dos papéis desempenhados pelos vários participantes no processo, ou da corrente contínua das 

actividades prosseguidas pela organização. O processo de decisão é assim uma corrente de eventos 

                                                           
2 ⎯ Como por exemplo as que provém dos principais distribuidores da empresa ou dos principais clientes 
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em muitas dimensões e por isso deve ser analisado em termos de um sistema total que inclui vários 

subsistemas, que inclui o impacto do ambiente que rodeia a organização, bem como ainda as 

características do sistema organizacional.”  

 

O processo de decisão conducente ao IDE é um processo social muito complicado, o 

qual envolve uma estrutura de atitudes, opiniões e relações sociais muito complexa, dentro 

e fora da empresa, sempre em mutação constante. Para além disso, há que ter ainda em 

conta que este processo engloba vários elementos do comportamento, quer individual, quer 

organizacional, os quais recebem várias influências. Torna-se assim necessário entender-se 

a complexidade e a morosidade do processo de decisão. 

  
22..22..22..  AA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  UUMM  PPRROOCCEESSSSOO  IINNCCRREEMMEENNTTAALL

                                                          

  

A abordagem da internacionalização como um processo incremental, dependente do 

comportamento organizacional das empresas, foi introduzida por Johanson e Wiedersheim-

Paul (1975). Tendo por base o estudo do processo de internacionalização de quatro 

empresas suecas – Atlas Copco, Facit, Sandvik e Volvo – os autores verificaram que, no 

seio das empresas, se pode estabelecer um processo regular de decisões incrementais, ao 

longo do qual estas vão progredindo na sua “aventura internacional”. Neste processo os 

autores identificam quatro fases (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975, p. 28): (1) a 

actividade de exportações irregulares; (2) a exportação pela via de agentes independentes e 

representantes; (3) o estabelecimento de subsidiária comercial; e, (4) o estabelecimento de 

unidades produtivas. Estas fases demonstram que as empresas vão comprometendo cada 

vez mais recursos para com um mercado, aumentando o seu grau de envolvimento para 

com o mesmo. A esta sequência de fases os autores chamaram de “cadeia de 

estabelecimento”3.  

 

Tendo em conta a extensão das actividades para novos mercados, é introduzido o 

conceito de distância psicológica, sendo este definido como “a soma dos factores que 

obstam ou perturbam o fluxo de informação entre as empresas e o mercado” (Johanson e 

Wiedersheim-Paul, 1975, p. 29). Este conceito está relacionado com o conceito de distância 

geográfica, pelo que a distância psicológica não é um conceito constante, pois pode mudar 

como resultado de vários factores, nomeadamente, o desenvolvimento do sistema de 

comunicação, do próprio comércio, ou de qualquer outro tipo de mudanças do tipo social.  

 
3 — Na versão original “establishment chain” 
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Esta análise foi posteriormente complementada por Johanson e Vahlne (1977), tendo por 

base as observações empíricas de vários estudos efectuados na Universidade de Uppsala 

(Suécia): em 1966, Johanson analisou o processo de internacionalização de algumas 

empresas suecas produtoras de aço; em 1970, Forsgren e Finch realizaram um estudo 

semelhante em empresas suecas da indústria de papel e de pasta de papel; em 1972, Hörnell 

e Vahlne efectuaram um outro estudo que teve como base de análise o processo de 

internacionalização de uma grande empresa farmacêutica de origem sueca – a Pharmacia; e, 

por último, em 1975, Johanson e Wiedersheim-Paul realizaram um estudo que teve como 

objecto a análise do processo de internacionalização de quatro empresas suecas, e que já 

referimos. De uma forma geral todos os estudos revelaram que as empresas Suecas 

preferem desenvolver as suas operações internacionais lentamente, através de pequenos 

passos. O trabalho destes dois autores tem então por objecto a análise do processo de 

internacionalização da empresa pela investigação do desenvolvimento do conhecimento e 

do crescente empenhamento de recursos nos mercados estrangeiros. A internacionalização é 

considerada como sendo um produto de uma série de decisões incrementais, que tomadas 

num determinado ponto do tempo, não deixarão de afectar os passos sequenciais ao longo 

do processo. O conceito de distância psicológica é retomado, e quanto ao processo de 

decisão, este está dependente da (s) experiência (s) anterior (es) da empresa.  

 

Os autores propõem então um modelo do processo de internacionalização das empresas, 

em que o conhecimento4 joga um papel importante. Este pode ser adquirido de duas formas 

distintas (Johanson e Vahlne, 1977, p. 49): em primeiro lugar, o conhecimento objectivo, 

que pode ser ensinado; em segundo lugar, o conhecimento experiencial, que apenas pode 

ser aprendido através da experiência pessoal5. Neste modelo, o conhecimento está inserido 

no próprio sistema de formulação de decisão, no qual os autores defendem a utilidade da 

existência de um mecanismo básico, que possa explicar todos os passos existentes no 

processo de internacionalização. Por outro lado, os autores argumentam que o modelo deve 

ser dinâmico, em que o resultado de uma decisão constitui o input da próxima. Desta forma, 

a estrutura principal é dada pela distinção que se estabelece entre o estado actual da 

internacionalização (aspectos estáticos) e os aspectos dinâmicos das variáveis da 

internacionalização. O modelo é representado pela Figura 2.1.. 

                                                           
4 ⎯ O conhecimento do mercado, obviamente 
5 ⎯ Neste caso, a experiência que resulta da actuação da empresa no mercado 
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Figura 2.1: O Mecanismo Básico da Internacionalização  
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Fonte: Johanson e Vahlne (1977) 

 

Da leitura do esquema do modelo proposto assume-se que os aspectos estáticos da 

internacionalização – o conhecimento do mercado e o empenhamento para com esse 

mercado – influenciam as decisões quanto ao empenhamento de recursos para com 

mercados estrangeiros, e a forma como as actividades correntes são realizadas. Por seu 

turno, os aspectos estáticos do modelo são igualmente influenciados pelos aspectos 

dinâmicos. 

 

Uma das conclusões da análise do modelo (Johanson e Vahlne, 1977, p. 52) é de que 

serão feitos empenhamentos adicionais de recursos, embora de uma forma faseada. Porém, 

Johanson e Vahlne (1990) notam que existem três excepções que podem fazer com que o 

processo não seja faseado e gradual: (1) no caso de as empresas deterem recursos elevados, 

é de esperar que estas avancem com maior celeridade no processo de internacionalização, 

passando assim por cima de pequenos compromissos, como sugere o modelo; (2) se as 

condições nos diferentes mercados forem estáveis e homogéneas, o conhecimento deste 

pode ser obtido por outras formas que não o conhecimento experimental, pelo que as 

empresas poderão avançar mais rapidamente no seu processo de internacionalização; e (3), 

caso as empresas detenham uma experiência considerável de mercados cujas características 

sejam semelhantes às do (s) mercado (s) onde pretenda vir a actuar, as empresas poderão 

saltar fases do processo de internacionalização.  
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22..22..33..  OO  MMOODDEELLOO  DDEE  LLUUOOSSTTAARRIINNEENN  

No seguimento do trabalho de investigação realizado na Universidade de Uppsala, o 

investigador finlandês Reijo Luostarinen (1989) parte igualmente da teoria 

comportamentalista do IDE para desenvolver um modelo do processo de 

internacionalização das empresas, também gradual. Desta forma, apresenta um corpo 

teórico onde propõe um padrão de internacionalização para a empresa, considerando o 

processo de internacionalização como o envolvimento crescente da empresa em operações 

internacionais. Desta forma, o conhecimento, associado ao processo de decisão, assume um 

papel relevante neste modelo, na medida em que o grau de profundidade do envolvimento 

da empresa em operações internacionais é determinado pelo nível de conhecimento que esta 

detém acerca dessas mesmas operações. Mas este conhecimento é por vezes constrangido 

por aspectos de ordem comportamental por parte dos gestores da empresa, que poderão 

obstar à evolução do seu processo de internacionalização. Resumindo, o modelo de 

Luostarinen apresenta-nos “um processo de desenvolvimento evolucionário, não apenas em 

termos da profundidade do modo de operação, mas também em termos da diversidade dos 

modos utilizados, bem como na oferta de produtos e na variedade dos mercados em que se 

penetra” (Welch e Luostarinen, 1988). 

 

Do exposto em Aharoni (1966), depreende-se que o processo de decisão está relacionado 

com o nível de conhecimento que é detido no seio de uma empresa. No início da sua 

“aventura internacional”, o conhecimento desta é muito baixo relativamente às operações 

no estrangeiro, o que gera a rigidez lateral, ou seja, “uma característica comportamental da 

empresa que gera inelasticidade no seu comportamento relativamente ao processo de 

formação de decisão estratégica” (Luostarinen, 1989, p. 48). Na prática, a rigidez lateral 

consiste na criação de obstáculos por parte dos gestores relativamente às mudanças que 

possam envolver alterações no comportamento habitual da empresa. A Figura 2.2. 

esquematiza os componentes do conceito de rigidez lateral. 
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Figura 2.2 – Componentes do Conceito de Rigidez Lateral 
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Fonte: Luostarinen (1989, p. 35) 

 

Verifica-se que a rigidez lateral é causada por uma percepção limitada, por uma reacção 

restritiva, por uma pesquisa selectiva e por uma escolha confinada, e o seu nível 

determinará a maior ou menor passividade6 da empresa relativamente ao processo de 

decisão. Assim, se o nível de rigidez lateral for muito elevado, a empresa não estará 

disposta a alterar o seu padrão de actividades habitual. Desta forma, e tendo em conta que 

para a maioria das empresas o investimento no estrangeiro se apresenta como um facto 

completamente novo, conclui-se que o nível de rigidez lateral influencia consideravelmente 

o processo de decisão no sentido da internacionalização. 

 

Partindo deste conceito, Luostarinen (1989) propõe um padrão de internacionalização 

para a empresa, cuja estrutura pode ser analisada por três componentes distintas: os 

produtos, as operações e os mercados. Relativamente aos primeiros, estes são compostos 

por bens físicos, serviços, know-how e sistemas. Os primeiros a serem introduzidos no 

mercado são os bens físicos, seguindo-se os serviços, que em geral estão relacionados com 

os primeiros, tratando-se normalmente de serviços de pós-venda. Posteriormente a empresa 

introduz os sistemas e só depois o know-how (Luostarinen, 1989, p. 98).  

 

Quanto às operações utilizadas, verifica-se um desenvolvimento gradual nas formas de 

penetração nos mercados externos. Numa primeira fase teremos as operações de marketing 

sem investimento directo, onde se incluem a exportação indirecta de produtos, a exportação 

directa de produtos e a exportação de serviços e know-how, para então se registar uma 

evolução em que já efectuam operações de marketing com investimento directo, que 

incluem a criação de subsidiárias para promoção das vendas, armazéns e filiais comerciais 
                                                           
6 ⎯ Maior no caso de o nível de rigidez lateral ser mais alto, ou menor no caso inverso 
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situadas em mercados estrangeiros. Quanto às operações de natureza produtiva, as empresas 

começam por desenvolver operações de produção sem investimento directo, incluindo a 

sub-contratação, o licenciamento, entre outras, para depois evoluírem para as operações de 

produção com investimento directo, com o estabelecimento noutros países de unidades de 

montagem ou filiais de produção (Luostarinen, 1989, pp. 109-111). Tal como já tínhamos 

visto no modelo proposto por Johanson e Vahlne, também aqui Luostarinen nos pretende 

demonstrar que as empresas, à medida que desenvolvem as suas actividades no estrangeiro, 

não só aumentam o seu nível de conhecimento, diminuindo o nível de rigidez lateral, mas 

também vão de forma gradual empenhando mais recursos nos mercados externos.  

 

Quanto aos mercados onde as empresas actuam, numa primeira fase estas procuram 

actuar em mercados mais próximos quer fisicamente, quer culturalmente, quer ainda 

economicamente, o que pressupõe uma ligação com o conceito de distância psicológica 

proposto por Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e que segundo Luostarinen (1989), pode 

subdividir-se em três: (a) a distância física, isto é, a distância geográfica entre dois países, 

sendo um impedimento e uma força restritiva ao fluxo de impulsos e de informações entre 

países, impedindo desta forma as empresas de deterem conhecimento exacto ou suficiente 

sobre os mercados externos; (b) a distância cultural, sendo esta definida como “a soma dos 

factores que criam, por um lado, a necessidade de conhecimento, e por outro lado, barreiras 

ao fluxo de conhecimento e, por isso, barreiras a outros fluxos entre o país de origem e o 

país de acolhimento” (Luostarinen, 1989, pp. 131-132), pois se entre os países houver uma 

grande distância cultural tal significa que os ambientes culturais que os rodeiam são 

substancialmente diferentes, o que inibe os vários fluxos necessários ao estabelecimento de 

operações num mercado externo, como sejam os fluxos de impulsos, de informação e de 

comunicação, podendo-se então afirmar que o “papel da distância cultural é considerado 

essencial para a existência de rigidez lateral e da preferência espacial na determinação da 

estrutura geográfica do padrão de internacionalização de uma empresa”; e (c), a distância 

económica, sendo esta gerada pelas diferenças entre o ambiente económico no país de 

origem e o do país de acolhimento. 

 

Combinando as três componentes do processo de internacionalização – produtos, 

operações e mercados – podemos determinar a estratégia de internacionalização, que pode 

ser sumariada como a estratégia POM (produtos, operações, mercados). Qualquer mudança 

numa destas estratégias tem como consequência a mudança na estrutura do padrão de 
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internacionalização, o qual definido como “o somatório de todos os produtos introduzidos 

pela empresa nos mercados internacionais, de todas as operações utilizadas pela empresa 

nesses mercados e de todos os mercados externos nos quais a empresa entrou num 

determinado período” (Luostarinen, 1989, p. 175). Assim, o padrão da estrutura de 

internacionalização pode mudar constantemente, verificando-se uma interacção entre 

estratégia e estrutura na internacionalização (Figura 2.3.). 
 

Figura 2.3 – Interacção Dinâmica entre Estratégia e Estrutura do Processo de 

Internacionalização 
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Da leitura deste esquema verifica-se a existência de um processo dinâmico de 

internacionalização, em que este é afectado na sua evolução pelo actual grau de 

internacionalização que a empresa regista, o que Johanson e Vahlne (1977) também 

concluíram. Com base nas três dimensões, Luostarinen (1989) desenvolve um modelo 

dinâmico de internacionalização, ao longo do qual se verificam alterações no estado do 

padrão de internacionalização. Estas podem ser classificadas em quatro fases: 

1º A fase inicial do processo de internacionalização, que se traduz num salto para o 

desconhecido, sendo um dos períodos mais críticos para a empresa devido à reduzida 

experiência internacional. É nesta fase que a gestão da empresa tem um elevado nível de 

rigidez lateral, optando por mercados considerados mais próximos, introduzindo aí os 

seus produtos com um reduzido número de alterações e desenvolvendo operações de 

marketing que não envolvam investimento directo; 
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2º A fase de desenvolvimento da internacionalização, que é um período de transição, 

sendo já introduzidos serviços nos mercados externos. Existe uma alteração na estratégia 

do produto, quebrando-se a rigidez lateral relativamente a esta componente, uma vez que 

a empresa já desenvolve operações de marketing com investimento directo, em 

simultâneo com operações de marketing sem investimento directo. Por outro lado, a 

empresa alarga as suas actividades a mercados mais distantes, o que significa um 

crescente empenho de recursos e a diminuição do nível de rigidez lateral em prol de uma 

maior elasticidade da empresa quanto ao desenvolvimento das operações internacionais 

(Luostarinen, 1989, p. 191); 

3º A fase de crescimento da internacionalização, com várias alterações no padrão POM. 

Ao nível do produto a empresa já introduz sistemas em mercados externos. 

Relativamente às operações a empresa passa também a utilizar operações de produção 

sem investimento directo. Quanto aos mercados, as operações da empresa começam a 

dispersar-se geograficamente por vários países, cada vez mais distantes; 

4º Por último, a fase de maturidade do processo de internacionalização, com alterações ao 

nível dos componentes POM mais profundas. Nos produtos a empresa passa também a 

comercializar know-how em mercados internacionais. Ao nível das operações, regista-se 

já a utilização de operações de produção com investimento directo, como seja o 

estabelecimento de filiais de produção. Por último, ao nível dos mercados, a empresa 

passa a actuar em mercados ainda mais distantes. 

 

22..22..44..  ––  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Da análise das teorias que apresentam o processo de internacionalização como sendo um 

processo de decisões incrementais, no qual a empresa gradualmente aumenta o seu 

envolvimento internacional, pode-se concluir que este processo está estritamente ligado 

com o conceito de distância psicológica. Este sugere-nos que a empresa terá tendência para 

realizar, em primeiro lugar, negócios com países cuja distância psicológica, relativamente 

ao país doméstico, seja menor, estendendo posteriormente as suas actividades a países 

psicologicamente mais afastados. Outro factor a reter é que este modelo parece explicar 

melhor o processo de internacionalização de pequenas e médias empresas devido aos 

parcos recursos que estas detém, o que se traduz num grande obstáculo ao seu processo de 

internacionalização, pelo que as empresas irão preferir dar pequenos passos na sua 

“aventura” internacional, investindo por isso em países mais próximos ao seu, 

particularmente ao nível cultural. Contudo, Nordström (1990) argumenta que o mundo se 
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tornou mais homogéneo e mais próximo devido aos motores da globalização, o que retirou 

algum poder explicativo da distância psicológica como factor de explicação da localização 

das actividades internacionais das empresas.  

 

Por outro lado, e sendo o processo de internacionalização um processo gradual, esta 

situação pressupõe que o mesmo é lento, e que à medida que se desenvolve, a empresa 

aumenta o seu nível de conhecimento acerca das actividades internacionais, o que nos leva 

a concluir que o processo de internacionalização é um processo de aprendizagem contínuo. 

Neste sentido, o comportamento organizacional da empresa assume um papel decisivo, pois 

este irá determinar os avanços (ou retrocessos) da empresa no seu processo de 

internacionalização. Luostarinen (1989) alerta-nos para o facto de os gestores sofrerem de 

rigidez lateral, o que influencia o processo de decisão destes, no sentido de uma maior 

actividade ou passividade face ao processo de internacionalização. Para que este tenha 

sucesso, torna-se necessário que os gestores entendam a internacionalização como um 

processo de aprendizagem. 

 

Johanson e Vahlne (1990) notam ainda que o processo de internacionalização pode não 

seguir o padrão tradicional de crescente envolvimento gradual, pois as empresas podem 

saltar fases no processo devido à sua maior dimensão, ou ainda devido à sua maior 

experiência internacional. Porém, também concluem que existem muitos estudos empíricos 

que confirmam o modelo, nomeadamente quando escrevem que: “a pesquisa empírica 

confirma que o empenhamento e a experiência são factores importantes na explicação do 

comportamento organizacional internacional” (Johanson e Vahlne, 1990, p. 14). Conclui-se 

assim que o conhecimento e a experiência, associadas ao comportamento das empresas, 

constituem elementos fundamentais do processo de internacionalização das empresas. 

  



CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

OOSS  NNEEGGÓÓCCIIOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS  EE  AA  CCUULLTTUURRAA  
  

Quando uma empresa decide investir no estrangeiro, internacionalizando as suas 

actividades, com frequência ela poderá ter que operar em ambientes culturais diferentes 

entre si, o que não deixará de influenciar a sua forma de gestão. Partindo deste pressuposto, 

teremos como objectivo procurar colocar em relevo alguns problemas com que uma EMN 

se vê obrigada a lidar, alguns dos quais têm origem nas diferenças culturais, e que por isso 

são, de uma forma geral, difíceis de resolver, tendo em conta a natureza da sua origem, 

como pelo simples facto de muitas das vezes não serem sequer equacionados pelas próprias 

empresas. Neste sentido, iremos procurar dar atenção especial a alguns aspectos que nos 

parecem relevantes: (1) procurar aferir o que se entende por culturas nacionais, 

nomeadamente através da análise de algumas tipologias que identificaram dimensões a este 

nível; (2) procurar realizar o mesmo tipo de análise relativamente às culturas 

organizacionais; e (3), analisar algumas questões quanto ao modo como as operações 

internacionais desenvolvidas pelas empresas poderão ser influenciadas por aspectos de 

ordem cultural. 

 

Numa primeira fase abordaremos a noção de cultura, para posteriormente analisarmos as 

tipologias propostas por alguns autores relativamente à identificação de dimensões culturais 

a vários níveis, as quais nos serão úteis para aferirmos das diferenças que existem de 

cultura para cultura. Para que possamos comparar culturas é necessário identificar, segundo 

Hofstede (1991, p. 14), “as dimensões que constituem as culturas nacionais já que estas são 

aspectos de uma cultura que nos permitem colocar em comparação essa mesma cultura com 

uma outra”. De igual modo, a comparação entre culturas organizacionais, as quais são 

obviamente influenciadas pelas culturas nacionais, pressupõe a identificação das suas 

dimensões. Assim, a nossa análise irá centrar-se ao nível das culturas nacionais e das 

culturas organizacionais. Por outro lado, interessa-nos analisar algumas questões relativas à 

influência que as diferenças culturais têm sobre a vida quotidiana das empresas 

internacionais, e que, em nosso entender, se fazem sentir com mais peso ao nível da gestão 

das filiais e dos recursos humanos, pelo que esta análise constituirá o passo seguinte no 

nosso trabalho.  
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33..11..  NNOOÇÇÃÃOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  

Schein (1992, p. 12) define a cultura como sendo “um padrão de noções básicas 

partilhadas que um grupo aprendeu à medida que resolvia os seus problemas de adaptação 

externa e de integração interna”. Para Hofstede (1991, p. 5) ela é “o programa colectivo da 

mente que distingue os membros de um grupo, ou categoria de pessoas, de outro”. Segundo 

Trompenaars (1993, p. 6) “a cultura é a forma pela qual as pessoas resolvem problemas”. 

Acrescenta ainda este autor que “a cultura é um sistema partilhado de significados” e que 

ela “dita a que é que prestamos atenção, como actuamos e o que valorizamos” 

(Trompenaars, 1993, p. 13). Assim, a cultura, sendo algo que é inerente às pessoas, também 

se aprende através do tempo e é moldada pelo ambiente que a rodeia. Para além disso, ela é 

composta por símbolos, heróis, rituais e valores. A Figura 3.1 ajuda-nos a compreender os 

elementos que constituem a cultura e o seu respectivo grau de profundidade. 
 

Figura 3.1: O diagrama da cebola: manifestações de cultura em diferentes níveis de 

profundidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hofstede (1991, p. 9). 
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Segundo Hofstede (1991), existem vários tipos ou categorias de culturas, 

correspondentes a diferentes níveis de cultura, nomeadamente: um nível nacional, em 

concordância com o país de cada indivíduo ou conjunto de indivíduos; um nível regional, 

étnico, religioso ou linguístico, uma vez que muitos países são compostos por regiões 
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culturalmente diferentes a estes mesmos níveis; e um nível organizacional, onde importará 

ver o processo de socialização que uma organização procura transmitir aos seus 

empregados 

 

Trompenaars (1993) considera também que a cultura se apresenta a vários níveis, sendo 

o nível mais alto o que corresponde à cultura de uma sociedade nacional ou regional. Um 

outro será o da cultura organizacional, que em termos gerais consiste na forma como as 

atitudes se revelam no seio de uma determinada organização. Existe ainda um terceiro nível 

de cultura, a cultura profissional, associada ao desempenho de determinadas funções dentro 

das organizações, nomeadamente ao nível das actividades de marketing, recursos humanos, 

entre outras. 

 

Para Schneider e Barsoux (1997) devemos falar de esferas culturais de influência, em 

que podemos distinguir: as culturas regionais, que se referem às diferenças entre países ou 

regiões, correspondendo assim ao nível nacional de Hofstede; as culturas industriais, 

quando temos em conta as diferenças culturais existentes entre indústrias ou áreas de 

actividade; as culturas profissionais, onde se verifica a ideia da gestão como uma profissão, 

assim como a da necessidade de se criar uma cultura profissional na qual se distinguem 

modelos de comportamento e valores; as culturas funcionais, onde se analisam as 

diferenças culturais associadas às diferentes funções que são exercidas e associadas a um 

determinado projecto, como por exemplo o desenvolvimento e o lançamento de um novo 

produto, o que envolveria as funções de I&D, de produção e de marketing, conceito que 

denota estreita ligação com o conceito de cultura profissional empregado por Trompenaars; 

por último, as culturas organizacionais, que revelam as diferenças existentes entre as 

empresas relativamente aos seus modelos de comportamento, praticas instituídas, crenças e 

valores (o que também é evidenciado pela análise de Hofstede e de Trompenaars). A nossa 

análise irá centrar-se sobretudo ao nível das primeiras, isto é, ao nível das culturas 

nacionais. 

 

33..22..  AASS  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  DDAASS  CCUULLTTUURRAASS  NNAACCIIOONNAAIISS  

Para abordarmos o nível nacional da cultura iremos focar a nossa atenção no estudo de 

quatro tipologias que nos são propostas por Hofstede (1980, 1991), por Trompenaars 

(1993), por Schein (1992) e por Schneider e Barsoux (1997). 
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33..22..11..  AASS  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  DDAASS  CCUULLTTUURRAASS  NNAACCIIOONNAAIISS  PPAARRAA  HHOOFFSSTTEEDDEE  

Num estudo efectuado na década de 80 entre empregados da empresa multinacional 

IBM, espalhados pelas filiais desta em 64 países, Hofstede (1980, 1991) verifica que a 

cultura, entendida como um programa colectivo, afecta o comportamento das pessoas, e 

logo das organizações. Assim, o autor identificou quatro dimensões ao nível das culturas 

nacionais, as quais nos permitem aferir das várias diferenças entre estas. 

 

Em primeiro lugar, a distância ao poder, cuja análise nos revela o grau de aceitação por 

parte dos membros mais desfavorecidos, e com menos poder no seio das organizações e das 

instituições, em aceitarem e esperarem que o poder esteja distribuído de uma forma não 

igualitária. Assim sendo, esta dimensão está ligada com a questão da desigualdade, 

sugerindo que o seu nível no seio de uma sociedade é definido, por um lado, pelos líderes, e 

por outro lado, pelos seguidores. Neste sentido concordamos com o autor quando refere que 

existe desigualdade em qualquer sociedade, e que “algumas pessoas terão mais poder que 

outras: elas estão mais aptas a determinar o comportamento das outras do que vice-versa” 

(Hofstede, 1991, p. 23), ou seja, em qualquer sociedade haverá sempre pessoas que revelam 

uma maior capacidade de liderança e que lhes permitirá chegar ao poder, seja este o poder 

político ou o poder económico. 

 

O individualismo versus colectivismo, e que indica qual o nível de integração por parte 

dos indivíduos em grupos. Assim, no caso de sociedades com carácter mais individualista, 

teremos laços de integração entre os indivíduos muito ténues, verificando-se a situação 

oposta no caso de sociedades com um elevado cunho colectivista. Segundo Hofstede (1991, 

p. 50), no mundo actual predominam as sociedades de cunho colectivista, em que os 

interesses do grupo se sobrepõem aos interesses do indivíduo. A colectivização, se assim se 

pode dizer, inicia-se bem cedo, através da nossa inserção no seio da família. Porém, 

Hofstede reconhece que a família, embora sendo um grupo, a sua estrutura em sociedades 

colectivistas difere da que se manifesta em sociedades individualistas. Assim, numa 

sociedade colectivista encontramos a família alargada, no seio da qual se desenvolvem 

laços de união muito fortes entre diversos graus de parentesco, ao passo que numa 

sociedade individualista teremos sobretudo a família nuclear, geralmente composta apenas 

pelos pais, e por um ou dois filhos. 
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A masculinidade versus feminilidade, relacionada com a questão da distribuição dos 

papéis entre os sexos. Em sociedades com um índice de masculinidade elevado, os papéis 

entre os sexos são claramente distintos, onde os homens são supostos terem um carácter 

mais competitivo e assertivo, com o foco no sucesso material, ao passo que as mulheres 

devem ser mais modestas, carinhosas e sobretudo preocupadas com a qualidade de vida. 

Em sociedades com um índice de feminilidade mais elevado, a distinção entre os papéis a 

desempenhar pelos sexos não é tão vincada. Na medida em que “o papel paterno 

demonstrado pelo pai e pela mãe tem um impacto profundo na programação mental da 

criança pequena, que a acompanha para o resto da vida” (Hofstede, 1991, p. 81), verifica-se 

a importância desta dimensão como forma de avaliação de uma cultura. 

 

Por último, a aversão à incerteza, que nos indica o nível de tolerância por parte duma 

sociedade relativamente à incerteza e à ambiguidade. Assim, teremos culturas que 

procuram evitar situações de incerteza pela imposição de regras e leis muito rígidas, isto ao 

nível da segurança que é estabelecida pela própria sociedade, e por uma crença na Verdade 

absoluta, ao nível psicológico e religioso. No lado oposto, teremos culturas que aceitam 

lidar com situações de incerteza, mais tolerantes e sem a existência de regras e leis rígidas, 

sendo os membros deste tipo de culturas mais abertos ao nível psicológico e religioso. 

Segundo Hofstede (1991), a incerteza, sendo extrema, cria situações de ansiedade 

intolerável. Desta forma, as sociedades desenvolveram formas de aliviar esta ansiedade, as 

quais “pertencem aos domínios da tecnologia, da justiça, e da religião” (Hofstede, 1991, p. 

110). A tecnologia ajuda a evitar as incertezas provocadas pela natureza, ao passo que a 

justiça procura prevenir as incertezas que resultam do comportamento das pessoas. Por seu 

turno, a religião já é uma forma de invocação de forças transcendentais ao Homem como 

forma de este lidar com situações de incerteza das quais ele não se pode defender 

directamente. 

 

Posteriormente, num outro estudo datado de 1988, realizado em 23 países, e que teve por 

base um questionário desenvolvido por estudantes chineses, Hofstede verificou existir uma 

quinta dimensão, a que chamou de orientação de longo prazo em oposição à orientação de 

curto prazo. Segundo Hofstede (1998), esta dimensão relaciona-se com a Virtude 

independentemente da Verdade. Assim, os valores que se associam com uma cultura de 

orientação de longo prazo são a poupança e a perseverança, a ordenação das relações pelo 

status e a existência de um sentimento de vergonha, ao passo que numa cultura com 
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orientação a curto prazo, os valores mais fundamentais são o respeito pela tradição, o 

cumprimento das obrigações sociais, a estabilidade pessoal, e a manutenção da própria 

imagem. Assim, os valores de uma cultura de longo prazo são mais orientados para o 

futuro, sendo por isso mais dinâmicos. Numa cultura de curto prazo, os valores são 

orientados em função do presente e do passado, revelando assim um carácter estático. No 

fundo, trata-se da forma como as diferentes culturas encaram o tempo. 

 

As culturas nacionais diferem sobretudo ao nível dos valores fundamentais, podendo-se 

distinguir cinco dimensões, segundo Hofstede. Elas afectam todos os indivíduos que delas 

fazem parte, depreendendo-se que as empresas são afectadas, particularmente ao nível das 

suas práticas de gestão. Sendo assim, a sua estrutura é particularmente afectada pelas 

dimensões de distância ao poder e de aversão à incerteza, já que a actividade de organizar 

coloca sempre duas questões (Hofstede, 1998, p. 15): em primeiro lugar, quem deve ter o 

poder para decidir o quê? Em segundo, que regras ou procedimentos devem ser 

estabelecidas para se obterem os objectivos desejados? A resposta à primeira questão é 

influenciada pelas normas culturais relacionadas com a distância ao poder. Quanto à 

segunda questão, a sua resposta é afectada pelas normas culturais da aversão à incerteza. Já 

as dimensões do individualismo e da masculinidade influenciam a função das pessoas nas 

empresas, ao passo que a dimensão de orientação de longo prazo afecta sobretudo o 

desempenho económico das empresas. 

 

33..22..22..  AA  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTRROOMMPPEENNAAAARRSS  

Para Trompenaars (1993) as culturas distinguem-se entre si ao nível das soluções que 

cada uma consegue criar para determinados problemas, que devem ser vistos tendo por base 

três premissas importantes: os problemas que resultam do nosso relacionamento com outras 

pessoas; os problemas que surgem no seguimento normal do tempo; e por último, os 

problemas relacionados com o ambiente. Da análise efectuada às soluções encontradas 

pelas diferentes culturas a estes três tipos de problemas, Trompenaars (1993) argumenta 

que podemos identificar sete dimensões fundamentais de cultura. 

 

O universalismo versus particularismo, que reflecte a oposição entre uma posição de 

estabelecimento de regras condutoras da nossa actuação, e uma outra que privilegia o 

relacionamento menos formal entre as pessoas, ou seja, a diferença entre uma cultura do 
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tipo contratual e uma do tipo informal. Quando falamos destes dois conceitos ao nível dos 

negócios internacionais conclui-se que, em geral, quando as empresas caminham no sentido 

da globalização e da mundialização das suas actividades, quase que de forma inevitável 

assistimos a formas de pensamento universal. Porém, quando estas têm que lidar com 

diferentes culturas, elas terão de conviver, com frequência, com percepções universalistas e 

particularistas. 

 

O individualismo versus colectivismo, que nos indica o maior ou menor grau de 

integração dentro dos grupos existente numa cultura, correspondendo assim à segunda 

dimensão identificada por Hofstede. O individualismo traduz-se na prática por uma auto-

orientação, enquanto que no colectivismo verifica-se uma orientação em prol de valores e 

objectivos comuns. Numa cultura individualista, as organizações são vistas como 

instrumentos que mais não são do que um meio de servir os interesses dos proprietários, 

dos empregados e dos clientes. No caso das culturas colectivistas, as organizações estão 

ligadas ao conceito de uma grande família ou comunidade, que educam e desenvolvem os 

seus membros.  

 

Temos depois as culturas neutrais em oposição às culturas emocionais, em que o que 

está em causa é a natureza das nossas relações com as outras pessoas, isto é, se estas devem 

ter um carácter estritamente objectivo e racional, ou um carácter mais emotivo. Em geral, as 

pessoas que constituem uma cultura neutral não expressam os seus sentimentos de uma 

forma afectiva e emocional, mantendo-os controlados, ao contrário dos membros de uma 

cultura emocional. Tal não pressupõe que as culturas neutrais possam ser consideradas frias 

e sem emoções já que “o nível de emoção que mostramos é em muitos casos o resultado de 

convenções e regras estabelecidas” (Trompenaars, 1993, p. 63). A razão e a emoção estão 

combinadas, e a forma como nos expressamos tem sempre por objectivo procurar obter 

uma resposta aos nossos sentimentos e acções. “Mas em ambas as ocasiões o que buscamos 

é a aprovação, embora usando meios de expressão diferentes para atingir este fim” 

(Trompenaars, 1993, p. 64). Trata-se no fundo de sabermos lidar com a nossa inteligência 

emocional, ou “a capacidade de reconhecermos os nossos próprios sentimentos e os dos 

outros, para nos motivarmos a nós próprios e para gerirmos bem as emoções que detemos e 

as nossas relações com os outros” (Goleman, 1999, p. 317).  
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Segue-se a oposição entre culturas específicas e culturas difusas, em que nestas últimas 

tudo o que rodeia as pessoas está interligado. O contrário sucede nas culturas específicas. 

Quais então os seus efeitos ao nível dos negócios internacionais? Os gestores devem ter a 

clara percepção de que as relações que se estabelecem com membros pertencentes a 

culturas difusas ou a culturas específicas são de natureza substancialmente diferente. No 

caso de uma cultura difusa, o que conta não é o facto de serem estabelecidos, em primeiro 

lugar, os objectivos que se pretendem atingir, já que as relações entre as pessoas é que irão 

produzir resultados. O caso inverso sucede quando estamos perante uma cultura específica, 

onde em geral os objectivos são estabelecidos antecipadamente7 e as relações que se 

estabelecem entre as pessoas serão ou não produtivas consoante se atinjam os objectivos 

que foram fixados previamente. 

 

Temos ainda a oposição entre realização e imputação, onde se compara uma situação 

em que somos julgados por aquilo que conseguimos realizar, em oposição a uma situação 

de status que detemos devido as várias razões que não têm a ver com o nosso esforço 

pessoal, nomeadamente, a nascença, a idade, o sexo ou a escola que frequentámos. Esta 

diferença afecta a gestão dos recursos humanos, em particular ao nível dos seus processos 

de recrutamento, pois estes terão de ser adaptados por forma a conciliar estas diferentes 

percepções relativamente ao valor profissional e social dos indivíduos. 

 

Ao nível das soluções encontradas para os problemas que surgem com o decorrer do 

tempo, há que ter em atenção que a noção de tempo e a sua respectiva importância variam 

de cultura para cultura. Há culturas onde o tempo é considerado como sendo sequencial, em 

que uma série de eventos se regista ao longo de uma sequência. Por outro lado, há culturas 

que consideram o tempo como sendo sincrónico, isto é, simultâneo, no qual o passado, o 

presente e o futuro se relacionam entre si e moldam as acções presentes (Trompenaars, 

1993, p. 107). Assim, podemos identificar três tipos de cultura: (1) as culturas orientadas 

para o presente, cujos membros pouco se importam com o tempo, ignorando o futuro, e de 

certa forma o passado, na medida em que as tradições não são importantes; (2) as culturas 

orientadas para o passado, nas quais as pessoas preocupam-se sobretudo com a 

manutenção das tradições e memórias do passado, sendo assim culturas com um cunho 

tradicionalista elevado; e por último, (3) as culturas orientadas para o futuro, que 

                                                           
7 ⎯ A gestão por objectivos é muito comum neste tipo de culturas 
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colocam o ênfase no futuro, sendo as acções do presente levadas a efeito para que o futuro 

desejável seja realizado (Trompenaars, 1993, p. 108).  

 

Por último, ao nível das soluções que são engendradas pelas pessoas para os problemas 

colocados pelo ambiente, Trompenaars (1993) analisa a luta pela sobrevivência por parte do 

Homem, em que este tanto actua contra o ambiente, ou coopera com este. Tal revela-nos 

duas orientações que as sociedades têm vindo a adoptar face ao ambiente: por um lado, 

acredita-se que se pode e se deve controlar a natureza através da imposição da vontade do 

Homem sobre esta, pelo que estaríamos na presença de uma cultura orientada para si 

própria, a qual se tende a identificar com mecanismos em que as organizações mais não 

são do que máquinas obedientes à vontade dos seus operadores, não sendo por isso 

influenciadas pelo ambiente que as rodeia; por outro lado, o ser humano é visto como sendo 

parte integrante da natureza e, por isso, deverá estar em conformidade com ela, estando 

assim na presença de culturas orientadas para o exterior, que consideram as 

organizações como sendo elas próprias produto da natureza, mantendo o equilíbrio destas 

com o ambiente que as rodeia.  

 

Da análise dos dois autores – Hofstede e Trompenaars – verifica-se uma certa ligação 

entre as tipologias propostas, o que não é de estranhar na medida em que o ponto de partida 

da sua respectiva análise é semelhante: as soluções que as várias culturas encontram para 

lidarem com determinados problemas. Esta ligação verifica-se ao nível da dimensão que 

opõe o individualismo ao colectivismo, e à forma como as culturas encaram a noção de 

tempo, onde os dois autores são, de certa forma, coincidentes na sua análise, na medida em 

que ambos concluem haver culturas com níveis de orientação diferentes: umas com 

orientação a longo prazo, e outras com orientação a curto prazo.   

  
33..22..33..  AASS  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  CCUULLTTUURRAAIISS  DDEE  SSCCHHEEIINN  

Schein (1992), ao analisar as culturas organizacionais, identifica seis dimensões 

culturais, partindo do pressuposto de que qualquer grupo enfrenta dois problemas 

fundamentais: em primeiro lugar, a sobrevivência e a adaptação ao seu ambiente externo; 

em segundo lugar, a integração dos seus processos internos, de forma a assegurar a sua 

sobrevivência e a sua adaptação. As dimensões culturais que Schein (1992, p. 95) identifica 

são: a essência da realidade e da verdade; a essência do tempo; a essência do espaço; a 
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essência da natureza humana; a essência da actividade humana; e a essência das 

relações humanas. 

 

No que se refere à primeira dimensão, esta revela-nos as noções básicas que detemos 

acerca do que é a realidade e do que é a verdade. Segundo Schein (1992) podemos definir a 

realidade em níveis diferentes; uma realidade física e externa, ou tudo aquilo que pode ser 

determinado empiricamente por testes objectivos ou científicos; uma realidade social, a 

qual se refere a todas as coisas sobre as quais os membros de um grupo consideram ser 

matéria de consenso, não podendo ser testadas empiricamente; por último, uma realidade 

individual, que diz respeito à experiência pessoal de uma dada pessoa, que para ela pode 

constituir uma verdade absoluta, mas não para outros membros do grupo a que ela pertence. 

O autor conclui que “o que é definido como sendo uma realidade física, social ou 

individual, é ele próprio o produto de uma aprendizagem social” (Schein, 1992, p. 100).  

 

A essência do tempo tem a ver como é que um grupo define, mede e partilha o conceito 

de tempo, bem como qual a sua importância na cultura, o que vai de encontro à análise de 

Hofstede e Trompenaars, que também equacionam a importância do tempo para a cultura. 

Segundo o autor (Schein, 1992, p. 114): “o tempo impõe uma ordem social, e a forma como 

as coisas são manuseadas no tempo confere status e intenção. O passo dos eventos, os 

ritmos de vida, a sequência na qual as coisas são feitas, e a duração dos eventos, todos se 

tornam sujeitos a interpretação simbólica”. Desta forma, o tempo tem uma relevância 

significativa, pois este pode ser a origem de problemas de comunicação entre culturas que 

equacionam o tempo de forma diferente8, sendo por isso mesmo um factor crítico em 

termos de diferenciação cultural, até porque “num determinado sentido, é invisível, tomado 

como certo, e de difícil discussão” (Schein, 1992, p. 115). 

 

Quanto à essência do espaço, trata-se de aferir como este é definido e distribuído, tendo 

ainda a ver com o papel que joga ao nível das relações que se estabelecem entre as pessoas, 

nomeadamente, o grau de intimidade e de privacidade que é definido por um dado grupo. O 

autor considera que o espaço pode ter um significado físico e social, já que “para que uma 

acção social coordenada possa ocorrer, devemos partilhar as mesmas assumpções acerca da 

                                                           
8 ⎯ As culturas podem ser, segundo Schein, orientadas para o passado, para o presente ou para o futuro, ou 
podem encarar o tempo como sendo monocrónico ou sincrónico, em concordância com a análise de 
Trompenaars 
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localização física dos objectos num ambiente, bem como devemos saber como nos devemos 

orientar espacialmente relativamente a outros membros do grupo. A nossa própria 

localização relativamente a outros simboliza status, distância social e adesão ao grupo” 

Schein (1992, p. 116). 

 

Relativamente à essência da natureza humana estamos a lidar com as noções básicas 

acerca do que significa ser humano. Por outro lado, coloca-se também a questão se a 

natureza humana é boa, perversa ou neutral, pelo que estamos a lidar com as noções básicas 

acerca do que é ou não correcto fazer no que concerne ao ambiente, encontrado também 

aqui alguma relação com Trompenaars acerca da forma como as pessoas engendram 

soluções para lidar com as questões do ambiente que as rodeia. Por último, a essência das 

relações humanas lembra-nos as noções básicas que são partilhadas por um grupo acerca do 

modo como as pessoas se devem relacionar entre si, distribuir o poder e o amor entre si, 

podendo ser aqui feito um certo paralelismo com a primeira dimensão de Hofstede. 

 

Esta análise de Schein tem, segundo o próprio autor, várias implicações para a gestão 

dos negócios internacionais, na medida em que os gestores e líderes das empresas 

internacionais devem ter em conta estas diferenças ao nível das noções básicas que formam 

as diferentes culturas, pois só assim podem vir a “decifrar pistas culturais para que o fluxo 

de trabalho normal não seja interrompido por interpretações culturais erradas” (Schein, 

1992, p. 122). Mas mais importante ainda será o reconhecimento de que as suas próprias 

noções básicas acerca da forma como definem a realidade, o tempo e o espaço, as quais 

representam o nível mais profundo em termos de assumpções culturais, podem vir a 

influenciar toda a organização que gerem e lideram, no sentido de assegurar o seu sucesso, 

ou o seu fracasso. Para além disso, as noções básicas acerca da natureza humana e das 

relações que se estabelecem, constituem igualmente um nível cultural profundo, vasto e 

complexo, que os gestores devem ter em conta, pois só assim serão capazes de “evitar a 

tentação de estereotipar o fenómeno organizacional em termos de uma ou duas dimensões 

mais salientes” (Schein, 1992, p. 143), procurando ser sensíveis ao poder que podem ter em 

termos da influência que exercem sobre os grupos com os quais eles trabalham. 
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33..22..44..  AA  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEE  SSCCHHNNEEIIDDEERR  EE  BBAARRSSOOUUXX

                                                          

  

Schneider e Barsoux (1997) apresentam uma tipologia de culturas nacionais que, no 

fundo, apresenta uma síntese das tipologias anteriores. Da análise das tipologias de 

Hofstede, Trompenaars e Schein9, os autores identificam três questões fundamentais, a 

partir das quais apresentam a sua tipologia: (1) a adaptação externa; (2) a integração 

interna; e (3), as noções básicas de ligação dos grupos. Assim sendo, os autores delinearam, 

a partir destas três questões fundamentais, um esquema no qual apresentam as noções 

básicas de uma cultura, representado pela Figura 3.2.. 
 

Figura 3.2: Integração das Dimensões Culturais 

 

  
Integração Interna Adaptação Externa • Natureza humana 

Basicamente bom / basicamente mau • Relação com a natureza 
Controlo 
Aversão à incerteza 

• Natureza da actividade humana 
Fazer versus ser 
Realização versus imputação 

• Essência da realidade e da verdade 

• Essência das relações humanas 
Orientação social versus orientação 
para a tarefa 
Particularismo versus universalismo 
Hierarquia 
Individualismo versus  
Colectivismo

 
 

 
Noções Básicas de Ligação 

 

• Espaço 
Pessoal e físico 

• Linguagem 
Alto e baixo contexto 

• Tempo 
Monocrónico versus sincrónico 
Passado, presente e futuro 
 

 
 
 
Fonte: Schneider e Barsoux (1997, p. 32) 
 
 

A questão da adaptação externa envolve as noções básicas relativamente à relação com 

a natureza, a natureza da actividade humana, e a essência do tempo e da realidade. 

Relativamente à primeira, há que considerar que se nalgumas culturas a natureza pode ser 

considerada como controlável, noutras ela é aceite como sendo um dado adquirido, em 
 

9 ⎯ Assim como de outras menos relevantes para o nosso estudo 



que o destino está predeterminado. O controlo da natureza está estreitamente ligado com a 

noção de aversão à incerteza – conceito introduzido por Hofstede – no sentido em que 

existe uma preferência pelo controlo, evitando-se o risco. Quanto à natureza da actividade 

humana, Schneider e Barsoux (1997, p. 33) referem que “a noção básica do controlo sobre 

a natureza versus fatalismo está ligada ao desejo de tomada de acção”. Assim, em certas 

culturas as pessoas não perdem muito tempo para pensar, procurando agir de imediato, ao 

passo que noutras dá-se mais valor ao pensamento. Esta situação reflecte uma oposição 

entre o fazer e o ser, ou a oposição entre realização e imputação, conforme vimos em 

Trompenaars. Quanto à essência da verdade e da realidade, esta varia de cultura para 

cultura, já que numas a verdade identifica-se com factos e figuras, ao passo que noutras a 

verdade é estabelecida em função da lógica. Por outro lado, existem também culturas em 

que a verdade assenta na intuição, nos sentimentos e na espiritualidade. 

 

Ao nível da integração interna a primeira dimensão que importa analisar é a da essência 

da natureza humana. A questão principal é a de saber se as pessoas são boas ou más, que 

Schein também evidencia na sua análise. Naturalmente que esta questão está relacionada 

com a natureza das relações humanas no sentido em que afecta o modo como estas serão 

organizadas. Assim, em certas culturas haverá uma orientação social das relações com as 

pessoas, na medida em que se privilegia o aspecto social dessas relações, ao passo que 

noutras estas serão orientadas em função das tarefas. Trata-se da dimensão referida por 

Trompenaars que coloca em oposição o universalismo e o particularismo, no sentido em 

que uma orientação em função das tarefas pressupõe um relacionamento mais formal, logo 

estamos na presença de uma cultura de tipo contratual em que as regras devem ser 

aplicadas de igual modo a todos, tendo uma tal cultura um carácter universal. O contrário 

aplicar-se-á quando as relações são orientadas em função do relacionamento social. Por 

outro lado, a essência da natureza humana coloca ainda a questão de como as relações 

entre as pessoas estão estruturadas, ou seja, como está estabelecida a hierarquia. Aqui a 

ideia a reter é a de que nalgumas culturas o papel do líder é muito importante, enquanto 

que noutras esse papel perde importância.  

 

Ao nível da integração interna coloca-se ainda a questão de como é que os pares 

interagem. Será que esta interacção tem um carácter cooperativo ou, pelo contrário, um 

carácter competitivo? A diferença que se estabelece é entre culturas colectivas e culturas 
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individualistas que, como vimos em Trompenaars, nos indica o maior ou menor grau de 

integração dos indivíduos dentro dos grupos. 

 

No que se refere às noções básicas de ligação, Schneider e Barsoux consideram haver 

três dimensões essenciais. Em primeiro lugar, o espaço, o qual se pode apresentar de 

várias formas, quer física ou pessoal, e em diferentes níveis. Em segundo lugar, a 

linguagem, que “determina o que é que vemos e o que não conseguimos ver, o que 

dizemos e o que omitimos dizer, e quem está autorizado a dizer o quê.” (Schneider e 

Barsoux, 1997, p. 40). Desta forma, a linguagem exerce uma influência determinante 

sobre as nossas relações com o ambiente e com as outras pessoas. Aqui devemos 

distinguir culturas de baixo contexto, em que se pressupõe que a comunicação seja mais 

directa e clara, das culturas de alto contexto, onde a comunicação está altamente 

dependente da pessoa e da situação, em que muito é comunicado pelo que não se diz. Por 

último, o tempo, distinguindo-se um tempo monocrónico, estruturado numa forma linear e 

sequencial, sendo por isso limitado, de um tempo sincrónico, onde este é simultâneo e 

ilimitado, notando-se uma vez mais a concordância com a análise de Trompenaars. 

 

33..22..55..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO 

A análise das dimensões das culturas nacionais fornece-nos um quadro geral de 

orientação, o qual não só nos expõe os valores e os padrões de comportamento de uma 

cultura, mas revela-nos sobretudo as noções básicas de ligação dos grupos, os quais 

representam o nível mais profundo de uma cultura. Verifica-se uma relativa concordância 

entre as tipologias propostas, na medida em que as dimensões por elas identificadas são 

muito semelhantes, senão mesmo iguais em alguns casos, o que se justifica por elas 

partirem de unidades de análise semelhantes. De certa forma, a tipologia de Schneider e 

Barsoux (1997) acaba por ser uma síntese das outras três. Assim, concordamos com estes 

autores quando referem que as várias tipologias podem ser integradas em redor das três 

questões fundamentais acerca da cultura que identificaram: (1) a adaptação externa; (2) a 

integração interna; (3) as noções básicas de ligação dos grupos. 

 

Da análise às tipologias que abordamos, podemos concluir que a cultura, no seu nível 

mais profundo, envolve uma grande complexidade, exercendo a sua influência sobre 

indivíduos, grupos e organizações. Desta forma, o seu efeito sobre os negócios 
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internacionais não deixará de ser significativo e não pode ser menosprezado pelos gestores 

das empresas que desenvolvem as suas actividades além-fronteiras. Devido a esta grande 

influência, as empresas acabam também elas por criar estruturas organizacionais, muitas 

vezes complexas, as quais se regem por valores e regras, tal como a cultura. Daí a que nos 

possamos referir a estas estruturas complexas como sendo culturas organizacionais. A 

análise de como é que estas são influenciadas e moldadas pelas culturas nacionais será o 

próximo ponto do nosso trabalho. 

 

33..33..  AASS  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  DDAASS  CCUULLTTUURRAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAAIISS  

Partindo da identificação das dimensões das culturas nacionais, podemos então 

transportar esta análise para o campo das organizações, identificando de igual modo 

dimensões de culturas organizacionais, na medida em que estas moldam-se com base na 

influência que as culturas nacionais têm sobre si. Mas o que é uma cultura organizacional? 

 

33..33..11..  CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

Mullins (1999, p. 802) refere que a cultura organizacional “é um conceito geral que é 

difícil de definir ou explicar de forma precisa”. Não obstante esta dificuldade, o autor 

avança como uma definição em que a cultura organizacional consiste “na compilação de 

tradições, valores, políticas, e atitudes que constituem um contexto penetrante para tudo o 

que fazemos e pensamos no seio de uma organização” (Mullins, 1999, p. 803). Para 

Brown (1998) a cultura organizacional pode ser definida como “o padrão de crenças, 

valores e formas aprendidas de lidar com a experiência, que se desenvolveram durante o 

percurso histórico de uma organização, e que tendem a ser manifestados nas suas 

disposições materiais e no comportamento dos seus membros” Brown (1998, p. 9). 

Vejamos então algumas das tipologias propostas relativamente às dimensões das culturas 

organizacionais. 

  

33..33..22..  AA  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEE  HHOOFFSSTTEEDDEE  

Num estudo semelhante ao conduzido na IBM, embora com enfoque nas culturas 

organizacionais, realizado nos anos 80 pelo IRIC – Institute for Research on Intercultural 

Cooperation, sediado na Holanda − sob a supervisão de Hofstede (Hofstede et al., 1990) – 

foram identificadas seis dimensões. Em primeiro lugar, as culturas orientadas para os 
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processos em oposição às culturas orientadas para os resultados, em que as primeiras 

são dominadas por práticas e rotinas de âmbito técnico e burocrático, ao passo que as 

últimas preocupam-se fundamentalmente com os resultados. Esta dimensão está associada 

com o nível de homogeneidade da cultura, que mais não é do que uma medida da sua 

força. 

 

Em segundo lugar, as culturas orientadas para o trabalho10 versus culturas 

orientadas para o empregado, em que nas primeiras assume-se a responsabilidade pelo 

desempenho do trabalho efectuado, ao passo que no caso das últimas, assume-se uma 

vasta responsabilidade sobre o bem-estar do empregado. Em terceiro, as culturas 

profissionais, nas quais os seus membros identificam-se sobretudo com a sua profissão, 

versus as culturas paroquiais, em que a identidade dos membros provém da organização 

na qual trabalham.  

                                                          

 

Uma quarta dimensão coloca em oposição culturas de sistemas fechados às culturas 

de sistemas abertos. Esta dimensão indica-nos o grau de abertura das organizações perante 

pessoas alheias à organização, assim como a facilidade ou a dificuldade com que um novo 

membro é admitido dentro da organização. Outra dimensão que o estudo referido 

identificou é a oposição que se estabelece entre culturas com controlo muito rígido e 

culturas com controlo pouco firme. Neste caso estamos a lidar com o nível de 

formalidade e pontualidade que existe no seio de uma organização, o que nos indica qual o 

nível de regras, sistemas e procedimentos existentes no seio de uma organização. Por 

último, a oposição entre culturas pragmáticas e culturas normativas. Esta dimensão lida 

com a questão da flexibilidade ou rigidez da organização na sua relação com o ambiente 

que a rodeia, sobretudo a relação que se estabelece entre a organização e os seus clientes.  

 

Deve ser notado que Hofstede alerta para o facto de que “estas seis dimensões podem 

ser utilizadas como um quadro geral de orientação para descrever as culturas 

organizacionais, mas a sua pesquisa baseada em vinte unidades de dois países é muito 

limitada para as consideramos como universalmente válidas” (1998, p. 19). 

 

  

 
10 ⎯ Sendo este entendido como função 
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33..33..33..  AA  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTRROOMMPPEENNAAAARRSS  

Para Trompenaars (1993) a cultura organizacional é moldada sobretudo pelas 

preferências culturais dos seus líderes e empregados, apesar de também ser influenciada 

pelas tecnologias e pelos mercados. Sendo assim, há que considerar três aspectos da 

estrutura organizacional que são particularmente importantes na determinação da cultura 

organizacional (Trompenaars, 1993, pp. 138-139): (1) a relação geral que se estabelece 

entre os empregados e a organização; (2) o sistema de autoridade vertical ou hierárquico 

que define os superiores e os subordinados; e (3), as opiniões gerais dos empregados 

acerca do destino, do sentido e dos objectivos da organização, bem como acerca do seu 

próprio posicionamento perante estas facetas da organização. Tendo por base estes três 

aspectos da estrutura organizacional, devemos então, segundo o autor, pensar nas 

organizações tendo por base duas dimensões: uma primeira dimensão que coloca em 

oposição a igualdade e a hierarquia; uma segunda dimensão que opõe a orientação para 

a pessoa em si e a orientação para a tarefa. Destas duas dimensões o autor argumenta 

que podemos distinguir quatro tipos de culturas organizacionais: a família; a Torre Eiffel; 

o míssil guiado; e a incubadora.  

 

Na cultura familiar verifica-se a existência de relações muito pessoais, em que a 

hierarquia é respeitada, isto é, o líder da organização é como o “pai” da família a quem se 

deve obedecer pois ele, com a sua experiência, sabe o que é melhor para a organização. É 

uma cultura orientada para o poder, que é tolerado e respeitado pelos membros e onde a 

principal sanção é a perda de afeição e do lugar no seio da família. As relações são difusas 

uma vez que o líder é influente em todas as decisões, independentemente do local onde 

surja o problema e não obstante se houver alguém mais qualificado para tomar essas 

decisões. Daí também que qualquer mudança é ditada apenas pelo líder. 

 

A cultura da torre Eiffel é um sistema mecânico onde impera a burocracia. A estrutura 

é mais importante do que a função e a liderança é exercida tendo por base o papel que este 

lugar deve desempenhar, que é sobretudo de coordenação do sistema. As relações são 

específicas, o que estabelece uma clara separação dos papéis que cada um deve 

desempenhar, para além de haver uma clara distinção entre o local de trabalho e a vida 

privada de cada um dos membros. O status, é atribuído em relação ao papel 
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desempenhado, não podendo por isso ser questionado. Para ocorrerem mudanças neste 

tipo de cultura, estas devem ser regidas por regras e procedimentos. 

 

Uma cultura de míssil guiado promove a igualdade entre os membros, onde a partilha 

de tarefas e a formação de grupos para as levar a cabo é uma questão essencial. Na medida 

em que o trabalho em grupo é promovido, e sendo este responsável por uma determinada 

tarefa, verifica-se a necessidade de existência de peritos e técnicos em vários assuntos, 

cada qual dando a sua contribuição para a prossecução do objectivo proposto. No que 

respeita às relações, estas são temporárias uma vez que quando um grupo conclui a tarefa 

para o qual havia sido formado, os membros desse grupo serão distribuídos por outros 

grupos, fazendo com que o grau de empenhamento nas relações desenvolvidas seja baixo, 

daí podermos falar de culturas neutrais. A mudança neste tipo de cultura é constante já que 

o objectivo muda à medida que o alvo se move. 

 

Por último, temos a incubadora cuja ideia principal é a de que as organizações são 

secundárias para a auto-realização das pessoas. “A existência precede as organizações” 

como refere Trompenaars (1993, p. 157), e esta é a noção básica da incubadora. O 

objectivo essencial é o de libertar as pessoas para que estas possam desenvolver 

actividades mais criativas, não tanto em prol da organização, mas sim em prol da sua auto-

realização, estimulando desta forma a motivação. Uma tal organização não tem 

praticamente qualquer estrutura e esta apenas existe para fornecer serviços. E como a 

estrutura é mínima a hierarquia também não é muito vincada, sendo a autoridade exercida 

a nível pessoal por quem se evidenciou em termos de capacidades criativas e motivadoras. 

Tal sugere-nos um elevado nível emocional, o que poderá igualmente sugerir que este tipo 

de culturas privilegia as capacidades da inteligência emocional (Goleman, 1999). 

  

33..33..44..  OOUUTTRRAASS  TTIIPPOOLLOOGGIIAASS  

Deal e Kennedy (1988) argumentam que existem quatro tipos de culturas 

organizacionais. Uma cultura dura e machista na qual os seus membros tomam riscos 

elevados, pelo que a aversão à incerteza é reduzida. As culturas de trabalho duro/jogar 

duro que enfatizam o divertimento e a acção, em que as organizações são em geral muito 

dinâmicas e focadas no cliente. Uma cultura de aposta, cujo ambiente que a rodeia é 

caracterizado pela existência de riscos elevados e os resultados das acções e decisões 
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empreendidas sucedem no longo prazo. Por último, as chamadas culturas processuais, 

essencialmente caracterizadas pela existência de riscos baixos – portanto com forte 

aversão à incerteza − e por um nível de retorno das acções e decisões tomadas muito 

baixo. Estas culturas organizacionais formam-se devido a dois factores determinantes no 

mercado: (1) o nível de risco associado com as actividades desenvolvidas pelas 

organizações; e (2), a velocidade com que as organizações e os seus empregados recebem 

um feedback relativamente ao sucesso das suas decisões e estratégias.  

 

Simões (1997), num estudo sobre a inovação e a gestão em pequenas e médias 

empresas portuguesas, identificou cinco tipos de culturas organizacionais. Em primeiro 

lugar, a cultura paternalista, característica das empresas familiares, assentes na tradição. 

Em segundo lugar, a cultura disjuntiva, em que a existência de uma gestão de topo 

centralizadora é um dos seus traços característicos. Em terceiro lugar, a cultura 

afirmativa, cujos valores dominantes são do tipo masculino, onde a afirmação pessoal, 

bem como da empresa, é estimulada. Em quarto lugar, as culturas integrativas, que 

procuram estimular os mecanismos de articulação interna e, em certa medida, os 

mecanismos de articulação externa. Por último, a cultura participativa, na qual a partilha 

de ideias e a capacidade criativa é fortemente estimulada, pelo que o trabalho em equipa 

torna-se essencial, sendo promovido por um sistema de valores que o enfatiza.  

 

33..33..55..  SSÍÍNNTTEESSEE  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  

Da leitura das várias tipologias propostas no que respeita à identificação dos tipos de 

culturas organizacionais, facilmente se deduz que estas são fortemente influenciadas pelas 

culturas nas quais elas – as empresas – evoluem, e cuja formação teve por base duas 

premissas fundamentais: (1) a adaptação externa ao ambiente que as rodeia de forma a 

sobreviverem; (2) a integração interna necessária a essa adaptação. 

 

As empresas ou organizações são compostas por indivíduos, que são formados de 

acordo com padrões culturais que diferem de país para país, de região para região. 

Naturalmente que se estivermos na presença de uma empresa que não opere em ambientes 

culturais muito diferentes entre si, é de esperar que essa empresa detenha alguma 

homogeneidade cultural, uma vez que ela será provavelmente composta por indivíduos 

formados no mesmo ambiente cultural. Porém, quando estamos perante uma empresa que 

 50



opera em vários países e em várias regiões do mundo, actuando por isso em ambientes 

culturais diferentes, é natural que os recursos humanos que compõem essa empresa sejam 

caracterizados por uma grande heterogeneidade cultural. Dependendo do tipo de cultura 

organizacional, e da sua força no seio da empresa, esta heterogeneidade cultural poderá 

dar origem a situações de conflito e de tensão que as empresas terão necessariamente que 

enfrentar.  

 

O ambiente que rodeia as empresas coloca inúmeros desafios, e as empresas respondem 

a estes desafios com sistemas e procedimentos que foram moldados pelo ambiente cultural 

no qual elas originariamente se formaram e se desenvolveram. Porém, num mundo sem 

fronteiras, com a crescente globalização das actividades à escala mundial, caracterizado 

por diferenças culturais muito profundas, esses meios de resposta poderão não ser os mais 

eficazes por forma as empresas ultrapassarem esses desafios. Quais são então as 

implicações para as empresas que derivam desta situação? Como podem as empresas lidar 

com estas diferenças tão marcantes no caso de as suas respostas não funcionarem? Que 

consequências podem advir desta heterogeneidade cultural? Estará a sua própria 

sobrevivência em jogo uma vez que a integração interna está ameaçada pela eventual 

incapacidade das empresas em responderem aos desafios que referimos? 

 

33..44..  AA  GGEESSTTÃÃOO  DDAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  CCUULLTTUURRAALL

                                                          

  

Uma empresa, ao investir num país estrangeiro de forma directa, através do 

estabelecimento de filiais comerciais ou produtivas, poderá estar a dar como que um passo 

no “desconhecido”, uma vez que se pressupõe que à partida o seu conhecimento sobre 

esse país será reduzido ou praticamente nulo. Os países diferem substancialmente entre si 

e em aspectos muito variados, sejam estes de ordem económica, social, política e, em 

particular, de ordem cultural. Estas diferenças colocam problemas e desafios, cuja 

superação dependerá do grau de empenhamento das empresas em prosseguir na sua 

“aventura” internacional. Vimos que, pela leitura das várias tipologias propostas, as 

diferenças de ordem cultural colocam problemas e desafios às empresas que resultam de 

duas questões essenciais com que estas se debatem quase diariamente: a adaptação externa 

e a consolidação da integração interna11. O que podem então as empresas fazer para 

 
11 ⎯ Como pudemos verificar ao analisarmos atrás as dimensões das culturas nacionais e das culturas 
organizacionais 
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enfrentar estes problemas e desafios? Julgamos que a liderança das empresas joga um 

papel decisivo relativamente à forma como os desafios de ordem cultural são considerados 

pelas empresas, em particular no que se refere às estratégias prosseguidas pelas empresas 

para lidar com questões de ordem cultural.  

 

33..44..11..  AA  LLIIDDEERRAANNÇÇAA  EE  OO  SSEEUU  PPAAPPEELL::  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDAA  

DDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  CCUULLTTUURRAALL

                                                          

  

A gestão de topo de uma empresa desempenha um papel muito importante na forma 

como esta irá gerir a diversidade cultural. Segundo Adler (1992, p. 149) “a liderança 

envolve a capacidade de inspirar e influenciar o pensamento, as atitudes e o 

comportamento das pessoas”. Reforçando este argumento, Schein (1992, p. 209) refere 

que “os líderes12 criam a cultura e devem gerir, por vezes até mesmo modificar a cultura”. 

Aqui a cultura deverá ser entendida como a cultura organizacional, cuja formação e 

posterior gestão pode ser uma forma eficaz das empresas gerirem a diversidade cultural 

com algum sucesso, na medida em que poderão instigar no seio da organização valores, 

crenças e padrões de comportamento que sejam singulares à própria organização, criando 

desta forma uma certa coesão interna. Contudo, esta situação não nos parece ser de fácil 

implementação, porque a gestão de topo estará ela própria condicionada pela cultura 

nacional dentro da qual os seus membros evoluíram ao longo do tempo e, assim sendo, a 

própria cultura organizacional que se procurará implementar estará também ela 

condicionada por esse facto.  

 

Desta forma, seguindo a argumentação de Schein, podemos então dizer que a cultura 

organizacional pode ser um elemento homogeneizador em torno da qual as unidades das 

empresas dispersas geograficamente se conglomeram, formando como que um todo. “A 

cultura organizacional, em particular quando a selecção, a socialização e outras práticas 

organizacionais são rigorosas, supõe-se que se sobreponham à identidade nacional” 

(Schneider e Barsoux, 1997, p. 67). Porém, esta argumentação é contrariada por Hofstede 

(1980, 1991), já que este considera que a cultura organizacional não se sobrepõe à cultura 

nacional, na medida em que esta última continua a desempenhar um papel importante na 

diferenciação que se estabelece acerca dos valores de trabalho. Segundo Hofstede (1998), 

 
12 ⎯ E aqui entendemos os líderes como os Directores-Gerais ou os CEO – Chief Executive Offcer, 
utilizando a terminologia norte-americana 
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a cultura nacional não deixará de influenciar as pessoas no seu local de trabalho, por mais 

fortes e rigorosos que sejam os procedimentos organizacionais tendentes a formar uma 

cultura organizacional. Assim, o autor identifica algumas consequências que, no seu 

entender, derivam das culturas nacionais sobre o local de trabalho, as quais devem ser 

tomadas em linha de conta. A leitura do Quadro 3.1 permite-nos aferir dessas 

consequências referidas por Hofstede. 
 

Quadro 3.1 – Consequências no Local de Trabalho das Diferenças entre as Culturas 
Nacionais 

 
Sociedades com Pouca Distância ao Poder Sociedades com Grande Distância ao Poder 

A hierarquia significa a desigualdade na 
distribuição dos papéis, estabelecida por 
conveniência 

A hierarquia significa a existência real de 
desigualdade 

Os subordinados esperam ser consultados Os subordinados esperam que lhes digam o que 
fazer 

O chefe ideal é um democrata engenhoso O chefe ideal é um autocrata benevolente (bom 
pai) 

Sociedades Colectivistas Sociedades Individualistas 
Os valores padrões diferem entre os que estão 
dentro do grupo e os que estão de fora do grupo 
⇒ Particularismo 

Os mesmos valores padrões são aplicados a todos 
⇒ Universalismo 

Outras pessoas são vistas como membros do 
seu grupo 

Outras pessoas são vistas como recursos 
potenciais 

O relacionamento prevalece sobre as tarefas As tarefas prevalecem sobre o relacionamento 
Modelo moral da relação 
empregador/empregado 

Modelo calculativo da relação 
empregador/empregado 

Sociedades Femininas Sociedades Masculinas 
A segurança e a firmeza são ridicularizadas A segurança e a firmeza são apreciadas 
Auto desvalorização Auto valorização 
Ênfase na qualidade de vida Ênfase nas carreiras profissionais 
Intuição Poder de decisão 

Sociedades com Pouca Aversão à Incerteza Sociedades com Aversão à Incerteza 
Aversão às regras – escritas ou não escritas Necessidade emocional por regras – escritas ou 

não escritas 
Menor formalização e padronização Maior formalização e padronização 
Tolerância face a pessoas e a ideias afastadas Intolerância face a pessoas e a ideias afastadas 

 

Fonte: Hofstede (1998, p. 12) 

 

Perante esta argumentação de Hofstede que reforça o ponto de vista da proliferação da 

diversidade cultural no seio das organizações, independentemente da implementação de 

uma cultura organizacional forte e convergente, que podem então fazer as empresas 

internacionais, através dos seus líderes, para procurar gerir a diversidade cultural? Quais 

as estratégias que têm sido prosseguidas para lidar com esta situação? A prática tem 
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revelado três tipos de estratégias por parte das empresas quando estas lidam com as 

diferenças culturais: ignorar, minimizar e utilizar (Schneider e Barsoux, 1997). Estas 

estratégias caracterizam em certa medida as relações que se têm estabelecido entre as 

sedes e as subsidiárias, bem como “conduzem a forma como as empresas gerem as 

exigências constantes para uma integração global e para uma resposta local” (Schneider e 

Barsoux, 1997, p. 209).  

 

Segundo Bartlett e Ghoshal (1995), as EMNs enfrentam hoje em dia o desafio de gerir 

situações de conflito entre a necessidade de integrar as actividades ao nível global e a 

crescente exigência, por parte das subsidiárias, para uma actuação mais local, para além 

das pressões que sofrem no sentido de serem encontradas novas formas de inovação e de 

aprendizagem. As estratégias a que aludimos – ignorar, minimizar ou utilizar – 

relativamente ao modo como as EMNs encaram a questão das diferenças culturais advém 

deste conflito, e têm implicações nas relações que se estabelecem entre as sedes e as 

subsidiárias. 

 

Se as empresas optarem pelo primeiro tipo de estratégia – ignorar – a reacção típica que 

a caracteriza é a de considerar que negócios são negócios, e que estes são iguais em 

qualquer parte do mundo. Esta assumpção pressupõe convergência entre as práticas de 

gestão, o que está imbuído de um carácter eminentemente universalista. Neste tipo de 

empresas as sedes decidem como e quando e às subsidiárias compete aplicar essas 

decisões em estreita concordância com as directivas provenientes das sedes. Existe 

claramente a ideia de uma única e melhor forma de fazer as coisas, o que pressupõe que as 

práticas de gestão necessitam de estar em perfeita sintonia para se atingir a melhor 

eficiência. Um segundo tipo de estratégia que tem sido adoptada pelas empresas 

multinacionais caracteriza-se pela minimização das diferenças culturais e do seu impacto. 

Embora esta abordagem reconheça que as diferenças culturais existem, e que as mesmas 

são importantes, elas não são consideradas como uma ameaça ou como um problema à 

eficiência das actividades desenvolvidas pelas empresas. A minimização das diferenças 

culturais pressupõe que existem formas de homogeneização destas, isolando-as através da 

segregação, reduzindo assim focos de possíveis conflitos. Tal processo pode ser realizado 

pelo desenvolvimento e implementação de uma cultura organizacional muito forte ou 
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então, pela concessão de alguma autonomia embora com a implementação de sistemas de 

controlo muito rigorosos. 

 

Por último, existe uma terceira estratégia que consiste na utilização das diferenças 

culturais. Este tipo de estratégia tem por função capitalizar as diferenças culturais de 

forma a retirar benefícios que se traduzam na obtenção de vantagens competitivas para as 

empresas. Porém, tal pressupõe que “os gestores de diferentes países precisam de ter as 

capacidades necessárias para actuarem através das fronteiras, tais como capacidades 

culturais e linguísticas, bem como uma infra-estrutura (tais como sistemas de informação e 

de contabilidade, estruturas e incentivos) que torne isso possível. Eles também precisam 

de entender e até de criar interdependências através das unidades, bem como terem um 

papel importante no conjunto da organização” (Schneider e Barsoux, 1997, p. 219). 

 

Tal leva-nos a concluir que um papel fundamental que a gestão de topo pode 

desempenhar consiste na observação atenta do que se passa no seio da organização, 

procurando desta forma reconhecer que existe diversidade cultural, pois esse é em geral o 

primeiro passo que pode ser tomado, na medida em que esse reconhecimento é, em muitos 

casos, algo que está ausente. Como refere Adler (1992), a cultura é algo que passa 

despercebido, algo de invisível que existe no seio das organizações, e esta falta de 

reconhecimento da existência da cultura, melhor dizendo, da existência de várias culturas, 

não permite aos gestores lidar com a questão da diversidade cultural na medida em que 

estes simplesmente não reconhecem, ou não querem mesmo reconhecer, a sua existência. 

Esta situação geralmente ocorre porque “as pessoas raramente pensam que a diversidade 

cultural beneficia a organização” (Adler, 1992, p. 98). Porém, concordamos com esta 

autora no sentido em que se a diversidade cultural for bem gerida pode trazer algumas 

vantagens às organizações, como seja o facto de se aproveitar o potencial que pode ser 

gerado pela existência de múltiplas perspectivas e interpretações, maior criatividade e 

flexibilidade, entre outras vantagens de que as empresas poderão tirar partido. No entanto, 

há que ter em atenção de que existem também desvantagens que derivam da existência da 

diversidade cultural e, muito particularmente, da sua incorrecta gestão, como o aumento 

da complexidade, da confusão e da ambiguidade, a proliferação de problemas de 

comunicação e de consenso, entre outras. O Quadro 3.2 compara as vantagens com as 

desvantagens da diversidade cultural. 
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Quadro 3.2 – Vantagens e Desvantagens da Diversidade Cultural 

Vantagens da Sinergia Cultural: Benefícios 
Organizacionais do Multiculturalismo 

Desvantagens Derivadas da Diversidade 
Cultural: Custos Organizacionais Devido ao 

Multiculturalismo 
1) Expansão dos significados: 

a) Perspectivas múltiplas 
b) Maior abertura a novas ideias 
c) Múltiplas interpretações 

1) Aumento da diversidade: 
a) Ambiguidade 
b) Complexidade 
c) Confusão 

2) Expansão das alternativas: 
a) Maior criatividade 
b) Maior flexibilidade 
c) Mais competências na resolução de 

problemas 

2) Dificuldade de convergência de 
significados: 
a) Falta de comunicação 
b) Dificuldade de se chegar a consenso 

 3) Dificuldade de convergência das acções: 
a) Dificuldade de concordância em 

acções específicas 
 

Fonte: Adler (1992, p. 99) 

 

Deste modo Adler (1992, pp. 100-101) refere que: 

 “a diversidade torna-se muito vantajosa quando as organizações querem alargar – alargar a sua 

perspectiva, alargar a sua abordagem, alargar o seu campo de ideias, alargar as suas 

operações, alargar a sua linha de produtos, ou alargar os seus planos de marketing. A 

diversidade é uma vantagem no reposicionamento da organização quando esta inicia um 

projecto novo, quando cria uma ideia nova, quando desenvolve um plano de marketing novo, 

quando planeia uma operação nova, ou quando avalia tendências a partir de uma perspectiva 

nova...As vantagens resultam da utilização da diversidade cultural como um recurso em vez 

de a tratar como uma sujeição para a organização”  

 

Por seu turno, Schneider e Barsoux (1997, p. 159) acrescentam que “um passo crítico 

para os gestores que trabalham ao nível internacional acontece quando eles tomam 

consciência de que a diferença cultural também reside neles, e na empresa”. Assim, para 

além de ser importante reconhecer que no seio das organizações existe diversidade 

cultural, não menos importante será o reconhecimento de que as diferenças culturais 

também residem em nós próprios. Em nosso entender esta é a questão mais importante que 

se coloca à gestão de topo de uma empresa que actua em vários países, na medida em que 

será provavelmente o desafio mais difícil de ultrapassar, já que na maioria dos casos as 

pessoas não conhecem a sua própria cultura uma vez que o seu processo de aprendizagem 

cultural deu-se de forma natural e subconsciente, logo a cultura não é visível. 
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33..44..22..  OO  PPAAPPEELL  DDOO  GGEESSTTOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  OOUU  EEXXPPAATTRRIIAADDOO  

Em toda esta problemática que envolve a gestão da diversidade cultural que as EMNs 

têm de enfrentar devido à natureza internacional das suas actividades, há que ter em conta 

a importância significativa que os gestores expatriados têm. Eles estão no centro da 

questão pois representam a mediação entre a empresa mãe e as suas filiais, sendo um papel 

difícil de levar a cabo pelo que devemos debruçar-nos um pouco sobre ele. 

 

33..44..22..11..  OO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AAJJUUSSTTAAMMEENNTTOO  CCUULLTTUURRAALL  

Devido a esta pressão constante, em conjugação com outros factores como as 

dificuldades de adaptação a um país diferente, com hábitos culturais e sociais diferentes, 

não só da parte do gestor, mas também da sua família em muitos casos, dá-se, com muita 

frequência, o choque cultural. Este conceito foi introduzido por Oberg (1960) através da 

explicação dos sintomas e do processo de adaptação a uma cultura diferente. A palavra 

choque é utilizada para demonstrar a surpresa desagradável resultante da experiência ou 

do contacto com uma nova cultura durante um certo período de tempo. Este choque traduz 

o facto de as expectativas não coincidirem com a realidade. O autor aponta algumas razões 

que podem estar na origem do choque cultural: a tensão causada pelo esforço de 

adaptação; a sensação de perda e a proliferação dos sentimentos de privação relativamente 

a amigos, status, e profissão; o sentimento de rejeição que se pode manifestar na rejeição 

face a membros da nova cultura, ou destes perante o gestor expatriado; a confusão face ao 

papel que deve desempenhar, face aos valores e face à sua auto-identidade; a ansiedade e 

até mesmo a raiva perante as práticas que não lhe são comuns; e a proliferação de 

sentimentos de incapacidade, ou seja, de não ser capaz de lidar com o novo ambiente.  

 

Marx (1999) argumenta que em termos psicológicos os gestores expatriados têm de 

lidar com três níveis de choque cultural: as emoções, que se relacionam com as mudanças 

de disposição; o pensamento, isto é, entender os colegas estrangeiros; e as competências 

sociais e a identidade, na medida em que se deve procurar desenvolver uma rede social e 

profissional bem como desenvolver competências sociais efectivas. Estes três níveis de 

adaptação cultural conduzem a três níveis de objectivos por parte dos gestores expatriados: 

(1) lidar com o stress da transição atingindo assim o contentamento; (2) mudando a 

percepção e a interpretação dos eventos e do comportamento, desenvolvendo assim uma 
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forma de pensar que seja culturalmente efectiva; e (3), desenvolvendo competências 

sociais mais efectivas e desenvolvendo uma identidade internacional. Estes objectivos 

combinam-se formando assim o triângulo do choque cultural. A combinação destes três 

níveis forma um modelo de choque cultural que pode ser representado pela Figura 3.3. 
 

Figura 3.3 – O Triângulo do Choque Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOÇÕES 
Da euforia à depressão, e da 
depressão ao contentamento 

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E 
IDENTIDADE 

De competências sociais nacionais a 
competências sociais transnacionais e 

a uma identidade internacional

PENSAMENTO 
De um pensamento esteriotipado a um 

pensamento culturalmente efectivo 

 

 

 

Fonte: Marx (1999, p. 12) 

 

 O choque cultural coloca-se logo no início da primeira fase de transição do ciclo de 

carreira internacional do gestor expatriado, ou seja, aquando da entrada numa nova 

cultura, em que o gestor é enviado para um outro país para aí gerir os interesses da 

empresa internacional. Quanto este termina o seu trabalho além-fronteiras, dá-se 

geralmente a segunda fase de transição neste ciclo, verificando-se o regresso ao seu país 

que, como veremos mais adiante, também constitui um problema de difícil resolução para 

as empresas e para os gestores que retornam a casa. A Figura 3.4 mostra-nos a evolução 

deste ciclo. 
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Figura 3.4 – O Ciclo do Gestor Expatriado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adler (1992, p. 226) 
 

A entrada numa nova cultura pressupõe um processo de ajustamento cultural por parte 

do gestor expatriado, o qual descreve uma linha em forma de U, segundo Adler (1992), 

Schneider e Barsoux (1997) e Marx (1999). Esta linha pode ser desenhada como nos 

mostra a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – O ciclo do Choque Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adler (1992, p. 227) 
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De acordo com a leitura que podemos fazer desta figura, verifica-se que numa fase 

inicial a disposição do gestor expatriado é alta, já que este está de certa forma excitado ao 

descobrir uma nova cultura. Porém, a esta fase de excitação segue-se uma fase de 
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desilusão à medida que o processo de ajustamento cultural avança. A disposição do gestor 

expatriado começa a baixar e notam-se os primeiros sinais de insatisfação, até que se 

atinge a fase em que se dá o choque cultural. Esta é uma fase crítica do processo, na 

medida em que se não for superado, o gestor poderá enfrentar o insucesso. Para além 

disso, existem outras dificuldades que o gestor expatriado tem de enfrentar ao longo do 

processo de ajustamento cultural, muito particularmente na fase do choque cultural. Uma 

das principais reside no problema da família, ou seja, da dificuldade de adaptação por 

parte do cônjuge e dos filhos, caso existam, a um novo ambiente cultural, e que envolve 

uma mudança drástica no quotidiano da família do gestor expatriado.  

 

Harvey (1997) procurou confirmar as hipóteses referidas na literatura teórica acerca 

desta questão, em particular a argumentação básica que dela deriva de que o trabalho e a 

família são basicamente incompatíveis. No caso do gestor internacional os problemas 

conjugais e familiares retardam o nível e o grau de ajustamento do gestor à sua nova 

função, na medida em que “a incapacidade dos gestores expatriados e dos seus cônjuges 

em se adaptarem com sucesso a uma nova cultura de acolhimento pode influenciar o seu 

nível de satisfação, o nível de desempenho profissional do expatriado, e pode afectar a 

capacidade da dupla carreira13 do casal em cumprir as suas obrigações profissionais” 

(Harvey, 1997, p. 632). 

 

Não obstante os problemas que podem surgir aquando do choque cultural, Adler (1992, 

p. 228) considera que este “não é uma doença, mas sim uma resposta natural ao acto de 

imersão no interior de um novo ambiente”. De facto, tem-se por vezes uma percepção 

errada do choque cultural ao considerar-se como sendo algo de muito negativo, e esta 

consideração, a manter-se, pode agravar a questão. Mas este choque cultural pode ser um 

sinal positivo na medida em que indica que o gestor expatriado está a tornar-se mais 

envolvido com o novo ambiente que o rodeia, não se isolando naquilo a que Adler (1992, 

p. 228) designa de um “gueto expatriado” onde o gestor se refugie, o que o impedirá de 

concluir o seu processo de ajustamento cultural e, por conseguinte, colocar sérios entraves 

ao sucesso da sua função. Por outro lado, este choque cultural “fornece a motivação para 

procurar entender e captar as diferenças culturais, e que poderá não ter estado presente em 

fases anteriores” (Schneider e Barsoux, 1997, p. 161). 

                                                           
13 ⎯ Caso o cônjuge tenha igualmente um emprego no país de acolhimento 
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Após a fase do choque cultural segue-se a fase da crescente adaptação cultural à 

medida que a linha em forma de U sobe e na qual o gestor expatriado já regista sinais de 

maior adaptação a novos costumes, modificando uma atitude negativa que o caracterizou 

na fase do choque cultural para uma atitude mais positiva, melhorando os seus índices de 

produtividade no trabalho e começando a levar uma vida normal. Contudo, isto é um 

processo longo e de constante aprendizagem, e que tem de ser encarado assim pelos 

gestores expatriados. A paciência e a aprendizagem são assim as palavras de ordem a ter 

sempre em mente. Para serem bem-sucedidos, os gestores expatriados “devem reconhecer 

que estão numa situação difícil e que não agirão com tanta eficiência como o faziam em 

casa” (Adler, 1992, p. 232). Assim, se o choque cultural for visto como sendo “uma 

questão de sistema, e não um problema individual” (Adler, 1992, p. 232), então as chances 

de sucesso em termos da sua adaptação cultural serão muito maiores.  

 

Quanto ao regresso este nem sempre se apresenta fácil por vários motivos (Adler, 1992 

e Harvey, 1997). Em primeiro lugar, os retornados nunca irão encontrar o mundo que 

deixaram para trás já que, num mundo em constante evolução, não é de estranhar que 

enquanto estavam ausentes a empresa ao nível doméstico mudou, o país também mudou, e 

a natureza do seu próprio emprego também mudou, o que poderá provocar problemas de 

readaptação, quer ao país, quer à organização e à função que irá desempenhar. Em 

segundo lugar, coloca-se muitas vezes o problema da transição de função, pois geralmente 

o gestor que retorna ao país natal não irá desempenhar o mesmo tipo de função que havia 

desempenhado durante o tempo enquanto esteve expatriado. Muitas organizações não 

consideram o tempo de trabalho além fronteiras para efeitos de promoção na carreira 

profissional, ao contrário das expectativas geradas por parte do gestor expatriado (Adler, 

1992: Feldman e Thomas, 1992), o que gera conflitos levando muitas vezes à saída da 

empresa por parte do gestor expatriado aquando do seu regresso. Desta forma pode-se 

verificar que o processo de regresso não é igualmente isento de problemas e conflitos, à 

semelhança do que sucede com o processo de entrada num novo país com uma cultura 

diferente, embora os motivos sejam algo diferentes na sua natureza. 
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33..44..22..22..  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  GGLLOOBBAALL  VVEERRSSUUSS  AACCTTUUAAÇÇÃÃOO  LLOOCCAALL::  NNOO  CCEENNTTRROO  

DDOO  CCOONNFFLLIITTOO  

Falamos anteriormente da relação directa que se estabelece entre a gestão de topo de 

uma empresa internacional e o gestor expatriado. Essa relação advém do facto de caber à 

gestão de topo o processo de escolha e de preparação do gestor expatriado. Nesse sentido, 

o gestor será seleccionado para ir cumprir uma função numa dada filial, a qual lhe é 

“ditada” pela sede que, em termos muito simples, consistirá na implementação de 

directrizes, na sua maioria muito centralizadoras. Tal situação poderá provocar conflitos 

entre a sede, que procura uma integração global das suas actividades além-fronteiras, e 

entre as filiais que, por seu turno, procuram uma maior actuação local e mais 

independente. Desta forma, o gestor expatriado irá ver-se em muitos casos envolvido no 

meio deste conflito de interesses, acabando no fundo por ser um mediador, já que lhe cabe 

conciliar o que lhe é exigido pela gestão de topo, com as exigências locais que advém dos 

colaboradores e empregados locais. Estes dois tipos de exigências entram muitas vezes em 

confronto, pelo que o gestor expatriado terá a difícil missão de, por um lado, ser o 

representante das directrizes, políticas e procedimentos organizacionais que a empresa 

sede dita, mas por outro lado, para que possa implementar o que lhe é exigido, ele 

necessita da colaboração de todos quantos trabalham na filial em questão, em particular 

dos que compõem os quadros médios. Trata-se de uma tarefa complicada, que exige que 

da parte do gestor expatriado este tenha certas competências técnicas, com base nas quais 

foi escolhido pela empresa mãe.  

 

Bartlett e Ghoshal (95), tendo por base a complexidade inerente à tarefa do gestor 

expatriado e o seu importante papel de ligação, identificaram três competências essenciais 

que um gestor expatriado deverá ter. Em primeiro lugar, ele deverá ser um intérprete 

bicultural, uma vez que por um lado, e em relação à gestão de topo, ele deverá ser capaz 

de “actuar como um sensor eficiente do ambiente nacional, mas deve também tornar-se 

num intérprete cultural capaz de comunicar a importância dessa informação àqueles cujas 

percepções possam ser obscurecidas por preconceitos etnocêntricos” (Bartlett e Ghoshal, 

1995, p. 675). Por outro lado, o gestor expatriado terá a responsabilidade de assegurar que 

os objectivos da empresa mãe, as suas directrizes e os seus valores, sejam compreendidos 

pelos empregados da filial que dirige. Em segundo lugar, o gestor expatriado deverá ser o 

defensor dos interesses e perspectivas locais perante a gestão de topo por forma a que 
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estes sejam entendidos e considerados no processo de decisão. Em adição a esta tarefa, o 

gestor expatriado deverá ainda ser o advogado do contributo que a filial que dirige pode 

dar à empresa como um todo. Por último, o gestor expatriado deverá ser o implementador 

da estratégia que é delineada pela empresa mãe, situação que se torna complicada na 

prática porque muitas das vezes essa estratégia irá reflectir algumas decisões contra as 

quais ele próprio, enquanto advogado dos interesses locais, havia lutado. No entanto, e 

“logo que a decisão final esteja tomada, o gestor regional deverá ser capaz de convencer a 

sua organização nacional a implementá-la com empenhamento e entusiasmo” (Bartlett e 

Ghoshal, 1995, p. 677). 

 

Schneider e Barsoux (1997) sugerem que o gestor expatriado necessita de ter 

competências de natureza cultural, no sentido de perceber as situações sob vários pontos 

de vista e perspectivas, por forma a que consiga estabelecer uma ponte de relacionamento 

entre si próprio e os seus colaboradores locais para assim poder vir a desempenhar a sua 

função com sucesso já que, neste sentido, ele depende destes. Tais competências estão 

descritas no Quadro 3.6 e irão permitir que o gestor expatriado se relacione mais depressa 

com os seus colaboradores e empregados locais. Daqui também se depreende que se o 

gestor expatriado reunir estas competências, o seu processo de ajustamento cultural a uma 

nova cultura será mais rápido. 
 

Quadro 3.3 – Competências para Gerir as Diferenças Culturais no Estrangeiro 

Competências para Gerir as Diferenças Culturais no Estrangeiro 
Competências inter-pessoais (de relacionamento) 

Capacidade de falar línguas 
Motivação para viver no estrangeiro (curiosidade cultural) 

Tolerância para lidar com a incerteza e a ambiguidade 
Flexibilidade 

Paciência e respeito 
Empatia cultural 

Elevado sentido de identidade 
Sentido de humor 

 

Fonte: Schneider e Barsoux (1997, p. 163) 

 

Conclui-se que os gestores expatriados podem e devem desempenhar uma função 

importante, embora conflituosa e nem sempre fácil de gerir. Eles devem procurar ser uma 

ponte de comunicação na relação existente entre a empresa sede e as suas subsidiárias. 
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Perante as subsidiárias o gestor expatriado é o representante da empresa e o garante da 

implementação das políticas e filosofias de gestão que caracterizam a empresa sede, e dos 

padrões de comportamento organizacional que a gestão de topo procura implementar no 

seio da organização, no sentido de se procurar uma melhor integração ao nível global. 

Perante a sede, o gestor expatriado pode ser uma forma de a subsidiária dar a conhecer à 

sede as suas exigências locais. Bartlett e Ghoshal (1995) argumentam que o grande desafio 

das EMNs consiste em gerir situações de conflito entre a necessidade de integrar as 

actividades ao nível global e a crescente exigência, por parte das subsidiárias, para uma 

actuação mais local. O gestor expatriado está no centro deste conflito, sujeito a uma 

pressão constante que só pode ultrapassada se tiver não só certas competências, a que já 

aludimos, mas também o apoio por parte das empresas, através da gestão de topo a quem 

reportam, que pode e deveria manifestar-se sob diversas formas, como por exemplo: o 

apoio na formação cultural a dar ao gestor expatriado e à sua família antes da colocação 

internacional; o apoio durante a estadia internacional do gestor expatriado, quer a este, 

quer ao seu cônjuge; a promoção profissional do gestor expatriado após o término da sua 

carreira internacional, entre muitos outros exemplos que se poderiam dar. Julgamos que se 

tratam de passos importantes no sentido de promover o sucesso do gestor internacional e, 

consequentemente, o sucesso das EMNs na gestão da diversidade cultural. 

 

33..44..33..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

A cultura afecta significativamente o quotidiano das EMNs em quase todos os seus 

aspectos, e a gestão da diversidade cultural não é uma tarefa fácil devido aos inúmeros 

desafios e questões resultantes da sua existência. Pudemos contudo ver que o principal 

desafio consiste no não reconhecimento, por parte dos quadros superiores das EMNs, de 

que essa diversidade cultural existe. O facto de muitas terem procurado ao longo do tempo 

implementar uma forte cultural organizacional, capaz de aglutinar no seu seio diferentes 

perspectivas, tal procedimento não é um processo de fácil implementação, e muitas das 

vezes está condicionado ao fracasso. 

 

Na nossa análise verificámos existir uma relativa concordância no que respeita às 

estratégias a serem seguidas pelas empresas para que estas possam gerir a diversidade 

cultural. Adler (1992), Lewis (1996), Schneider e Barsoux (1997) e Marx (1999) 

argumentam que as empresas devem procurar gerir a diversidade cultural utilizando uma 
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estratégia sinérgica que permita às organizações resolver os problemas resultantes da 

diversidade cultural pelo reconhecimento de que esta existe mas que pode ser aproveitada 

em prol da organização: por um lado, pela maximização das vantagens que derivam da 

existência do multiculturalismo; por outro lado, pela minimização das desvantagens que 

este acarreta. Esta estratégia de sinergia cultural, com o fim de se resolverem os conflitos 

que resultam da diversidade cultural, envolve três passos fundamentais, conforme 

argumenta Adler (1992, p. 115): (1) a descrição das situações, em que as empresas devem 

procurar definir o problema partindo de uma perspectiva multicultural, envolvendo desta 

forma as culturas envolvidas no processo; (2) a interpretação cultural, cujo processo 

permite analisar os padrões que fazem com que cada comportamento cultural seja lógico 

do ponto de vista da sua própria perspectiva; e (3), a criatividade cultural, que cria 

soluções que impulsionam a produtividade interna das empresas sem violar as normas que 

regem cada cultura envolvida. 

 

O principal desafio das empresas internacionais consiste em que a gestão de topo destas 

seja capaz de “guiar a organização de uma visão doméstica do mundo para uma visão 

global do mundo” (Adler, 1992, p. 116), ou como referem Bartlett e Ghoshal (1995), o 

desafio da transnacionalidade. 
 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  
PPOORRTTUUGGAALL  EE  BBRRAASSIILL::  CCUULLTTUURRAA  EE  EECCOONNOOMMIIAA  

  
Pretendemos com este capítulo realizar uma abordagem histórica às relações sócio-

culturais entre Portugal e o Brasil que julgamos ser importante fazer para podermos aferir 

do grau de proximidade cultural entre os dois países. Neste sentido, também nos iremos 

socorrer da contribuição de Hofstede no que respeita à identificação das dimensões das 

culturas nacionais, verificando quais as conclusões deste autor relativamente a Portugal e 

ao Brasil. Numa segunda parte, analisaremos o panorama das relações económicas luso-

brasileiras durante os anos 90, com particular incidência sobre as relações em termos dos 

fluxos de IDE, pois como referimos na introdução estes foram os grandes responsáveis 

do grande desenvolvimento que se assistiu durante a década de 90 ao nível das relações 

económicas luso-brasileiras. 
 

44..11..  PPOORRTTUUGGAALL  EE  BBRRAASSIILL::  EESSPPAAÇÇOO  DDEE  EENNCCOONNTTRROOSS  EE  

DDEESSEENNCCOONNTTRROOSS  

A escolha deste subtítulo justifica-se porque ele reflecte, em nosso entender, o quadro 

das relações entre Portugal e o Brasil desde a separação dos dois países aquando da 

proclamação da independência do Brasil em 1822. Segundo Cervo e Magalhães (2000), 

até 1822 pode-se falar de um processo de quase completa identidade cultural entre o 

Brasil e Portugal, o que não concordamos inteiramente, se tivermos em linha de conta o 

tipo de colonização efectuada no Brasil, o qual foi, nos primeiros tempos após a sua 

descoberta, essencialmente povoado por escravos vindos de África, bem como tendo 

ainda em conta que o território brasileiro era já povoado por populações indígenas que 

em termos culturais nada tinham a ver com Portugal. Não obstante este facto, a sociedade 

brasileira de então assentava numa base predominantemente rural e era bastante 

tradicional, à semelhança da sociedade portuguesa da época. A elite intelectual do Brasil 

alimentava-se da metrópole portuguesa, obtendo os seus graus na Universidade de 

Coimbra que “exerceu um papel poderoso de homogeneização em relação aos valores e 

padrões de comportamentos dos indivíduos que pertenciam à elite, fosse em Portugal, 

fosse no Brasil” (Cervo e Magalhães, 2000, p. 175). Porém, após a independência do 

Brasil, este processo alterou-se e no final do século XIX as elites brasileiras 

“encontravam-se divididas entre a fidelidade ao universo da tradição e da cultura 
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portuguesa, em que se tinham formado... e a necessidade de construir uma identidade 

própria para o novo país independente, que só poderia ser alcançada mediante a negação 

de tudo aquilo que tinha origem em Portugal” (Cervo e Magalhães, p. 175). Inicia-se, 

desta forma, o longo período de encontros e desencontros, reflectindo a menor ou maior 

aproximação entre os dois países ao longo dos anos. 

 

Ao procurar implantar a sua própria identidade cultural, o Brasil iniciou um processo 

de negação do tradicionalismo português, conduzido pela elite intelectual que estimulou 

no seio da sociedade brasileira um sentimento de forte lusofobia (Vieira, 1991). Não 

obstante este processo, alguns traços da cultura portuguesa não deixaram de estar 

presente no seio da sociedade Brasileira, em grande parte devido ao elevado número de 

emigrantes Portugueses em direcção ao Brasil que se registou na segunda metade do 

século XIX. Assim, “a força da emigração portuguesa para o Brasil, durante a segunda 

metade do século XIX, combinada com o crescimento urbano, em particular do Rio de 

Janeiro, onde se concentrava a maior colónia de imigrados, afectou as relações sociais e 

ultrapassou os limites das relações culturais, mais ou menos formais” (Cervo e 

Magalhães, 2000, p. 192). Contudo, esta presença do imigrante português reforçou o 

sentimento de lusofobia entre a sociedade brasileira, na medida em que a emigração 

portuguesa para o Brasil foi particularmente caracterizada pelo êxodo de portugueses das 

camadas mais baixas da sociedade portuguesa da época, que se dirigiam para o Brasil à 

procura de melhores condições de vida. O seu nível de educação era baixo e, em geral, 

estes portugueses dedicaram-se ao comércio, sobretudo na região do Rio de Janeiro onde 

controlavam quase por completo esse sector de actividade. Devido à conjugação destes 

dois factores, os portugueses foram sempre vistos pelos brasileiros como sendo pessoas 

sem cultura, ávidos por dinheiro, e atrasados. Como refere Vieira (1991, p. 115), a 

corpulência e a ganância eram consideradas características axiomáticas dos portugueses, 

juntamente com uma natureza atrasada e subdesenvolvida.  

 

Não obstante a proliferação deste sentimento de lusofobia, estes imigrantes 

portugueses no Brasil acabaram por desempenhar um papel importante em termos de 

influência cultural e social no seio da sociedade brasileira. Cervo e Magalhães (2000, pp. 

192-193) referem que a influência portuguesa se fez notar sobretudo ao nível das relações 

sociais, induzindo na vida quotidiana brasileira o gosto pelo convívio social, mas também 

a outros níveis, como seja o dos hábitos alimentares. Por outro lado, a colónia de 
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imigrantes portugueses no Brasil foi caracterizada por um espírito de grande 

associativismo, o que se traduziu na formação de clubes, bandas e orfeões, que 

desempenharam um papel muito importante na integração e adaptação dos portugueses 

na vida urbana do Brasil, dando um importante contributo para a conservação dos laços 

com Portugal. No final do século XIX, os portugueses no Brasil estendiam-se por uma 

larga escala social, facto que permitiu a difusão de hábitos e costumes lusitanos no seio 

da sociedade brasileira. A elite desta comunidade portuguesa teve a preocupação de criar 

instituições associativas, de forma a melhor difundir a cultura portuguesa e defender a 

imagem de Portugal perante os brasileiros. Não obstante este esforço notável, “o 

estereótipo do português permanecia identificado ao estrangeiro desonesto, usurário e 

explorador” (Cervo e Magalhães, 2000, p. 194). O brasileiro continuava a deter um 

preconceito cultural acerca do português, em consequência do resultado do processo de 

afirmação cultural do Brasil pela negação da tradição portuguesa (Vieira, 1991, p. 115).  

 

Este sentimento de lusofobia manteve-se com uma certa acuidade durante os 

primeiros anos do século XX (Vieira, 1991). Porém, é também por esta altura que entre 

alguns membros da elite intelectual e política, tanto brasileiros como portugueses, que se 

começa a formar a ideia de institucionalizar uma comunidade natural entre os dois povos, 

não obstante a forte oposição das correntes nativistas e anti-portuguesas que sempre se 

fizeram sentir no Brasil ao longo dos anos. Mas, a ideia da comunidade Luso-Brasileira 

só ganhou um grande impulso com a obra de Gilberto Freyre, através da publicação em 

1934 da sua “Casa Grande e Senzala”, e em 1940 do “Mundo que o português criou”, 

que colocou em evidência o papel de Portugal na formação do Brasil. Nesta obra, o 

escritor concebia uma comunidade Luso-Brasileira assente no conceito de “luso-

tropicalismo” que, segundo o próprio, consistia na condição original que tinha levado o 

povo português a promover a interpenetração racial, linguística e cultural, combinando a 

cultura europeia com a cultura tropical. Para este autor o Brasil devia eliminar o 

preconceito do antiportuguês, pois como refere (1940, pp. 40-41): 

“O velho elemento lusitano, cuja importância cedo se tornou clara para mim, não através de 

entusiasmo literário ou de preocupação política, mas em consequência do estudo: o estudo da 

nossa formação social libertado do conceito antiportuguês que por tanto tempo dominou a 

muitos dos estudiosos brasileiros de assumptos de colonização e de história nacional” 
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Freyre reforça esta ideia dizendo que “o critério histórico é o da formação luso-

brasileira. O que for hostil a essa formação é contrário aos interesses essenciais do 

Brasil” (1940, p. 41). Naturalmente que estes comentários incentivaram o orgulho 

português e, além do mais, deram grande impulso à ideia de uma comunidade luso-

brasileira, que se fez notar particularmente entre os portugueses do Brasil, mas também 

entre alguns intelectuais e políticos brasileiros e portugueses. Os anos que se seguiram à 

obra de Gilberto Freyre foram caracterizados pelo reforço das relações entre os dois 

países, e para isso muito contribuiu o esforço de João Neves da Fontoura (Cervo e 

Magalhães, 2000, pp. 220-222), forte defensor do estreitamento das relações entre o 

Brasil e Portugal. Para ele existiam duas constantes fundamentais que caracterizavam a 

política externa brasileira: o culto do pan-americanismo e a estreita vinculação a 

Portugal. Primeiro na qualidade de embaixador do Brasil em Portugal de 1943 a 1945, e 

depois como Ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura foi um dos 

principais obreiros do Tratado de Amizade e Consulta, assinado no Rio de Janeiro em 16 

de Novembro de 1953, e que previa uma série de princípios fundamentais visando o 

reforço das relações luso-brasileiras. Este tratado tinha, como refere Vieira (1991, p. 141) 

um tom comercial/cultural, no qual se declarava a existência de uma comunidade luso-

brasileira. 

 

Este reforço das relações entre Portugal e o Brasil viria porém a ser perturbado com o 

findar da II Guerra Mundial, e com o início do movimento independentista relativamente 

aos territórios ocupados por potências europeias. Numa primeira fase, com o eclodir da 

questão entre Portugal e a União Indiana acerca dos territórios sob administração 

portuguesa no subcontinente indiano, o Brasil apoiou as pretensões de Portugal no 

sentido da manutenção do seu vasto império colonial, tendo mesmo representado os seus 

interesses na sua questão com a União Indiana no Tribunal Internacional de Justiça, uma 

vez que, não sendo membro da organização das Nações Unidas (ONU), o acesso a este 

recurso estava vedado a Portugal. Este apoio manteve-se durante os governos dos 

Presidentes Getúlio Vargas, Café Filho e Kubitschek de Oliveira, mas com a subida ao 

poder de Jânio Quadros, a política de apoio a Portugal sofreu uma inflexão, devido 

sobretudo à ligação deste político “aos grandes interesses cafeeiros do Brasil, cujo centro 

era São Paulo, e, na altura, os produtores brasileiros debatiam-se com uma séria crise no 

mercado internacional em virtude da concorrência do café africano, incluindo o café de 
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Angola”14 (Cervo e Magalhães, 2000, p. 230). Para mais, os portugueses haviam 

recusado uma proposta dos produtores brasileiros para estes se associarem aos produtores 

angolanos, o que não favoreceu de todo o apoio dos meios paulistas15 à política 

ultramarina do governo português.  

 

Se bem que este político brasileiro se tenha mantido no poder por pouco tempo16, os 

seus substitutos não mudaram de política, sendo a posição anti-colonialista do Brasil 

reforçada, sobretudo pela acção do Ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos. 

Embora um golpe militar tenha derrubado o governo de tendência esquerdista em 31 de 

Março de 1964, a política anti-colonialista do Brasil não sofreu grandes alterações, 

havendo apenas um pouco mais de cuidado para não hostilizar o governo português como 

havia feito o anterior governo. Durante este período há ainda a referir o interesse 

crescente do Brasil relativamente a África, o que levou Franco Nogueira, Ministro dos 

Negócios Estrangeiros de 1961 a 1969 a formular a teoria de que o Brasil era um sério 

concorrente de Portugal em África (Cardoso e Soares, 1998, p. 269), o que mais 

agudizou as relações entre Portugal e o Brasil. 

 

A democratização de Portugal, após o período revolucionário subsequente ao 25 de 

Abril de 1974, e a adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1985, teve como 

resultado um olhar diferente do Brasil relativamente a Portugal. Argumenta Fernando 

Henrique Cardoso (Cardoso e Soares, 1998, p. 271), ex-Presidente da República 

Federativa do Brasil, que: 

 “houve, recentemente, uma redescoberta de Portugal. A partir da revolução dos Cravos, da 

transição democrática e, mais recentemente ainda, de dois outros factos. Um, que pode 

parecer banal mas não é: o facto de Portugal ser Europa. No Brasil, as pessoas que pensam 

sobre as relações internacionais valorizam a opção europeia de Portugal, até porque nos dá 

uma ponte mais imediata com a Europa, e isso é muito desejado. O segundo facto vem 

realmente do governo de António Guterres...O governo de Guterres mudou a orientação em 

relação ao Brasil. E isso o Brasil percebeu. Percebeu pela presença portuguesa e pelo 

investimento”  

 

                                                           
14 ⎯ Cujo comércio estava nas mão dos portugueses, obviamente 
15 ⎯ Cuja região era já então o motor da economia brasileira 
16 ⎯ Menos de 1 ano 
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A este excerto do Presidente brasileiro cabe-nos tecer duas considerações. Primeiro, o 

olhar diferente do Brasil em relação a Portugal após a adesão deste à União Europeia 

(UE) traduziu-se na prática por um aumento do IDE brasileiro em Portugal, bem como 

pelo reforço das relações comerciais entre os dois países que se fez sentir ao longo da 

década de 90 e que, devido ao seu volume, não tem paralelo na história entre os dois 

países (Silva, 1999a, 1999b, 2002). Segundo, quando o Presidente do Brasil se refere ao 

papel do governo de António Guterres, não devemos esquecer que é precisamente a partir 

de 1996 que os fluxos de IDE entre os dois países conhecem um aumento significativo, 

em particular os fluxos de investimento das empresas portuguesas em direcção ao Brasil, 

para o qual muito contribuiu a crescente abertura da economia brasileira com a 

implantação de vários programas de estabilização económica no início dos anos 90, 

nomeadamente o Plano Real em 1994.  

 

O ano de 1996 marca uma viragem nas relações luso-brasileiras no sentido de um 

maior aprofundamento destas a todos os níveis: económico, político e cultural. Podemos 

mesmo adiantar que o aprofundamento destas relações se deve muito ao papel do 

investimento português no Brasil (IDPB), por conseguinte, à acção das empresas 

portuguesas neste país. Não é assim de estranhar que neste mesmo ano tenha sido 

assinado um Acordo Cultural entre os dois países que alargou o âmbito dos acordos 

anteriores, nomeadamente o Acordo Cultural de 1966 e o Termo de Cooperação Técnica 

e Cultural de 1994. Por outro lado, este novo Acordo Cultural veio reforçar a assinatura, 

em Dezembro de 1990, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

 

 No âmbito das relações culturais Luso-Brasileiras deve ainda ser referido o papel 

desempenhado por várias instituições, algumas delas criadas para o efeito, como foi o 

caso da Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do Mundo de Língua 

Portuguesa, criada em Lisboa em 7 de Setembro de 1992, cujo objectivo consistia no 

apoio à realização de projectos de carácter cultural, educativo, científico e empresarial, a 

serem levados a cabo em Portugal e no Brasil. Papel também importante tem vindo a ser 

desempenhado pela Fundação Calouste Gulbenkian através da atribuição de bolsas de 

estudo, intercâmbio de professores, subsídios para publicações, entre muitos outros 

apoios. Não devemos igualmente esquecer o papel das telenovelas brasileiras, que desde 

a década de 70 invadiram a televisão portuguesa. Apesar de ser “uma actividade cultural 

de natureza essencialmente popular... não deixa de ter importância no relacionamento 
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cultural luso-brasileiro, dado o enorme impacto que as imagens televisivas exercem sobre 

o público em geral” (Cervo e Magalhães, 2000, p. 292). Regista-se ainda a presença 

significativa da música brasileira em Portugal. Para isso muito tem contribuído a vinda 

constante de músicos brasileiros a Portugal para realizarem concertos e acções de 

promoção das suas obras. Porém, esta presença da música brasileira em Portugal não tem 

paralelo em termos da presença da música portuguesa no Brasil. Por último, refira-se 

ainda a realização de um elevado número de actos culturais conjuntos por ocasião das 

comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil, como sejam exposições, concertos 

musicais e conferências, dos quais se destaca o “Congresso Portugal-Brasil ano 2000” 

com sessões projectadas em várias cidades portuguesas e brasileiras, mas cujos 

resultados ficaram um pouco aquém do que se previa inicialmente. 

 

Julgamos assim ter dado uma ideia do panorama das relações luso-brasileiras ao nível 

sócio-cultural desde que os dois países se separaram. Não haveria tempo nem espaço 

para mais dentro dos objectivos gerais que traçamos para este projecto, embora tenhamos 

a sensação de que muito ainda está por fazer acerca de um levantamento das relações 

culturais entre Portugal e o Brasil. Apesar dos desencontros e de algum afastamento entre 

os dois países ao longo do período que analisámos, não podemos deixar de dizer que 

ainda assim, e em nosso entender, existem afinidades culturais Portugal e o Brasil, cuja 

expressão máxima consiste sem dúvida na comunhão da língua portuguesa. 

Consideramos ainda que podemos encontrar outras expressões dessas afinidades para 

além da língua, na medida em que a comunhão de um passado histórico terá deixado 

certamente as suas marcas, contudo, as diferenças entre as duas culturas são evidentes. 

Os trabalhos de Costa (2002a, 2002b) parecem confirmar esta nossa percepção, que 

também foi sentida pelas empresas portuguesas que investiram no Brasil. De facto, no 

seu trabalho empírico, que consistiu num questionário enviado a uma grande parte destas 

empresas, com vista a confirmar o seu pressuposto de que a proximidade cultural havia 

sido um factor determinante no processo de decisão em investir no Brasil, os resultados 

que obteve confirmam o papel que a comunhão de língua portuguesa, bem como os laços 

de ligação históricos e as afinidades culturais percebidos pelas empresas portuguesas, 

desempenharam um papel importante em todo o processo. Estes resultados parecem 

confirmar as observações de Silva (1999b) quando refere que no mundo actual, 

caracterizado pela globalização, as afinidades culturais tendem a jogar um papel 

económico cada vez mais importante no sentido do reforço das relações económicas 
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entre países que como Portugal e o Brasil têm uma língua e um passado histórico 

comuns. Porém, Costa (2002a, 2002b) nota igualmente que esta percepção – ex-ante – se 

modificou após a realização do processo de investimento, para uma percepção ex-post em 

que as empresas notaram que afinal as afinidades culturais esperadas não eram assim tão 

grandes como à primeira vista se poderia supor. 

 

Tendo por base estas conclusões, será então interessante recorrermos ao 

enquadramento teórico exposto no capítulo anterior para aferirmos acerca das afinidades 

e das diferenças culturais existentes entre o Brasil e Portugal, socorrendo-nos para isso 

das tipologias que identificaram dimensões das culturas nacionais, em particular a de 

Hofstede. 
 

44..11..22  AASS  DDIIMMEENNSSÕÕEESS  CCUULLTTUURRAAIISS  NNOO  BBRRAASSIILL  EE  EEMM  PPOORRTTUUGGAALL  

Esperamos com a análise das dimensões culturais de Hofstede podermos efectuar uma 

comparação entre Portugal e o Brasil que nos permita identificar, de alguma forma, o 

grau de aproximação/distância cultural entre estes dois países. Embora no capítulo 3 

tenhamos abordado outras tipologias, decidimos focalizar a nossa análise na tipologia de 

Hofstede devido não só à sua larga utilização em termos dos trabalhos empíricos 

realizados a este nível, facto que lhe confere uma maior sustentabilidade em termos dos 

resultados obtidos, bem como pelo facto de ser uma tipologia que nos apresenta 

resultados concretos relativamente a Portugal e ao Brasil em termos das dimensões de 

culturas nacionais identificadas por Hofstede, que as outras não apresentam com tanta 

precisão.  

 

Vejamos então quais os índices registados por este autor relativamente a Portugal e ao 

Brasil. Estes estão registados no gráfico da Figura 4.1, no qual também indicamos, a 

título de comparação, os valores mais baixos e os valores mais altos registados em cada 

um dos índices, fazendo uma nota relativamente aos países onde estes se registaram. 

Porém, e antes de prosseguirmos com a nossa análise, é interessante registar que Costa 

(2002b), com base no índice de Kogut e Singh – o qual consiste na média aritmética das 

quatro dimensões de Hofstede elevada a 2, traduzindo a distância cultural existente entre 

o país alvo e os outros – conclui que Portugal é um dos países culturalmente mais 

próximos do Brasil – com um índice de 0,63 – logo após Espanha – esta com um índice 

de 0,37. 
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Figura 4.1 – Índices das Dimensões Nacionais de Hofstede (Portugal e Brasil) 
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Fonte: Valores extraídos de Hofstede (1980) 

Notas: indicação dos países onde se registaram os valores mais altos e mais baixos para cada um dos 

índices: 

a) Distância ao Poder ⇒ o país que apresenta o valor mais baixo é a Áustria e o valor mais alto foi 

registado nas Filipinas; 

b) Aversão à incerteza ⇒ o país que apresenta o valor mais baixo é Singapura e o valor mais alto foi 

registado na Grécia; 

c) Individualismo ⇒ o país que apresenta o valor mais baixo é a Venezuela e o valor mais alto foi 

registado nos Estados Unidos; 

d) Masculinidade ⇒ o país que apresenta o valor mais baixo é a Suécia e o valor mais alto foi registado 

no Japão. 

 

Da leitura deste gráfico podemos retirar algumas conclusões. Relativamente ao índice 

de distância ao poder verifica-se, segundo os valores registados pelo estudo de Hofstede, 

que os índices entre os dois países são semelhantes, de 69 no Brasil e de 63 em Portugal, 

pelo que se pode concluir que em ambos os países a distância do poder é grande. Assim, 

pressupõe-se que quer em Portugal, quer no Brasil, haja grande respeito pelas 

hierarquias. Neste tipo de países os gestores são vistos como autocratas e paternalistas e 

os empregados receiam manifestar discordância com as decisões do seu patrão. Por outro 
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lado, os gestores gostam de se considerarem eles próprios como pessoas que tomam 

decisões benevolentes. 
 

No que respeita à segunda dimensão, a aversão à incerteza, verifica-se uma diferença 

substancial entre Portugal e o Brasil. O índice para Portugal (104) é muito mais elevado 

do que para o Brasil (76), logo a seguir ao valor mais alto registado para a Grécia, o que 

sugere que em Portugal existe dificuldade em lidar com situações de incerteza e de 

ambiguidade, ao passo que no Brasil as pessoas parecem ser mais flexíveis e tolerantes 

perante situações de incerteza. Este facto não é de estranhar, uma vez que a história 

brasileira é caracterizada pela existência de grandes períodos de instabilidade política e 

económica, o que terá feito com que os brasileiros se tenham adaptado a viver num 

mundo de incerteza. Em termos empresariais refira-se, a nível de exemplo, que os 

empregados de uma qualquer empresa não hesitam em se mudar para outra a troco de 

melhores condições, mesmo que já tenham muitos anos de trabalho na primeira empresa. 

Assim, as pessoas não hesitam em mudar de uma situação eventualmente segura e fiável, 

para uma situação nova que não deixará de apresentar um certo nível de incerteza, mais 

que não seja em termos da adaptação a um ambiente diferente que esta situação 

certamente acarretará. Ao contrário, em países com elevada aversão à incerteza, como é o 

caso de Portugal, a população apresenta sinais de maior ansiedade, e existe mais 

resistência das pessoas à mudança. Em termos de empresas, a lealdade para com a 

entidade empregadora é vista como uma grande virtude. Por outro lado, a idade e a 

experiência são factores decisivos no que respeita à selecção dos gestores. Os riscos da 

actividade empresarial são tidos em elevada conta e as estruturas hierárquicas das 

organizações são claras e devem ser respeitadas. É de supor que existam com frequência 

regulamentos e instruções, o que sugere elevada burocracia. Em países com um índice de 

aversão à incerteza baixo verificamos as situações opostas e pese embora o Brasil 

apresentar ainda um índice que se pode considerar elevado, porém regista-se a grande 

diferença do valor dos índices obtidos para os dois países. 

 

Quanto à terceira dimensão, a que respeita ao individualismo, verifica-se que ambos 

os países apresentam índices baixos e não muito distantes entre si, isto é, 38 para o Brasil 

e 27 para Portugal, índices que estão longe do valor máximo, e do valor mínimo. Como 

algumas características de países com um índice de individualismo baixo podemos referir 

a predominância de relações informais, tendentes á formação de grupos, em que 
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prevalece o espírito de equipa e se promovem valores colectivos. Neste tipo de países, as 

empresas tentam promover entre os seus colaboradores valores que visam o reforço do 

espírito de equipa, em prol de objectivos que são partilhados por todos aqueles que fazem 

parte da organização. 

 

Por último, no que respeita à última dimensão, os valores dos índices de 

masculinidade são diferentes para os dois países (49 para o Brasil e 31 para Portugal), 

sendo o valor para Portugal relativamente baixo quando comparado com o do Brasil, que 

se encontra no meio da classificação, podendo o Brasil ser considerado como um país 

com um certo grau de masculinidade, ao passo que em Portugal verifica-se que a 

feminilidade é uma característica predominante. Neste último tipo de sociedades dá-se 

primazia ao contacto e relacionamento humano. Para além disso, predomina uma maior 

igualdade entre os sexos, pelo que as mulheres participam mais na vida activa do que em 

sociedades com um índice de masculinidade mais elevado, registando-se com frequência 

que estas ocupam cargos de liderança no seio das organizações. Mas quiçá a maior 

diferença que podemos registar entre sociedades masculinas e sociedades femininas é que 

nas primeiras privilegiam-se os feitos, os ganhos, os reconhecimentos e os desafios ao 

passo que nas últimas as relações com o gestor, a cooperação, a existência e manutenção 

de uma atmosfera amigável e, a segurança no emprego são condições privilegiadas. 

 

Julgamos que o facto de no Brasil o índice de masculinidade ser mais elevado que em 

Portugal tem a ver com o factor da imigração que se registou neste país. A necessidade 

de vencer e de sobreviver num país, ele próprio ainda à procura da sua própria 

identidade, teve como consequência a criação de relações de competitividade no seio da 

sociedade brasileira, essencialmente composta por imigrantes vindos de vários países. 

Podemos assim falar do imigrante como o “self-made man”, o qual subiu na vida à custa 

de muitos sacrifícios e de muitas dificuldades, que o obrigaram a ser mais individualista, 

e mais competitivo nas suas relações para com os outros indivíduos. Obviamente que esta 

situação também não deixa de influenciar a aversão à incerteza. 
 

Com base nos índices de Hofstede verifica-se que existem diferenças nas dimensões 

das culturas nacionais entre Portugal e o Brasil. Esta situação induz-nos a concluir que a 

proximidade cultural entre os dois países não é tão grande como à primeira vista se 

poderia supor. Existem diferenças que se reflectem ao nível das organizações e, 
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consequentemente, as culturas organizacionais não deixarão de ser afectadas. Porém 

devemos ter em conta que estes índices resultam de um estudo efectuado entre as filiais 

de uma empresa norte-americana e data já de 1980, pelo que os seus valores poderão 

estar condicionados e algo desajustados da realidade dos nossos dias.  

  
44..11..33..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Do exposto conclui-se que não obstante a existência de uma corrente anti-portuguesa 

que sempre existiu no Brasil, e de um desconhecimento geral sobre a sociedade brasileira 

e sua cultura por parte dos portugueses, ainda assim pode-se argumentar que os laços de 

proximidade cultural entre o Brasil e Portugal existem. Sem dúvida que o principal laço 

de união cultural entre os dois países é o facto de haver uma língua comum, mas 

devemos ainda ter presente os laços de ligação históricos, facto que não deixará de ter o 

seu peso. Há ainda que destacar a presença sempre significativa do imigrante português 

no Brasil e no papel que este desempenhou no sentido de uma maior aproximação 

cultural entre os dois países. Para além disso, e em particular a partir de meados do 

século XX, a ideia de uma comunidade luso-brasileira ganhou força entre muitos 

intelectuais brasileiros e portugueses, de entre os quais temos de destacar Gilberto 

Freyre, assim como entre políticos de ambos os países, cujo principal papel foi o de 

manter sempre alguma forma de união entre Portugal e o Brasil, particularmente em 

épocas em que as correntes nativistas de afirmação da identidade cultural brasileira pela 

negação da tradição portuguesa se procuravam impor. 

 

Não obstante estes laços de proximidade cultural, que são sem dúvida importantes, 

existem diferenças substanciais. A análise de Hosftede permite-nos aferir alguns aspectos 

importantes acerca dessas diferenças entre os dois países, o que nos leva a concluir que a 

tão falada e “desejada” identidade luso-brasileira está muito longe da realidade. Os 

resultados obtidos por Costa (2002a, 2002b) parecem confirmar esta situação, uma vez 

que de uma percepção ex-ante no sentido de uma relativa proximidade cultural, sentida 

pelas empresas portuguesas que investiram no Brasil, esta parece ter-se alterado para uma 

percepção ex-post, no sentido de uma menor proximidade cultural luso-brasileira. Não 

será alheio a esta situação o facto de que durante longos anos os dois países estiveram 

muito afastados um do outro, em que da parte de Portugal havia um relativo 

desconhecimento em relação ao Brasil, e da parte deste em relação a Portugal um certo 

sentimento de desconfiança, o qual têm as suas origens no processo de lusofobia que a 
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elite intelectual e política do Brasil alimentou, durante largas décadas após a 

independência do Brasil. Só recentemente, a partir da década de 90, as relações luso-

brasileiras a todos os níveis17 conheceram um novo incremento, o qual se deveu 

sobretudo ao reforço das relações económicas entre os dois países. Desta forma impõe-se 

uma análise destas relações, com particular incidência ao nível dos fluxos IDE, que de 

facto conheceu nesta década níveis nunca antes registados. 

 

44..22..  OO  PPAANNOORRAAMMAA  DDAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  LLUUSSOO--

BBRRAASSIILLEEIIRRAASS  

A introdução da análise às relações económicas luso-brasileiras será precedida por 

uma caracterização genérica da economia brasileira desde o fim da Segunda Mundial até 

aos dias de hoje. Neste sentido, iremos procurar por em evidência que a abertura da 

economia brasileira ao exterior, ocorrida na década de 90, em paralelo com a 

implementação de vários programas de estabilização económica, levou a que muitos 

investidores internacionais passassem a considerar o Brasil como um país de eleição para 

a localização dos seus investimentos, processo a que não ficou alheio o interesse das 

empresas portuguesas. Após esta introdução, iremos analisar de forma mais detalhada as 

relações económicas luso-brasileiras, com particular evidência para o desenvolvimento 

que estas tiveram na década de 90. Para além de analisarmos as trocas comerciais entre 

os dois países, iremos dar particular destaque às relações de investimento, uma vez que 

estas foram as que mais contribuíram para o grande desenvolvimento das relações 

económicas entre Portugal e o Brasil que se registou na década de 90. Por último, 

apresentaremos algumas conclusões que expliquem as determinantes deste processo. 

 

44..22..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  GGEENNÉÉRRIICCAA  DDAA  EECCOONNOOMMIIAA  BBRRAASSIILLEEIIRRAA

                                                          

    

O desenvolvimento económico do Brasil foi tradicionalmente baseado na 

industrialização através da política de substituição de importações. Esta situação 

manteve-se desde os anos pós-guerra até ao final dos anos 80, em que durante cerca de 

três décadas e meia a economia se expandiu rapidamente, a par do desenvolvimento de 

uma indústria vasta e diversificada. No entanto, este modelo começou a mostrar sinais de 

grande saturação durante os anos 80, pois a política proteccionista tornou a economia 
 

17 ⎯ Político, cultural e económico 
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ineficiente e voltada para o mercado interno. Por outro lado, ao contrário do que havia 

sucedido nas décadas anteriores, o investimento regrediu, a par do crescimento muito 

elevado dos níveis de inflação, da estagnação do rendimento per capita e da deterioração 

da distribuição do rendimento (ICEP, 1999a). Assim, a década de 80 foi “marcada pela 

estagnação do nível de actividade, por profundos desequilíbrios macroeconómicos e, em 

especial, pela hiperinflação virtual” (Pinheiro, Giambiagi e Gostkorzewicz, 1999, p. 14). 

Durante esta década, a taxa média de crescimento económico do Brasil foi muito baixa, 

de apenas 2,1%, sendo o crescimento do produto também muito irregular, “alternando 

anos de grande expansão com outros de significativo declínio” (Pinheiro, Giambiagi e 

Gostkorzewicz, 1999, p. 14). Devido a estes factores, para além da manutenção de uma 

política expansionista de incentivos e subsídios fiscais, as contas públicas sofrem forte 

deterioração.  

 

No início dos anos 90, o Brasil encetou um processo de reforma da sua economia que 

previa, entre outras medidas, a abertura económica do país ao exterior, cujo processo 

consistiu, em linhas muito gerais, na implementação de um programa de liberalização 

financeira externa, e na gradual eliminação das barreiras proteccionistas contra as 

importações, nomeadamente: (1) a eliminação ou redução da cobertura de barreiras não 

tarifárias; (2) a diminuição do nível médio das tarifas de importação; e (3), a redução do 

grau de dispersão na estrutura tarifária. Assim, o programa de redução tarifária 

estabeleceu a redução da tarifa média de 32,2% em 1990 para 14,2% em 1994. Por outro 

lado, a liberalização financeira externa permitiu à economia brasileira integrar-se nos 

fluxos de capitais em busca de fontes de aplicação rentáveis em países em 

desenvolvimento, como seja o caso da América Latina após renegociação da dívida 

externa (Canuto, s/d). 

 

A reforma da economia brasileira teve outro ponto alto com o início em 1994 do 

chamado Plano Real de Fernando Henrique Cardoso, que tinha por objectivos principais 

a estabilização da taxa de inflação, através da criação da URV – unidade real de valor – e 

a desvalorização pela implementação de uma política de estabilidade cambial relativa 

(Silva, 2002). Para complementar esta medida foi introduzido, em Julho desse mesmo 

ano, uma nova moeda, o Real (BRL). Em 1997, após três anos de existência, o Plano 

Real consolidou-se enquanto esforço de estabilização mais bem-sucedido dos últimos 30 

anos. Refira-se que as taxas de inflação passaram de níveis próximos dos 50% ao mês, 
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em Junho de 1994, para menos de 10% ao ano em 1997, não sendo para isso necessário 

qualquer tipo de controlo directo sobre os preços ou ruptura de contratos entre agentes 

privados (ICEP, 1999a). A par do sucesso do Plano Real na estabilização dos níveis da 

inflação, a condução adequada da política monetária também contribuiu para reforçar 

essa mesma estabilização.  

 

Por outro lado, deve ser referido o papel das privatizações no processo de 

desenvolvimento económico do Brasil nos anos 90. Se bem que desde muito cedo a 

privatização tivesse entrado na agenda da política económica brasileira – desde 1981 – 

durante a década de 80 o processo não teve grandes desenvolvimentos. Por exemplo, 

Pinheiro (1999) refere que após a identificação de 140 empresas estatais prontas para 

serem privatizadas, apenas 50 foram inicialmente listadas para venda, e dessas, só 20 

foram privatizadas. Só com o lançamento do Plano Nacional de Desestatização (PND) 

pelo então governo de Collor de Melo, o alcance da privatização seria ampliado de forma 

significativa. Tal deveu-se “... (às) transformações ocorridas no cenário político 

doméstico e internacional, na reorientação do modelo de desenvolvimento económico e 

nas necessidades da política macroeconómica” (Pinheiro, 1999, p. 160). Porém, só a 

partir de 1995 é que o alcance da privatização seria verdadeiramente ampliado, devido “à 

decisão de acabar com os monopólios do sector público na área de infra-estrutura e a 

decisão dos governos estaduais de também desenvolver os seus próprios programas de 

privatização” (Pinheiro, 1999, p. 164). Para além das elevadas receitas geradas pelo 

PND, as quais ascenderam no período de 1995-98 a 60,1 mil milhões de dólares, o plano 

teve um outro grande sucesso. Segundo Pinheiro (1999), este foi um instrumento 

fundamental na sustentabilidade do Plano Real, pois como refere o autor (p.166): 
“Com as grandes vendas de 1997-98, o Brasil foi capaz de atrair elevados montante de investimento 

directo estrangeiro, que ajudaram a financiar os altos défices em conta corrente, e de evitar a explosão 

da dívida pública, a despeito dos crescentes défices públicos registados” 

 

Segundo dados do mesmo, a privatização terá contribuído para reduzir a dívida 

pública em cerca de 2,1% do PIB, para além de que os fluxos de IDE associados a este 

processo entre 1996-98 foram equivalentes em média a 14,7% do défice de conta 

corrente do país. Desta forma, “...a privatização assumiu um papel macroeconómico 

relevante a partir de 1996” (Pinheiro, 199, p. 167). A privatização ocorreu sobretudo nos 

serviços de utilidade pública, nomeadamente no sector das telecomunicações – onde se 

destaca a privatização da Telebrás, considerada como um dos grandes marcos deste 
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processo, uma vez que se tratou de uma das maiores privatizações do mundo – no sector 

do fornecimento de energia, no sector dos transportes e nos serviços de saneamento. 

 

Por último, deve ainda ser referido a integração do Brasil no Mercosul, na qualidade 

de membro fundador, já que foi outro factor importante no desenvolvimento económico 

do país, pois não só permitiu a inserção do país num espaço de integração regional que, 

segundo dados da própria organização, foi o bloco comercial que entre 1990-97 mais 

cresceu no mundo, com cerca de 400% (www.mercosul.org), mas também reflecte o 

processo de maior abertura do país ao estrangeiro assim como lhe confere um maior 

poder negocial perante os seus parceiros económicos18 por se tratar da maior economia 

de toda a América Latina e do próprio Mercosul. 

 

O Brasil de hoje é um importante espaço económico, cuja economia se coloca entre as 

dez maiores do mundo, além de ser um dos cinco países mais populosos do mundo, com 

170 milhões de habitantes. Trata-se de um mercado com enormes potencialidades e é, 

sem dúvida, a maior economia da América Latina, o que coloca o país numa posição 

privilegiada pois devido a este estatuto, assim como pela sua integração no Mercosul, o 

Brasil pode ser ainda uma porta de entrada para os restantes países da região. A posição 

do Brasil entre as grandes potências mundiais é demonstrada pelo Quadro 4.1. 
 

Quadro 4.1. – Brasil: Posição Entre as Grandes Potências Mundiais 

Países Mil Milhões USD Percentagem Milhões 
PIB, PPC Do PIB em PPC Do PIB Mundial População 

Estados Unidos 9 612.7 21.8 31.8 283,2
China 5 019.4 11.4 3.5 1 275.1
Japão 3 394.4 7.7 15.6 127.1
Índia 2 395.4 5.4 1.5 1 008.9
Alemanha 2 062.2 4.7 6.0 82.0
França 1 426.6 3.2 4.2 59.2
Reino Unido 1 404.4 3.2 4.6 59.4
Itália 1 363.0 3.1 3.5 57.5
Brasil 1 299.4 3.0 1.9 170.4
Rússia 1 219.4 2.8 0.8 145.5

 

Fonte: Silva (2002) 

 

No Quadro 4.2. podemos verificar, por outro lado, a evolução da economia brasileira 

pela leitura dos seus principais indicadores macroeconómicos no período de 1990-2002. 

                                                           
18 ⎯ Nomeadamente a União Europeia 
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Verifica-se um significativo crescimento da economia brasileira, em que o PIB cresce a 

uma média anual superior a 2,0%, facto que se deve sobretudo à implementação dos 

planos de estabilização económica, dos quais sem dúvida que o mais importante foi o 

Plano Real. Este tornou-se essencial pois acabou com o maior problema da economia 

brasileira durante largas décadas: a existência endémica de uma hiperinflação (Silva, 

2002), pois de uma taxa anual de 16,5% em 1996, esta desce para 6,8% em 2001, 

estimando-se que em 2002 ela se possa situar na casa dos 4,0%.  

 

Todavia, este processo de crescimento económico encetado nos anos 90 foi perturbado 

pela crise cambial de 1999, que teve como consequência mais directa a desvalorização do 

Real, assim como uma relativa contracção da economia. Como se pode observar pela 

leitura dos dados do Quadro 4.2, já em 1998 a economia brasileira apresentava sinais de 

uma relativa contracção, pois o PIB apenas cresceu 0,2%, e apesar de em 1999 haver 

uma relativa melhoria deste indicador, ainda assim os 0,8% registados ficaram 

claramente abaixo da tendência dos anos anteriores, em que a média anual superior a 

2,0% foi francamente superior. Porém, a avaliar pela recente evolução que nos são dados 

por estes indicadores, assim como pelas previsões do EIU – The Economist Inteligence 

Unit – que apontam para 2002 um crescimento do PIB na ordem dos 1,8% e de 4,1% 

para 2003, a economia brasileira parece ter recuperado a sua dinâmica de evolução 

encetada no início dos anos 90. 

 

Uma leitura atenta dos dados do Quadro 4.2 chama a nossa atenção para a questão da 

dívida externa no Brasil. Esta tem sido um dos maiores problemas da economia brasileira 

ao longo dos anos, a par com a existência crónica de uma elevada taxa de inflação e da 

desvalorização da moeda. Se bem que o Plano Real tenha sido um instrumento eficaz na 

resolução destes dois últimos problemas crónicos da economia brasileira, pouco fez 

relativamente à questão da dívida externa, que se mantém como um dos grandes desafios 

que o Brasil tem de enfrentar. 



Quadro 4.2. – Brasil – Principais Indicadores Macroeconómicos 1990-2002 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002d 

PIB a Preços Correntes (mil 
milhões BRL) 

 
837,5 846,1 841,5 883,0 934,6

 
974,1 1.000,0 1.032,7 1.034,9 1.043,1 1.089,6

 
1.184,7 

 
n.d. 

Crescimento do PIB (%) -4,3 1,0 -0,5 4,9 5,9 4,2 2,8 3,7 0,2 0,8 4,2 1,5 n.d. 
Investimento (% do PIB a 
Preços Correntes) 

 
20,7 18,1 18,4 19,3 20,8

 
20,5 19,3 19,9 19,7 19,1 19,4

 
19,4 

 
n.d. 

Taxa de Inflação (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,5 6,9 3,2 4,9 7,1 6,8 4,4 
Taxa de Desemprego (%) 4,3 4,8 5,8 5,3 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,3 6,4 6,2 n.d. 
Exportações FOB (Mil 
milhões USD) 

 
31,4 31,6 35,8 38,6 43,5

 
46,5 47,7 53,0 51,1 48,0 55,1

 
58,2 

 
61,2 

Importações FOB (Mil 
milhões USD) 

 
20,7 21,0 20,6 25,5 32,7

 
49,9 53,3 61,4 57,6 49,2 55,8

 
55,6 

 
57,4 

Balança de Transacções 
Correntes (Mil milhões 
USD) 

 
 

-3,8 -1,4 5,9 -0,4 -1,3

 
 

-18,0 -23,7 -33,4 -34,9 -25,4

 
 

-24,6

 
 

-23,2 

 
 

-18,8 
Reservas Externasa (Mil 
milhões USD) 

 
10,0 9,4 23,8 32,2 38,8

 
51,8 60,1 52,2 44,6 34,5 32,5

 
35,7 

 
n.d. 

Dívida Externab (Mil milhões 
USD) 

 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 
n.d. 179,0 193,7 223,1 244,7 236,1c

 
230,1 

 

230,2 
  

Fontes: Banco Central do Brasil, Pinheiro, Giambiagi e Gostkorzewicz (1999), ICEP (2000, 2002) 
 

Notas:  
(a) – Stock em Dezembro 
(b) – Fm de período 
(c) – Estimativas EIU – The Economist Intelligence Unit 
(d) – Previsões EIU – The Economist Inteligente Unit 
n.d. – não disponível 
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Quanto à evolução da estrutura produtiva do Brasil, podemos analisá-la pela leitura do 

gráfico da Figura 4.2, o qual nos indica a evolução da origem sectorial do PIB ao longo 

da década de 90.  

Figura 4.2 - Origem Sectorial do PIB no Brasil (1991 – 1995 – 1997 – 2000) 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Assim, em 1991 a agricultura representava 11,5% do PIB, cujo peso se manteve mais 

ou menos estável até 1995, ano em que este sector ainda representava 12,2% do PIB. 

Porém, em 1997 a agricultura já só conta para 8,9% do PIB, ao passo que em 2000 essa 

percentagem reduz-se para 6,9%, o que reflecte o declínio do sector primário em termos 

do seu peso no PIB. Esta situação é o resultado da situação que o Brasil viveu entre as 

décadas de 50 a 80, em que as políticas governamentais foram orientadas para a 

industrialização e o desenvolvimento de actividades não agrícolas. Não obstante esta 

evolução negativa da agricultura em termos do seu peso na economia brasileira, o Brasil 

tem sido, e ainda é, um importante exportador de produtos agrícolas. Durante mais de um 

século foi o maior produtor mundial de café, sendo ainda o segundo produtor mundial de 

cana-de-acúcar, logo após a Índia, e de soja, depois dos Estados Unidos. Por outro lado, o 

Brasil detém igualmente uma importante posição como produtor mundial de carne 

bovina, sendo um dos principais exportadores a nível mundial. 

 

Não obstante a perda de importância do sector primário na economia brasileira, em 

termos mundiais o Brasil é essencialmente um exportador de produtos primários, os quais 
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representam quase metade das suas exportações em 2000 (Cf. Figura 4.3) em contraste 

com o que acontece no mundo, em que os produtos primários apenas representam um 

quarto do total das exportações. Destes, os principais produtos exportados pelo Brasil são 

os produtos alimentares que, segundo a OMC, representam cerca de um terço do total das 

exportações brasileiras, colocando o país como o quinto maior exportador mundial neste 

tipo de bens. Esta situação demonstra uma clara especialização do Brasil em termos dos 

produtos primários. 
 

Figura 4.3 – Estrutura das Exportações de Mercadorias (Brasil vs. Mundo) 
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Fonte: OMC 

 

Relativamente à indústria, deve-se destacar a indústria transformadora brasileira que é 

a maior da América Latina, tendo conhecido um forte desenvolvimento devido à política 

de substituição de importações que se iniciou nos anos 30, e em particular devido ao 

Plano de Metas, instituído pelo governo de Juscelino Kubitschek entre 1957-1962, e que 

foi o grande responsável pela aceleração da industrialização brasileira – tendo por base o 

célebre slogan “cinquenta anos em cinco”. Este plano “...postulava investimentos 

directos do governo no sector de energia-transporte e em algumas actividades industriais 

básicas, nomeadamente a siderurgia e a refinação de petróleo... bem como favores e 

estímulos ampliados à expansão e diversificação do sector secundário...” (Mendonça e 

Pires, 2002). Os anos 70 foram igualmente caracterizados por avultados investimentos do 

Estado na indústria transformadora, essencialmente financiados por empréstimos 

estrangeiros19, que contribuíram para a expansão da capacidade de produção, o que 

                                                           
19 ⎯ O que aliás contribuiu para aumentar significativamente a dívida externa do país 
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permitiu ao Brasil tornar-se, no início dos anos 80, um importante exportador ao nível de 

alguns bens intermédios, como por exemplo o aço, as ligas de ferro, a pasta de papel e os 

produtos da indústria petroquímica. Devido à conjugação de todos estes factores, 

crescimento da indústria transformadora foi mesmo superior ao do PIB, e pese embora 

algum envelhecimento parcial do aparelho produtivo, ela ainda hoje mantém-se 

importante e diversificada, destacando-se a presença de numerosos grupos transnacionais 

no país (ICEP, 1999a). 

 

Com a abertura da economia brasileira ao exterior nos anos 90, a indústria 

transformadora nacional ficou exposta à concorrência estrangeira. A produção de bens 

intermédios, que havia sido impulsionada nos anos 70, foi das mais afectadas, já que a 

sua respectiva produção manteve-se abaixo da média da indústria transformadora durante 

a década de 90, devido à perda de competitividade. Desta forma, a indústria do aço, uma 

das principais do país, cuja produção havia sido afectada negativamente pela 

liberalização da economia brasileira, foi privatizada e reestruturada. Após este processo, 

o Brasil consegue ser actualmente o sétimo produtor mundial, reflectindo uma posição 

internacional competitiva. Mas a liberalização da economia brasileira afectou igualmente 

de forma negativa a produção dos bens de consumo não duradouro, nomeadamente os 

têxteis, o vestuário e o calçado, cuja produção nacional ficou exposta à concorrência 

internacional, em particular à que provém dos países asiáticos. 

 

No sector dos serviços, aquele que mais peso tem em termos do PIB, refira-se que o 

seu desenvolvimento tem acompanhado o desenvolvimento do país. Deve ser destacado o 

nível de sofisticação dos serviços financeiros, o maior da região, e o comércio, em 

particular o comércio a retalho, que se tornou no maior da América Latina. De facto, o 

comércio a retalho cresceu significativamente, sobretudo após a implementação do Plano 

Real que muito contribuiu para a expansão da actividade através da estabilização de 

preços, facto que acabou por atrair muitas empresas estrangeiras. Esta estabilidade de 

preços teve dois efeitos: por um lado, provocou uma expansão no número de centros 

comerciais e supermercados; por outro lado, novos retalhistas especializados20 entraram 

no Brasil na sequência da redução dos direitos de importação e do aumento da procura. 

                                                           
20 ⎯ Em particular muitas cadeias de retalho de capital estrangeiro como a Wal-Mart dos EUA, atraídas 
pela dimensão do mercado brasileiro e pela estabilidade dos preços. 
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Quanto ao turismo, e não obstante as suas potencialidades, esta actividade ainda tem 

pouco peso económico. 

 

No quadro 4.3 podemos ver a taxas reais de variação do PIB por sectores, o que nos 

dá uma ideia da sua evolução quando comparadas com a evolução do PIB. 
 

Quadro 4.3 – Taxas Reais de Variação do PIB por Sectores (1998-2000) 

Sectores 1998 1999 2000 
PIB 0,2 0,8 4,5
Sector Agro-Pecuário 1,9 7,4 3,0

Produção vegetal 
Produção animal 
Extractiva vegetal 

1,3
6,4

-4,9

8,3 
6,9 
1,1 

2,8
3,1
4,3

Sector Industrial -1,4 -1,6 5,0
Extractiva mineral 
Transformação 
Construção 
Serviços industriais de utilidade pública 

7,8
-3,8
1,4
3,8

5,0 
-1,6 
-3,2 
2,5 

11,5
5,7
2,1
5,3

Sector dos serviços 1,1 1,9 3,9
Comércio 
Transportes 
Comunicações 
Administrações públicas 
Outros serviços 
Instituições financeiras 
Aluguéis 

-5,1
5,1

13,6
1,9

-0,4
-0,6
2,9

0,3 
0,6 

21,3 
2,8 

-1,3 
0,9 
2,5 

5,5
3,4

17,0
2,0
5,7
2,9
2,3

 
Fonte: Banco Central do Brasil 
 

Em termos da posição do Brasil no comércio mundial vimos que o país tem vindo a 

demonstrar uma tendência ao nível da sua especialização como exportador mundial de 

produtos primários, sobretudo alimentares. Embora detendo uma posição internacional 

importante em termos do comércio mundial destes produtos, o seu poder de mercado 

torna-se escasso tendo em conta a elasticidade procura-preço destes bens. Tal facto 

sugere que a abertura da sua economia ao exterior ainda não teve grandes efeitos em 

termos da modernização do seu aparelho produtivo no sentido de proporcionar à indústria 

brasileira competitividade internacional. Desta forma, a posição do Brasil em termos do 

comércio mundial de bens e de serviços não é expressiva – de apenas 0,91% em 2001, 

apesar de uma relativa evolução de 1990 em diante (Cf. Figura 4.4). No entanto, esse 

valor manteve-se sempre abaixo dos 1,0%, tendo sido atingido apenas em 1997. É um 

facto que, por um lado, não deixa de causar alguma surpresa, pois como referimos, a 

economia brasileira encontra-se entre as maiores dez economias mundiais. No entanto, se 
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tivermos em conta o tipo de desenvolvimento económico que o Brasil teve durante mais 

de três décadas, e que já referimos, certamente que aí encontramos as respostas para esta 

fraca posição do país em termos do comércio mundial. 
 

Figura 4.4 – Posição do Brasil no Comércio Mundial de Bens e Serviços (1990-2001) 
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Fonte: OMC 

 

No entanto, a evolução da economia brasileira que se registou na década de 90, em 

consequência da implementação de vários planos de estabilização económica e da maior 

abertura do país ao exterior, fez com que o Brasil se tenha tornado num pólo de atracção 

para o IDE. Segundo os dados do UNTACD — World Investment Report de 1999 – o 

Brasil está, no período de 1992 a 1998, entre os dez principais países receptores de IDE, 

juntamente com os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, a França, a 

Bélgica/Luxemburgo, a Holanda, a Espanha, o Canadá e o México. Se destes dez países 

forem retirados os chamados países ricos, o Brasil é o segundo maior país receptor de 

investimento estrangeiro, logo após a China, com um valor aproximado de 69 mil 

milhões de dólares, o que expressa bem o grau de abertura e de receptividade da 

economia brasileira iniciada no início da década de 90, bem como o interesse das grandes 

empresas multinacionais, por este país.  

 

Relativamente aos dados do UNCTAD – World Investment Report de 2001 – o Brasil 

já não se encontra entre os primeiros dez países receptores de IDE, embora em 1999 e em 

2000 os fluxos de IDE sejam ainda significativos – 31,4 e 33,5 milhões de dólares 

respectivamente. Na Figura 4.5. podemos ver a evolução dos fluxos de IDE em direcção 

ao Brasil entre 1992 a 2000. 
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Figura 4.5 – Brasil: entradas líquidas de IDE, 1992-2001 (Milhões de USD) 
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Fonte: UNTACD 

 
Verifica-se que é a partir de 1995 que os fluxos de IDE em direcção ao país aumentam 

consideravelmente. Em termos do contexto mundial o IDE no Brasil até 1996 vinha 

apresentando um peso pouco superior aos 1,0%. No entanto, em 1996 esse peso 

aumentou para 3,3%, atingindo o valor máximo em 1998 com 4,11%. Se considerarmos 

apenas a região da América Latina, o peso médio do Brasil nos fluxos de entrada de IDE 

entre 1986 a 1991 foi de 13,3% (ICEP, 1999a), mas em 1996 essa percentagem ascendeu 

aos 16,9%, em 1997 aos 26,3%, e em 1998 aos 34,2%, tendo em 2000 atingido o valor 

máximo com quase 39,0%, ocupando o primeiro lugar no ranking dos países desta 

região. Comparando estes valores com os valores do peso do Brasil em termos do 

comércio mundial, verifica-se que é ao nível dos fluxos de IDE, enquanto receptor, que o 

país tem uma maior participação na economia mundial. 

 

Este significativo aumento dos fluxos de entrada de IDE no Brasil está intimamente 

relacionado com o processo de privatizações no qual houve uma importante participação 

de capital estrangeiro. Segundo o Banco Central do Brasil (1999), só em 1998 as 

privatizações terão sido responsáveis por cerca de 25,0% dos fluxos de IDE, 

precisamente o ano que se dá a privatização do gigante das telecomunicações, a Telebrás, 

ao passo que em 2000 esse valor terá ascendido a cerca de 22,0% (Banco Central do 

Brasil, 2001). Em termos da origem dos fluxos de IDE, entre 1996-2001 os EUA com 
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23,3% e a Espanha com 19,5%, surgem destacados, seguidos pelos Países Baixos (9,3%), 

pela França (7,9%) e por Portugal (7,4%). O Quadro 4.4 indica-nos o IDE por país de 

origem, assim como a participação nas privatizações. Destaca-se a posição de Portugal, 

quer em termos da origem dos fluxos de IDE, quer em termos da participação no 

processo de privatizações, que mais adiante desenvolveremos. 
 

Quadro 4.4 – Participação no IDE e nas privatizações do Brasil por país investidor 

(Milhões de USD) 

IDE por país de origem Participação nas Privatizações 
1991-2001 Países 31/12/1995a 1996-2001 

Stock % Fluxos % Nacionalidade Valor % 
Estados Unidos 10 852.2 25.5 29 067.5 23.3 EUA 14 034 17.0
Espanha 251.0 0.6 24 310.7 19.5 Espanha 12 675 15.4
Países Baixos 1 534.5 3.6 11 547.2 9.3 Portugal 4 882 5.9
França 2 031.5 4.8 9 810.4 7.9 Itália 2 621 3.2
Portugal 106.6 0.3 9 266.0 7.4 Chile 1 006 1.2
Alemanha 5 828.0 13.7 2 723.1 2.2 Bélgica 880 1.1
Reino Unido 1 792.6 4.2 2 471.5 2.0 Inglaterra 715 0.9
Japão 2 658.5 6.3 2 296.1 1.8 Canadá 692 0.8
Luxemburgo 408.0 1.0 2 059.8 1.7 França 686 0.8
Panamá 677.4 1.6 1 977.7 1.6 Suécia 599 0.7
Itália 1 258.6 3.0 1 890.8 1.5 Holanda 415 0.5
Bélgica 558.2 1.3 1 756.2 1.4 Coreia do Sul 265 0.3
Suécia 567.2 1.3 1 631.7 1.3 Japão 264 0.3
Canadá 1 819.0 4.3 1. 549.5 1.2 Argentina 159 0.2
Suíça 2 815.3 6.6 1 297.4 1.0 Alemanha 75 0.1
Paraísos Fiscaisb 3 480.4 8.2 15 259.2 11.2 Uruguai 0 0.0
Outros 5 381.2 12.7 4 757.8 4.8 Outros 1 078 1.3
Total 42 530.0 100.0 124 783.0 100.0 Parte Estrangeira 41 047 49.9
Entradas abaixo de US$ 10 milhões 14 746.9 TOTAL 82 311 100.0
TOTAL GERAL das Entradas do IDE 139 530.0   

 
Notas: 
a – Dados do Censo de Capitais Estrangeiros, 31/12/95, realizado pelo BCB em 1996. 
b – Paraísos Fiscais: Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Bahamas e Bermudas  
 
Fonte: Silva (2002) 

 

Quanto à distribuição sectorial dos fluxos de entrada de IDE no Brasil (Cf. Anexo 

4.1), entre 1996-1999 os serviços representaram 79,23% do total. Nestes destacam-se os 

serviços prestados às empresas (22,65%), as telecomunicações (15,85%), o sector da 

energia (13,85%) e os serviços financeiros (12,81%). A indústria apenas conseguiu atrair 

19,25% dos fluxos de IDE, destacando-se a indústria automóvel (5,04%), os produtos 

químicos (3,27%) e os produtos alimentares e bebidas (2,56%). Quanto à agricultura, 
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pecuária e extracção mineira, este sector apenas representou 1,52% dos fluxos de entrada 

de IDE no Brasil. 

 

Após este enquadramento inicial, onde procurámos dar uma ideia da evolução do 

economia brasileira na última década que considerámos ser importante para melhor 

compreendermos a evolução das relações económicas luso-brasileiras, iremos agora 

centrar a nossa atenção na análise destas. 

 

44..22..22..  ––  AASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  LLUUSSOO--BBRRAASSIILLEEIIRRAASS::  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  DDEE  

MMEERRCCAADDOORRIIAASS

                                                          

 

A nossa análise sobre o comércio de mercadorias luso-brasileiro irá incidir sobretudo 

na década de 90. Nela, iremos procurar colocar em evidência as suas principais 

características e tendências, após o que faremos uma análise sectorial às exportações 

portuguesas e às importações brasileiras, procurando relacionar a estrutura das 

exportações portuguesas para o Brasil com o investimento das empresas portuguesas 

neste país.  

 

Os anos 90 testemunharam um importante crescimento ao nível das trocas comerciais 

de mercadorias entre os dois países. Antes da década de 90, as trocas bilaterais de 

mercadorias foram quase insignificantes. Desde 1970 (Cf. Anexo 4.2) raramente as 

importações de produtos brasileiros ultrapassaram os 2,0% do total, ao passo que a 

exportações portuguesas poucas vezes foram além dos 1,0% do total. Para além disso, os 

valores revelam muita instabilidade, o que segundo Silva (2002) se verifica sobretudo do 

lado das importações provenientes do Brasil, devendo-se ao facto de as compras 

portuguesas incidirem principalmente sobre matérias-primas e às vicissitudes da cotação 

destas nos mercados mundiais, sendo o saldo geralmente desfavorável a Portugal (Silva, 

2002). 

 

Porém, a tendência decrescente altera-se a partir de 1993, em que tanto as importações 

do Brasil, como as exportações para este país, aumentam de forma gradual21. Assim, em 

1996 verifica-se que as exportações portuguesas para o Brasil voltam a ultrapassar a 

fasquia dos 1%, o que já não sucedia deste 1981, e embora o peso relativo no total das 

 
21 ⎯ Excepção feita ao ano de 1999, coincidente com a crise do Real 
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exportações portuguesas tenha caído em 1995, o seu valor ultrapassa a barreira dos 100 

milhões de euros para, volvidos dois anos, ultrapassar os 200 milhões de euros, ou seja, 

entre 1992-97 o seu valor multiplicou-se por oito (Silva, 2002). Por outro lado, as 

importações de produtos brasileiros crescem igualmente de forma gradual ao 

considerarmos igual período, atingindo o seu máximo em 1997, ano em que o seu valor 

ultrapassou os 500 milhões de euros, atingindo 7,10% do total das importações 

portuguesas.  

 

Desta forma, o comércio luso-brasileiro volta a ganhar alguma dimensão, depois de 

várias décadas de estagnação e de recuo (Silva, 2002), assumindo-se o Brasil como um 

importante parceiro comercial de Portugal durante a década de 90. Se tomarmos em linha 

de conta que o mercado comunitário pode ser considerado um mercado interno, então a 

posição do Brasil como parceiro comercial de Portugal ganha ainda mais relevo. Com 

efeito, no comércio total, o Brasil como cliente passa do 23º lugar em 1990 para o 14º 

lugar em 1998, mas considerando apenas o comércio extracomunitário, essa posição 

passa de 10º para 4º respectivamente. Já na condição de fornecedor, o Brasil era, em 

termos do comércio total, o 12º fornecedor em 1990, sendo em 1998 o 11º, ao passo que 

em termos do comércio extracomunitário, essa posição passa de 5º para 3º fornecedor 

para os mesmos anos.  

 

Saliente-se ainda a melhoria da taxa de cobertura da balança bilateral de Portugal em 

relação ao Brasil, a qual passou de 9,9% em 1991 para 58,9% em 2000, voltando a 

registar uma ligeira descida em 2001 com 40,4%. Ainda assim, a melhoria é significativa 

(Cf. Quadro 4.5), o que demonstra que no Brasil existe certamente um mercado para os 

produtos portugueses, o qual pode ainda ser desenvolvido (Silva, 2002). 

 

Quadro 4.5 – A evolução da Balança Comercial de Portugal com o Brasil 1990-2001 

(em milhões de Euros) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Importação 279,5 270,0 242,1 269,3 340,7 384,4 362,8 515,3 466,4 368,1 479,5 556,6
Exportação 32,9 26,8 25,2 45,3 72,8 142,8 191,1 203,8 200,8 136,4 196,9 224,9
Saldo -246,6 -243,2 -216,9 -244,1 -267,9 -241,6 -171,7 -311,5 -265,6 -231,7 -282,6 -331,7
Taxa de 
Cobertura 

 
11,7 

 
9,9 

 
10,4 16,8 21,4 37,2 52,7 39,6

 
43,1 

 
37,1 58,9 40,4

 
Fonte: INE 
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Relativamente à análise sectorial do comércio luso-brasileiro, o Quadro 4.6 indica-nos 

quais os principais produtos que Portugal exporta para o Brasil, ao passo que o Quadro 

4.7 nos indica, em contrapartida, os principais produtos importados por Portugal com 

origem no Brasil. Verifica-se que, em termos das exportações portuguesas para o Brasil, 

estas, para além de um incremento geral, também apresentam uma maior diversificação 

e, por conseguinte, uma menor concentração em produtos de exportação tradicional 

portuguesa. Com efeito, em 1990 os primeiros quatros produtos – azeite de oliveira, 

vinhos de uvas frescas, livros e brochuras e jornais e publicações – representavam por si 

só 57,4% das exportações portuguesas para o Brasil, o que significava uma forte 

concentração das exportações portuguesas para o Brasil. No entanto, volvidos 5 anos 

apenas, 58,01% das exportações portuguesas para o Brasil já são representados por oito 

produtos – azeite de oliveira, minérios de cobre, óleos de petróleo, vinhos de uvas 

frescas, caixas de fundição – moldes, livros e brochuras, partes destinadas aos motores e 

outras frutas de casca rija – e em 2001 os dez primeiros produtos – azeite de oliveira, 

fios e cabos, vinhos de uvas frescas, minérios de cobre, comércio confidencial, peixes 

secos e salgados, caixas de fundição – moldes, aparelhos e dispositivos eléctricos, 

polímeros de cloreto e máquinas e aparelhos mecânicos - representam apenas 54,67% do 

total.  

 

Verifica-se assim a queda acentuada em termos do peso relativo dos produtos de 

exportação tradicional portuguesa, como seja o azeite de oliveira e os vinhos de uvas 

frescas, que em 1990 representavam por si só 42,23% das exportações portuguesas no 

Brasil, ao passo que em 1995 essa percentagem desce para os 23,20%. Embora o seu 

peso tenha subido de novo em 1999 para 28.64%, voltou a descer em 2001 para 22,74% 

do total. Se bem que em termos absolutos os produtos de exportação tradicional tenham 

mesmo subido, o que significa que o seu mercado no Brasil aumentou, a sua dinâmica de 

crescimento foi contudo inferior à de outros, nomeadamente à dos produtos industriais 

que, de uma forma gradual, e nos anos mais recentes, viram subir o seu peso relativo no 

total das exportações portuguesas para o Brasil. Neste processo destacam-se os fios e 

cabos eléctricos, que de uma posição de 3,28% em 1999, sobem para 6,88% em 2001, 

sendo mesmo o segundo produto mais exportado para o Brasil em termos absolutos neste 

mesmo ano. Destaque ainda para as caixas de fundição e moldes, único produto industrial 

representativo em 1990, atingido 9,73% em 1995 (segundo) e 3,58% em 2001 (sétimo). 

 



Quadro 4.6 – Principais Produtos Exportados para o Brasil (1990 – 1995 – 1999 – 2001) em Milhares de Euros 
1990 1995 1999 2001 

NC Valor % NC Valor % NC Valor % NC Valor % 
Azeite de Oliveira 10.255 31.18 Azeite de Oliveira 25.545 17.84 Azeite de Oliveira 26.972 19.77 Azeite de Oliveira 36.113 16.06 
Vinhos de Uvas Frescas 3.635 11.05 Minérios de Cobre 16.869 11.78 Vinhos de Uvas Frescas 12.101 8.87 Fios e Cabos 15.463 6.88 
Livros e Brochuras 3.285 9.11 Óleos de Petróleo 14.309 9.99 Caixas de Fundição: Moldes 9.153 6.71 Vinhos de Uvas Frescas 15.014 6.68 
Jornais e Publicações 1.699 5.17 Vinhos de Uvas Frescas 7.670 5.36 Minérios de Cobre 4.868 3.57 Minérios de Cobre 12.071 5.37 
Caixas de Fundição: 
Moldes 

 
1.476 

 
4.48 

Caixas de Fundição: 
Moldes 6.199 4.33

Partes e Acess. dos Veículos 
Automóveis 4.590 3.37

 
Comércio Confidencial 

 
9.452 

 
4.20 

Outras Frutas Casca Rija 1.206 3.67 Livros e Brochuras 5.534 3.86 Aparelhos e Disp. Eléctricos 4.496 3.30 Peixes Secos e Salgados 8.973 3.99 
 
Outros Prod. Hortícolas 

 
1.127 

 
3.42 

Partes Destinadas aos 
Motores 4.999 3.49

 
Fios e Cabos 4.468 3.28

 
Caixas Fundição: Moldes 

 
8.046 

 
3.58 

Discos e Fitas 1.093 3.32 Outras Frutas Casca Rija 3.648 2.55 Livros e Brochuras 3.128 2.29 Aparelhos Disp. Eléctricos 8.016 3.56 
Adubos ou Fertilizantes 1.039 3.16 Peixes Secos e Salgados 2.880 2.01 Outras Frutas de Casca Rija 2.708 1.99 Polímeros de Cloreto 4.953 2.20 
Maçãs, Pêras e Marmelos 678 2.06 Maçãs, Pêras e Marmelos 1.948 1.36 Fatos, Conjuntos Uso Masc. 2.320 1.70 Máquinas e Ap. Mecânicos 4.833 2.15 
TOTAL PARCIAL 25.493 76.62 TOTAL PARCIAL 89.601 62.57 TOTAL PARCIAL 74.804 54.85 TOTAL PARCIAL 122.934 54,67 

 
Fonte: INE e ICEP 
 
Quadro 4.7 – Principais Produtos Importados do Brasil (1990 – 1995 – 1999 – 2001) em Milhares de Euros 

1990 1995 1999 2001 
NC Valor % NC Valor % NC Valor % NC Valor % 

Couros e Peles 60.384 21.60 Couros e Peles 78.824 19.99 Couros e Peles 50.441 13.70 Soja, Mesmo Triturada 125.763 22.60 
Soja 34.233 12.25 Soja, Mesmo Triturada 51.566 13.42 Soja, Mesmo Triturada 33.935 9.22 Couros e Peles 75.463 13.56 
Bagaço de Soja 14.371 5.14 Madeira em Bruto 35.754 9.30 Veículos Automóveis 32.598 8.86 Óleos de Petróleo ou Min. 36.551 6.57 
Fios de Algodão 14.366 5.14 Café 17.603 4.58 Madeira Serrada 24.623 6.69 Madeira Serrada 29.524 5.26 
 
Açúcar 

 
14.217 

 
5.09 

 
Madeira Serrada 13.040 3.39

 
Madeira em Bruto 19.921 5.41

Partes Destinadas a 
Motores 

 
18.705 

 
3.36 

Fios de Fibras Sintéticas 11.798 4.22 Bagaço de Soja 12.292 3.20 Café 13.634 3.70 Madeira em Bruto 17.742 3.19 
Alumínio em Bruto 11.201 4.01 Sisal e Fibras Têxteis 7.507 1.95 Minérios de Ferro 10.377 2.82 Fios de Algodão 14.935 2.68 
Matérias Vegetais 8.780 3.14 Bombas de Ar, Compress. 6.570 1.71 Jornais e Publicações 8.350 2.27 Açúcar 13.749 2.47 
Sisal e Fibras Têxteis 7.936 2.84 Madeira Perfilada 5.603 1.46 Madeira Perfilada 8.180 2.22 Algodão não Cardado 12.338 2.22 
 
Bulldozers e Escavadoras 

 
6.441 

 
2.30 

 
Carne de Bovino Congel. 4.739 1.23

Partes Destinadas a 
Motores 7.883 2.14

 
Café 

 
10.299 

 
1.85 

TOTAL PARCIAL 183.717 65.73 TOTAL PARCIAL 231.498 60.23 TOTAL PARCIAL 212.642 57.03 TOTAL PARCIAL 355.069 63.76 
 
Fonte: INE e ICEP  
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Pode-se então concluir que o crescimento em termos absolutos das exportações 

portuguesas para o Brasil, associado, por um lado, ao aumento do peso dos produtos 

industriais na sua estrutura – de 4,48% em 1990, para 16,17% em 2001 – evidenciando 

uma clara melhoria e diversificação destas (Silva, 2002), e por outro lado, à queda relativa 

dos produtos tradicionais, fez com que as exportações portuguesas para o Brasil fossem 

caracterizadas por um duplo movimento desde 1990: crescimento e diversificação. 

 
Quanto às importações portuguesas do Brasil, a análise do Quadro 4.7 leva-nos a 

concluir que estas sofreram várias mudanças significativas desde 1990, uma vez que se 

verifica uma grande inconstância ao nível dos dez primeiros produtos para cada um dos 

anos em destaque, com excepção da soja e dos couros e peles, que ocupam sempre a duas 

primeiras posições, havendo apenas a registar a troca de posição entre si em 2001. Não 

obstante estas mudanças significativas, ainda assim o peso dos produtos primários 

manteve-se ao longo da década de 1990, o que não é de estranhar tendo em conta a 

posição do Brasil como importante exportador mundial de alguns destes produtos, e que já 

referimos. Com efeito, em 2001 o peso dos produtos primários ainda ascende a 60.40% do 

total das importações, uma vez que dos dez principais produtos o único que não pertence 

ao sector primário é o das partes destinadas aos motores (produto industrial), que 

representa apenas 3.36%. 

 

Segundo Silva (2002), esta presença relativamente forte dos produtos primários nas 

importações portugueses do Brasil apresenta um certo grau de articulação funcional entre 

as duas economias em termos de vantagens comparativas, sugerindo uma parceria 

comercial efectiva, embora espontânea, entre os dois países. Veja-se por exemplo que 

Portugal importa do Brasil com alguma incidência alguns produtos primários – como as 

peles e os couros, as madeiras, o sisal, etc. – essenciais para determinadas indústrias 

importantes em Portugal, como o calçado, o têxtil e vestuário, o agro-florestal, entre 

outras. Por seu turno, o Brasil importa produtos industriais que se destinam sobretudo à 

sua indústria automóvel – como por exemplo caixas de fundição – moldes, partes 

destinadas aos motores – a qual se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, bem como 

para o sector das telecomunicações – fios e cabos22 – outro sector em franco 

desenvolvimento no Brasil. Este padrão das exportações portuguesas para o Brasil terá 

sido um indicador para alguns investimentos de empresas portuguesas no Brasil, 

                                                           
22 ⎯ Que também podem ter aplicação na indústria automóvel, obviamente 
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nomeadamente no sector das telecomunicações e, em particular, no sector da indústria 

automóvel, uma vez que, e como teremos oportunidade de verificar mais adiante, algumas 

empresas portuguesas produtoras de componentes para a indústria automóvel instalaram 

unidades produtivas no Brasil. No entanto, Silva (2002) conclui também que apesar destes 

sinais de articulação funcional entre as duas economias, o padrão do comércio bilateral 

luso-brasileiro é ainda pouco evoluído, o que sugere que seja essencialmente do tipo 

intersectorial. 

 

Refira-se ainda que a evolução em termos do crescimento do comércio bilateral entre 

os dois países foi afectada pela crise do Real em 1999, daí que tenhamos 

propositadamente colocado este ano na nossa análise por forma a evidenciar essa quebra 

em termos da distribuição sectorial. Verifica-se que neste ano houve uma quebra algo 

significativa das exportações portuguesas para o Brasil com –32,06%, o mesmo sucedendo 

em relação às importações portuguesas do Brasil, que registaram uma quebra de 21,08% 

(Cf. Anexo 4.2).  

 

Pese embora este notável crescimento das relações comerciais luso-brasileiras durante a 

década de 90, autores como Silva (1999a, 1999b, 2002), ou Mendonça (2001a, 2001b) 

referem que o facto que mais contribuiu para o reforço das relações económicas entre 

Portugal e o Brasil foram os significativos fluxos de IDE que se registaram entre os dois 

países, em particular os que tiveram como origem Portugal. Trata-se de um facto 

completamente novo no panorama das relações económicas luso-brasileiras, ao nível da 

sua dimensão, das suas características e das suas tendências. Por esse motivo, iremos 

analisá-lo tão detalhadamente quanto possível, dentro dos limites deste trabalho de 

investigação.  

 

Em primeiro lugar iremos ver os números do investimento directo de Portugal no Brasil 

(IDPB), comparando-os com os números dos valores do investimento directo de Portugal 

no estrangeiro (IDPE), procurando demonstrar a importância dos fluxos de IDE em 

direcção ao Brasil no facto de Portugal se ter tornado, pela primeira vez na sua história 

económica recente, um investidor líquido no estrangeiro. Em segundo lugar, iremos 

comparar os fluxos de IDE no sentido Portugal-Brasil e Brasil-Portugal, procurando ver se 

estamos na presença de um processo recíproco ou, se pelo contrário, este processo tomou 

claramente um sentido unidireccional. Por último, faremos uma análise da distribuição 
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sectorial, quer do IDPB, quer do investimento directo do Brasil em Portugal (IDBP), 

embora com mais destaque para o primeiro. Aqui será interessante vermos até que ponto 

existe uma relação entre as exportações portuguesas para o Brasil e os fluxos de IDPB. 

 

44..22..33..  ––  AASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  LLUUSSOO--BBRRAASSIILLEEIIRRAASS::  FFLLUUXXOOSS  DDEE  

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  

Aquando da análise em termos gerais dos fluxos de IDE no Brasil, tínhamos verificado 

que apesar de o Brasil ter conseguido atrair alguns investimentos estrangeiros, desde o 

início dos anos 90, foi contudo a partir de 1995 que os valores desses fluxos tiveram um 

grande crescimento. Dissemos ainda que para este facto muito havia contribuído o 

processo de privatizações no Brasil. Se nos recordarmos do Quadro 4.4, podemos ver 

neste a participação de Portugal – leia-se das empresas portuguesas – neste processo. 

Verifica-se que logo após os EUA e a Espanha, Portugal foi o terceiro maior país a 

participar neste processo, com cerca de 5 milhões de dólares, a que corresponde uma 

participação de 5,9%. Por outro lado, se analisarmos no mesmo Quadro a posição de 

Portugal como país de origem dos fluxos de IDE e a sua relação com a participação das 

empresas portuguesas no processo de privatizações, verifica-se que esta participação 

representa mais de 50,0% dos fluxos de investimento em direcção ao Brasil. Ou seja, o 

IDPB está intimamente relacionado com o processo de privatizações que ocorreu no 

Brasil.  

 

Aprofundando a nossa análise, e tendo ainda por base o Quadro 4.4, verifica-se que só 

muito recentemente Portugal se torna um grande investidor internacional no Brasil, na 

medida em que até 1995 o seu peso no stock de IDE neste país é muito reduzido. Tratou-se 

contudo de um processo que atingiu uma grande dimensão de forma rápida, pois volvidos 

apenas 5 anos, Portugal, enquanto origem dos fluxos de IDE no Brasil, de uma posição 

insignificante em 1995 é já em 2001 o quinto maior investidor neste país, o que nos dá já 

uma primeira ideia da dimensão e do crescente interesse das empresas portuguesas pelas 

potencialidades oferecidas pelo Brasil. Para reforçar a ideia relativamente à rápida e 

grande dimensão que o IDPB atingiu, refira-se que só entre 1998 e 2000 este representou 

em média anual 2,5% do PIB português (Silva 2002), ao passo que no início dos anos 90 

ele representava apenas entre 0,7%-0,8% (Mendonça, 1997). Por outro lado, esta evolução 
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do IDPB, que se regista de 1996 em diante, reflecte igualmente a evolução do IDPE. Tal 

paralelismo pode ser observado pela leitura do gráfico da Figura 4.6.  
 

Figura 4.6 – Comparação da evolução do IDPE com a evolução do IDPB (1990-2001) 
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Notas: IDPE e IDPB – Valores Líquidos 

Fontes: Banco de Portugal e ICEP 
 

Verifica-se que de facto só a partir de 1996 é que o IDPE assume valores consideráveis, 

e o IDPB contribui de forma significativa para este facto. Até 1990 o IDPE tinha sido 

canalizado principalmente para os países da UE, nomeadamente o Reino Unido, a 

Espanha, os EUA e a França. Entre 1991-95, este concentra-se sobretudo na Espanha, 

representando mais de 40% do total do IDPE bruto em 1995. Contudo, a partir de 1996, 

começou a notar-se uma alteração desta tendência, a qual se traduziu na prática por uma 

maior dispersão geográfica dos destinos do IDPE. A parte da UE desce dos 80% em 1995 

para 50% em 1997 e 46% em 200023, ao passo que o Brasil surge como o país de eleição 

para os investidores portugueses, passando a representar cerca de 30% em 1997, 40% em 

1998, 21% em 1999 e 26% em 200024, segundo dados do ICEP.  

Uma leitura atenta do Quadro 4.8 permite-nos comparar o valor do IDPE e do IDPB 

para o mesmo intervalo, assim como o peso deste último em termos do primeiro. A leitura 

deste quadro confirma, uma vez mais, que é a partir de 1996 que o IDPB assume um papel 

                                                           
23 ⎯ Em termos brutos 

os brutos 24 ⎯ Igualmente em term
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destacado em termos do valor total do IDPE, confirmando-se, desta forma, a importância 

que o IDPB assume para o facto de em Portugal, desde 1996, os fluxos de saída de IDE 

serem superiores aos fluxos de entrada no país. 

Quadro 4.8 – O IDPE e o IDPB (Líquidos) de 1990  (Milhões de Ea 2001 uros) 

Anos IDPE IDBP % do Brasil 
1990 154,2 5,0 3.2 
1991 339,7 0,5 0.1 
1992 463,1 1,6 0,3 
1993 112,7 -0,4 -0,4 
1994 234,3 2,1 0,9 
1995 515,4 23,6 4,6 
1996 598,0 192,6 32,2 
1997 1 471,0 425,8 28,9 
1998 2 563,7 3 446,7 134,4 
1999  2 973,9 1 501,4 50,5 
2000 8 309,2 2 679,4 32.3 
200 8 818,9 1 042,2 11,8 1 

 

Fonte: Banco de Portugal 

, enquanto que as empresas portuguesas investiram tão somente 

12,8 milhões de Euros.  

completo, já que os últimos adquirem uma dimensão e uma dinâmica que não são de todo 

 
No entanto, este interesse dos investidores portugueses pelo Brasil não tem tido os 

mesmos níveis de reciprocidade por parte dos investidores brasileiros. Com efeito, e se 

recuarmos até aos anos 80, mais precisamente a 1986, ano da adesão de Portugal à UE, 

podemos distinguir duas fases ao nível dos fluxos de investimento bilaterais entre os dois 

países, sendo o ano de 1995 o ano chave em termos da separação entre elas (Silva, 2002). 

Na primeira destas fases, IDBP foi claramente superior ao IDPB. Neste sentido, Silva 

(2002) refere que a adesão de Portugal à UE em 1986 teve reflexos ao nível do volume de 

IDE que entrou no país, em particular no final dos anos 80 e início dos anos 90, tendo sido 

o Brasil um actor de relativa importância neste processo. Assim, de 1986 a 1994 as 

empresas brasileiras investiram em Portugal cerca de 271 milhões de Euros, em termos 

líquidos (Cf. Figura 4.7)

 

Em face dos dados apresentados, a conclusão que se pode retirar em termos das 

relações económicas luso-brasileiras ao nível dos fluxos de investimento, é que estes se 

alteraram profundamente em dois aspectos. Em primeiro lugar, eles atingem uma 

dimensão nunca antes registada na história das relações económicas entre os dois países. 

Em segundo lugar, a estrutura destas relações alterou-se após 1995. Se até este ano os 

fluxos de IDBP haviam sido sempre superiores aos do IDPB, esta situação altera-se por 
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acompanhadas pelos primeiros. Desta forma, a dimensão que os fluxos de IDE entre 

Portugal e o Brasil registaram após 1996 deve-se quase exclusivamente ao crescimento 

dos fluxos de IDPB. 
 

Figura 4.7 – Brasil ⇒ Portugal: IDE (entradas líquidas), 1988-2001a (Milhões de 

Euros) 
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Notas: a – Dados incluem lucros reinvestidos depois de 1996 

Fonte: Silva (2002) 

 

Relativamente à distribuição sectorial do IDBP, este repartiu-se da seguinte forma: os 

serviços financeiros representaram 39,6% do total; os equipamentos e trabalhos públicos 

tiveram um peso de 30,3%; o comércio 10,9%; as actividades imobiliárias contaram com 

9,2%; os restantes 10% repartiram-se por outros sectores de actividade. Quanto ao tipo de 

operação, ele recaiu principalmente sobre empresas já instaladas (57,4%), em novas 

empresas (24,2%), sendo que o restante se repartiu por outros tipos de operações (Silva, 

1999b). Quanto à distribuição sectorial do IDPB, podemos ver esta pela leitura do Quadro 

4.9. Porém, e como nota Silva (2002), os valores do IDPB relativamente à distribuição 

sectorial avançados pelo Banco de Portugal têm problemas quanto à sua classificação. 

Basta atentar na percentagem que a rubrica actividades imobiliárias, alugueres e serviços 

prestados às empresas apresenta, ou seja, ela cobre 84,67% do total do IDPB, deixando 

supor que as demais actividades não têm significado neste processo. 
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Quadro 4.9 – IDPB por Sector de Actividade – Fluxos Acumulados 1992-2001 em 

Milhares de Euros 

Sector de Actividade 
CAE 

Investimento Desinvestimento Saldo 
Valor % 

Actividades financeiras 413.010 31.550 381.460 3.75
Actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas 9.970.771 1.355.006

 
8.615.765 84.67

Agricultura, produção animal, caça, 
silvicultura e pesca 4.780 0

 
4.780 0.05

Alojamento e restauração 7.068 0 7.068 0.07
Comércio por grosso e a retalho. 
Reparação de veículos automóveis 59.034 6.816

 
52.218 0.51

Construção 63.478 200 63.278 0.62
Indústrias transformadoras 184.463 58.154 126.309 1.24
Outras actividades de serviços 
colectivos, sociais e pessoais 1.875 140

 
1.735 0.02

Produção e distribuição de 
electricidade, gás e água 645.782 327

 
645.455 6.34

Sector não identificado e particulares 67.763 4.228 63.535 0.63
Transportes, armazenagem e 
comunicações 1.801.027 1.613.802

 
187.225 1.84

Outrosa 27.623 748 26.875 0.26
TOTAL 13.246.674 3.070.971 10.175.703 100,0

 
Notas: a – Dados relativos a 1992, 1993, 1994 e 1995, não classificados pelo Banco de Portugal por 

sector de actividade 
 

Fonte: Banco de Portugal 

 

Desta forma, Silva, Fernandes e Costa (2002) fizeram um levantamento das empresas 

portuguesas investidoras no Brasil segundo os grandes sectores de actividade económica 

em que actuam, número e volume de negócios, o qual identificou 240 empresas 

portuguesas. Estas são essencialmente grandes grupos económicos – 68,0% - entre os 

quais os autores destacam a Portugal Telecom, a EDP, o Grupo SONAE e a CIMPOR. Os 

restantes 32,0% são compostos por pequenas e médias empresas (PME). Este 

levantamento foi feito com base nos 5 dígitos da CAE, mas que por questões de logística 

os autores preferiram apresentar os resultados obtidos tendo por base apenas dois dígitos 

da CAE. Estes resultados estão reflectidos no Quadro 4.10, mostrando que o sector mais 

importante é o da indústria – 58,8% do total – e dentro desta a indústria transformadora 

representa 49,6%, ao passo que a construção representa 8,3% e a indústria extractiva 

apenas 0,8%. Os serviços representam 30,4%, o comércio 7,9% e a distribuição de 

electricidade, gás e água 2,9%. No entanto, tendo por base o volume de negócios (Cf. 

Quadro 4.10), e comparando este com o número de empresas, os autores chegam a 
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resultados muitos diferentes, verificando-se uma grande preponderância do comércio com 

37,9% do total, seguindo-se os serviços com 25,8%, a produção e distribuição de gás, 

electricidade e água com 14,2%, ficando-se a indústria pelos 22,0%, em que a indústria 

transformadora apenas representa 13,1%. 
 

Quadro 4.10 – Portugal: as Empresas investidoras no Brasil segundo os grandes 

sectores de actividade económica em que actuam, número e volume 

de negócios 

Sectores de Actividade (CAE) Empresas % VN* % 
Indústria 141 58,8 1.053.966 22,0

Extractiva 2 0,8 12.251 0,3
Transformadora 119 49,6 629.879 13.1
Construção 20 8,3 411.836 8,6

Comércio 19 7,9 1.817.050 37,9
Produção e distr. de electric., gás e água 7 2,9 682.343 14,2
Outros Serviços 73 30,4 1.237.450 25,8
TOTAL 240 100,0 4.790.808 100,0
 

Nota: * - Milhares de Euros. Dados preliminares, o volume de negócios está somente disponível para 181 
empresas das 240 empresas constantes do banco de dados, não incluindo, entre outros, os bancos e 
instituições financeiras, as empresas imobiliárias e mobiliárias. 

 
Fonte: Silva, Fernandes e Costa, 2002 

 

Verifica-se assim uma leitura completamente diferente, e em nosso entender mais 

realista, daquela que nos é dada pelos dados do Banco de Portugal. Por outro lado, 

entendemos ser ainda importante referir que este estudo obteve resultados igualmente 

interessantes acerca do volume de negócios efectuado no Brasil por algumas das empresas 

portuguesas que aí investiram, e que revelam um peso crescente deste no total do volume 

de negócios destas empresas. Como exemplos os autores referem o caso da Portugal 

Telecom, em que o seu volume de negócios no Brasil atingiu já 32% do total em 2000, ou 

da CIMPOR com 22% também para o mesmo ano. Em 2001, a SONAE já realizava 23% 

do total do seu volume de negócios no Brasil. Estes resultados parecem corroborar as 

expectativas de algumas empresas portuguesas relativamente ao Brasil, no sentido de 

esperarem que dentro de alguns anos o seu volume de negócios neste país seja superior ao 

volume de negócios realizado em Portugal. Para além disso, os autores constatam que não 

obstante os grande grupos económicos representarem 68% em todo este processo, ainda 

assim o número de PMEs é significativo – 77 – muitas delas tendo iniciado a sua 

internacionalização pelo Brasil, o que demonstra que não se tratou de um processo 
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reservado aos grandes grupos económicos portugueses e que as PMEs acabaram por 

revelar um certo dinamismo neste processo ao acompanharem os grandes investimentos 

realizados por estes grandes grupos económicos. 

 

Do exposto podemos então concluir que o ano de 1996 representa o ano de mudança, 

na medida em que é a partir desta data que as empresas portuguesas demonstram um 

grande interesse pelo Brasil, o que não aconteceu com as empresas brasileiras 

relativamente a Portugal. Neste processo, julgamos que devemos destacar a acção do 

Governo português de António Guterres, que encetou uma clara aproximação ao seu 

homólogo brasileiro, facto que culminou numa visita de estado ao Brasil, realizada em 

1995, na qual a comitiva oficial portuguesa se fez acompanhar de inúmeros empresários 

portugueses. Por outro lado, julgamos que esta visita de estado teve o condão de preparar 

os grandes investimentos de empresas públicas portuguesas que se vieram a realizar no 

Brasil. Assim, em 29 de Julho de 1998 deu-se o maior investimento português até hoje 

realizado no estrangeiro, realizado pela Portugal Telecom ao adquirir a Telesp Celular25 

pelo valor estimado de 4,200 Milhões de USD. No mesmo ano, o investimento português 

no Brasil conheceu outro grande momento quando a EDP, associada à Companhia Paulista 

de Força e Luz, adquiriu o controlo da Empresa Bandeirante de Energia no valor estimado 

de 658 Milhões de USD (Silva, 2002). Estes dois grandes investimentos são 

demonstrativos da participação activa das empresas portuguesas no processo de 

privatizações que ocorreu no Brasil, em particular a dos grandes grupos económicos 

portugueses de capital público. 

 

No seguimento destes grandes investimentos por parte das grandes empresas 

portuguesas de capital público (havendo a ainda a destacar os investimentos realizados 

pela CIMPOR e pela ADP/EPAL), um elevado número de empresas de capital privado 

investiram no Brasil, nomeadamente a SONAE, a Jerónimo Martins, a Simoldes, a 

Cabelte, a Vista Alegre, entre algumas centenas, de acordo com os resultados do estudo de 

Silva, Fernandes e Costa (2002), iniciando um movimento em direcção ao Brasil que 

tornou este país como o parceiro comercial de língua oficial portuguesa privilegiado 

(Silva, 1999a).  

 

                                                           
25 ⎯ Rede de telefones móveis do Estado de São Paulo 
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De registar ainda que parece haver uma certa relação destes investimentos com o 

padrão das exportações portuguesas. Tínhamos visto que na década de 90 estas se tinham 

tornado mais diversificadas no sentido de uma redução do peso dos produtos de 

exportação tradicional, e de uma maior relevância de alguns produtos industriais. Destes, 

notava-se a predominância dos produtos destinados à indústria automóvel e às 

telecomunicações. Em termos do IDPB nota-se que algumas empresas portuguesas 

produtoras de componentes para estas duas indústrias realizaram investimentos no Brasil, 

como é o caso da Simoldes – produtora de componentes plásticos para a indústria 

automóvel – da Cabelte – produtora de cabos para telecomunicações – ou da Cabelauto – 

produtora de cabos para automóveis. Verifica-se assim uma certa relação dos fluxos de 

IDPB com a estrutura das exportações portuguesas, no sentido em que estas últimas 

poderão ter precedido e incentivado a realização de investimentos por parte deste tipo de 

empresas portuguesas no Brasil. 

 

44..22..44..  ––  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS 

A leitura do exposto, em particular dos dados relativos aos fluxos de IDE entre Portugal 

e o Brasil, em comparação com a mesma leitura para os dados das trocas comerciais 

bilaterais, permite-nos concordar com o subtítulo da revista Economia Pura, nº 22 de 

Março de 2000, de que “o regresso ao Brasil faz-se sob a forma de investimento directo”. 

 

De facto, e tendo em conta que também se nota um notável crescimento ao nível das 

trocas comerciais entre os dois países, os valores pouco têm a ver com os que se registam 

em termos dos fluxos de IDE entre Portugal e o Brasil e, muito particularmente, dos que 

têm origem em Portugal. Assim, em face dos números, concordamos com Silva (2002) 

quando este refere que o IDE passou a ser o pilar das novas relações luso-brasileiras. A 

ascensão vertiginosa do IDPB após 1995, ou por outras palavras, a presença significativa 

das empresas portuguesas no Brasil desde 1995, teve como consequência o reforço das 

relações luso-brasileiras a todos os níveis.  

 

No entanto, isso não teria sido certamente possível se o Governo brasileiro não tivesse 

implementado o Plano Real como instrumento de estabilização macroeconómica da 

economia brasileira, terminando assim com um clima de forte instabilização económica 

que sempre havia caracterizado o país, transmitindo desta forma um sinal de maior 

confiança aos investidores internacionais. Por outro lado, a implementação do PND, que 
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privatizou largos sectores da economia brasileira e, em cujo processo, o capital estrangeiro 

participou activamente, sendo de destacar a posição das empresas portuguesas neste 

processo, associado ao processo de abertura da economia brasileira ao exterior, fez com 

que o Brasil se tornasse num país atractivo em termos da localização dos investimentos 

internacionais. 

 

Por outro lado, não podemos deixar de destacar o papel do Governo português ao 

considerar o Brasil como uma prioridade em termos da sua política externa. Não nos 

devemos esquecer que os primeiros grandes investimentos portugueses no Brasil foram 

realizados por empresas de capital público, as quais iniciaram, e de certa forma 

“arrastaram”, um processo onde participaram, e ainda participam, várias centenas de 

empresas portuguesas. Não tendo sido o Governo português o principal fomentador deste 

processo, já que este é essencialmente de origem económica, ainda assim o Governo não 

deixou de desempenhar um papel importante pela aproximação que teve em relação ao 

Brasil, transmitindo, em nosso entender, alguma confiança a muitos empresários 

portugueses, levando estes a tomar a decisão de investir no Brasil. 

 

Resta agora ver se estamos na presença de um processo contínuo, no sentido de se 

reforçarem ainda mais os laços entre os dois países, uma vez que ambos ainda estão numa 

fase inicial em termos da internacionalização da sua economia. Recorde-se que o Brasil 

esteve fechado ao exterior durante mais de três décadas, iniciando apenas a sua abertura ao 

exterior no início dos anos 90. Por seu turno, Portugal depois da adesão à UE, teve de 

implementar um processo de reforma da sua economia por forma a recuperar o seu atraso 

relativamente aos seus parceiros comunitários, pelo que a internacionalização da economia 

portuguesa e, em particular, a internacionalização das empresas portuguesas, ainda se 

encontra numa fase igualmente inicial. Desta forma, teremos de ver no futuro como é que 

a exposição internacional das duas economias poderá eventualmente afectar – 

positivamente ou negativamente – a evolução da sua parceria económica. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  

QQUUEESSTTÕÕEESS  CCEENNTTRRAAIISS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

Vimos, pelo exposto no capítulo 4, que as relações económicas luso-brasileiras 

conheceram na década de 90 uma viragem em termos do seu desenvolvimento. Depois de 

muitos anos de larga apatia, num período em que as duas economias estiveram fechadas 

ao exterior, os anos 90 testemunharam o ressurgimento das relações económicas entre 

Portugal e o Brasil, acompanhando a abertura ao exterior das suas respectivas economias 

e, por conseguinte, a sua internacionalização. Se bem que as trocas comerciais bilaterais 

entre os dois países tenham conhecido um incremento significativo durante a década de 

90, é nos fluxos de investimento entre os dois países, em particular no sentido 

Portugal/Brasil, que estas relações conheceram um desenvolvimento vertiginoso, a ponto 

de se considerar o IDE como o pilar das novas relações económicas luso-brasileiras. 

Tendo em conta de que a economia portuguesa é, por tradição, um receptor líquido de 

IDE, facto que se notou com particular incidência nos anos subsequentes à adesão do país 

à UE, conforme referem alguns autores (Silva, 1999a, 1999b, 2002; Costa 2002a, 2002b), 

o elevado fluxo de IDPB que se registou a partir de 1995 em diante coloca questões 

importantes no sentido de procurar saber quais os principais determinantes deste 

processo. 

 

Do enquadramento teórico exposto no capítulo 2 podemos argumentar que as 

empresas optam por expandir-se internacionalmente devido a uma questão essencial: a do 

seu crescimento num mundo cada vez mais competitivo, que lhes assegure, em última 

instância, a sua sobrevivência. Obviamente que sendo esta a razão fundamental dos 

processos de internacionalização empresariais, podemos igualmente identificar, conforme 

nos sugere Dunning (1993), quatro grandes tipos de motivações que levam as empresas a 

desenvolver as suas actividades no exterior: (1) o acesso a recursos produtivos; (2) a 

penetração em mercados externos; (3) a racionalização da eficiência; e (4), o acesso a 

activos estratégicos. Para além destas motivações podemos ainda referir a manutenção ou 

reforço das redes de relações e a resposta a movimentos de concorrentes. Estas 

motivações geralmente conjugam-se, determinando as razões do processo de 

internacionalização, sugerindo que este pode ser conduzido por uma série de factores 

interligados entre si. 
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Porém, sabe-se que a experiência internacional das empresas portuguesas ainda é 

reduzida. De facto, se tomarmos em conta que a internacionalização da economia 

portuguesa ainda se encontra numa fase inicial, podemos concluir isso. Por outro lado, a 

dimensão das EMNs portuguesas é reduzida quando comparada com a dimensão das 

grandes EMNs estabelecidas há já algum tempo, pelo que se pressupõe à partida que as 

primeiras não deterão, perante as segundas, grandes vantagens específicas que lhes 

permitam investir no exterior, conforme nos sugere o paradigma ecléctico de Dunning 

(1981). Por outro lado, pressupõe-se igualmente que terão custos acrescidos em face da 

sua reduzida experiência internacional, sendo isso à partida um óbice à sua 

internacionalização.  

 

Contudo, as teorias que consideram a internacionalização como um processo gradual 

de decisões incrementais, no qual o comportamento organizacional das empresas 

desempenha um papel decisivo, argumentam que as empresas, em particular aquelas que 

detém pouca experiência internacional – o que se adapta ao caso das empresas 

portuguesas – optam, em primeiro lugar, por actuar exclusivamente nos seus mercados 

domésticos, ganhando alguma dimensão, e só posteriormente irão procurar desenvolver 

as suas actividades em mercados externos. Esse processo é gradual e faseado, no sentido 

de um crescente empenhamento das empresas em operações internacionais, à medida que 

o seu nível de conhecimento sobre os mercados e as operações internacionais é maior, 

reduzindo assim a percepção de risco. O conhecimento que é detido pelas empresas é um 

factor crucial em todo o processo de internacionalização, em particular durante a fase 

mais precoce deste, já que é nesta que muitas vezes se coloca um importante problema às 

empresas: a sua falta de conhecimento sobre os mercados e sobre as actividades 

internacionais. Este facto tem a ver com o nível de rigidez lateral dos gestores das 

empresas, conceito que nos é sugerido por Luostarinen (1989), e que reflecte uma 

característica comportamental dos gestores no sentido de uma maior ineslasticidade 

relativamente ao processo de formação de decisão estratégica. Esta situação traduz-se na 

prática pela colocação de obstáculos relativamente a mudanças que possam alterar 

significativamente os padrões de comportamento habituais e tradicionais existentes nas 

empresas. Naturalmente que a internacionalização das actividades, com toda a sua 

complexidade, não deixará de perturbar o normal funcionamento da empresa, colocando 

novas dificuldades e questões à sua gestão, às quais a empresa terá de necessariamente 
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que responder, “obrigando-a” com muita frequência a alterar processos e 

comportamentos. Partindo deste pressuposto, o processo de internacionalização é então 

um processo gradual de decisões incrementais, no qual as empresas irão investir, numa 

primeira fase, em mercados considerados mais próximos do seu mercado doméstico, para 

em fases subsequentes desenvolverem as suas actividades internacionais em mercados 

cada vez mais afastados, à medida que o seu conhecimento sobre estas aumenta.    

  

Este processo é justificado essencialmente pelos conceitos de distância cultural 

(Luostarinen, 1989) e distância psicológica (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975 e 

Johanson e Vahlne, 1977) que introduzimos no capítulo 2. Estes conceitos permitem-nos 

medir as diferenças ao nível cultural que se estabelecem entre dois países, nomeadamente 

a língua, os valores, os hábitos sociais, os sistemas políticos, ou os níveis de educação, e 

que obstam ao fluxo de informação entre as empresas e os mercados. Com estes 

conceitos, os autores sustentam que numa primeira fase as empresas irão escolher, como 

mercados de actuação, países onde essa distância é reduzida e, por conseguinte, 

culturalmente mais próximos do seu país de origem, na medida em que quanto menor for 

essa distância, menor será a necessidade de obter conhecimento sobre o país de 

acolhimento, o que facilita o processo de investimento por parte da empresa. 

 

Do exposto temos duas ideias: (a) a reduzida experiência internacional das empresas 

portuguesas, em contraste com o seu movimento maciço em direcção ao Brasil, traduzido 

na prática pelo aumento do IDPB, correspondente à fase mais avançada no processo de 

internacionalização; e (b), a sugestão, por parte das teorias que consideram o processo de 

internacionalização como um movimento gradual e faseado, de que uma empresa poderá 

avançar mais rapidamente e com maior profundidade no seu processo de 

internacionalização, caso perceba uma maior semelhança entre o país de acolhimento do 

seu investimento, e o país de origem da empresa. Com base nestas duas ideias 

formulamos a nossa primeira questão central de investigação:  

 

1º A percepção ex-ante de proximidade cultural luso-brasileira, medida pela 

existência de uma língua comum e pelos laços de ligação históricos, por parte 

das empresas portuguesas, terá sido um factor determinante nesse mesmo 

processo, para além dos factores de ordem económica? 
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Porém, o desenvolvimento das relações histórico-culturais que fizemos na primeira 

parte do capítulo 4, veio demonstrar que, e para além da comunhão da língua portuguesa, 

os laços de proximidade cultural entre Portugal e o Brasil não são tão vincados como à 

partida se poderia supor. Com efeito, a tão falada e desejada comunidade luso-brasileira 

está longe de ser uma realidade. Os dois países inserem-se no seio de duas regiões – 

Portugal na Europa e o Brasil na América Latina - bastante diferentes entre si a todos os 

níveis (cultural, social, político e económico), para além de que temos de ter em conta 

que durante largos anos, após a independência do Brasil, a sociedade brasileira procurou 

afirmar-se pela negação da tradição portuguesa, estimulando no seu seio um forte 

sentimento de lusofobia, o que afastou os dois países. Para além disso, a contribuição de 

Hofstede na análise das dimensões das culturas nacionais para os dois países reforça a 

ideia de que havendo algumas semelhanças culturais entre Portugal e o Brasil, também se 

verificam importantes diferenças, nomeadamente nas dimensões relativas à aversão à 

incerteza e à masculinidade. Pese embora o facto da ressalva de que este estudo foi feito 

nos anos 70, tendo por base de análise os empregados de uma multinacional norte-

americana, ele não deixa de nos dar algumas pistas relativamente ao grau de 

proximidade/distância cultural entre Portugal e o Brasil. 

 

Por outro lado, estudos mais recentes sobre os investimentos portugueses no Brasil 

(Costa, 2002a, 2002b) parecem ter demonstrado a aplicação prática do conceito do 

paradoxo da distância psíquica introduzido por O’Grady e Lane (1996), o qual sugere 

que as empresas podem ser erradamente conduzidas a tomar a decisão de investir num 

país com base no papel desempenhando pelas afinidades culturais, históricas e linguistas. 

Estes estudos revelaram que algumas empresas portuguesas foram mal sucedidas nos 

seus processos de investimento no Brasil devido ao facto de a sua decisão assentar 

basicamente no pressuposto de uma grande proximidade cultural entre Portugal e o 

Brasil. 

 

Assim sendo, e tendo por base a nossa primeira questão central de investigação, assim 

como o exposto na primeira parte do nosso capítulo 4, formulamos a nossa segunda 

questão central de investigação: 

 

2º Após o processo de investimento realizado no Brasil, será que a percepção da 

proximidade cultural ex-ante foi confirmada pela actividade corrente das 
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empresas portuguesas no Brasil, ou se, pelo contrário, essa percepção se alterou, 

formando-se assim uma percepção ex-post? 

 

No capítulo 3 abordamos a questão da diversidade cultural que afecta a rotina diária 

das EMNs que detém filiais em vários países do mundo, culturalmente distintos entre si. 

Esta situação obriga as que estas se vejam obrigadas a lidar com vários padrões de 

comportamento, assim como com valores, ideias e percepções diferentes. Desta forma, a 

gestão da diversidade cultural no seio de uma empresa que desenvolve as suas 

actividades em vários países coloca desafios que perturbam o seu normal funcionamento. 

Neste sentido, o enquadramento teórico analisado sugere-nos que a melhor forma de gerir 

esta diversidade cultural consiste na captação de sinergias, por parte das empresas, por 

forma a que possam potencializar os benefícios que decorrem da diversidade cultural 

(Adler, 1996). No entanto, a análise da prática corrente das empresas demonstra que este 

objectivo nem sempre é conseguido e, por vezes, não é mesmo prosseguido pelas 

empresas. 

 

Na questão da gestão da diversidade cultural parece-nos importante realçar o papel 

que o gestor expatriado pode e deve ter. Ele pode, e deve ser uma ponte de equilíbrio 

entre as necessidades da sede no sentido de uma maior coordenação global das 

actividades, e as necessidades das filiais para uma maior autonomia local que estas 

possam vir a expressar. Trata-se de um papel delicado, para o qual os gestores 

expatriados deverão estar preparados, e que em nosso entender deveriam as empresas ser 

responsáveis por tal preparação. 

 

A literatura analisada no capítulo 3 chama também a atenção para alguns pressupostos 

que as empresas deveriam ter o cuidado de observar aquando do processo de selecção e 

de formação dos gestores expatriados, para facilitar a sua adaptação a um novo ambiente 

que lhes será estranho garantindo a priori condições de sucesso para estes gestores 

expatriados. Estes pressupostos colocam-se a dois níveis: ao nível da selecção, onde 

devem ser observadas, para além das capacidades de nível técnico-profissional, as 

capacidades de adaptabilidade, de comunicação, e o problema da questão familiar, pois 

podemos estar na presença de um gestor altamente qualificado, mas se a sua situação 

familiar não for devidamente equacionada pela empresa, isso poderá ter algumas 

consequências negativas; e ao nível da formação, onde as empresas deveriam preocupar-
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se em desenvolver acções de formação que incluíssem, por exemplo, informações acerca 

do país onde os gestores irão ser colocados, nomeadamente em termos da sua história e 

da sua cultura, por forma a que os gestores expatriados possam ter já algum 

conhecimento prévio do país e da sua cultura onde irão desenvolver as suas funções. 

 

Desta forma, formulamos a nossa terceira questão central de investigação: 

 

3º Se houve da parte das empresas portuguesas uma percepção ex-ante, traduzida 

numa grande proximidade cultural com o Brasil e influenciando a decisão 

conducente ao investimento de forma determinante, então: 

a) será que ela teve uma influência negativa no grau de preparação exigido em 

termos da selecção e formação dos seus gestores expatriados? 

b) confirmando-se a hipótese da alínea a), que dificuldades foram encontradas 

pelas empresas portuguesas e de que forma estas poderão ter sido 

responsáveis por uma eventual mudança da percepção inicial? 

 

Estas são as questões centrais de investigação que irão servir de base ao nosso 

processo de investigação, e que nos parecem surgir de uma forma lógica, tendo por base 

a exposição do corpo teórico realizada nos capítulos anteriores. No próximo capítulo 

iremos descrever a metodologia de trabalho por nós utilizada para o desenvolvimento do 

processo de investigação, para em seguida procurarmos responder a estas três questões 

centrais de investigação de acordo com a metodologia descrita. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  RREECCOOLLHHAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Este capítulo irá incidir sobre os aspectos metodológicos do trabalho empírico, no qual 

iremos expor a metodologia aplicada, procurando justificar a sua escolha face a outros 

métodos de investigação, o seu enquadramento teórico, bem como ainda a forma como 

efectuámos a selecção das empresas e a posterior recolha de informação. Finalizaremos 

com a apresentação genérica destas. 

 

66..11  ––  RRAAZZÕÕEESS  DDAA  EESSCCOOLLHHAA  DDAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  

AANNÁÁLLIISSEE  EE  SSEEUU  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO    

Segundo Yin (1994), existem essencialmente cinco estratégias de investigação: as 

experiências, os surveys, a história, a análise de arquivos e o estudo de casos. Cada uma 

tem vantagens e desvantagens dependendo de três condições: (1) o tipo de questão no 

processo de investigação; (2) o controlo que o investigador tem sobre os acontecimentos; e 

(3), se o foco da investigação se centra sobre fenómenos contemporâneos ou históricos. De 

uma forma geral, o estudo de casos é uma estratégia preferencial quando as questões são do 

tipo “como” ou “porquê”, quando o investigador tem pouco controlo sobre os 

acontecimentos, e quando o foco da investigação é um fenómeno contemporâneo no seu 

contexto real (Yin, 1994, p. 1). O Quadro 6.1 indica-nos quais as situações relevantes para a 

selecção de uma estratégia de investigação. 

Quadro 6.1 – Situações Relevantes para a Selecção da Estratégia de Investigação 

 Formas das perguntas de 
investigação 

Requer controlo sobre o 
comportamento do 

fenómeno? 

Foca-se sobre os 
fenómenos 

contemporâneos? 
Experiência como, porquê? sim sim 
Survey quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 
não sim 

Análise de Arquivos quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

não sim/não 

História como, porquê? não não 
Estudo de Casos como, porquê? não sim 

 

Fonte: Yin (1994, p. 6) 
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A literatura sugere que escolha do estudo de casos estará mais adequada quando se 

colocam questões do tipo “como” ou “porquê” acerca de um ou mais fenómenos 

contemporâneos sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo (Yin, 1994, 

p. 9). Ao analisarmos as questões centrais de investigação levantadas no capítulo 5, 

verifica-se que os surveys e a análise de arquivos se excluem logo à partida, na medida em 

que elas não se inserem no tipo de perguntas que estas duas estratégias de investigação 

permitem responder, bem como exigem controlo sobre o comportamento do fenómeno, o 

que no nosso caso não temos. Também por este último motivo o nosso fenómeno de estudo 

– O IDPB e seus determinantes – não pode ser submetido a uma experiência. A história 

poderia ser um método de investigação adequado, na medida em que nos estamos a basear 

num facto histórico recente – o IDPB. Porém, é um fenómeno contemporâneo muito 

recente, o qual ainda prossegue, pelo que devido a este facto julgamos que a história não se 

apresenta como um método de investigação adequado.  

 

Resta-nos assim o estudo de casos como método de investigação, e que consideramos o 

mais adequado, na medida em que ele também se foca em fenómenos contemporâneos, não 

requerendo controlo sobre estes. Por outro lado, e embora as questões de investigação não 

correspondam totalmente ao tipo de perguntas que o estudo de casos permite responder, 

ainda assim consideramos que elas contêm dentro si alguns elementos associados às 

questões do tipo “porquê” e do tipo “como”. Assim, na primeira questão procura-se saber 

se a percepção ex-ante foi determinante no processo de decisão, colocando-se um 

pressuposto inicial que se vai procurar confirmar, ou seja, precisamos de saber “como” é 

que o processo de decisão se formou para podermos confirmar esse pressuposto inicial. 

Quanto à segunda questão, entendemos que ela é essencialmente do tipo “como”, na 

medida em que ela vai procurar verificar como é que a percepção ex-ante se alterou para 

uma percepção ex-post. No que respeita à terceira questão, julgamos poder encontrar 

elementos na alínea a) do tipo “como”, na medida em que procuramos aferir como é que o 

processo de selecção e formação dos gestores expatriados foi influenciado pela existência 

de uma percepção ex-ante. 

 

O estudo de casos consiste num “estudo empírico que investiga um fenómeno 

contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, em particular quando as fronteiras entre 

o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes” (Yin, 1994, p. 13). Porém, como 

nem sempre o fenómeno e o seu contexto se podem distinguir em situações reais, devemos 
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considerar uma série de características técnicas que se devem ter em conta ao definirmos o 

estudo de casos, nomeadamente, a recolha de dados e as estratégias de análise destes dados. 

Assim, segundo Yin (1994, p. 19), o estudo de casos como método de investigação engloba 

um processo envolvente que tem, implícita ou explicitamente, um “desenho de 

investigação”, que mais não é do que uma sequência lógica que permite ligar os dados 

recolhidos e, em última instância, as conclusões a extrair, com as questões iniciais do 

estudo. Esta sequência lógica encontra-se assim conotada com quatro questões: (1) quais os 

temas que pretendemos estudar; (2) quais são os dados relevantes para o nosso estudo; (3) 

como devemos utilizar esses dados; e por fim, (4) como devemos analisar os resultados 

obtidos. Tendo em conta o fenómeno alvo do nosso estudo e a multiplicidade de actores 

nele intervenientes teremos assim o estudo de casos múltiplos – as várias empresas 

investidoras no Brasil – com uma unidade de análise – o investimento português no Brasil.  
 

Figura 6.1. – Tipos Básicos de Estudos de Casos 

 
Estudos de Casos 

Simples 
Estudos de Casos 

Múltiplos  

 

O IDPB 
As empresas portuguesas 
que investiram no Brasil 

 

 

 

Com uma única 
unidade de análise 

 

 

 

 

Com múltiplas 
unidades de análise 

  

Fonte: Yin (1994: p. 39) 

 

Ao escolhermos a análise de estudos de casos múltiplos, com uma unidade de análise, 

devemos ter em consideração a realização de várias experimentações, seguindo por isso 

uma lógica de replicação, onde o investigador, da análise individual dos vários casos, 

deverá fazer no final uma síntese comparativa dos resultados obtidos. Se estes forem 

semelhantes, podemos dizer que a replicação literal teve lugar. Caso essa análise produza 

resultados diferentes, mas em que as razões dessas diferenças são previsíveis, estamos 
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perante uma replicação teórica (Yin, 1994, pp.45-46). Esta abordagem pela via da 

replicação pode ser ilustrada pela Figura 6.2. 
 
Figura 6.2. – O Método do Estudo de Casos 
  

  

  

 

PREPARAÇÃO, 
RECOLHA E 

ANÁLISE 
DEFINIÇÃO E 

DESENHO 

ANÁLISE E 
CONCLUSÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecção de 
Casos 

Desenho do 
Protocolo 

de Recolha 
de Dados 

Condução 
do 1º 

Estudo de 
Caso 

Condução 
do 2º 

Estudo de 
Caso 

Condução 
dos 

Restantes 
Estudos de 

Casos

Escrever 
Relatório 
Individual 
do Caso 

Escrever 
Relatório 
Individual 
do Caso 

Desenhar 
Conclusões 

Comparativas 
dos Casos 

Modificar a 
Teoria 

Desenvolver 
Implicações  

Escrever o 
Relatório 

Comparativo 
dos Casos 

Escrever 
Relatórios 
Individuais 
dos Casos 

Desenvolvimento 
da Teoria 

Fonte: Yin (1994, p. 49) 
 

Cada caso individual consta de um estudo, no qual o investigador procura a 

convergência relativamente aos factos e às conclusões que se registaram durante o caso. As 

conclusões que se extraem de cada caso individual serão então as informações que 

necessitam de replicação para cada um dos outros casos individuais. Por outras palavras, o 

investigador deverá procurar obter resultados semelhantes em todos os casos individuais – 

procurando assim a replicação literal – ou, esses resultados poderão ser diferentes de caso 

para caso, e nesta situação, o investigador deverá ter previsto as razões que justificam essas 

diferenças, obtendo-se desta forma a replicação teórica. No nosso processo de investigação 

procurámos aplicar o método descrito na Figura 6.2, na medida em seleccionamos os casos 

constantes da nossa análise. Após esta selecção e a configuração do protocolo de recolha de 

dados, partimos então para a análise individual de cada caso, tendo a partir daí efectuado 

um relatório de cada caso. Estes relatórios individuais permitiram-nos estabelecer 
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comparações entre os vários casos, e chegar a conclusões que nos irão confirmar, ou não, as 

questões centrais de investigação. 

Conforme refere Yin (1994) o investigador deve ter em linha de conta que o objectivo 

fundamental do estudo de casos consiste na compreensão dos fenómenos, e não na sua 

identificação, na medida em que estes já existem. Neste sentido, o estudo de casos deve 

envolver o contacto com as actividades e as operações que se pretendem analisar, e deve, 

segundo Yin (1994), obedecer a um protocolo que tem por objectivo guiar o investigador 

durante a sua pesquisa, contendo por isso um conjunto de regras e de procedimentos de 

carácter geral que devem ser aplicados durante o estudo, aumentando desta forma a 

fiabilidade do estudo. As regras e procedimentos estabelecidos neste protocolo lembram ao 

investigador o objectivo do estudo de caso, bem como o conduzem a antecipar vários 

problemas que lhe podem surgir durante o desenvolvimento do estudo de caso. 

 

66..22..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  AANNÁÁLLIISSEE  

Para assegurarmos uma linha de condução da nossa metodologia de análise seguimos a 

sugestão de Yin e elaboramos um guião do estudo de casos, que nos permitiu garantir uma 

maior consistência e uniformidade na abordagem às empresas e, por conseguinte, mais 

solidez nos resultados obtidos com cada caso individual e sua posterior comparação. Este 

guião teve como pretensão abordar de uma forma tão completa quanto possível os aspectos 

que nos pareceram mais relevantes na análise dos casos, e o seu principal objectivo 

consistiu na elaboração de um instrumento de orientação que nos permitisse ajudar no 

processo de resposta às questões centrais de investigação. Desta forma, o guião iria 

permitir-nos compreender as questões de ordem comportamental das empresas, que 

guiaram o processo de decisão conducente ao seu investimento no Brasil. Neste sentido, 

foram definidos alguns eixos básicos de análise, interligados entre si, e que foram os 

seguintes: 

1º Caracterização das Empresas, que visou recolher elementos sobre as empresas alvo 

do nosso estudo por forma a podermos caracterizá-las genericamente, nomeadamente: a 

estrutura do capital, o sector de actividade, a dimensão, a experiência internacional, os 

investimentos directos no exterior, e o volume de negócios em Portugal e no exterior. 

2º Estrutura Organizacional das Empresas, em que procuramos aferir a forma como 

estas se encontravam organizadas em termos da sua estrutura hierárquica, quais os 
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sistemas de gestão implementados, os modelos de liderança seguidos e as orientações 

prosseguidas em termos da gestão dos recursos humanos, com particular incidência nas 

políticas de selecção e formação de pessoal para as filiais das empresas. Por outro, 

procuramos ainda aferir a forma como o processo de internacionalização das empresas 

terá afectado estes sistemas. 

3º As Motivações da Internacionalização das Empresas, por forma a obtermos pistas 

sobre as razões que estiveram por detrás da decisão conducente à internacionalização 

das empresas a um nível mais geral, e a um nível mais particular no que respeita às 

motivações que estiveram por detrás da sua ida para o Brasil. 

4º O Processo de Internacionalização das Empresas, no sentido de procurar perceber as 

linhas orientadoras deste processo no que respeita à opção Brasil. 

 

Com um guião orientador do nosso estudo de investigação, e com os objectivos 

definidos pelas questões centrais de investigação, decidimos considerar cada empresa como 

um caso individual, cuja análise tem por base a demonstração (ou não) de cada questão 

inicial, indicando as razões porque certos casos estiveram de acordo com os resultados 

considerados previsíveis, enquanto outros não. Da análise comparativa dos casos, iremos 

extrair algumas conclusões genéricas que nos permitam perceber melhor as determinantes 

do investimento português no Brasil. 

  

66..33..  SSEELLEECCÇÇÃÃOO  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  

O processo de selecção das empresas pode ser esquematizado pela Figura 6.3.  

Figura 6.3. – Processo de Selecção das Empresas 

Selecção Final das Empresas

Contacto Inicial com as Empresas Via Telefone

Primeira Selecção das Empresas a Estudar

Acesso à Base de Dados Facultada pelo ICEP

Pesquisa das Empresas Portuguesas Investidoras no Brasil
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Numa fase inicial, e após um período de pesquisa em jornais, instituições oficiais como 

por exemplo o ICEP e o Banco de Portugal, foi utilizada uma base de dados, facultada pelo 

ICEP, que continha os nomes e dados das empresas portuguesas com investimentos 

realizados no Brasil. Da base de dados disponibilizada pelo ICEP seleccionámos as 

empresas tendo por base os seguintes critérios: 

1º Escolher as empresas que efectuaram investimentos no Brasil desde 1996, já que é a 

partir deste ano que se assiste ao crescente interesse das empresas portuguesas por este 

país; 

2º A diversificação dos sectores de actividade representados, havendo assim a preocupação 

da nossa parte em seleccionar empresas que representassem diversos sectores de 

actividade, alargando desta forma o âmbito do nosso estudo e do processo de 

investigação; 

3º Procurar afastar, à partida, os chamados “grandes” investimentos, como por exemplo o 

caso da Portugal Telecom e da EDP, que segundo a nossa percepção não seriam os mais 

adequados para testar as nossas questões de investigação, procurando assim analisar 

casos de investimentos realizados por empresas de menor dimensão; 

4º Seleccionar as empresas que não funcionassem como filiais de empresas estrangeiras, 

pretendendo-se assim que o centro da decisão estivesse localizado em Portugal; 

5º Por último, a selecção destas empresas foi ainda condicionada pela abertura de cada 

empresa em dar a conhecer a sua experiência de investimento no Brasil. 

 

Desta selecção resultaram, numa primeira fase, 12 empresas, representando os seguintes 

sectores de actividade: componentes para a indústria automóvel; componentes para a 

indústria de energia e telecomunicações; indústria de plásticos; comércio por grosso de 

produtos para as telecomunicações; indústria têxtil e de cordoaria; indústria de cerâmica; e 

por último, indústria de componentes para construção civil. Estas empresas foram 

contactadas via telefone e, devido ao último critério de selecção acima referido, em que 

algumas empresas não quiseram colaborar connosco neste projecto de investigação, o 

número destas empresas reduziu-se para 5, as quais foram o alvo do nosso estudo.  

 

Após o processo de selecção efectuámos contacto telefónico para marcação de 

entrevistas. Escolhemos este método por entendermos ser o mais adequado já que este 

processo iria permitir-nos visitar estas empresas, e estar directamente com as pessoas 

envolvidas no processo de decisão do investimento no Brasil, por forma a procurarmos 
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aferir acerca das suas ideias, das suas percepções, e dos seus comportamentos face a este 

mesmo processo. Por outro lado, e tendo em conta a subjectividade inerente às questões 

centrais de investigação, o recurso a outros métodos de investigação que não envolvessem 

um contacto directo com as empresas, como por exemplo um inquérito postal, dificilmente 

nos daria uma base de análise sustentável quando comparado com o método escolhido, já 

que devido à sua natureza mais formal e impessoal, não nos daria a hipótese de observar tão 

de perto as empresas, sobretudo as pessoas envolvidas no processo e, por conseguinte, não 

nos permitiria aferir das suas ideias e das suas percepções relativamente ao Brasil, e que 

influenciaram o seu comportamento durante todo o processo de decisão. Refira-se ainda 

que nesse contacto telefónico procurámos falar com a pessoa (ou pessoas) responsável pelo 

Departamento Internacional ou pela Área dos Investimentos. Este contacto telefónico teve 

reflexos ao nível da selecção de empresas, como já referimos. Nalguns casos foi necessário 

confirmar a marcação das entrevistas por escrito, quer via fax, quer via e-mail, na medida 

em que aquando do contacto telefónico nem sempre foi possível contactar directamente 

com as pessoas com quem deveriam ser realizadas as entrevistas. 

  

66..44..  RREECCOOLLHHAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Após o processo de selecção concluído, e com a marcação das entrevistas assegurada, 

iniciámos a segunda fase do nosso processo de investigação, ou seja, a recolha de 

informação que nos permitisse vir a obter pistas para podermos efectuar o estudo de casos 

de acordo com as linhas gerais atrás referidas. Neste processo procurámos recolher 

informações tão detalhadas quanto possíveis das empresas que iríamos estudar antes da 

nossa visita a estas, nomeadamente através do recurso aos dados facultados pelo ICEP, bem 

como a consulta das respectivas páginas de Internet que algumas destas empresas tinham. 

Nesta recolha de informação procurámos aferir sobretudo acerca dos dados históricos das 

empresas. 

 

As entrevistas realizaram-se, na sua grande maioria, durante o mês de Setembro de 2000, 

embora algumas entrevistas tenham tido lugar durante a primeira quinzena do mês de 

Outubro. No entanto, registe-se que durante os anos de 2001 e 2002 procurámos manter o 

contacto com as empresas – com algumas isso não foi possível – para podermos actualizar 

os dados. As entrevistas foram realizadas, em geral, com quadros superiores das empresas 

envolvidos no seu processo de internacionalização e, por isso mesmo, conhecedores das 
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motivações da internacionalização das cinco empresas seleccionadas. Ao realizarmos as 

entrevistas tivemos como preocupação fundamental aferir acerca das percepções pessoais 

dos nossos interlocutores face aos investimentos das suas empresas no Brasil, uma vez que 

tínhamos presente que essas percepções poderiam reflectir a visão da empresa face a esta 

questão. De forma geral as entrevistas tiveram resultados satisfatórios, e o seu tempo de 

duração médio foi de entre uma hora a hora e meia. A mais longa teve uma duração 

superior a duas horas, e a mais curta teve a duração de uma hora. Refira-se que as 

entrevistas foram gravadas, tendo sido autorizados a isso pelos nossos interlocutores. No 

seu conjunto, elas assumiram um carácter de conversa informal que permitiu facilitar o 

processo de comunicação entre nós e os nossos interlocutores, o que, por conseguinte, 

acelerou o processo de recolha de informação. Verificou-se que as entrevistas tiveram 

presente as linhas de orientação definidas pelo nosso guião, em particular com os seus eixos 

segundo, terceiro e quarto. Porém, de forma paralela às entrevistas, e por motivos de 

limitação do tempo de realização destas, os elementos de análise relativos ao primeiro eixo, 

assim como alguns relativos ao segundo, foram obtidos por via documental, que as cinco 

empresas tiveram a gentileza de nos facultar. 

 

Após a realização das entrevistas, assim como a entrega de alguma documentação 

facultada pelas empresas relativa aos elementos de análise considerados nos dois primeiros 

eixos do guião, foi elaborado um relatório para cada empresa, onde registámos o resultado 

obtido pelas entrevistas, que nos permitiu extrair conclusões por forma a podermos 

responder às questões centrais de investigação. Refira-se por último que a realização das 

entrevistas, em face dos resultados obtidos, permitiu concluir que se tratou do método mais 

adequado para conduzirmos o nosso processo de investigação. 

  

66..55..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  GGEENNÉÉRRIICCAA  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  

Referimos anteriormente que do processo de selecção das empresas a analisar resultaram 

cinco empresas, as quais representam diversos sectores de actividade: o Grupo Simoldes, a 

Logoplaste S.A., a VAA-Vista Alegre SGPS S.A., a Cabelte Holding SGPS S.A., e a Iber-

Oleff S.A.. São empresas com um volume de negócios considerável para o universo 

empresarial português, essencialmente constituído por pequenas e médias empresas. Não 

obstante esta dimensão média, ainda assim podemos considerá-la pequena quando 

comparada com outros grandes grupos económicos portugueses que também investiram no 
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Brasil, nomeadamente a Portugal Telecom, a SONAE, a EDP, ou a Caixa Geral de 

Depósitos. Por outro lado, também não podemos comparar esta dimensão com a dimensão 

de grandes empresas de outros países que actuam nos mesmos sectores de actividade e com 

uma experiência internacional significativamente maior, fruto de um processo de 

internacionalização historicamente mais longo, que lhes permitiu atingir essa maior 

dimensão. O resumo da caracterização genérica das empresas é apresentado no Quadro 6.2. 
 

Quadro 6.2. – Características Genéricas das Empresas Estudadas 
Variáveis / Empresa Grupo 

Simoldes 
Logoplaste 

S.A. 
VAA – Vista Alegre 
Atlantis, SGPS S.A.

Cabelte Holding 
SGPS S.A. 

Iber-Oleff S.A. 

Sector de Actividade Componentes 
Plásticos para 
Automóveis 

Indústria de 
Plásticos 

Indústria de 
Cerâmica 

Cabos para 
Automóveis, 

Energia e 
Comunicações 

Componentes 
Plásticos para 
Automóveis, 
Electrónica e 

Comunicações 
Data da Constituição 1959a) 1976 1824a) 1975b) 1993 
Controlo Accionista Privado Privado Privado Privado Privado 
Discriminação do 
Controlo Accionista 

n.d. n.d. Família – 20,7% 
Colina SGPS – 

18,7% 
Grupo BPI – 20,9% 

Grupo CGD – 10,0%

Grupo Nélson 
Quintas – 100% 

Iberomoldes S.A. 
– 90% 

Olho-Technik – 
10% 

Vendas Totais 150c) 118d) 84,8e) 199,5d) 15f)

Vendas no Exterior  60g) n.d. 36,4h) 119,7i) 1,5i)

Vendas no Brasil  15,8j) 15k) n.d. 54,9k) n.d 
Número de Trabalhadores 1567 871 n.d. 580 160 
Número de Trabalhadores 
no Exterior 

400 n.d. n.d. 180 50 

Número de Trabalhadores 
no Brasil 

300 374 n.d. 110 50 

Data do Primeiro 
Investimento no Brasil 

1995 1995 1998 1998 2000

Data do Primeiro 
Investimento no Exterior 

1995 1990 1986 1997 2000 

Número de Filiais no 
Exterior 

4 9 3 6 1

Número de Filiais 
Produtivas 

4 9 1 3 1l)

Número de Filiais 
Comerciais 

0 0 2 3 0 

Número de Filiais no 
Brasil 

3 4 1 2 1 

  
Notas: 
a) Data da constituição da primeira empresa do 

grupo 
b) Data a partir da qual passou a ter a actual 

designação 
c) Vendas totais em 1999, e em milhões de euros 
d) Vendas totais em 2001, e em milhões de euros 
e) Vendas totais em 1998, e em milhões de euros 
f) Vendas totais em 2000, e em milhões de euros 
g) Vendas totais no exterior em 1999, e em 

milhões de euros 

h) Vendas totais no exterior em 1998, e em 
milhões de euros 

i) Vendas totais no exterior em 2001, e em 
milhões de euros 

j) Vendas em 1999, e em milhões de euros 
k) Vendas em 2001, e em milhões de euros 
l) Início da laboração em 2002 

n.d. ⇒ não disponível 



 

Para um enquadramento inicial à apresentação mais detalhada das empresas alvo do 

nosso estudo, e na sequência da observação que fizemos no capítulo 4 relativamente à 

relação entre a estrutura da pauta das exportações portuguesas para o Brasil e o 

investimento das empresas portuguesas no Brasil em termos da indústria automóvel, 

consideramos ser importante referir a presença algo significativa de empresas portuguesas 

no Brasil fornecedoras de componentes para esta indústria, cuja evolução neste país, e em 

particular no Mercosul, tem sido assinalável, com a presença de unidades de produção dos 

maiores produtores mundiais nesta região, nomeadamente a Renault, a General Motors, o 

Grupo PSA, a Volkswagen, a Toyota, entre muitos outros (Cf. Veloso et al., 2000). No 

conjunto das empresas que fazem parte do nosso estudo de casos, há que destacar a 

presença de três que se inserem neste sector – O Grupo Simoldes, a Iber-Oleff S.A., e por 

último a Cabelte Holding SGPS S.A., detentora em 100% do capital social da Cabelauto do 

Brasil S.A.. 

 

Vejamos então uma breve caracterização genérica das empresas seleccionadas para o 

nosso estudo, começando pelo Grupo Simoldes. Este grupo é composto por várias empresas 

que se dedicam à produção de moldes para plásticos e à injecção de plásticos para a 

indústria automóvel, embora também produzam artigos de plástico para embalagem. Trata-

se de um Grupo de capital privado, cuja empresa mãe foi fundada em 1959, e que detém 

filiais produtivas em dois países – França e Brasil. O seu primeiro investimento directo no 

exterior data de 1995, precisamente no Brasil, e para além dos países onde possui filiais 

produtivas, o Grupo Simoldes exporta regularmente os seus produtos para vários países, 

tais como a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, a Suécia, entre outros. Em 1999 o seu 

volume de negócios ascendeu a 150 milhões de euros e empregava à data cerca de 1600 

empregados. 

 

A Logoplaste S.A. é uma empresa que se dedica sobretudo à produção de embalagens de 

plástico com aplicação na indústria agro-alimentar. Trata-se de uma empresa de capital 

privado, com um volume de negócios em 2001 de 116 milhões de euros, empregando 

actualmente cerca de 900 empregados. Possui filiais em Espanha, França, Reino Unido, 

Alemanha e Brasil, e segundo informação muito recente do ICEP, a empresa tenciona 

também instalar uma filial em Itália. Só no Brasil, a Logoplaste S.A. têm quatro unidades 

produtivas – em todos os outros países referidos apenas têm uma única filial – o que 
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evidencia bem o interesse da empresa por este mercado. A sua forma de actuação nos 

mercados internacionais foi caracterizada numa fase inicial pela via da exportação, embora 

nos últimos anos a empresa tenha optado pelo estabelecimento de unidades produtivas nos 

países considerados estrategicamente importantes para a Logoplaste S.A., e nos quais já 

tinha anteriormente uma forte presença. 

 

A primeira empresa da VAA-Vista Alegre Atlantis SGPS S.A. foi fundada em 1824, 

tendo adoptado a actual designação em resultado do processo de fusão, iniciado em 1990, 

do Grupo Fábrica de Porcelanas Vista Alegre com o Grupo Cerexport, e posteriormente da 

fusão com a Atlantis S.A.. Estes dois processos de fusão deram origem ao maior grupo 

cerâmico português que, pela sua dimensão, se situa entre os dez maiores produtores 

mundiais no sector. É um grupo controlado por capitais privados e a presidência executiva 

está ainda nas mãos da família fundadora, embora seja uma sociedade aberta e cotada na 

Bolsa. Dedica-se à produção de porcelanas decorativas, louças e vidros utilitários, faianças 

e outros produtos cerâmicos. Em 1998 o seu volume de negócios ascendeu a cerca de 84,8 

milhões de euros. Possui algumas filiais no estrangeiro, sendo que em Espanha e na 

Alemanha essas filiais são comerciais, ao passo que no Brasil a filial, fruto de uma 

aquisição, para além de comercializar alguns dos produtos produzidos em Portugal para o 

mercado latino-americano, também funciona como uma unidade produtiva na linha de 

produtos de uso diário do Grupo. 

 

A Cabelte Holding SGPS S.A. agrega dois grandes sectores de actividade: a produção de 

cabos para a indústria automóvel (Cabelauto S.A.) e a produção de cabos para 

telecomunicações e energia (Cabelte S.A.). Por sua vez, a Cabelte Holding SGPS S.A. faz 

parte de um dos maiores grupos económicos de Portugal, o Grupo Nelson Quintas. O 

volume de vendas ascendeu em 2001 a cerca de 20 milhões de euros e emprega actualmente 

cerca de 600 empregados. A Cabelte Holding SGPS S.A. possui filiais produtivas em 

Espanha e no Brasil, tendo ainda filiais comerciais em Angola e Moçambique. 

 

Por último, a Iber-Oleff S.A. é uma Joint-Venture que se dedica à produção de 

componentes técnicos para as indústrias automóvel, electrónica e telecomunicações. Criada 

em 1993 alia a experiência e o know-how em engenharia de produtos, prototipagem, 

moldes de injecção e ferramentas, bem como a produção dos componentes acima referidos. 

O seu principal accionista é a Iberomoldes S.A. (detém 90% do capital). Esta, devido aos 
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diversos grupos accionistas de que faz parte, bem como pelas várias alianças estratégicas 

que tem estabelecido com outras empresas, encontra-se presente na Alemanha, Inglaterra, 

Suécia, México, Espanha, Estados Unidos e Tunísia. Em 1999 o volume de negócios da 

Iber-Oleff ascendeu a 15 milhões de euros e empregava à data cerca de 160 empregados. 

Em face do exposto podemos deste já notar uma certa especificidade da Iber-Oleff S.A. 

face às restantes empresas do nosso estudo, a qual deriva da natureza da sua constituição, 

visto tratar-se de uma Joint-Venture entre a Iberomoldes S.A. e a Olho-Technik (empresa 

alemã), cujo objectivo foi o de aliar a experiência e o know-how técnico das duas empresas, 

tendo por isso nascido como uma empresa internacional. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  77  

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  EEMMPPÍÍRRIICCOO  

Neste capítulo iremos analisar e discutir os resultados obtidos com o trabalho empírico 

realizado, procurando assim responder às questões centrais de investigação levantadas no 

capítulo 5. 

 

77..11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A análise dos cincos casos, que em seguida iremos apresentar, permitiu-nos chegar a 

resultados interessantes que parecem confirmar, na sua generalidade, as hipóteses 

levantadas pelas questões centrais de investigação.  

 

De facto, e como poderemos ver, a percepção de uma proximidade cultural entre 

Portugal e o Brasil parece ter sido um factor influente no processo de decisão destas cinco 

empresas em investir neste último país. Porém, a descrição da sua experiência no Brasil 

revelou-nos que essa percepção inicial – ex-ante – não se manteve, e que se alterou para 

uma percepção ex-post, uma vez que praticamente todas as empresas referiram que em vez 

de se terem deparado com uma realidade de grande proximidade cultural entre Portugal e 

o Brasil, o que de facto constataram foi a existências de algumas diferenças culturais 

significativas, e essa constatação alterou a sua percepção relativamente à proximidade 

cultural luso-brasileira.  

 

Para a alteração desta percepção contribuíram alguns factos, relacionados com o 

desenvolvimento das suas actividades no Brasil, e de entre os quais se destaca alguma 

dificuldade de adaptação à vida quotidiana do Brasil da parte de alguns gestores 

expatriados, que todas as cinco empresas enviaram para o Brasil, situação que a priori 

algumas destas empresas não contavam ter que se deparar, uma vez que haviam partido de 

um duplo pressuposto – a proximidade cultural luso-brasileira e a faculdade inata do 

português de se adaptar a ambientes que não lhe são familiares.  
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Em face destes resultados genéricos, julgamos ter indícios que nos permitem responder 

positivamente às três questões de investigação, algo que a análise individual e comparativa 

dos casos irá procurar demonstrar. 

 

77..22..  AA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  CCUULLTTUURRAALL  EENNTTRREE  

PPOORRTTUUGGAALL  EE  OO  BBRRAASSIILL  CCOOMMOO  FFAACCTTOORR  IINNFFLLUUEENNTTEE  

NNOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  DDOO  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  

A primeira questão central de investigação tem por objectivo verificar se a percepção 

ex-ante de um grau de proximidade cultural elevado entre Portugal e o Brasil, por parte 

das empresas alvo do nosso estudo, terá sido um factor influente no processo de decisão 

conducente ao seu investimento neste país. Para podermos responder a esta primeira 

iremos formular um quadro de análise que reflicta as razões da internacionalização 

identificadas aquando do desenvolvimento do corpo teórico no capítulo 2. Em seguida 

faremos uma apresentação genérica das razões apontadas pelas empresas para investir no 

Brasil que, de certa forma, se confundem com as razões que estão na origem do seu 

processo de internacionalização. Após esta apresentação genérica, iremos expor cada caso 

individual, referindo as razões apontadas por cada empresa para justificar a opção Brasil, 

estabelecendo posteriormente algumas comparações entre os cinco casos. Por último, 

faremos uma conclusão interpretativa dos resultados obtidos que nos permita responder à 

primeira questão central de investigação. 

 
77..22..11..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  GGEENNÉÉRRIICCAA  DDOOSS  CCAASSOOSS  

Conforme referimos, decidimos construir um quadro de análise que reflectisse as 

razões da internacionalização das empresas, separando-as por níveis. Desta forma, a 

Figura 7.1. mostra-nos esse quadro de análise que nos revela três níveis: um primeiro nível 

que traduz o principal motivo da internacionalização; um segundo nível onde podemos ver 

quais as principais motivações da internacionalização, que giram à volta da razão principal 

expressa no nível 1; por último, um terceiro nível, em que devemos procurar saber quais 

as razões que justificam a localização dos investimentos realizados no decurso do 

processo de internacionalização, neste ou naquele país. Por outro lado, fizemos igualmente 

reflectir neste esquema as possíveis razões que terão estado por detrás da opção Brasil, em 

particular a proximidade cultural, assim como outras razões. 
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Figura 7.1. – Razões para a Internacionalização – Onde Internacionalizar 
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Onde e Porquê? Motivações para a 
Internacionalização 

Porquê a 
Internacionalização? 

A leitura da Figura 7.1. permite-nos verificar que existe um mix de razões que se 

conjugam entre si. A internacionalização é para as empresas um meio para poderem 

crescer e, por conseguinte, ganhar dimensão. Esta situação irá permitir, em última 

instância, a sua própria sobrevivência num mundo cada vez mais competitivo devido ao 

estreitamento das distâncias que as forças motoras da globalização originaram. Mas se o 

crescimento é a razão principal do processo de internacionalização, ele por si só não é 

suficiente para que as empresas iniciem este processo. As empresas necessitam de 

estímulos, de motivações, que as conduzem para o exterior, desenvolvendo em outros 

países operações semelhantes às que desenvolvem no seu mercado doméstico. 
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A escolha dos países onde as empresas irão desenvolver as suas operações 

internacionais é influenciada não só pelas motivações da internacionalização, mas também 

pela existência de certas condições, que as empresas estabelecem, que esses países devem 

deter – por outras palavras, as vantagens de localização do Paradigma OLI, proposto por 

Dunning (1993). No Quadro 7.1. estão esquematizadas de uma forma geral as razões da 

internacionalização e os motivos para investir no Brasil, que foram referidas pelas cinco 

empresas estudadas. Da leitura deste quadro podemos concluir que, de alguma forma, 

estas empresas confirmam as razões e as motivações da internacionalização identificadas 

pela literatura de âmbito teórico, que analisamos no capítulo 2, e expostas no esquema da 

Figura 7.1.  

Quadro 7.1. – Razões da Internacionalização – Motivos para Investir no Brasil 
 

Motivos  Simoldes Cabelte Logoplaste Vista 
Alegre 

Iber-Oleff NÍVEL 
 

CRESCIMENTO ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ 1 
ACESSO A 

MERCADOS DE 
MAIOR DIMENSÃO 

 
++++ 

 
+++ 

 
++++ 

 
+++++ 

 
++ 

 
 
 
 
 
 
2 

APROVEITAR 
OPORTUNIDADES 

DE MERCADO 

 
++ 

 
+ 

 
+++++ 

 
++++ 

 
+ 

APROVEITAR 
SINERGIAS DE 

PARCERIAS 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+++ 

PARA 
ACOMPANHAR 

CLIENTES 
ESTABELECIDOS 

NO BRASIL 

 
 

+++++ 

 
 

+++++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

+++++ 

PROXIMIDADE 
CULTURAL 

+++ ++++ ++ ++ ++++ 3 

 

O crescimento foi o grande determinante que accionou o processo de 

internacionalização destas empresas, no sentido de assegurarem uma maior dimensão. 

Quanto aos motivos que levaram à escolha do Brasil como localização para a realização 

do IDE por parte destas cinco empresas podemos tecer algumas considerações. Assim, as 

empresas que representam os sectores de actividade da produção de componentes para as 

indústrias automóvel, electrónica, telecomunicações e energia – Simoldes, Iber-Oleff e 

Cabelte – apontam razões muito semelhantes para justificar o seu investimento no Brasil. 

Verifica-se que o acompanhamento dos seus clientes estabelecidos no Brasil teve uma 

importância significativa no processo de decisão, mas também a noção de proximidade 
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cultural existente entre Portugal o e Brasil foi igualmente um factor a ter em conta nesse 

processo de decisão. 

 

Quanto à Logoplaste e à Vista Alegre, verifica-se uma relativa semelhança entre os 

motivos apontados para o seu investimento no Brasil. O acesso a mercados de maior 

dimensão, o aproveitamento de oportunidades de mercado e o acompanhamento dos 

clientes estabelecidos no Brasil, foram os três motivos mais importantes. 

 

77..22..22..  AA  AANNÁÁLLIISSEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  EE  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  DDOOSS  CCAASSOOSS  

Depois da apresentação genérica, vejamos então o estudo individual dos cinco casos, 

começando pelo Grupo Simoldes. Este apresenta vários motivos para explicar o seu 

investimento no Brasil, que se deu inicialmente em 1995, através da realização de uma 

Joint-Venture equitativa (50/50) com uma empresa brasileira, facto que se veio a revelar 

um fracasso. As razões desse fracasso prendem-se, segundo os responsáveis da Simoldes, 

com diferenças acentuadas ao nível das filosofias de gestão, que emperraram o processo 

de internacionalização do Grupo Simoldes. É assim que a Joint-Venture é desfeita, por 

iniciativa da Simoldes, e esta estabelece a sua primeira unidade produtiva no Brasil, a 

Simoldes Plásticos Indústria, em 1996. Em 1997 é criada a Simoldes Plásticos Brasil, e em 

1998 é criada a Simoldes Aços Brasil. As empresas começam a laborar em 1996, 1999 e 

2000 respectivamente, e o seu volume de vendas combinado representa já em 1999 cerca 

de 12% do total de vendas do Grupo. O volume destes investimentos ascendeu a um total 

de 16,4 milhões de euros. 

 

Relativamente aos motivos que levaram a Simoldes a investir no Brasil, o Dr. João 

Justino, nosso interlocutor na empresa, refere: 

“O acompanhamento dos nossos principais clientes tem guiado toda a nossa estratégia de 

internacionalização. É por isso que abrimos uma filial em França pois a Renault é, actualmente, 

o nosso principal cliente, e essa foi também a principal razão que esteve por detrás do nosso 

investimento no Brasil, uma vez que a Renault, assim como outros importantes clientes, como a 

Volvo ou a Volkswagen, instalou-se no Brasil. No entanto, tenho também que concordar que a 

proximidade cultural, sobretudo a semelhança da língua, foi igualmente um motivo importante 

nesta decisão, uma vez que à partida o processo de investimento seria facilitado pela existência 

de uma língua comum.” 
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Desta forma, o principal motivo que levou a Simoldes a investir no Brasil foi o do 

acompanhamento do seus principais clientes, ou seja, a indústria automóvel, cujos 

principais produtores mundiais têm vindo a escolher os países do Mercosul para 

localizarem as suas unidades produtivas. De entre estes clientes refira-se a Renault, que é 

aliás o principal cliente do Grupo Simoldes – o que também justificou a criação de uma 

filial em França em 1998 – o Grupo PSA, a General Motors, a Volkswagen, entre outros. 

O segundo motivo apontado pela empresa é o da percepção de uma forte proximidade 

cultural que esta tinha relativamente ao Brasil. Esta percepção levou a que os responsáveis 

da Simoldes considerassem que o processo de investimento seria à partida mais fácil de 

realizar, sobretudo “porque estávamos a investir num país com uma língua comum, um 

factor sem dúvida importante para tornear com mais celeridade alguns obstáculos que 

eventualmente pudessem surgir”, conforme nos adianta o Dr. João Justino.  

 

Assim sendo, a necessidade de acompanhamento dos principais clientes da Simoldes 

aliava-se à sua percepção de proximidade cultural existente entre o Brasil e Portugal, o 

que facilitou o processo de decisão de investir no Brasil. Um terceiro motivo apontado 

pela Simoldes para investir no Brasil foi o do acesso a um mercado de maior dimensão, 

não só o Brasil, já de si um importante mercado e apresentando níveis de evolução 

considerados pela Simoldes como muito encorajantes, mas também o acesso a outros 

mercados da região, nomeadamente o grande mercado constituído pelo Mercosul. Temos 

assim que no caso da Simoldes podemos encontrar uma conjugação de factores que 

somados constituíram um factor de decisão importante para investir no Brasil: 

acompanhamento dos principais clientes, associado à proximidade cultural e à penetração 

em mercados de maior dimensão. 

 

A Cabelte Holding SGPS S.A. investiu no Brasil durante o ano de 1998, instalando 

neste país duas unidades de produção: a Cabelte Indústria do Brasil S.A., que produz 

cabos para telecomunicações e energia; e a Cabelauto Brasil S.A., especializada na 

produção de cabos para automóveis. Esta divisão corresponde à divisão das respectivas 

empresas mãe em Portugal, a Cabelte S.A. e a Cabelauto S.A., decorrente da 

autonomização da produção de cabos para automóveis em 1989 que deu origem à última, 

e que estava anteriormente inserida na produção da Cabelte S.A. O valor deste 

investimento no Brasil ascendeu a cerca de 50 milhões de euros. Segundo o nosso 
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interlocutor na Cabelte, Dr. Silva Pais, Administrador da empresa, “o crescimento do 

grupo guia toda a nossa estratégia de internacionalização, pois só assim podemos obter 

uma maior dimensão, que é actualmente o nosso principal objectivo estratégico”. 

Relativamente aos motivos que levaram a empresa a investir no Brasil, o nosso 

interlocutor refere:  

“As principais razões que nos levaram a decidir instalar duas unidades de produção no Brasil 

foram: para além da necessidade de crescimento, o acompanhamento dos nossos principais 

clientes (mais no caso da Cabelauto do que na Cabelte Indústria), e a ideia que tínhamos de 

uma grande proximidade cultural expressa, em nosso entender, na existência de uma língua 

comum, e do facto de nós portugueses gostarmos muito do modo de ser do Brasileiro, que se 

encaixa bem na nossa forma de estar na vida, pois eles, tal como nós, gostam do convívio 

social.” 

 

Relativamente à observação do nosso interlocutor na Cabelte quanto à necessidade de 

crescimento do grupo, a qual guia toda a sua estratégia de internacionalização, esta 

situação é justificada pela consciência da reduzida dimensão do grupo, quando comparado 

com as grandes empresas multinacionais que operam no mesmo sector de actividade da 

Cabelte. Por outro lado, o grupo diz ter consciência que assistimos hoje em dia a um 

grande movimento de concentração de empresas, empreendido pelas grandes empresas 

multinacionais, e que este sector não irá fugir a essa tendência num futuro relativamente 

próximo, pelo que existe de uma certa forma a convicção por parte dos responsáveis da 

Cabelte que dentro de alguns anos o seu destino possa passar pela sua aquisição por parte 

de uma grande empresa multinacional. De acordo com o Dr. Silva Pais, esta convicção: 

“conduziu-nos a procurar ganhar uma massa muscular empresarial de modo a, por um lado, 

dificultar uma eventual aquisição da Cabelte por uma destas multinacionais, e por outro, 

valorizar o grupo, dando-lhe uma maior dimensão através da presença reforçada num mercado 

natural para nós, que é o da Península Ibérica, e da presença numa economia emergente, como 

é o caso do Brasil, isto com vista a potencializar os ganhos que possam advir dessa eventual 

aquisição.”  

 

Assim, para além dos investimentos realizados no Brasil, devemos referir que a Cabelte 

investiu igualmente no mercado espanhol, onde adquiriu recentemente uma empresa líder 

na produção de cabos de energia em alumínio, a Incasa S.A., que detém uma quota de 

mercado de cerca de 35%. A aquisição desta empresa não só irá reforçar a presença da 

Cabelte em Espanha, como também abre, na opinião dos seus responsáveis, boas 
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perspectivas de internacionalização para a América Latina, em particular para os países 

cuja língua oficial é o espanhol, reforçando a presença da empresa naquela região. 

Verifica-se que não sendo a proximidade cultural o principal factor de motivação da 

estratégia de internacionalização da Cabelte relativamente ao Brasil, esta joga, ainda 

assim, um papel relevante cuja importância esteve presente ao longo de todo o processo de 

decisão, conforme pudemos apurar junto do nosso interlocutor, podendo por isso mesmo 

ser considerado um factor de decisão importante para o investimento no Brasil. 

 

Os motivos da Logoplaste são algo diferentes dos que moveram o Grupo Simoldes e a 

Cabelte. De entre as cinco empresas estudadas foi aquela que nos pareceu ser a que maior 

experiência internacional tem acumulada, já que desde muito cedo a sua estratégia de 

internacionalização assentou no investimento directo em unidades produtivas nos países 

onde actualmente detém filiais de produção. Assim, o principal motivo que levou a 

Logoplaste a investir no Brasil foi a do crescimento que, no entender dos responsáveis 

desta empresa, seria conseguido pela penetração num mercado de maior dimensão, como é 

o do Brasil. O acompanhamento dos principais clientes da empresa também foi um factor 

a ter em conta no processo de decisão. Quanto à proximidade cultural, esta jogou, segundo 

os seus responsáveis, um papel diminuto nas motivações que estiveram por detrás do 

processo de decisão de investir no Brasil, já que não havia a percepção por parte da 

Logoplaste de uma proximidade cultural entre Portugal e o Brasil. De acordo com o que 

nos referiu o Dr. Filipe de Botton, Director-Geral da Logoplaste, “a proximidade cultural 

entre Portugal e o Brasil apenas se faz sentir, pela experiência que temos de vivência 

empresarial no Brasil, ao nível da língua, e ainda assim com diferenças que são acentuadas 

em alguns casos, ao contrário daquilo que geralmente se supõe em Portugal”. Assim, e 

utilizando as palavras do Dr. Filipe de Botton, podemos resumir os motivos que levaram a 

Logoplaste a investir no Brasil da seguinte forma:  

“o crescimento da empresa, a penetração num mercado de maior dimensão e, em menor escala, 

o acompanhamento dos principais clientes da empresa, podendo a proximidade cultural ter tido 

alguma influência, embora de uma forma que diria inconsciente”. 

 

Destas palavras podemos inferir que a proximidade cultural entre Portugal e o Brasil 

não foi para a Logoplaste um factor influente no processo de decisão conducente ao 

investimento no Brasil, no entanto, o nosso interlocutor ainda assim nos refere a existência 

de uma língua semelhante, “o que facilita sempre o processo de comunicação que 
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necessariamente terá que ser estabelecido na vida quotidiana das unidades que detemos no 

Brasil”. Obviamente que não se pode menosprezar o papel da língua como um importante 

factor de proximidade cultural, embora não único, pelo que somos tentados a concluir que 

mesmo no caso da Logoplaste os seus responsáveis tinham a consciência de um certo 

nível de proximidade cultural existente entre Portugal e o Brasil. Este investimento 

realizou-se em 1995, tendo ascendido cerca de 20 milhões de euros, e actualmente a 

Logoplaste detém 4 unidades de produção no Brasil que empregam cerca de 400 pessoas. 

 

O investimento do Grupo Vista Alegre no Brasil apresenta uma característica diferente 

dos investimentos das restantes quatro empresas em análise. Enquanto as outras empresas 

optaram por um investimento de raiz, a Vista Alegre investiu no Brasil pela via da 

aquisição da antiga empresa Porcelana Renner em Julho de 1998, tornando-se a partir 

desta data em Porcelanas Vista Alegre do Brasil, Ltda., funcionando ao mesmo tempo 

como unidade produtiva e comercial para o mercado latino-americano. Da troca de 

impressões que pudemos ter com os nossos interlocutores no Grupo Vista Alegre, 

concluímos que os motivos que levaram o Grupo a investir no Brasil foram sobretudo o 

crescimento e o acesso a mercados de maior dimensão. A proximidade cultural não jogou 

um papel importante no caso da Vista Alegre, na medida em que a estratégia de 

internacionalização assenta sobretudo no crescimento para mercados de grande dimensão. 

É o caso do investimento no Brasil, mas também justificou o investimento do Grupo na 

Alemanha e em Espanha, onde a Vista Alegre estabeleceu duas filiais comerciais. Devido 

ao facto de a produção de louças para uso doméstico ter vindo a crescer no Grupo (com 

uma produção de cerca de 3 milhões de peças por ano), o Brasil e todo o Mercosul 

passaram a ser considerados como mercados prioritários de expansão, já que se tratam de 

mercados com elevado consumo nestes produtos. Desta forma, a Porcelanas Vista Alegre 

do Brasil Ltda. passou a ser uma empresa crucial para o processo de internacionalização 

da Vista Alegre. 

 

Não tendo sido um factor crucial para a tomada de decisão do investimento, a 

percepção da proximidade cultural entre Portugal e o Brasil ainda assim está presente nos 

responsáveis da Vista Alegre. Justificamos esta nossa afirmação na medida em que 

quando confrontada com a questão se esta percepção era ou não importante relativamente 

ao processo de internacionalização do Grupo no Brasil e Mercosul, a nossa interlocutora 
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na Vista Alegre, Dra. Liliana Cachim, confirmou que “ela poderá ter estado presente de 

forma não consciente no processo de decisão que conduziu à nossa aquisição da Porcelana 

Renner no Brasil”. 

 

Relativamente à Iber-Oleff, as principais razões apontadas para o seu investimento no 

Brasil estão sistematizadas nas palavras do nosso interlocutor, Eng.º Joaquim Menezes: 

“O acompanhamento dos principais clientes da empresa foi, sem dúvida, o principal motivo 

que nos levou a investir no Brasil. Entendemos que havia que tirar o máximo partido das 

sinergias provenientes das parcerias existentes ao nível do fornecimento da indústria automóvel 

e electrónica, que se encontram fortemente implantadas no Brasil e, com as quais, já existem 

profundas relações de parceria e contratos de fornecimento. A seguir diria que a proximidade 

cultural terá sido o segundo motivo do nosso investimento no Brasil. Essa proximidade para 

mim, e para nós na empresa, expressa-se na semelhança da língua.”  

 

De novo, tal como nas restantes empresas, verifica-se a associação de vários motivos, 

de entre os quais a percepção de proximidade cultural, que neste caso volta a desempenhar 

um papel importante no processo de decisão conducente ao investimento a realizar no 

Brasil, pois como nos refere o Eng.º Joaquim Menezes, “tínhamos a percepção de que 

havia uma relativa proximidade cultural entre o nosso país e o Brasil, expressa numa 

língua semelhante que, à partida, nos facilitaria todo o nosso processo de investimento 

naquele país”. Resumindo, os motivos apontados pela Iber-Oleff foram:. (1) o 

acompanhamento dos principais clientes, associado ao aproveitamento das sinergias 

resultantes de parcerias já estabelecidas; e (2), a proximidade cultural. 

 

Comparando agora os motivos referidos pelas cinco empresas para o seu investimento 

no Brasil, podemos concluir, de forma clara, que todas as cinco empresas referem a 

necessidade de crescimento como o factor mais importante que as levou a empreender a 

sua internacionalização, sendo que de momento o Brasil, como país de acolhimento dos 

seus investimentos, é um mercado por elas considerado estratégico.  

 

Em três casos – Simoldes, Cabelte e Iber-Oleff – a principal razão apontada para o seu 

investimento no Brasil foi a do acompanhamento de clientes, com os quais estas empresas 

já tinham parcerias estabelecidas, pelo que a localização de unidades produtivas no Brasil 

iria permitir o reforço e desenvolvimento dessas mesmas parcerias. Estas três empresas 
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representam, essencialmente26, os sectores de actividade da produção de componentes 

para a indústria automóvel, cujos principais construtores a nível mundial tem vindo a 

considerar o Brasil e o Mercosul como localização privilegiada dos seus investimentos, 

sugerindo que as relações de parceria estratégica são importantes neste sector de 

actividade. Porém, para estas mesmas empresas, a percepção detida relativamente à 

proximidade cultural de Portugal com o Brasil foi também um factor importante na sua 

decisão de escolher o Brasil, em particular para a Cabelte e para a Iber-Oleff, que referem 

mesmo ter sido o segundo motivo mais importante, tendo a Simoldes referido esta como o 

terceiro motivo conducente ao seu investimento no Brasil. Esta percepção, associada à 

necessidade de acompanhamento dos seus clientes, foi assim fundamental no processo de 

decisão. 

 

Quanto às restantes duas empresas – Logoplaste e Vista Alegre – as razões do seu 

investimento no Brasil diferem das que foram apontadas pelas outras três empresas. A 

Logoplaste referiu como razões principais para o seu investimento no Brasil o 

aproveitamento das oportunidades de mercado, seguido do acesso a um mercado de maior 

dimensão. As mesmas razões, embora por ordem inversa, foram apontadas pela Vista 

Alegre. Quanto à percepção detida por estas relativamente à proximidade cultural entre 

Portugal e o Brasil, ambas argumentaram que esta não foi um factor importante no 

processo de decisão conducente ao seu investimento no Brasil, embora tenham admitido, 

que essa percepção poderá ter tido alguma importância no processo, até porque as duas 

referem a semelhança da língua como um factor importante no desenvolvimento do 

processo de investimento. 

 

77..22..33..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

                                                          

  

Relembrando agora a nossa primeira questão central de investigação: 

A percepção ex-ante de proximidade cultural luso-brasileira, medida pela 

existência de uma língua comum e pelos laços de ligação históricos, por parte das 

empresas portuguesas, terá sido um factor determinante nesse mesmo processo, para 

além dos factores de ordem económica? 

 

 
26 ⎯ A Cabelte com a Cabelauto Brasil, embora também tenha efectuado investimento significativo na área 

da indústria de cabos ópticos para telecomunicações com a Cabelte Indústria S.A. 
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Entendemos que, de uma forma geral, os casos confirmam o pressuposto da primeira 

questão central de investigação. De facto, a proximidade cultural, medida sobretudo pela 

existência de uma língua comum (ou semelhante, utilizando o termo mais referido pelas 

empresas) foi um factor importante no momento da decisão por parte destas empresas em 

investir no Brasil. Assim, a distância cultural (ou psicológica), cujo conceito introduzimos 

no capítulo 2, confirma-se, nestes casos, como sendo um factor determinante em termos 

da localização do IDE, particularmente quando estamos na presença de empresas com 

pouca experiência internacional, como é o caso das cinco empresas deste estudo. 

 

As teorias comportamentalistas do IDE, em particular as que consideram o processo de 

internacionalização como um processo gradual no sentido de um crescente envolvimento 

das empresas em operações internacionais, argumentam, com base no conceito da 

distância cultural/psicológica, que as empresas, quando iniciam o seu processo de 

internacionalização, procuram de início actuar em mercados não muito distantes do seu 

mercado doméstico, quer em termos geográficos, quer em termos da distância cultural.  

 

Tendo por base a análise individual e comparada dos casos, verifica-se que no caso 

destas cinco empresas o seu processo de internacionalização parece evidenciar na prática 

esta argumentação. De uma forma geral, a sua experiência internacional é reduzida, e 

considerando as cinco empresas como um todo, o primeiro investimento no exterior dá-se 

apenas em 1986. Por outro lado, verifica-se que algumas escolheram precisamente o 

Brasil como ponto de partida para os seus investimentos directos no exterior, uma vez que 

das cinco empresas em análise, duas delas realizaram o seu primeiro investimento directo 

no Brasil – Simoldes e Iber-Oleff. – as quais haviam referido a importância da 

proximidade cultural neste processo. As outras três – Cabelte, Logoplaste e Vista Alegre – 

não tendo realizado o seu primeiro investimento no Brasil, ainda assim seguiram uma 

lógica que se insere no modelo proposto pelas teorias comportamentalistas, uma vez que o 

seu primeiro investimento no exterior foi em Espanha, verificando-se a importância da 

distância geográfica, seguindo-se posteriormente o investimento no Brasil – com excepção 

da Vista Alegre que antes adquiriu uma empresa na Alemanha, em 1991. 

 

O investimento destas empresas no Brasil foi realizado sobretudo com base em factores 

de ordem económica – crescimento, penetração num mercado de maior dimensão, 
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acompanhamento de clientes, entre outros – como sugerem as teorias explicativas das 

determinantes económicas do IDE que analisámos no capítulo 2. Mas esse investimento 

foi feito igualmente tendo por base a proximidade cultural por elas percebida de Portugal 

face ao Brasil. 

 

Conclui-se assim que a existência de uma percepção ex-ante das empresas 

relativamente à proximidade cultural entre Portugal e o Brasil – sendo esta medida pela 

existência de uma língua comum e pelos laços de ligação históricos – confirmou-se, tendo 

sido um factor importante no seu processo de investimento no Brasil, mesmo nos dois 

casos em que essa percepção não foi tão importante como nos outros. 

 

77..33..  AA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  PPOORRTTUUGGUUEESSAASS  NNOO  

BBRRAASSIILL::  AA  VVIISSÃÃOO  EEXX--PPOOSSTT  DDAA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  

CCUULLTTUURRAALL  

Aquando da nossa exposição no capítulo 4 acerca das relações culturais luso-brasileiras 

e da eventual proximidade cultural existente entre os dois países, pudemos verificar que 

durante longos anos Portugal e o Brasil desconheciam-se mutuamente, e praticamente os 

únicos factores de proximidade que havíamos conseguido descortinar era o da existência 

de uma língua comum, bem como a existência de uma retórica política e intelectual acerca 

dos laços de união entre os dois países, ambas resultantes de um passado histórico comum.  

 

Esta nossa constatação foi também reforçada pela análise das dimensões das culturas 

nacionais de Hofstede para cada um dos países. Este autor verificou haver diferenças em 

algumas dessas dimensões, nomeadamente: 

• na aversão à incerteza, em que os índices registados pelo autor nos levam a induzir que 

no Brasil as pessoas lidam melhor com situações de incerteza quando comparado com 

o que sucede em Portugal, o que se traduz, em termos da relação que se estabelece 

entre o empregado e a empresa, numa menor lealdade deste para com esta;  

• no nível de masculinidade, substancialmente mais elevado no Brasil do que em 

Portugal, sugerindo que a sociedade brasileira é mais agressiva e competitiva na forma 

como as relações se estabelecem entre os membros quando comparada com a 
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Tendo presente esta breve reflexão, tivemos o cuidado de orientar as nossas entrevistas 

com as cinco empresas, no sentido de procurar aferir se esta proximidade cultural se 

verificou na prática quotidiana destas empresas no desenvolvimento das suas actividades 

no Brasil. Esta orientação foi particularmente vincada nas entrevistas que tivemos com as 

empresas que nos confirmaram a percepção da proximidade cultural como tendo esta 

jogado um papel relevante no processo de decisão do seu investimento no Brasil, como foi 

o caso da Simoldes, da Cabelte e da Iber-Oleff. 

 
77..33..11..  AANNÁÁLLIISSEE  GGEENNÉÉRRIICCAA  DDOOSS  CCAASSOOSS  

Tendo por base o facto de que, na sua maioria, as empresas analisadas confirmaram que 

a sua percepção acerca da proximidade cultural entre Portugal e o Brasil foi um factor 

influente no processo de decisão do seu investimento neste país, interessa agora aferir se 

essa percepção inicial se confirmou com a sua experiência no Brasil.  

 

Neste sentido, tomamos por base alguns elementos que nos permitem aferir do grau de 

proximidade cultural, nomeadamente a língua e os hábitos sociais, que nos haviam sido 

referidas pelas empresas em termos da sua percepção ex-ante relativamente à proximidade 

cultural luso-brasileira. Por outro lado, e tendo analisado as dimensões das culturas 

nacionais de Hofstede para os dois países, consideramos que estas dimensões deveriam ser 

consideradas para efeitos do nosso estudo. Por último, introduzimos igualmente a 

dimensão do tempo, na medida em julgamos interessante ver, através da experiência 

destas cinco empresas, o modo como o tempo é visto no Brasil, em comparação com a sua 

percepção aqui em Portugal, uma vez que Hofstede, Schein, Trompenaars e Schneider e 

Barsoux, consideram a forma como cada cultura encara o tempo como sendo uma 

característica fundamental dessa cultura.  

 

O Quadro 7.2. resume-nos os resultados das entrevistas por nós verificados 

relativamente a estas dimensões culturais. 
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Quadro 7.2. – Motivos da Confirmação/Negação da Proximidade Cultural 

DIMENSÕES Simoldes Cabelte Iber-Oleff Vista Alegre Logoplaste 
LÍNGUA C S S S S 

HÁBITOS SOCIAIS S D D D D 
DISTÂNCIA AO 

PODER 
D D SEM 

OPINIÃO 
D D 

AVERSÃO À 
INCERTEZA 

D D SEM 
OPINIÃO 

D D 

INDIVIDUALISMO S S SEM 
OPINIÃO 

S S 

MASCULINIDADE D D D D SEM 
OPINIÃO 

RELAÇÃO COM O 
TEMPO 

D D D D D 

 
Notas: 
C – Comum / S – Semelhante / D – Diferente 

 
Da leitura deste quadro ressalta de imediato uma primeira ideia: a proximidade cultural 

percebida ex-ante pelas empresas não se confirma, já que são mais as diferenças do que as 

semelhanças que nos foram referidas pelas empresas, tendo por base a sua experiência de 

vivência no Brasil. 
 

77..33..22..  AA  AANNÁÁLLIISSEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  EE  CCOOMMPPAARRAADDAA  DDOOSS  CCAASSOOSS  

Começando a nossa análise pela Cabelte, esta empresa transmitiu-nos, de forma que 

diríamos categórica, que a sua percepção inicial relativa a uma grande proximidade 

cultural entre Portugal e o Brasil, não se confirmou. Utilizando as palavras do Dr. José 

Silva Pais: 

“a proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, de que tanto se fala, não passa de uma 

questão de retórica, e está encapotada pela língua. Este é de facto o único factor de proximidade 

cultural que verificámos na prática existir entre o nosso país e o Brasil. Os hábitos sociais, que 

julgávamos serem mais próximos dos nossos, revelaram-se ser bastante diferentes.”  

 

Segundo pudemos apurar, a Cabelte teve uma experiência difícil na fase de arranque 

dos seus investimentos no Brasil. Esses problemas reflectiram-se particularmente ao nível 

dos recursos humanos e na relação da empresa com os trabalhadores brasileiros. Conforme 

nos refere o nosso interlocutor: 

“O Brasileiro, sendo um bom profissional, tem contudo um grande problema quando 

comparado com a nossa experiência em Portugal: ele não é leal à empresa da mesma forma que 

o é o Português, e por meia dúzia de tostões troca de emprego com muita facilidade. Como 
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pode entender, essa situação causou-nos alguns problemas de início, para os quais não 

estávamos bem preparados, devido à nossa limitada experiência, já que antes da concretização 

dos nossos investimentos no Brasil, apenas tínhamos a experiência de lidar com colaboradores 

Portugueses que, regra geral, são muito leais à empresa e avessos a mudanças de emprego, que 

possam provocar instabilidade.” 

 

Para agravar esta situação, a empresa enfrentou alguns problemas de ordem laboral: por 

um lado, o desconhecimento das regras relativamente ao estabelecimento de contratos de 

trabalho, bem mais flexíveis das existentes em Portugal; por outro lado, a constatação de 

que eram necessários instrumentos de coordenação e controlo que vincassem bem, perante 

os colaboradores brasileiros, a estrutura hierárquica da empresa. Ou seja, “foi necessário 

da nossa parte fazer passar para os nossos colaboradores brasileiros de uma forma clara a 

estrutura hierárquica da empresa no sentido de saberem a quem deviam reportar”, 

utilizando as palavras do nosso interlocutor na Cabelte. Esta situação obrigou a Cabelte a 

implementar nas suas unidades produtivas instaladas no Brasil sistemas de controlo bem 

mais rigorosos dos implementados em Portugal, que traduzissem de forma clara a forma 

como a empresa se encontrava estruturada em termos hierárquicos. 

 

Por outro lado, a Cabelte refere-nos ainda uma outra situação que contribuiu para a 

mudança da sua percepção inicial. Segundo nos conta o nosso interlocutor: 

“quem for para lá (para o Brasil) tem de ter a consciência de que existe uma grande diversidade 

cultural, fruto das várias influências que o Brasil recebeu ao longo dos séculos – Africana, 

Europeia e Asiática – e que isso obriga a que tenhamos que acompanhar de perto o processo, 

mas de forma flexível e aberta, o que aliás caracteriza muito o nosso espírito aventureiro já que 

o Português tem, na minha opinião, uma grande capacidade de adaptação e de comunicação.” 
 

A Cabelte referiu ainda que teve dificuldades em entender a noção de tempo no Brasil, 

muito diferente do que se passa em Portugal. Segundo o nosso interlocutor, “no Brasil o 

futuro é o mais importante, e este é sempre um futuro risonho”. Esta afirmação sugere que 

as acções do presente serão moldadas pela ideia de um futuro melhor, o que por vezes 

gera, na opinião da Cabelte, interrupções e atrasos quase que inexplicáveis no normal 

funcionamento das actividades. A título de exemplo, o Dr. Silva Pais referiu-nos um caso 

algo caricato que se passou com a Cabelte, e que teve a ver com a ligação da canalização 

de água da empresa à rede pública, processo que se arrastou por meses: 
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“Quando os confrontamos com esta situação responderam-nos que a ligação da canalização à 

água seria feita imediatamente. Foi então que perguntámos o que significava este 

imediatamente, uma vez que para nós isso era sinónimo que iriam completar esta ligação no 

momento. Para nossa surpresa responderam-nos que isso significava que a ligação seria feita 

dentro de 2 a 3 semanas.” 

 

Desta experiência, e de outras mais, que a Cabelte teve de passar, se depreende que o 

tempo no Brasil é algo de muito relativo e que, certamente, os brasileiros vivem a um 

ritmo muito diferente do dos portugueses. Relativamente às relações que se estabelecem 

entre as pessoas, o nosso interlocutor refere: 

“Os nossos colaboradores Brasileiros são muitos agressivos e competitivos entre si, muito mais 

do que aqui em Portugal, mas isto ao nível das relações profissionais, pois fora do trabalho as 

relações entre eles são muito mais emotivas, com um calor humano que não existe em Portugal. 

Por outro lado, isso tem os seus perigos, pois pudemos verificar que essas relações mais 

calorosas fora do trabalho podem dar origem a desentendimentos no trabalho, o que nos 

obrigou a estar em cima deles, para além de outras razões, como os níveis elevados de 

absentismo que registámos de início.” 

 
Esta observação parece confirmar a existência de um grande nível de agressividade em 

termos das relações profissionais no Brasil, bem como um alto nível de emotividade nas 

relações sociais. 

 

A Iber-Oleff havia referido, tal como a Cabelte, que a sua percepção relativamente à 

proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, havia sido um factor importante na decisão 

conducente ao seu investimento neste país. Porém, à semelhança do que sucedeu com a 

Cabelte, e pese embora a sua fase de investimento ainda se encontrar numa fase precoce (a 

laboração apenas se iniciou em Março de 2002) que não nos permitiu confirmar a maioria 

das dimensões em análise expostas no Quadro 7.2, também aqui os responsáveis da Iber-

Oleff parecem ter mudado a sua percepção inicial. As palavras do Eng.º Joaquim Menezes 

apenas nos permitem concluir nesse sentido: “pese embora a juventude do nosso processo, 

reconhecemos agora que a tão badalada proximidade cultural entre o nosso país e o Brasil 

se deve, em nosso entender, quase exclusivamente à semelhança da língua”. Quando a 

Iber-Oleff decidiu investir no Brasil, os seus responsáveis tinham uma percepção face a 

este país como sendo culturalmente muito próximo de Portugal. Esta percepção teve a sua 

origem em dois factos: uma retórica de ligação histórica e cultural que, no entender da 
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Iber-Oleff, é transmitida, algo erradamente, pela classe política e intelectual portuguesa; e 

pelas ligações de parceria que indirectamente – através da Iberomoldes, sua principal 

accionista – a empresa detinha com empresas da indústria automóvel e electrónica 

localizadas no Brasil que, como vimos, foi também um factor importante na tomada de 

decisão por parte da empresa em investir no Brasil. 

 

A constatação de que a proximidade cultural não era assim tão grande como à partida a 

empresa supôs, reconhecendo os seus responsáveis que talvez seja ainda um pouco cedo 

para avaliar com maior precisão esta questão, deve-se a uma série de factores: a 

morosidade do processo de investimento devido à elevada burocracia existente e que, para 

a Iber-Oleff foi uma surpresa, uma vez que partiu do pressuposto que seria difícil 

encontrar um cenário deste tipo pior do que é a realidade portuguesa; a dificuldade de 

entender a lógica subjacente a certas questões básicas respeitantes à fiscalidade e ao 

sistema de impostos em geral; por último, a dificuldade de comunicação com as entidades 

oficiais brasileiras. Segundo nos confidencia o Sr. Eng.º Joaquim Menezes, “este conjunto 

de factores têm impedido o fluir ajustado à moderna dinâmica dos negócios e das 

empresas e, por conseguinte, têm prejudicado de alguma forma o processo de 

investimento da empresa no Brasil”. 

 
Relativamente à Simoldes, o seus responsáveis haviam indicado que a percepção de 

proximidade cultural entre Portugal e o Brasil havia sido um factor influente em todo o 

processo de investimento da empresa no Brasil, embora em menor escala que no caso da 

Cabelte e da Iber-Oleff. Porém, e ao contrário destas duas últimas, a Simoldes confirmou-

nos que essa proximidade cultural se regista de facto em muitos aspectos que ultrapassam 

a questão da língua. De acordo com o que nos diz o Dr. João Justino: 

“A existência de uma língua comum ajudou-nos muito a suplantar algumas ligeiras dificuldades 

que tivemos na fase de arranque dos nossos investimentos. Sem dúvida de que se trata de um 

factor de proximidade cultural muito forte que as empresas portuguesas devem saber tirar total 

partido, pois isso ajuda a suplantar alguns pequenos obstáculos.” 

 
Para além deste factor de proximidade a Simoldes considera que os hábitos sociais e 

empresariais brasileiros são muito semelhantes aos hábitos portugueses, no sentido da 

existência de um certo nível de afectividade que está presente, e cuja semelhança ajuda, a 

par da língua, ao aprofundamento destas relações. Esta situação contrasta claramente com 
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as opiniões que nos foram transmitidas pela Cabelte e pela Iber-Oleff. Como principais 

diferenças o nosso interlocutor na Simoldes adianta-nos: 

“A necessidade que tivemos no Brasil de impormos uma hierarquia bem definida perante os 

empregados de nacionalidade brasileira, situação que não tem paralelo em Portugal... a 

dificuldade que temos em entender a forma como o Brasileiro encara o tempo. Realmente, com 

tantos problemas, ele parece não se importar com o futuro, já que ele é um optimista por 

natureza, logo o futuro é sempre risonho. Daí talvez a forma como eles vivem o carnaval e o 

futebol, que para nós é algo de loucos... a competitividade que existe entre eles (os empregados 

Brasileiros), na medida em que há sempre alguém que se quer destacar perante os outros. É de 

facto impressionante!” 

 
Verifica-se que não obstante a Simoldes considerar que existe de facto uma 

proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, em contraste com as opiniões formuladas 

pela Cabelte e pela Iber-Oleff, ainda assim verifica-se que essa noção para a Simoldes 

assenta sobretudo na semelhança da língua, tendo no resto confirmado praticamente as 

mesmas diferenças que as duas outras empresas, o que sugere que afinal também no caso 

da Simoldes não se terá confirmado a sua percepção inicial, se bem que os seus 

responsáveis afirmem o contrário. Talvez esta situação tenha a ver com o facto de a 

Simoldes ter dado menos importância à questão da proximidade cultural aquando do seu 

processo de decisão, logo as suas expectativas ex-ante terão sido menores que no caso da 

Cabelte e da Iber-Oleff, pelo que o choque cultural a que nos referimos no capítulo 3 

talvez tenha sido menos intenso. 

 
A Logoplaste argumenta que o único grande factor de proximidade cultural é a 

existência de uma língua semelhante, ainda assim “com grandes variações uma vez que o 

português que se fala e que se escreve no Brasil é algo diferente do português que se fala e 

que se escreve em Portugal, sobretudo na existência de certos termos que não existem em 

Portugal”, como nos refere o Dr. Filipe de Botton. Estas ligeiras diferenças, no entender 

dos responsáveis da Logoplaste, geram por vezes dificuldades de comunicação uma vez 

que “nós, os Portugueses, temos alguma dificuldade em perceber o significado de certas 

frases quando são empregues alguns desses termos”, utilizando as palavras do nosso 

interlocutor. Não obstante essas pequenas falhas de comunicação, “o facto de a língua ser 

semelhante, isso ajuda muito na vida quotidiana da empresa e no mundo dos negócios que 

a Logoplaste desenvolve no Brasil”, conforme conclui. 
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No que se refere às diferenças, foi-nos transmitido pela Logoplaste que os hábitos 

sociais no Brasil são substancialmente diferentes dos hábitos sociais em Portugal, o que 

influencia a forma de gerir as relações que se estabelecem no mundo dos negócios. Esta 

situação faz com que relações sejam algo mais emotivas do que em Portugal, na medida 

em que “o Brasileiro vive a vida de uma forma mais intensa que o português, e esta carga 

emocional pode ser, nalguns casos, mal entendida se não for devidamente compreendida, 

podendo prejudicar o bom prosseguimento das relações”, de acordo com o que nos adianta 

o nosso interlocutor. De forma geral a Logoplaste confirma, tal como a Cabelte e a Iber-

Oleff, existirem as mesmas diferenças relativamente: à lealdade dos brasileiros para com a 

empresa que é baixa, o que nos parece indicar um nível de aversão à incerteza baixo por 

parte dos brasileiros, confirmando os resultados de Hofstede, na medida em que a 

segurança no trabalho não parece ser um factor muito importante para o Brasileiro em 

geral, pois este revela tendência em mudar de emprego com muita facilidade; a 

necessidade de existência de uma estrutura hierárquica bem definida (distância ao poder); 

e uma noção de tempo que difere muito no Brasil relativamente a Portugal. 

 

A Vista Alegre considera que existe uma relativa proximidade cultural entre Portugal e 

o Brasil, fruto da existência de uma língua semelhante, embora existam umas pequenas 

diferenças, como ressalvam os seus responsáveis. Não obstante a existência destas 

pequenas diferenças, a língua foi um factor importante para a Vista Alegre durante o 

processo subsequente à aquisição da Porcelana Renner, na medida em que ajudou a 

suplantar algumas dificuldades e divergências que surgiram ao nível da gestão dos 

recursos humanos durante este período, facilitando os processos de comunicação que se 

estabeleceram na actual Porcelanas Vista Alegre do Brasil, Ltda.  

 

Relativamente às diferenças existentes, de forma geral a Vista Alegre confirma-nos os 

mesmos resultados que se verificaram nos casos da Cabelte, da Iber-Oleff e da Logoplaste. 

Esta empresa realça-nos a maior carga emocional no estabelecimento de relações que 

existe no Brasil, quando comparada com Portugal, bem como a dificuldade da empresa em 

entender a forma como o tempo é encarado pelos Brasileiros, o qual parece ter uma 

importância relativa no sentido de “deixar andar as coisas porque o futuro é bom e, por 

isso, as acções do presente têm pouca importância”, conforme nos referiu a Dra. Liliana 

Cachim, nossa interlocutora na Vista Alegre. 
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77..33..33..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Tal como o havíamos feito para a nossa primeira questão central de investigação, 

voltamos a recordar aqui a nossa segunda questão central de investigação: 

 
Após o processo de investimento realizado no Brasil, será que a percepção da 

proximidade cultural ex-ante foi confirmada pela actividade corrente das empresas 

portuguesas no Brasil, ou se, pelo contrário, essa percepção se alterou, formando-se 

assim uma percepção ex-post? 

 

Recordando o Quadro 7.2, e a análise individual e comparada dos casos, podemos 

concluir que, de uma forma geral, as cinco empresas estudadas confirmam haver mais 

diferenças do que semelhanças em termos culturais entre Portugal e o Brasil. O grande 

factor de proximidade que todas referem é o da existência de uma língua semelhante, que 

facilitou o processo de investimento no Brasil das empresas envolvidas. A língua é um 

importante factor de comunicação que, como vimos em Adler (1992), consiste na troca de 

significados, envolvendo um processo complexo e multifacetado, embora dinâmico. Este 

processo é um processo indirecto, na medida em que a mensagem enviada nunca é igual à 

mensagem recebida, e a resposta enviada também nunca é igual à resposta recebida. Deste 

modo a comunicação é um comportamento simbólico, que envolve a codificação, no 

sentido de descrever a produção de um símbolo que a mensagem comporta, e a 

descodificação, que descreve a recepção dessa mensagem pela via do símbolo. A figura 

7.2 exemplifica este processo.  

 

Naturalmente que o facto de a língua ser semelhante implica que as falhas de 

comunicação sejam menores, facilitando desta forma o processo de comunicação entre o 

remetente e o destinatário. Esta situação verifica-se no caso dos investimentos portugueses 

no Brasil, que não obstante a existência de algumas ligeiras diferenças, referidas 

praticamente por todas as empresas – recorde-se que excepção feita à Simoldes, todas as 

restantes empresas falam da existência de uma língua semelhante, e não igual – de uma 

forma geral a comunicação entre portugueses e brasileiros é facilitada pela existência da 

língua portuguesa que ambos falam e que, nos seus traços gerais, não deixa de ser comum. 
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Figura 7.2. – Modelo de Comunicação 
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Fonte: Adler (1992, p. 65) 

 
Este facto foi constatado por estas cinco empresas, e influenciou de forma decisiva a 

celeridade dos seus respectivos processos de investimento no Brasil. Porém, para além da 

língua como factor de proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, as empresas pouco 

mais nos referiram que atestasse esta proximidade entre os dois países. Muito pelo 

contrário, estas verificaram, no desenvolvimento quotidiano das suas actividades no 

Brasil, diferenças consideráveis entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. 

 

Relativamente aos hábitos sociais que, a priori, algumas empresas consideravam ser 

semelhantes em Portugal e no Brasil, tendo por base o passado histórico comum dos dois 

países, a sua experiência no Brasil altera por completo esta percepção inicial. Esta 

situação, tendo em conta o enquadramento histórico-cultural que fizemos no capítulo 4, 

não é de estranhar, na medida em que se considerarmos, por um lado, que a sociedade 

brasileira se formou através da negação da tradição portuguesa, e por outro, que essa 

sociedade brasileira é composta na sua essência por um mix de raças e culturas – Africana, 

Europeia e Asiática – os hábitos sociais terão que forçosamente ser diferentes entre os dois 

países. Assim, a emoção e o informalismo que caracterizam as relações entre os 
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Brasileiros, contrasta claramente com a tradição e o formalismo que, por seu turno, são 

características importantes nas relações entre os Portugueses. 

 

Quanto às restantes dimensões que nos confirmam – ou negam – a proximidade 

cultural, referidas no Quadro 7.2, e que correspondem às quatro dimensões culturais de 

Hofstede, os resultados obtidos com a análise dos casos parecem estar de acordo com os 

registados por este autor. Em termos da distância ao poder, pelo que pudemos apurar das 

nossas entrevistas, pareceu-nos claro que quer em Portugal, quer no Brasil, existe um 

respeito muito grande para com o poder instituído. Porém, no Brasil, e de um modo geral, 

as cinco empresas sentiram a necessidade de definirem com precisão as hierarquias de 

forma as que os seus empregados Brasileiros soubessem a quem deviam reportar. Por 

outras palavras, as empresas sentiram a necessidade de colocar em prática sistemas de 

controlo mais rigorosos que em Portugal, dando assim a entender que no Brasil, para que 

tudo funcione dentro da normalidade, é necessário fazer reflectir de forma clara a 

organização da empresa perante os empregados. Se por um lado estes resultados estão de 

acordo com os resultados obtidos por Hofstede, na medida em que o valor do índice de 

distância ao poder para os dois países é muito próximo – 63 em Portugal e 69 no Brasil – 

por outro lado, esta necessidade sentida por parte das empresas portuguesas leva-nos a 

crer que o valor deste índice não é assim tão aproximado. Recordemo-nos que o estudo de 

Hofstede data dos anos 70, e foi realizado numa empresa norte-americana. 

 

Já no que respeita à aversão à incerteza, os resultados obtidos com as entrevistas às 

cinco empresas permitem-nos concluir haver entre Portugal e o Brasil diferenças 

substanciais, pelo menos em termos empresariais. Claramente a relação 

lealdade/estabilidade não é uma característica axiomática dos Brasileiros. Sendo estes 

capazes de lidar facilmente com situações de incerteza – de acordo com os resultados 

obtidos por Hofstede e que, em nosso entender, é o resultado de se viver num país 

historicamente caracterizado por longos períodos de instabilidade política e económica – 

não é de pressupor que eles sejam muito leais para com a empresa no sentido de se 

manterem anos a fio nesta pela estabilidade e segurança que eventualmente lhe possa 

oferecer, não hesitando em mudar de emprego com alguma frequência. Esta situação não 

tem paralelo em Portugal, daí as cinco empresas a terem referido como uma diferença 
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significativa que encontraram em termos sócio-culturais entre os Brasileiros e o 

Portugueses. 

 

Em termos da masculinidade, cujo índice mede, em termos gerais, o nível de 

competitividade existente no seio de uma sociedade, os resultados que obtivemos com as 

entrevistas permitem-nos chegar à conclusão que as relações que se estabelecem entre os 

Brasileiros, em termos de trabalho, são muito competitivas e de certa forma agressivas, 

caracterizadas em geral por um nível emocional elevado, que colocou alguns problemas à 

maioria das cinco empresas – o que aliás teve na origem na necessidade de estas 

implementarem sistemas de controlo e de coordenação mais rigorosos – e que elas não 

esperavam encontrar, pois em Portugal a situação é muito diferente. Estes resultados 

parecem estar em concordância com os resultados de Hofstede, na medida em que o índice 

de masculinidade para o Brasil era francamente superior ao registado para Portugal. 

 

Quando à dimensão do individualismo, aqui os resultados obtidos com as entrevistas 

demonstram haver uma relativa proximidade entre os dois países. As relações sociais em 

ambos países – na opinião de quase todas as cinco empresas – são caracterizadas por um 

nível de afectividade grande, que privilegia as relações de convívio social entre as pessoas. 

Assim sendo, depreende-se que o companheirismo, bem como os laços de amizade e de 

confraternização, são estimulados, sugerindo, desta forma, um maior nível de 

colectivismo. Estes resultados parecem estar de acordo com os resultados obtidos por 

Hofstede, na medida em que ao nível desta dimensão os índices entre os dois países são 

relativamente próximos – 28 em Portugal e 37 no Brasil. 

 

Em termos da forma como se encara o tempo – dimensão essencial na medição de uma 

cultura – existe uma substancial diferença entre Portugal e o Brasil, a avaliar pelos 

resultados obtidos das entrevistas. Se no Brasil o futuro é sempre risonho, conforme nos 

referem os nossos interlocutores da Cabelte e da Logoplaste, e, por conseguinte, esta 

situação molda as acções do presente, em Portugal julgamos que o passado joga um papel 

fundamental na determinação das acções do presente, na medida em que na sociedade 

portuguesa a tradição tem uma forte influência. Veja-se por exemplo a expressão típica 

portuguesa do “se Deus quiser” quando nos referimos a algo de bom que deveria 

acontecer no futuro. Conclui-se assim que a noção de tempo é muito diferente de um país 
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para o outro, o que leva a que as pessoas no Brasil encarem a vida de outra forma. 

Pegando nas palavras do Dr. José Silva Pais da Cabelte “o Brasileiro é optimista por 

natureza, apesar das péssimas condições de vida em que vivem tantos Brasileiros, como se 

sabe, fruto dos grandes desequilíbrios sociais que existem no Brasil”, verifica-se um 

grande contraste com o Português, o qual chega a ser dramático em termos das suas 

perspectivas em relação ao futuro. 

 
Perante estes resultados e interpretações, julgamos poder dizer que embora havendo 

alguns factores que nos podem levar a argumentar que entre Portugal e o Brasil existe uma 

relativa proximidade cultural, como a existência de uma língua semelhante, as diferenças 

são porém mais acentuadas do que as semelhanças. Os dados que pudemos obter através 

das entrevistas realizadas confirmam, em nosso entender, a segunda questão central de 

investigação, ou seja, a percepção ex-ante relativamente a uma estreita proximidade 

cultural entre os dois países que a maioria das cinco empresas detinha a priori, e que 

acabou por influenciar o seu processo de decisão face aos seus investimentos no Brasil, 

alterou-se para uma percepção diferente – ex-post – após o seu contacto mais directo com 

a cultura brasileira. No entanto, há que ter em conta os resultados obtidos por Costa 

(2002b), com base no índice de Kogut e Singh - o qual consiste na média aritmética das 

quatro dimensões de Hofstede (em termos da distância entre o país alvo e os outros) 

elevada a 2 – tendo verificado que, ainda assim, Portugal é um dos países culturalmente 

mais próximos do Brasil – com um índice de 0,63 de distância cultural em relação ao 

Brasil – logo após Espanha – esta com um índice de 0,37. 

 
Não obstante estes resultados de Costa (2002b), com a exposição do capítulo 4 

havíamos ficado com a percepção de que a proximidade cultural luso-brasileira poderia ser 

resumida a dois factores essenciais: 

a) a existência de uma língua comum – o português – que ainda assim não é tão comum 

como à partida se poderia supor, e estas diferenças podem justificar a dificuldade que 

houve em se obter um acordo ortográfico, que na prática está longe de ser aplicado; 

b) a existência de um passado histórico comum e, por conseguinte, a existência de 

algumas afinidades culturais, que teve por resultado a alimentação de uma retórica 

política e intelectual que consagrava uma comunidade natural luso-brasileira. 
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Embora a existência de uma língua comum se possa considerar como sendo 

efectivamente um factor de grande importância em termos do grau de proximidade 

cultural existente entre dois países, a existência de uma retórica, em prol de uma 

comunidade natural luso-brasileira, não passa disso mesmo, estimulada pelos meios 

políticos e intelectuais de ambos os países. A verdade é que a existência de uma tal 

comunidade está muito longe da realidade, pelo que, e na nossa opinião, Portugal e o 

Brasil eram, até há alguns anos atrás, quase que dois perfeitos desconhecidos, e que só 

muito recentemente se começaram a conhecer mutuamente pela via do reforço das 

relações económicas entre os dois países, que sucede não de uma forma programada e 

institucional, mas sim de uma forma perfeitamente espontânea, ou seja, o crédito pertence 

por inteiro ao papel dos agentes económicos, e neste aspecto há que salientar, uma vez 

mais, o papel das empresas portuguesas e dos seus processos de investimento no Brasil. 

 

 

77..44..  AA  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  

CCUULLTTUURRAALL  NNOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  DDAASS  

EEMMPPRREESSAASS  PPOORRTTUUGGUUEESSAASS  NNOO  BBRRAASSIILL  

Tendo visto que na maioria dos casos por nós analisados se verificou de facto uma 

percepção ex-ante relativamente ao nível de proximidade cultural entre Portugal e o 

Brasil, julgamos ser interessante agora ver os reflexos desta percepção na preparação do 

processo de investimento. 

 

Neste processo, o recurso ao envio de gestores expatriados é muito importante para as 

empresas, já que estes são a ponte de comunicação entre a sede e a filial, e o garante dos 

interesses da sede. Vimos na literatura teórica exposta no capítulo 3 que a função destes 

gestores expatriados está sujeita a uma série de condicionantes que podem determinar o 

seu sucesso ou o seu fracasso. Por outro lado, vimos igualmente que autores como Adler 

(1992) e Schneider e Barsoux (1997) defendem que as empresas tem tido muitos 

problemas ao nível da selecção e da formação destes gestores, devido a estas mesmas 

condicionantes, mas que uma abordagem diferente da sua parte poderia evitar com que 

muitos desses problemas se colocassem. A verdade é que na grande maioria dos casos os 

gestores expatriados são seleccionados unicamente com base em factores que tem a ver 
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única e exclusivamente com a sua competência profissional, o que ao nível do 

desenvolvimento das suas actividades internacionais se revela insuficiente, na grande 

maioria dos casos.  

 

Schneider e Barsoux (1997) sugerem que, para além destas competências profissionais, 

estes gestores deverão ter outro tipo de competências (ver Quadro 3.6) que devem ser 

observadas aquando da sua selecção. Estas competências irão permitir ao gestor 

expatriado lidar melhor com o choque cultural, que na maioria dos casos este sofre 

aquando da sua colocação num país estrangeiro, sujeito por isso a um ambiente cultural 

que lhe é estranho. Da sua adaptação a este ambiente dependerá o sucesso ou o fracasso da 

sua função. 

 

Porém, no caso das empresas portuguesas aqui analisadas, verificámos que na sua 

grande maioria havia da parte destas uma ideia de grande proximidade cultural de Portugal 

em relação ao Brasil. Essa percepção poderá ter tido, em nosso entender, reflexos 

negativos ao nível das exigências destas empresas para com a selecção e formação dos 

gestores que estas enviaram para o Brasil, e que possam eventualmente ter afectado 

negativamente o processo de adaptação destes. Tendo verificado que as cinco empresas 

recorreram ao envio de gestores expatriados para o Brasil, vejamos então como é que elas 

lidaram com a questão da sua selecção e da sua formação e, por conseguinte, da sua 

adaptação no Brasil. 

 

77..44..11..  OO  RREECCUURRSSOO  AAOO  GGEESSTTOORR  EEXXPPAATTRRIIAADDOO::  SSEELLEECCÇÇÃÃOO  EE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Começando a nossa análise pela Simoldes, fomos informados que durante a fase de 

arranque das suas três unidades produtivas, a empresa enviou seis gestores que foram 

ocupar os lugares de topo destas unidades, nomeadamente, a Direcção-Geral, a Direcção 

Financeira, a Direcção Comercial e a Direcção de Produção. Estes gestores foram 

importantes para a Simoldes no sentido de assegurar as linhas de orientação da empresa 

que esta havia definido, de forma a assegurar a celeridade e a segurança dos vários 

investimentos no Brasil. 

 

Situação semelhante ocorreu na Cabelte, que na fase inicial do processo de 

investimento no Brasil chegou a ter sete gestores vindos de Portugal. Estes gestores eram 
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pessoas de confiança da gestão de topo da empresa e foram para o Brasil para assegurar a 

devida prossecução do processo de investimento, dentro das linhas de orientação 

previamente definidas em Portugal. Ocuparam os lugares de Direcção-Geral, Direcção 

Financeira, Direcção Comercial, Direcção de Produção e Direcção de Recursos Humanos. 

 

Na Iber-Oleff pudemos agora actualizar estes dados, tendo sido informados que na fase 

inicial da preparação do investimento no Brasil, quer a Iberomoldes, quer o seu parceiro 

nesta joint-venture, enviaram alguns quadros ao mais alto nível para assegurar a celeridade 

e a segurança do investimento. Actualmente, a Iber-Oleff conta com três gestores 

expatriados que ocupam os cargos de Direcção-Geral, Direcção Financeira e Direcção de 

Produção. 

 

No caso da Logoplaste, houve inicialmente a presença de quatro gestores expatriados 

cuja função se fez sentir sobretudo ao nível da coordenação da implantação das quatro 

unidades de produção que a empresa tem no Brasil. Actualmente, apenas um gestor 

expatriado se encontra em função no Brasil, desempenhando as funções de Director-Geral. 

 

Quanto à Vista Alegre, vimos que se trata de um tipo de investimento diferente dos das 

restantes empresas. Enquanto estas optaram por um investimento de raiz, a Vista Alegre 

procedeu à aquisição das Porcelanas Renner, tendo alterado posteriormente a sua 

designação para Porcelanas Vista Alegre do Brasil, Ltda. Numa fase inicial subsequente 

ao processo de aquisição, a Vista Alegre procurou colocar gestores da sua confiança nos 

cargos de Direcção-Geral, Direcção Financeira e Direcção Comercial, por forma a 

provocar a “celeridade do nosso processo de aquisição no sentido de a empresa se integrar 

o mais rapidamente possível dentro da filosofia de trabalho do Grupo”, conforme nos 

refere a Dra. Liliana Cachim. Hoje em dia, apenas a Direcção-Geral e a Direcção 

Financeira, são exercidas por gestores portugueses, tendo a Direcção Comercial passado 

para um colaborador de nacionalidade Brasileira, “o qual detém um conhecimento muito 

aprofundado do mercado sul-americano”, de acordo com as palavras da nossa 

interlocutora. 

 

Desta forma, confirma-se que as empresas estudadas recorreram ao envio de gestores 

para o Brasil. As razões apontadas são semelhantes e traduzem a necessidade das 
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empresas em terem no local pessoas de confiança, que assegurassem a defesa dos seus 

interesses e a prossecução dos seus respectivos investimentos, aumentando os níveis de 

celeridade e de sucesso destes. Dando prosseguimento à resposta da alínea a) da terceira 

questão de investigação, vejamos então como se desenrolou o processo de selecção e de 

formação destes gestores em cada uma das empresas. 

 

A Simoldes tem presentemente cinco gestores no Brasil que ocupam os cargos de maior 

responsabilidade nas filiais brasileiras, como já referimos. A selecção destes elementos 

obedeceu a alguns critérios considerados importantes pela empresa, de forma a garantir o 

sucesso da escolha. Esses critérios de selecção foram: 

• Pessoas que tivessem demonstrado capacidade de iniciativa e vontade de exercer uma 

carreira internacional; 

• Pessoas que tivessem um mínimo de 3 anos de experiência na Simoldes; 

• Pessoas com idade compreendida entre os 28-30 anos, ou entre os 40-50 anos, já que os 

responsáveis da empresa entenderam que a selecção de pessoas com idade 

compreendida entre os 30-40 anos poderia ser problemática devido sobretudo a 

questões de ordem familiar que se pudessem colocar, como por exemplo filhos ou a 

situação do cônjuge e da sua carreira profissional; 

• E, naturalmente, pessoas cujo nível de qualificações fosse de grau superior e com 

conhecimentos nas respectivas áreas, ou seja, nas áreas de gestão, gestão financeira e 

gestão comercial. 

 

Após o processo de selecção com base nos critérios acima referidos, o Dr. João Justino 

informou-nos que houve a preocupação da Simoldes em fazer uma acção de formação 

com estes gestores, pois como nos adianta: 

“tivemos o cuidado de providenciar um curso de formação aqui na Simoldes que teve como 

objectivo dar a estes gestores linhas de orientação bem definidas pelas quais eles teriam de se 

guiar. Por outro lado, procurámos prestar informações várias sobre o Brasil envolvendo vários 

aspectos: aspectos culturais, legais e administrativos. Para terminar esta acção de formação, a 

qual teve uma duração de quinze dias, demos ainda alguma formação de nível técnico-

profissional”.  

 
Esta formação demonstrou, em nosso entender, uma preocupação da parte da Simoldes 

em apoiar os seus gestores no sentido de facilitar a sua adaptação no Brasil. Refira-se que 
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ao nível das informações de ordem cultural, a Simoldes facultou aos gestores 

seleccionados alguma documentação acerca dos hábitos sociais nas zonas onde estes 

gestores iriam ser colocados, por forma a facilitar a sua adaptação social. Por outro lado, 

foi feita uma breve apresentação histórica do Brasil, com incidência em factos actuais, o 

que facultou um melhor conhecimento do país. Ao nível das informações de ordem 

administrativa e legal, a empresa socorreu-se de documentação que havia solicitado ao 

ICEP e à embaixada do Brasil em Portugal, que continham informações úteis acerca 

destes aspectos. 

 

Pudemos igualmente apurar que estes gestores têm sido bem aceites pelos seus 

subordinados Brasileiros na medida em que têm sabido responder às suas solicitações, 

coordenando-as com as directrizes que emanam da sede. Mais uma vez se chama a 

atenção da importância da formação prévia que estes receberam, pois quando foram para o 

Brasil iam relativamente bem identificados com a realidade do país em vários aspectos, 

nomeadamente os de ordem laboral, o que lhes permitiu implementar uma gestão de 

recursos humanos que, tendo as suas linhas de orientação gerais definidas pela sede, se 

mostrou algo flexível e adaptada às condições locais, como tivemos oportunidade de 

verificar. Esta situação permite que a relação da sede com as filiais no Brasil seja 

caracterizada pela existência de relações saudáveis, o que se tem vindo a traduzir numa 

crescente autonomia das filais brasileiras face à empresa mãe, à medida que o volume de 

negócios se vai expandido, e que resultou na prática pela nomeação de um Director de 

Produção de nacionalidade brasileira. 

 

Na Cabelte, à semelhança do que sucede com a Simoldes, actualmente os cargos da 

Direcção-Geral, da Direcção Financeira e da Direcção Comercial, são ocupados por 

gestores portugueses que a Cabelte enviou para o Brasil. No entanto, aquando da fase de 

arranque, o número de portugueses presentes no Brasil era francamente superior, mais do 

dobro da actualidade, ocupando todos os cargos de gestão das filiais. Esta situação tem 

vindo a sofrer alterações e hoje a Cabelte já tem quadros Brasileiros a exercerem cargos de 

responsabilidade, nomeadamente na área da produção. A escolha destes gestores teve 

sobretudo em conta o nível de qualificações e a experiência no seio da empresa, revelando 

assim a preocupação de assegurar o envio de gestores que fossem da absoluta confiança da 

empresa. “Estes gestores foram enviados para o Brasil sem que lhes fosse dada qualquer 
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preparação”, conforme nos refere o Dr. José Silva Pais, ao contrário do que se passou na 

Simoldes. Este facto poderá ter dificultado o processo de adaptação ao Brasil por parte 

destes gestores, o qual foi algo complicado, pois conforme nos refere o nosso interlocutor: 

“a maioria dos gestores que enviámos para o Brasil são da região do grande Porto, habituados à 

vida das grandes cidades, em particular o Porto que, como sabe, tem uma intensa vida social. 

Quando os enviámos para o Brasil foram então confrontados com a vida de uma cidade do 

interior27, a cerca de 300 quilómetros de São Paulo e a 250 quilómetros do Rio Janeiro, sem 

grande vida cultural e social, tendo alguns deles regressado a Portugal pouco tempo depois da 

sua ida para o Brasil, argumentando grandes dificuldades de adaptação”. 

 

Ao contrário da Simoldes, a Cabelte teve uma menor preocupação, se assim se pode 

dizer, em termos do processo de selecção e de formação dos gestores a enviar para o 

Brasil. Estes foram apenas escolhidos com base na sua competência profissional e nos 

anos de empresa que já detinham, tendo sido enviados para o Brasil sem qualquer tipo de 

preparação prévia o que, em nossa opinião, terá tido reflexos negativos ao nível da sua 

dificuldade de adaptação que nos foi referido pela Cabelte. 

 

Quanto à Iber-Oleff foi-nos referido que não houve uma grande preocupação 

relativamente aos critérios de selecção. Os gestores – actualmente três – foram escolhidos 

com base na sua competência profissional e na sua experiência no seio da empresa, 

“havendo apenas a registar que dois deles já haviam exercido funções similares noutras 

filiais da Iberomoldes”, conforme nos adianta o Eng.º Joaquim Menezes. Quando à sua 

adaptação ao Brasil, “para já não notámos nada de negativo no que se refere a essa 

questão”, segundo nos diz o nosso interlocutor. Quiçá a experiência internacional de dois 

destes três gestores que o nosso interlocutor nos referiu tenha contribuído para uma 

melhor adaptação local. 

 

No caso da Logoplaste esta apenas tem, actualmente, um gestor português no Brasil, 

que exerce a função de Director-Geral. Só na fase de implementação das unidades 

industriais é que estiveram colocados no Brasil mais gestores, para assegurarem “a 

celeridade e o bom termo do nosso processo de investimento”, nas palavras do Dr. Filipe 

de Botton. Este gestor é “completamente responsável pelo desenvolvimento das 

                                                           
27 ⎯ Onde estão localizadas as duas unidades industriais 
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actividades da filial”, facto que sugere um certo grau de autonomia em algumas áreas, 

como a produção, a distribuição e comercialização, ou a gestão dos recursos humanos. 

Porém, esta autonomia é coordenada de perto pela sede, pois como nos adianta o nosso 

interlocutor, acerca da forma como a Logoplaste está estruturada e organizada: 

“A Logoplaste tem uma estrutura piramidal extremamente achatada, com directórios por países 

100% responsáveis pelo desenvolvimento dos negócios nesses países, havendo tão somente 

uma Direcção-Geral a coordenar o todo, mas de uma forma incisiva e regular.” 

 

Neste tipo de organização, o papel do gestor expatriado consiste sobretudo em conciliar 

as linhas gerais de orientação com as necessidades locais, tendo então um grande nível 

autonomia para desenvolver os negócios localmente. Segundo o que pudemos apurar, os 

critérios que estiveram subjacentes à sua escolha foram essencialmente técnico-

profissionais, mas este gestor já detinha alguma experiência internacional, pois de acordo 

com o que nos diz o Dr. Filipe de Botton, este “já tinha estado cerca de um ano a exercer 

funções numa das nossas filiais no estrangeiro”. Por outro lado, a adaptação deste gestor 

no Brasil não apresentou problemas de maior, pois “essa adaptação diria mesmo que foi 

excelente”, utilizando as palavras do nosso interlocutor, tendo sido muito bem aceite pelos 

restantes trabalhadores da empresa, em particular pelos quadros superiores que consigo 

lidam todos os dias. A sua relação com a sede é classificada pela Logoplaste como 

excelente, o que também se traduz num relação saudável entre a Logoplaste e as suas 

filiais no Brasil. Relativamente à fácil adaptação deste gestor ao Brasil, provavelmente a 

experiência internacional deste poderá ter facilitado o processo de adaptação, à 

semelhança do que sucedeu na Iber-Oleff. 

 

A condução dos negócios da Vista Alegre no Brasil é efectuada pela sua filial cujos 

principais cargos são ocupados por portugueses, nomeadamente, o de Director-Geral. A 

adaptação dos gestores expatriados não foi muito difícil, no entender dos responsáveis da 

empresa “tendo para isso contribuído a semelhança da língua e a faculdade inata que os 

portugueses têm em se adaptar quando vivem no estrangeiro”, utilizando as palavras da 

Dra. Liliana Cachim. Por outro lado conclui que, “as relações de amizade que a empresa 

tinha com vários parceiros no Brasil antes da nossa aquisição foi também importante para 

esse processo de adaptação”. De início, logo após a aquisição da Porcelana Renner, a 

Vista Alegre registou algumas resistências por parte de alguns colaboradores mais antigos, 

com os quais a empresa acabou por negociar a sua saída, injectando sangue novo na 
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empresa, o que facilitou todo o processo subsequente à aquisição. Estas resistências foram 

praticamente o único entrave à adaptação dos gestores portugueses, que foram assim 

sendo esbatidas. Por outro lado, tendo a Vista Alegre definido o Brasil e todo o mercado 

do Mercosul como uma base essencial da sua estratégia de internacionalização, a empresa 

investiu muito em marketing interno e externo, promovendo assim uma grande 

comunicação com os seus clientes internos, ou seja, os seus empregados, e com os seus 

clientes externos. 

 

77..44..22..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Recordemos então a nossa terceira questão central de investigação, alínea a) 

Se houve da parte das empresas portuguesas uma percepção ex-ante, traduzida 

numa grande proximidade cultural com o Brasil e influenciando a decisão 

conducente ao investimento de forma determinante, então: 

a) será que ela teve uma influência negativa no grau de preparação exigido em 

termos da selecção e formação dos seus gestores expatriados? 

 

Uma primeira conclusão que podemos desde já retirar da leitura dos casos é que todas 

as empresas recorreram ao envio de gestores para o Brasil como forma de assegurarem 

alguns aspectos essenciais: a defesa dos seus interesses; a celeridade dos processos de 

investimento; e a prossecução destes processos de acordo com as linhas de orientação 

previamente definidas. 

 

No que se refere porém aos processos de selecção e de formação destes gestores, os 

casos analisados diferem substancialmente entre si, com diferentes reflexos ao nível da 

adaptação destes gestores ao Brasil, argumentando desde já que em alguns desses casos 

nos parece notória a influência – negativa ou positiva – da sua percepção inicial ex-ante 

relativamente à proximidade cultural entre Portugal e o Brasil em todo o processo de 

selecção e formação destes gestores. 

 

O caso em que nos pareceu mais evidente a influência negativa da percepção ex-ante 

face a uma grande proximidade cultural luso-brasileira foi o da Cabelte. Havíamos 

referido que esta percepção havia sido neste caso um factor influente no processo de 

decisão da empresa em investir no Brasil. Porém, também referimos, ao respondermos à 
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nossa segunda questão central de investigação, que esta percepção se havia alterado, 

criando a posteriori uma percepção diferente acerca da proximidade cultural entre 

Portugal e o Brasil, motivada pela vivência quotidiana da empresa no Brasil. Por outro 

lado, havíamos ainda referido que se tratava de uma das empresas, do conjunto destas 

cinco, com menor experiência internacional, apresentando um padrão de 

internacionalização em estreita concordância com o modelo que nos é sugerido pela escola 

nórdica acerca das teorias comportamentalistas do IDE, pelo que o seu conhecimento 

acerca das operações internacionais ainda era limitado. 

 

A conjugação destes dois factores – percepção ex-ante relativamente ao grau de 

proximidade cultural luso-brasileiro, e a sua reduzida experiência internacional – levou a 

uma incorrecta preparação do processo de investimento no que toca à selecção e formação 

dos gestores que a empresa enviou para o Brasil. De facto, a empresa confirmou que estes 

gestores foram unicamente seleccionados com base em critérios de competência técnico-

profissional e da sua experiência no seio da empresa. Por outro lado, não houve a 

preocupação de lhes facultar qualquer tipo de formação acerca do Brasil, “talvez pelo 

facto de consideramos que isso não seria necessário devido à ideia que tínhamos de uma 

proximidade cultural significativa de Portugal em relação ao país”, utilizando as palavras 

do nosso interlocutor na Cabelte. A verdade é que a empresa “teve problemas com alguns 

destes gestores, pois como já lhe referi anteriormente, alguns deles quiseram regressar a 

Portugal pois não se conseguiam adaptar à vida que tinham no Brasil”. 

 

Desta forma, o caso Cabelte confirma a alínea a) da nossa terceira questão central de 

investigação. 

 

A Simoldes apresenta um caso totalmente oposto ao da Cabelte. Havíamos referido que 

a sua percepção relativa a uma proximidade cultural entre Portugal e o Brasil não havia 

sido tão influente na decisão de investir no Brasil, como o havia sido no caso da Cabelte, 

embora ela tivesse tido, ainda assim, alguma influência. Por outro lado, referimos 

igualmente que essa percepção ex-ante não se alterou significativamente com a sua 

experiência no Brasil, tendo até sido reforçada nalguns aspectos. No entanto, em termos 

da selecção e formação dos gestores que enviou para o Brasil, a empresa demonstrou uma 
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clara preocupação em minimizar eventuais problemas que pudessem surgir decorrentes do 

processo de adaptação destes ao país. 

 

Vimos que para além dos critérios de ordem técnico-profissional, a empresa introduziu 

outros critérios de ordem social e cultural no processo de selecção destes gestores, 

demonstrado, em nosso entender, uma clara preocupação com a sua adaptação ao Brasil e 

a um ambiente semelhante, mas algo diferente, que a empresa de uma forma clara detinha 

em relação ao Brasil. Ou seja, a existência de um nível de percepção ex-ante em termos do 

grau de proximidade cultural mais baixo do que na Cabelte, influenciou de forma positiva 

o processo de selecção, de formação e, por conseguinte, de adaptação dos gestores 

expatriados que a empresa enviou para o Brasil. Desta forma, e embora de forma 

contrária, julgamos que também o caso da Simoldes confirma a alínea a) da terceira 

questão central de investigação. 

 

Relativamente à Iber-Oleff, onde também se havia notado o peso no processo de 

decisão do investimento no Brasil da percepção relativa a uma grande proximidade 

cultural luso-brasileira, a qual também se alterou posteriormente, o processo de selecção e 

de formação dos gestores expatriados não parece ter sido muito influenciado por esta 

questão da proximidade cultural, já que a empresa teve sobretudo a preocupação de 

seleccionar os gestores expatriados com base em critérios técnico-profissionais. Porém, 

havíamos também referido que a empresa detinha já uma considerável experiência 

internacional, “por via da participação dos seus grupos accionistas em alianças estratégicas 

que faz com que estejamos representados em vários países”, segundo o nosso interlocutor. 

Isso fez com que a empresa introduzisse, ao nível dos critérios de selecção dos gestores 

que enviou para o Brasil, o factor experiência internacional detida, cujo nível poderá ter 

facilitado o processo de adaptação dos gestores ao país. 

 

Este caso, pela sua especificidade que decorre de ter já nascido internacional, aliado à 

juventude do seu investimento, não nos permite responder à alínea a) da nossa questão 

central de investigação. 

 

Quanto à Logoplaste, relembramos que para esta empresa a proximidade cultural não 

foi um factor influente no processo de decisão. Também referimos que isso talvez se deva 

 159



à maior experiência internacional que ela tem quando comparada com os casos da Cabelte 

e da Simoldes. Dessa forma, os critérios de selecção e de formação dos gestores que a 

empresa enviou para o Brasil foram estabelecidos ao nível técnico-profissional, tendo sido 

também importante o factor experiência internacional, à semelhança do que sucedeu no 

caso da Iber-Oleff. Neste sentido, e tendo por base a análise efectuada anteriormente, 

concluímos que este caso também não nos permite responder à alínea a) da nossa questão 

central de investigação. 

 

O caso da Vista Alegre é algo semelhante ao da Logoplaste. O grupo detém já uma 

considerável experiência internacional, pelo que a questão da proximidade cultural não se 

apresenta como um factor tão determinante ao nível do seu processo de investimento no 

Brasil. Apesar de nos ter sido referido a importância da língua como factor de adaptação, e 

a faculdade inata do português em se adaptar a ambientes culturais diferentes, ainda assim 

este caso não nos permite responder à alínea a) da nossa questão central de investigação 

pelas mesmas razões já apontadas no caso da Logoplaste. 

 

Em face destas conclusões podemos argumentar que no caso das empresas com 

reduzida experiência internacional, e que tiveram a percepção inicial ex-ante de uma 

efectiva proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, o processo de selecção e de 

formação dos seus gestores expatriados apresenta-se como sendo fundamental para 

assegurar a adaptação destes a ambientes culturais que, não obstante uma relativa 

semelhança, expressa neste caso pela comunhão de uma língua semelhante, não deixam de 

ser diferentes. Por conseguinte, a forma como estes processos são preparados determina o 

sucesso ou o fracasso destes gestores. Por outro lado, a importância destes processos de 

selecção e de formação dos gestores, tendo por base critérios de ordem cultural, parecem 

não ser tão importantes no sentido de assegurar uma melhor adaptação local dos gestores 

em empresas com maior experiência internacional acumulada. Ainda assim, factores de 

ordem cultural, como a existência de uma língua semelhante, foram referidos como tendo 

sido importantes no processo de adaptação dos gestores enviados por estas empresas para 

o Brasil. 

 

77..44..33..  OO  RREECCUURRSSOO  AAOO  GGEESSTTOORR  EEXXPPAATTRRIIAADDOO::  AA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  NNOO  BBRRAASSIILL  

Recordemos agora a alínea b) da nossa terceira questão de investigação: 
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Confirmando-se a hipótese da alínea a), que dificuldades foram encontradas pelas 

empresas portuguesas e de que forma estas poderão ter sido responsáveis por uma 

eventual mudança da percepção inicial? 

 

Pelas conclusões que acabámos de formular no ponto anterior, iremos agora 

concentrar-nos essencialmente nos casos da Simoldes e da Cabelte, uma vez que estes 

foram os dois únicos casos que nos confirmaram a alínea a) da terceira questão central de 

investigação. Assim, iremos começar pela Cabelte, que foi o caso que registou as maiores 

dificuldades em termos da gestão dos seus gestores expatriados no Brasil, situação que se 

revelou determinante para alterar a sua percepção inicial relativamente a um grau de 

proximidade cultural elevado existente entre Portugal e o Brasil, para uma percepção ex-

post bem diferente. Assim, o nosso interlocutor na Cabelte resume da seguinte forma as 

dificuldades que encontraram ao nível dos seus gestores expatriados, os quais tiveram 

numa fase inicial grandes dificuldades de adaptação: 

“Olhe, de uma forma geral tivemos inicialmente alguns problemas com os nossos gestores 

Portugueses que enviámos para lá (Brasil). Partimos do pressuposto de que a existência de uma 

língua comum aliada à faculdade inata que os Portugueses tem em se adaptar nos países 

estrangeiros, e ao encanto e sedução que alguns nos revelaram ter pelo Brasil e pelo seu povo, 

seria o suficiente para que não houvesse à partida grandes problemas de adaptação, e este foi o 

nosso maior problema que, de certa forma, em conjugação com a crise do Real em 1999 – data 

do nosso primeiro investimento – retardou a implantação das nossas duas unidades industriais.” 

 

Tal como já havíamos visto na resposta à alínea a), mais uma vez se confirma que a 

noção de grande proximidade cultural que os responsáveis da Cabelte tinham em relação 

ao Brasil, terá provocado um certo relaxamento, se assim se pode dizer, em termos dos 

requisitos exigidos pela própria empresa ao nível da preparação do processo de 

investimento, e muito particularmente no que respeita ao processo de selecção e de 

formação dos gestores expatriados. De entre as dificuldades de adaptação que nos foram 

referidas pela Cabelte, refira-se a pacatez cultural e social da cidade mais próxima junto às 

duas unidades industriais da empresa no Brasil, onde os gestores estavam a viver, e 

algumas dificuldades de ordem familiar, nomeadamente em relação aos cônjuges e filhos, 

que foram apontadas por alguns dos gestores que a empresa enviou para o Brasil. “A 

verdade é que passados cerca de 7 a 8 meses, três do sete gestores que havíamos enviado 

para o Brasil, regressaram a Portugal, e as razões deste regresso prendem-se com a 
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dificuldade de adaptação que argumentaram terem tido”, utilizando as palavras do nosso 

interlocutor, que reforça a ideia dizendo que “tal situação colocou-nos a questão da sua 

substituição. Porém, nós somos uma empresa que aprende com os erros, e aos seus 

substitutos já tivemos o cuidado de os seleccionar melhor, tendo igualmente solicitado o 

apoio dos que ficaram no Brasil no sentido de lhe ser dada uma formação prévia acerca do 

país, e muito concretamente do lugar onde iriam ser colocados”. 

 

E será que estas dificuldades de adaptação, que os gestores enviados pela Cabelte para 

o Brasil sentiram, terão contribuído para a mudança de percepção em relação ao grau de 

proximidade cultural luso-brasileiro? Responde-nos o Dr. José Silva Pais que: 

“Certamente que sim. A par das outras dificuldades que já lhe referi antes28, as dificuldades de 

adaptação sentidas por alguns dos nossos gestores teve como consequência um olhar diferente 

em relação ao Brasil, no sentido em que este, para além da língua, pouco mais tem de 

semelhante em termos culturais com Portugal.” 

 

Conclui-se, desta forma, que o caso da Cabelte confirma a hipótese levantada na alínea 

b) da terceira questão central de investigação. 

 

Quanto à Simoldes, esta teve uma experiência em tudo diferente da vivida pela Cabelte. 

Vimos que esta empresa teve a preocupação de prestar aos seus gestores que enviou para o 

Brasil uma formação prévia, a qual incluiu assuntos de âmbito histórico-cultural sobre o 

país com o objectivo de facilitar a adaptação destes gestores. Referimos que esta formação 

terá sido equacionada e dada pelo facto de a empresa não ter uma ideia tão vincada acerca 

da proximidade cultural entre Portugal e o Brasil como na Cabelte, o que a levou a se 

precaver no que respeita à melhor preparação dos seus gestores. 

 

A verdade é que, e ao contrário da Cabelte, dos cinco gestores portugueses que a 

Simoldes enviou para o Brasil, apenas um regressou passado 13 meses, e não porque este 

o tenha solicitado, mas porque “a empresa achou que devia ter em Portugal um elo de 

ligação mais forte com os seus gestores no Brasil, situação que um retornado podia 

desempenhar muito melhor do que alguém que nunca lá tivesse estado”, conforme nos 

                                                           
28 ⎯ As quais já foram referidas aquando da resposta à segunda questão de investigação 
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adianta o Dr. João Justino. Aliás, refira-se que é precisamente o nosso interlocutor o gestor 

“retornado”29. 

 

Questionado sobre a adaptação dos gestores que a empresa enviou para o Brasil, e do 

seu relativo sucesso que o exposto atrás deixa antever, o nosso interlocutor reponde-nos: 

“Para nós na Simoldes temos a consciência de que os nossos gestores adaptaram-se muito bem 

ao Brasil. Melhor do que na França. E certamente que você agora poderia perguntar porquê? 

Bem, em primeiro lugar considero que foi essencial a formação que a empresa deu a estes 

gestores – recordo-lhe fui um dos destinatários dessa formação, logo sei o que estou a dizer – e 

em segundo, nós Portugueses temos uma facilidade muito grande de adaptação a ambientes 

estranhos. A reforçar estas duas situações, temos ainda a língua portuguesa.” 

 

Em virtude deste sucesso “a percepção que tínhamos inicialmente de uma proximidade 

cultural (entre Portugal e o Brasil) não se alterou significativamente. Continuamos a achar 

que a língua portuguesa, e certos hábitos sociais muito semelhantes, são os dois grandes 

indícios dessa proximidade”, conclui o nosso interlocutor. 

 

Em relação à Simoldes acabamos por concluir que, não tendo a priori uma percepção 

de grande proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, e embora essa percepção não 

tenha sido excluída, ela não se tratou de um factor muito influente em termos da sua 

decisão em investir neste país. Logo, não se formaram grandes expectativas no sentido de 

uma maior facilidade de adaptação ao Brasil, pelo facto de este país ser ou não semelhante 

em termos sócio-culturais em relação a Portugal. Esta situação permitiu à Simoldes 

preparar o seu processo de investimento no Brasil de uma forma sólida, realista e 

cuidadosa – ao contrário do que poderá ter acontecido na Cabelte, como vimos – que se 

acabou por saldar, até ao momento, num grande sucesso para a empresa.  

 

Desta forma, julgamos que tal como para a alínea a), também a Simoldes confirma a 

alínea b) da terceira questão central de investigação, embora de uma forma completamente 

oposta em termos dos pressupostos que formulámos. 

 

Quanto às restantes três empresas – Iber-Oleff, Logoplaste e Vista Alegre – vimos que 

estes três casos não confirmaram a alínea a) da terceira questão de investigação. Referimos 
                                                           
29 ⎯ Utilizando o termo do próprio 
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que devido à sua maior experiência internacional acumulada – em particular por parte da 

Logoplaste e da Vista Alegre – o factor proximidade/distância cultural perde algum peso 

ao nível do processo de decisão, embora estas três empresas nos tenham confirmado a 

proximidade cultural, medida pela existência de uma língua semelhante, como um factor 

influente no processo de decisão – a Iber-Oleff em maior escala do que a Logoplaste e a 

Vista Alegre. Devido à maior experiência internacional que estas detém, os seus processos 

de selecção e de formação dos gestores têm sobretudo em conta critérios de ordem 

técnico-profissional, sendo também importante a experiência internacional desses mesmos 

gestores, o que à partida facilita o processo de adaptação destes a ambientes estranhos. 

Não obstante este facto, as três empresas referem a língua e a capacidade inata do 

português em se adaptar no estrangeiro como factores de sucesso na adaptação dos 

gestores que enviaram para o Brasil. Contudo, ainda assim temos de concluir que os casos 

da Logoplaste, da Vista Alegre, assim como o da Iber-Oleff, não confirmam a alínea b) da 

nossa terceira questão de investigação.  

 

Conclui-se assim que a hipótese colocada na alínea b) da terceira questão central de 

investigação apenas é confirmada pelos casos da Cabelte e da Simoldes, à semelhança do 

que já havia sucedido na resposta à alínea a) desta mesma questão, embora de formas 

análogas. A Cabelte confirma a hipótese pela negativa, já que a sua percepção ex-ante de 

grande proximidade cultural luso-brasileira teve um reflexo negativo em termos da 

selecção e da formação dos gestores expatriados que enviou para o Brasil. Estes acabaram 

por ter problemas de adaptação, os quais contribuíram de forma significativa para mudar 

essa percepção ex-ante para uma percepção ex-post. Quanto à Simoldes, este caso 

confirma-nos a hipótese da alínea b) pelas razões opostas, uma vez que a sua percepção 

ex-ante não teve reflexos negativos ao nível da selecção e da formação dos gestores que 

enviou para o Brasil, pelo que estes não tiveram grandes problemas de adaptação no 

Brasil, contribuindo de alguma forma para que a percepção ex-ante da empresa face à 

proximidade cultural entre Portugal e o Brasil não se alterasse tanto como sucedeu com a 

Cabelte. 
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77..55..  SSÍÍNNTTEESSEE  DDAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

De uma forma geral julgamos que as duas primeiras questões centrais de investigação 

foram confirmadas na totalidade pelos cinco casos analisados, embora com algumas 

diferenças que a análise que fizemos revelou.  

 

No que respeita à primeira questão central de investigação, todas as empresas referem 

que a percepção ex-ante que detinham relativamente a uma efectiva proximidade cultural 

luso-brasileira – medida pela existência de uma língua comum e pelos laços de ligação 

históricos – foi um factor influente no processo de decisão do investimento no Brasil. 

Confirma-se assim a distância cultural como sendo um factor determinante na localização 

dos investimentos destas empresas, situação que deixa entender que a internacionalização 

das empresas portuguesas parece seguir o padrão que nos é sugerido pelas teorias 

comportamentalistas do IDE, e que encaram este processo como sendo um processo de 

gradual envolvimento das empresas em operações internacionais. 

 
Relativamente à segunda questão central de investigação, todas as empresas, com 

excepção da Simoldes, afirmam que a proximidade cultural entre Portugal e o Brasil não 

se verificou pela sua experiência, alterando-se a percepção inicial que detinham, em 

particular nos casos da Cabelte e da Iber-Oleff. Segundo o que estas empresas 

argumentam, essa proximidade cultural apenas se reflecte na semelhança da língua, sendo 

que a Simoldes ainda argumenta encontrar semelhanças ao nível dos hábitos sociais, 

opinião não partilhada pelas restantes empresas. Conclui-se que, de uma forma geral, as 

empresas referiram haver mais diferenças, do que semelhanças, entre Portugal e o Brasil, 

nomeadamente: 

• ao nível das relações que se estabelecem entre as pessoas, sendo estas essencialmente 

competitivas no que respeita às relações de trabalho, e muito emotivas no que respeita 

às relações sociais; 

• ao nível da forma como as pessoas encaram o tempo, pois se em Portugal somos 

derrotistas por natureza, conforme referem alguns dos nossos interlocutores, no Brasil 

as pessoas são muito optimistas, o que as leva a considerar o futuro como sendo 

risonho, e a não se preocuparem muito com o presente, optando por uma tomada de 

comportamento do tipo “deixa andar”; 
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• ao nível da aversão à incerteza, traduzido na prática pela pouca lealdade dos 

brasileiros para com as empresas, não hesitando em mudar por “meia dúzia de 

tostões” para outras empresas, ainda que isso signifique largar uma posição cómoda e 

estável, partindo para uma posição de incerteza que uma mudança de emprego 

necessariamente acarreta. Esta situação contrasta claramente com o que se passa em 

Portugal, em que as pessoas são muito leais para com as empresas e tendem a 

acomodar-se a situações que lhes confiram alguma segurança, podendo passar uma 

vida inteira de trabalho na mesma empresa. 

 
Tais resultados sugerem uma concordância com os resultados obtidos por Hofstede ao 

comparar os índices das dimensões culturais para cada um dos países e, com excepção da 

Simoldes, demonstram claramente que estas empresas mudaram a sua percepção ex-ante 

relativamente a uma efectiva proximidade cultural luso-brasileira, expressa na comunhão 

da língua portuguesa e na existência de afinidades culturais profundas, sobretudo em 

termos dos hábitos sociais, as quais, na opinião das empresas, resultavam dum passado 

histórico comum, o que teria certamente deixado raízes da cultura portuguesa no Brasil. A 

sua experiência neste país teve como resultado a alteração dessa percepção ex-ante para 

uma percepção ex-post, a qual já não refere a existência de uma língua comum, mas sim 

“semelhante”, e muito menos refere a existência de hábitos sociais comuns, bem como a 

existência de raízes culturais portuguesas relativamente profundas no seio da sociedade 

brasileira. A este respeito julgamos, que o seguinte excerto do Dr. Silva Pais, 

Administrador da Cabelte, extraído do livro “Experiências de Internacionalização: A 

globalização das empresas portuguesas”, expressa bem esta mudança de percepção: 

“(Os Brasileiros) falam quase como nós, mas nem sempre nos entendem. Têm uma origem 

cultural praticamente comum, mas pensam de maneira completamente diferente. Têm 

descendentes lusitanos, mas sofrem influências dominadoras de outras gentes e de outras 

origens. Se pensarmos bem vamos verificar que o Brasileiro tem, muitas vezes, uma estrutura 

mental muito americanizada. Pensa o dia a dia, planeia o futuro com alguma indiferença, é 

influenciado por uma certa languidez africana, bem patente também na carga mística e religiosa 

que carrega, é pouco fiel ao seu empregador e á sua, ou seu, parceiro afectivo, é pouco rigoroso 

e formal, mas é Brasileiro e nós acabamos quase sempre por gostar dele.” 

 

São diferenças importantes, que se devem ter em conta, e que espelham na realidade 

que o Brasil e Portugal não são assim tão semelhantes ao nível sócio-cultural como à 
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partida se poderia eventualmente supor, tendo em conta a semelhança da língua e o 

passado histórico comum. No entanto, o Brasil cativa os portugueses: em termos 

económicos, porque se trata de um mercado de grandes dimensões e com um potencial de 

crescimento enorme; mas também em termos da sua cultura e das suas gentes, cuja forma 

de estar na vida parece exercer um forte fascínio nos Portugueses. 

 

Relativamente à terceira questão de investigação, parece-nos que quer no caso da alínea 

a), quer no da alínea b), apenas a Cabelte e a Simoldes parecem confirmar estas, embora 

de uma forma completamente oposta entre si. A primeira, pelos problemas que teve 

durante o processo de investimento no Brasil, não tendo revelado capacidade para os 

antever e, por conseguinte, para melhor poder lidar com eles. Pensamos que uma das 

razões que justificam esta situação tem a ver com a sua percepção ex-ante de um elevado 

grau de proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, o que talvez tenha incutido na 

mente dos seus responsáveis que tais problemas nunca se colocariam. Já a Simoldes, 

“despida” do pressuposto de uma grande proximidade cultural luso-brasileira, soube 

antever os problemas que poderia vir a ter, tendo-se preparado para poder lidar com eles. 

Contudo, ao antevê-los, ela própria demonstrou ter a consciência de que eles existiam, 

logo o seu caso confirma as duas alíneas da terceira questão de investigação. 

 
Quanto às restantes empresas, os seus casos não confirmam as duas alíneas da terceira 

questão de investigação. Julgamos que assim o é devido à sua maior experiência 

internacional quando comparadas com as outras duas, em que os factores de 

proximidade/distância cultural perdem algum peso no processo de decisão conducente ao 

investimento, em concordância com o modelo teórico de internacionalização que nos é 

proposto por Johanson e Wierdersheim-Paul (1975), Johanson e Vahlne (1977) e 

Luostarinen (1989). Não quer contudo isto dizer que os problemas de adaptação cultural 

não se coloquem em casos de empresas com mais experiência internacional. A literatura 

analisada no capítulo 3 chama a nossa atenção para esse facto. Porém, no caso concreto 

destes três casos – Iber-Oleff, Logoplaste e Vista Alegre – tal não parece ter sucedido em 

relação aos seus investimentos no Brasil. Mas a importância da língua, associada à grande 

capacidade de adaptação do português a ambientes que lhe são estranhos – factores de 

ordem sócio-cultural – e que as três empresas nos referem, são factores que em nossa 

opinião acabaram por contribuir de forma significativa para uma melhor e mais rápida 

adaptação dos gestores destas empresas a um ambiente que não lhes era familiar.  



CCAAPPÍÍTTUULLOO  88  
CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

  
As relações económicas luso-brasileiras constituem hoje em dia um tema deveras 

interessante e actual. A década de 90 testemunhou um ressurgimento destas, que se fez 

notar a todos os níveis: trocas comerciais bilaterais e fluxos de investimento, podendo-se 

sintetizar a suas principais características: 

• ao nível das trocas bilaterais, quer as exportações portuguesas para o Brasil, quer as 

importações portuguesas com origem neste país, aumentaram significativamente entre 

1993-98 (as exportações multiplicaram-se por oito, e as importações duplicaram), 

verificando-se neste período uma dimensão nunca antes registada ao nível do comércio 

luso-brasileiro de mercadorias; 

• contudo, é ao nível dos fluxos de IDE que as relações económicas luso-brasileiras mais 

evoluem, em particular os fluxos de Portugal em direcção ao Brasil, que atingiram uma 

dimensão nunca antes vista na história económica portuguesa. Por outro lado, o IDPB 

foi igualmente caracterizado por uma grande distribuição sectorial, uma vez que 

empresas portuguesas de variados sectores de actividade realizaram investimentos no 

Brasil, bem como por uma multiplicidade de actores, desde grandes grupos 

económicos, quer de capital público e privado, passando por empresas de média 

dimensão, e terminando em pequenas e médias empresas, tendo muitas destas iniciado 

a sua internacionalização precisamente pelo Brasil (Cf. Costa, 2002a, 2002b; Silva 

2002). 

 

Ao partirmos para a elaboração deste projecto de tese, tínhamos o pressuposto básico 

de que a proximidade cultural tinha sido um importante factor de decisão no processo de 

investimento das empresas portuguesas no Brasil. Este nosso pressuposto partiu da noção 

que tínhamos da reduzida experiência internacional das empresas portuguesas, quando 

comparada com a experiência das grandes EMNs actuais, tendo sido reforçado ao 

analisarmos o quadro teórico exposto no capítulo 2, em particular na sua segunda parte, 

quando introduzimos a análise das teorias comportamentalistas do IDE. 

 

Pareceu-nos haver uma estreita ligação entre o processo de internacionalização das 

empresas portuguesas, e o modelo teórico acerca deste processo que é proposto pela escola 
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nórdica, devido ao facto de esta internacionalização ainda se encontrar numa fase inicial, 

já que a economia portuguesa durante largos anos esteve fechada ao exterior, e só a partir 

de 1985, após a adesão do país à UE, é que ela inicia a sua verdadeira internacionalização. 

Este modelo nórdico introduz os conceitos de distância psicológica/cultural, os quais 

sugerem que uma empresa, cuja internacionalização está numa fase inicial, em que a sua 

experiência internacional é por isso reduzida, irá optar por investir numa primeira fase em 

países que ela considere mais próximos em termos culturais do seu país de origem. Daqui 

se depreende então a associação que realizámos entre este corpo teórico e o actual estádio 

de internacionalização das empresas portuguesas, justificando-se o nosso pressuposto 

básico de que a proximidade cultural entre Portugal e o Brasil, eventualmente percebida 

por estas empresas, tenha sido um factor determinante do seu processo de investimento 

neste país. 

 

Da análise dos cinco casos estudados, este pressuposto confirmou-se, sobretudo nos 

casos da Cabelte e da Simoldes, as duas empresas no conjunto destas cinco com menor 

experiência internacional. Mas também a Iber-Oleff, pese embora a sua já considerável 

experiência internacional, que decorre da participação dos seus accionistas em várias 

alianças estratégicas e em vários países do mundo, nos confirmou como tendo sido o 

segundo factor de decisão no seu processo de investimento a proximidade cultural. Nos 

dois restantes casos, cuja experiência internacional é já consideravelmente maior, a 

importância da proximidade cultural esbate-se, mas ainda assim nos foi referida como 

tendo sido um factor a ter conta em todo o processo de decisão conducente ao seu 

investimento no Brasil. 

 

Porém, no capítulo 4 do nosso trabalho, ao analisarmos a evolução histórica das 

relações sócio-culturais entre Portugal e o Brasil, a nossa própria percepção inicial no 

sentido de um elevado nível de proximidade cultural luso-brasileiro alterou-se, pela 

constatação evidente de que as afinidades culturais entre os dois países não eram afinal tão 

profundas como à partida se poderia supor, e que eventualmente essa noção de forte 

proximidade cultural estaria “subvertida” pela existência de uma língua comum e pelos 

laços de ligação sócio-culturais que podiam advir de um passado histórico comum. Muito 

bem, se a nossa percepção se alterou sem a experiência de vivência no Brasil, então 

colocou-se-nos a questão se a percepção das empresas portuguesas – já com uma 
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experiência de vida no Brasil – se teria mantido ou se, tal como havia sucedido connosco, 

essa percepção se teria alterado. 

 

As empresas analisadas acabaram por verificar que na realidade são mais as diferenças 

do que as semelhanças, e que os dois países não são tão próximos como as elites políticas 

e intelectuais de ambos querem fazer crer, ou desejam que assim seja. Não obstante a 

constatação dessas diferenças, ainda assim foi observado o papel fundamental da língua 

como factor de grande proximidade, talvez o único, mas que se tornou num factor decisivo 

no ultrapassar de certas dificuldades sentidas pelas empresas portuguesas no Brasil. 

 

Desta forma, constatou-se que de uma percepção ex-ante acerca da proximidade 

cultural entre Portugal e o Brasil, caracterizada pela noção de grande afinidade cultural, 

esta alterou-se para uma percepção ex-post, caracterizada por uma proximidade cultural 

luso-brasileira com base quase única e exclusivamente na “comunhão” da língua 

portuguesa. 

 

Por outro lado, a análise dos casos permitiu-nos concluir que para a alteração desta 

percepção contribuiu não apenas a constatação in loco do quotidiano brasileiro por parte 

das empresas portuguesas, mas também os problemas que estas sentiram na adaptação dos 

gestores portugueses que enviaram para o Brasil. Em particular o caso da Cabelte, pela 

negativa, e o caso da Simoldes, pela positiva, confirmam esta situação. Em relação aos 

restantes três casos, justificámos que a sua maior experiência internacional tem como 

consequência o esbatimento do peso dos factores de ordem sócio-cultural, pelo que em 

face disso não foi possível chegar às mesmas conclusões que para os casos da Cabelte e da 

Simoldes. 

 

Porém, outro factor contribuiu igualmente para esta mudança de percepção, sobretudo 

no caso da Cabelte: a constatação de que dentro do próprio Brasil existem diferenças 

culturais de região para região. Isto é um factor importante a ter conta para as empresas 

que estejam a considerar vir a investir no Brasil. 

 

A experiência prática que nos foi revelada pelos casos da Cabelte e da Simoldes, 

mostrou-nos duas situações antagónicas, onde na primeira empresa se partiu do 
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pressuposto da existência de uma grande proximidade cultural entre Portugal e o Brasil 

que influenciou, de forma negativa, o nível de preparação do seu processo de 

investimento, e na segunda, onde a ideia de uma grande proximidade cultural não era tão 

forte, situação que a nosso ver teve um reflexo positivo no nível de preparação do 

respectivo processo de investimento, o que levou a que no caso da Simoldes, as 

dificuldades sentidas não fossem tão grandes como no caso da Cabelte. 

 

Esta situação está, de certa forma, relacionada com o paradoxo da distância psíquica, 

introduzido por O’Grady e Lane (1996), com o qual os autores argumentam que as 

empresas, partindo de uma percepção errada de grande proximidade cultural, cometem 

erros na preparação dos seus investimentos, os quais muitas vezes enfrentam sérias 

dificuldades e, alguns deles saldam-se mesmo pelo fracasso. Os estudos levados a cabo 

por Costa (2002a, 2002b) acerca dos investimentos das empresas portuguesas no Brasil, 

parecem ter confirmado este argumento nalguns casos. 

 

Em face destes resultados muito dificilmente podemos falar de uma identidade cultural 

luso-brasileira como base indiscutível da formação institucional de uma comunidade 

natural entre Portugal e o Brasil, como sugerem algumas elites políticas e intelectuais de 

ambos os países. Conforme nota Silva (2002), e muito bem em nosso entender, “se 

excluirmos a questão da língua e do seu impacto mais imediato, é evidente que ela 

(identidade cultural luso-brasileira) é limitada, ou talvez mesmo, para simplificar, 

devamos admitir claramente que os dois países pertencem a áreas culturais distintas30.” 

(Silva, 2002, p. 20 da conclusão). 

 

Por outro lado, os resultados obtidos nesta investigação também nos permitem concluir 

que as empresas portuguesas fizeram mais pelo reforço das relações luso-brasileiras em 

pouco mais de meia dúzia de anos, do que toda a retórica política e intelectual existente ao 

longo de várias décadas. Porém, e em nosso entender, o poder político acabou, de alguma 

forma, por dar o primeiro passo – os grandes investimentos portugueses realizados pelas 

empresas de capital público são disso prova – “arrastando” consigo centenas de empresas 

portuguesas que ao iniciarem um movimento maciço em direcção ao Brasil, deram um 

grande passo no sentido de reforçar a internacionalização da economia portuguesa. 

                                                           
30 ⎯ O sublinhado é do autor 
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Contudo, não se pode partir do pressuposto de que este processo pode continuar a evoluir 

de uma forma natural e espontânea como o tem sido até aqui, no sentido da construção de 

uma parceria bilateral efectiva, sem que haja esforços ao nível institucional para continuar 

a promover a cooperação económica entre os dois países. Neste sentido, cabe ao poder 

político desencadear acções que visem o reforço desta parceria, ou pelo menos não criar 

dificuldades ao desenvolvimento de todo este processo. 

 

Um dos nossos interlocutores das cinco empresas em estudo lamentava-se acerca desta 

situação quando se referiu aos reduzidos apoios prestados pelo Governo Português à 

internacionalização das empresas, ao comparar com o que se passa em Espanha: 

“Se tivéssemos optado por efectuar o nosso investimento através da nossa filial em Espanha, 

asseguro-lhe que teríamos tido outro tipo de apoio que aqui não tivemos: ao nível financeiro, ao 

nível de informação prestada, e ao nível administrativo em termos do apoio que nos facultariam 

relativamente à burocracia existente no Brasil. No nosso caso dispúnhamos dos recursos 

necessários à prossecução dos nossos investimentos no Brasil. Mas sabemos de casos de 

empresas de menor dimensão que a nossa que tiveram que voltar atrás na sua intenção de 

investir no Brasil face às dificuldades encontradas em termos administrativos e financeiros.” 

 

Num mundo onde impera a globalização das actividades económicas, no sentido de 

uma crescente liberalização destas, em que a internacionalização das economias nacionais 

assume particular relevo como factor de competitividade dessas economias, torna-se 

essencial que os países e seus respectivos governos percebam isso mesmo e procurem, 

através de uma acção mais promotora do que propriamente reguladora, dinamizar a 

internacionalização das empresas como forma de dinamização da respectiva economia 

nacional.  

 

No caso do Governo Português, este tem de ter a consciência de que o processo do 

investimento português no Brasil está ainda numa fase inicial, e por isso mesmo, ainda 

não consolidado. Por um lado, ele deverá procurar assegurar-se de que os capitais 

portugueses aplicados no Brasil possam vir a contribuir para o reforço da competitividade 

do país, até porque algumas empresas por nós analisadas nos adiantaram que dentro de 

alguns anos esperam vir a desenvolver um maior volume de negócios no Brasil do que em 

Portugal. Importa assegurar que estas empresas se mantenham “portuguesas” e não se 

transformem em “brasileiras”. Por outro lado, e para dinamizar futuros investimentos de 
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empresas portuguesas no Brasil, entendemos que o Governo Português, para além da 

dinamização dos actuais instrumentos de apoio à internacionalização das empresas, 

deveria procurar criar outros, nomeadamente ao nível da informação que pode prestar aos 

agentes económicos, e no apoio administrativo que pode igualmente dar. Refira-se por 

exemplo que uma das principais dificuldades que nos foram referidas pelas empresas 

portuguesas foi o elevado nível de burocracia existente no Brasil, muito maior que em 

Portugal, pelo que julgamos que o Governo Português poderia aqui ter uma palavra a 

dizer, no sentido de facilitar os processos a nível administrativo. 

 

Uma outra medida interessante poderia passar pela promoção de fóruns, seminários e 

exposições, com a presença de empresas portuguesas já instaladas no Brasil, em que estas 

pudessem transmitir um pouco da sua experiência. Seria certamente um importante 

instrumento de informação para as empresas que eventualmente pretendam vir a investir 

no Brasil. Paralelamente a este tipo de acções, o Governo Português poderia ainda 

elaborar dossiers de informação sobre o Brasil, contendo não só informações económicas 

e políticas – como é o caso dos actuais instrumentos de informação que o ICEP 

disponibiliza – mas também sócio-culturais. 

 

Por último, e tendo em conta a alteração política que se registou bem recentemente no 

Brasil, cabe ao Governo Português procurar assegurar junto do seu homólogo Brasileiro o 

reforço institucional da cooperação económica entre os dois países, no sentido de, por um 

lado, assegurar a segurança dos investimentos portugueses já realizados no Brasil, e por 

outro lado, de reforçar o movimento das empresas portuguesas em direcção ao Brasil, 

sustentando desta forma o processo iniciado na década de 90. 

 

Resumindo esta última questão, e para darmos por concluído este nosso projecto de 

investigação, o problema que se coloca actualmente ao nível da parceria luso-brasileira 

tem a ver com a necessidade da sua organização e condução ao nível institucional, por 

forma a que lhe seja imprimida uma visão estratégica no sentido de a formalizar, 

reforçando e consolidando o movimento espontâneo que esteve na origem do seu 

incremento. Da nossa parte iremos procurar, dentro do pouco tempo disponível que temos 

por força dos compromissos de ordem profissional a que estamos sujeitos, acompanhar a 

evolução desta parceria luso-brasileira. 
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