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FACTORES EXPLICATIVOS DA PROPENSAO PARA 
EXPORTAR DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 

M. A velino de Jesus (*) 
Jose Carlos Ribeiro (**) 

Este artigo apresenta algumas conclus6es de urn projecto de investigagao 
intitulado «Motiva<_;:6es e estrategias de exporta<_;:ao, (1), agora conclufdo. 
Pretendemos aqui compreender a propensao para exportar das empresas 
exportadoras portuguesas. Neste contexto, a propensao para exportar e 
entendida como a rela<_;:ao entre o valor das exporta<_;:6es e o volume de vendas 
de uma empresa e e urn indicador representativo de uma das formas mais 
e lementares de internacionaliza<_;:ao das firmas. Supomos que, apesar de 
vivermos uma epoca em que se multiplicam os tipos cada vez mais complexos 
de internacionalizagao, urn olhar rigoroso sobre as formas primeiras e mais 
simples podera contribuir para a compreensao das novas tipologias. 0 ano de 
observa<_;:ao adoptado foi 1987, ao qual se referem todos os valores apresen
tados no presente artigo. Deve notar-se que trabalhamos apenas com empresas 
exportadoras, ficando assim de fora as empresas de propensao para exportar 
nula; deste modo os resultados agora apresentados poderao ajudar a com
preender o nfvel de envolvimento na exportagao e nao esta em si mesmo. 

1 - Metodo de investiga~ao 

A investigagao aqui apresentada e fundamentalmente empfrica, tendo re
corrido a utilizagao das informag6es obtidas atraves de urn inquerito directo 
dirigido as empresas exportadoras em 1988. A amostr_a te6rica para a 
realiza<_;:ao do inquerito foi constitufda pelas empresas exportadoras que cons
tituem o banco de dados da empresa Dun & Bradstreet, tendo sido interro
gadas precisamente 5293 empresas, isto e todas as exportadoras. A taxa de 
resposta util, isto e a rela<_;:ao entre o numero de empresas interrogadas e o 
numero daquelas que fornecem respostas utilizaveis foi de 7,7 %, o que 
equivale a 408 empresas. Estima-se que a percentagem das exporta<_;:6es da 
amostra no total das exporta<_;:6es nacionais seja de aproximadamente 30,5 %. 

Utilizando a tecnica da analise discriminante (2
), construiu-se urn modelo 

simples, procurando distinguir grupos de empresas definidos segundo as suas 
propens6es para exportar. Mais precisamente, trata-se de elaborar uma fun<_;:ao 
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linear em que a variavel dependente e o grupo de propensao para exportar e 
as variaveis independentes sao todas as caracterfsticas que se sup6e 
influenciarem a pertenga a cada grupo. 

A tftulo ilustrativo: utilizando-se esta tecnica e conhecendo-se urn deter
minado conjunto de caracterfsticas, como sejam, por exemplo, o sector de 
actividade, a localizagao da sede, o ano de infcio de exporta<;:ao, o posi
cionamento da empresa perante a subcontratagao, a existencia ou nao de 
estruturas organizacionais dedicadas a exportagao ou a reacgao das empre
sas perante os incentives oficiais a exportac;:ao, pode prognosticar-se quais as 
empresas exportadoras portuguesas que tern altas ou baixas propens6es para 
exportar. Baseando-se numa serie de empresas das quais se conhece o grupo 
a que pertencem, a analise discriminante procura a melhor combinagao linear 
das caracterfsticas desses mesmos casos por forma a servir de base a 
afectagao de empresas de quem se desconhecem os valores. 

Na analise efectuada foram exclufdas 67 empresas, ora porque nao se 
conheciam os valores de exportagao ou de vendas ora porque faltava infor
magao sobre pelo menos uma variavel discriminante. Oeste modo, os resultados 
que se apresentam respeitam somente a 341 empresas exportadoras. 

No nosso estudo, definiram-se dois grupos de empresas mutuamente ex
clusives em fungao da sua propensao para exportar: o grupo A engloba todos 
os casos (171 empresas) em que a propensao para exportar e inferior a 37 %, 
enquanto o grupo B e composto pelas 170 empresas que registam valores 
superiores. A razao de a fronteira entre os grupos ter sido estabelecida no 
ponto e=0,37 prende-se com o interesse em encontrar dois conjuntos com 
identico numero de elementos, ja que este procedimento facilita sobremaneira 
a analise e a interpretagao dos resultados, como adiante se vera. 

Seguidamente, de entre as mais de tres centenas de variaveis fornecidas 
pelas respostas ao inquerito (v. quadro 1), foram seleccionadas aquelas que se 
revelaram com maior capacidade explicadora da propensao para exportar. 0 
metodo de selecgao consistiu em analisar primeiramente todas as variaveis 
constantes daquela lista, escolhendo depois todas aquelas que apresentam 
diferengas de frequencia entre os grupos superiores a 10% (v. quadro 11). 

Definimos depois uma fungao linear em que a variavel dependente e o 
grupo de propensao para exportar e as variaveis independentes sao as 43 
caracterfsticas que se sup6e poderem influenciar a pertenga a urn ou a outro 
dos grupos. 0 objective desta fungao e o de prever com o maximo de rigor 
- e conhecendo apenas os valores das variaveis independentes - o grupo 
de propensao para exportar a que as empresas pertencem. 

A fungao procurada assume a forma: 

em que os coeficientes serao obtidos atraves da manipulagao dos dados do 
inquerito enquanto os x representam os valores assumidos pelas variaveis 
independentes ou discriminantes e D o valor da fungao discriminante ou variavel 
dependente. De notar que, atendendo ao caracter qualitative das quest6es 
colocadas no inquerito, trabalhar-se-a aqui com variaveis definidas dicotomicamente 
em que o valor 0 corresponde a «nao, e o valor 1 corresponde a «Sim••. 
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C6digo 

P1A1 
P1A2 
P1A3 
P1A4 
P1A5 
P1A6 
P1A7 
P1A8 
P1A9 
P1A10 
P1A11 
P1A12 
P1A13 

P1B1 
P1B2 
P1B10 
P1 811 
P1B13 
P1B40 

P2V1 
P2V2 
P2V3 
P2V4 

P3V1 
P3V2 
P3V3 
P3V4 

P4V1 
P4V2 
P4V3 
P4V4 

P4V1 
P4V2 
P4V3 
P4V4 

NP05--1 
NP05-2 
NP05--3 
NP05--4 
NP05--5 
NP05--6 

QUADROI 

Lista das variaveis utilizadas na investigac;:iio sobre os factores 
explicativos da propensiio para exportac;:iio 

Sector de actividade: 

Vinho. 
Alimenta~o. 
Texteis. 
Confecc;:6es. 
Madeira e cortic;:a. 
Papel e imprensa. 
Produtos quimicos. 
Calc;:ado e couro. 
Minerais nao metalicos. 
Produtos metalicos. 
Maquinas. 
Comercio. 
Outros. 

Designa!;Ao 

Localizac;:oes da sede da empresa por distrito: 

Aveiro. 
Braga. 
Leiria. 
Lis boa. 
Porto. 
Outros. 

Ano de cria~o da empresa: 

Ate 1949. 
Entre 1950 e 1966. 
Entre 1967 e 1976. 
Entre 1977e 1987. 

Anode inicio da exportac;:ao: 

Ate 1966. 
Entre 1967 e 1976. 
Entre 1977e 1982. 
Entre 1983 e 1987. 

Percentagem de capital publico: 

Entre 4 % e 36 %. 
Entre 58% e 90 %. 
100%. 
0%. 

Percentagem de capital estrangeiro: 

Entre7%e47%. 
Entre 50 % e 93 %. 
100%. 
0%. 

0 capital da empresa e controlado por empresa(s) do mesmo ramo(s). 
0 capital da empresa e controlado por empresa(s) de ramo a montante. 
0 capital da empresa e controlado por empresa(s) de ramo ajusante. 
A em pre sa controla outra(s) empresa(s) do mesmo ramo. 
A empresa controla outra(s) empresas do ramo a montante. 
A empresa controla outra(s) empresas de ramo a jusante. 
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C6digo 

NP05-7 
NPOS--8 

NP06--1 
NP06--2 
NP06--3 
NPOG--4 
NP06--5 
NP06--6 
NP06--7 
NP06--8 
NP06--9 
NP06--10 

P7-1 
P7-2 
P7--3 
P7-4 
NP7X 

P8C1 
P8C2 
P8C3 
P8C4 
P8C5 
P8C6 
P8C7 
P8C8 
P8C9 
P8C10 
P8C11 
P8C12 
P8C13 
P8C14 

NP09-1 
NP09-2 
NP09-3 
NP09-4 
NP09-5 
NP09-6 

P10V1 
P10V2 
P10V3 
P10V4 

P11A 
P11B 
P11C 

P12V1 
P12V2 
P12V3 
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Designac;Ao 

A empresa subcontrata regularmente outra(s) empresa(s). 
A empresa e subcontratada regularmente par outra(s) empresa(s). 
A pessoa que dirige a empresa: 

Detem 10% ou mais do capital da empresa. 
Dirige ou trabalha na empresa hit menos de 5 anos. 
Dirige ou trabalha na empresa ha mais de 15 anos. 
Possui um curse superior. 
0 seu pai ou avo foram dirigentes da empresa. 
Viveu no estrangeiro mais de 6 meses seguidos. 
Fala correntemente uma lingua estrangeira. 
Saiu do Pais em 1987 ao servic;:o da empresa. 
Tern menos de 35 anos de idade. 
Tern mais de 50 anos de idade. 

Volume de vendas em 1987. 
Valor de exportac;:Oes em 1987. 
Valor de importac;:6es em 1987. 
Numero de empregados em 1987. 
Exportac;:ao/volume de vendas em 1987. 

Raz6es que levam a empresa a exportar: 

lnsuficiemcia do mercado nacional. 
Superioridade do mercado exterior. 
Objective original da empresa. 
Escoar excedentes. 
Beneficiar de vantagens do Estado. 
Prestigio. 
Obter economias de escala. 
Necessidade de crescer. 
Diversificar riscos. 
Explorar vantagens das empresa. 
Procura de clientes. 
Manter contactos com o exterior. 
Crise do mercado nacional. 
Outra. 

A que foi devida a primeira exportac;:ao: 

Participac;:ao em feira no estrangeiro. 
Participac;:ao em feira no Pais. 
lniciativa de comprador estrangeiro. 
lniciativa de empresa exportadora nacional. 
Oferta de empresa a clientes potenciais. 
Outras raz6es. 

Numero de paises para onde exportou em 1987: 

Urn. 
Dais a quatro. 
Sete a dez. 
Mais de dez. 

Percentagem da exportac;:ao para a CEE. 
Percentagem da exportac;:ao para outros desenvolvidos. 
Percentahem de exportac;:ao para paises subdesenvolvidos. 
Numero de produtos exportados em 1987: 

Urn. 
Dais a quatro. 
Mais de quatro. 



C6digo 

P13A1 
P13A2 
P13A3 
P13A4 
P13A5 
P13A6 
P13A7 
P13A8 
P13A9 
P13A10 

P13A11 
P13A12 
P13A13 

P16V1 
P16V2 
P16V3 

NP17-1 
NP17-2 
NP17-3 
NP17-4 
NP17-5 
NP17-6 
NP17-7 

P18AC1 
P18AC2 
P18AC3 
P18AC4 
P18AC5 
P18AC6 
P18AC7 
P18AC8 
P18AC9 

P18BC1 
P18BC2 
P18BC3 
P18BC4 
P18BC5 
P18BC6 
P18BC7 
P18BC8 
P18BC9 

P18CC1 
P18CC2 
P18CC3 
P18CC4 

Designacao 

Principals produtos exportados em 1987: 

Vinho. 
Alimentayao. 
Texteis. 
Confecc;:oes. 
Madeira e cortic;:a. 
Papel e imprensa. 
Produtos quimicos. 
Calc;:ado e couro. 
Minerals nao metalicos. 
Produtos metalicos. 

Maquinas. 
Comercio. 
Outros. 

Causas do crescimento das exportac;:oes entre 1983 e 1987: 

Novas clientes. 
Antigos clientes. 
Ambos os factores. 

Estruturas para exportac;:ao: 

Sucursais de comercializac;:ao no estrangeiro. 
Servic;:o exportac;:ao independente da direcc;:ao comercial. 
Servic;:o exportac;:ao de pendente da direcc;:ao comercial. 
Apenas uma a Ires pessoas a cargo da exportac;:ao. 
Participa¢o em empresa de exportac;:ao. 
Outras. 
Nenhuma. 

Quem decide o inicio da exportac;:ao para urn novo mercado: 

Alta direcc;:ao. 
Direcc;:ao comercial. 
Direcc;:ao de exportac;:ao. 
Direcc;:ao tecnica. 
Direc¢o administrativa. 
Direcc;:ao de estudos. 
Direcc;:ao especial. 
Direcgao exterior. 
Outra. 

Quem decide a adaptac;:ao des produtos a procura externa: 

Alta direcc;:ao. 
Direcgao comercial. 
Direcgao de exportac;:ao. 
Direcgao tecnica. 
Direcgao administrativa. 
Direcgao de estudos. 
Direcc;:ao especial. 
Direcc;:ao exterior. 
Outra 

Quem decide a fixac;:ao do prec;:o de venda: 

Alta direcc;:ao. 
Direcc;:ao comercial. 
Direcc;:ao de exportac;:ao. 
Direcc;:ao tecnica. 
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C6digo 

P18CC5 
P18CC6 
P18CC7 
P18CC8 
P18CC9 

P18DC1 
P18DC2 
P18DC3 
P18DC4 
P18DC5 
P18DC6 
P18DC7 
P18DC8 
P18DC9 

P19V1 
P19V2 
P19V3 
P19V4 
P19V5 
P19V6 
P19V7 

P20C1 
P20C2 
P20C3 
P20C4 
P20C5 
P20C6 
P20C7 
P20C8 
P20C9 
P20C10 
P20C11 
P20C12 
P20C13 

NP21-1 
NP21-2 
NP21-3 
NP21-4 
NP21-5 
NP21--6 

P22C1 
P22C2 
P22C3 
P22C4 
P22C5 
P22C6 
P22C7 
P22C8 
P22C9 
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Direc<;ao administrativa. 
Direc<;ao de estudos. 
Direc<;ao especial. 
Direc<;ao exterior. 
Outra. 

Designa9lio 

Quem escolhe os circuitos de distribuic;;ao: 

Alta direcc;;ii.o. 
Direc<;ao comercial. 
Direc<;ao de exportac;;ii.o. 
Direc<;ao tecnica. 
Direc<;ao administrativa. 
Direc<;ao de estudos. 
Direc<;ao especial. 
Entidade exterior. 
Outra. 

Principais concorrentes da empresa: 

Empresas portuguesas. 
Empresas paises importadores. 
Empresas paises terceiros. 
Empresas portuguesas e empresas de paises importadores. 
Empresas portuguesas e empresas de paises terceiros. 
Empresas de paises terceiros e empresas de paises importadores. 
As tres. 

Principais obstaculos ao crescimento das exportac;;6es: 

Competitividade-prec;;o. 
Ausencia de ajudas do Estado. 
Dificuldades de credito. 
Concorrencia estrangeira. 
Recessii.o internacional. 
Proteccionismo des paises importadores. 
Capacidade de produ<;ao. 
Desconhecimento do mercado externo. 
Organizac;;ii.o interna da empresa. 
Proteccionisrno do Estado Portugues. 
Dificuldades burocraticas. 
Concorrencia de empresas nacionais. 
Outras. 

Raz6es da conquista, entre 1983 e 1987, de novos clientes estrangeiros: 

Participa<;ao em feira no estrangeiro. 
Participa<;ao em feira no Pais. 
lniciativa de comprador estrangeiro. 
lniciativa de empresas exportadoras nacionais. 
Oferta da empresa a clientes potenciais. 
Outra. 

Objectives na exportac;;ii.o: 

Diversificac;;ii.o de mercados. 
Crescimento das exportac;;oes. 
Aumento da propensii.o para exportar. 
Melhorar qualidade. 
Manter mercados tradicionais. 
Realizar estudos de mercado. 
Diversificar produtos. 
Outros. 
Nenhum. 



2 

C6digo 

NP23--1 
NP23--2 
NP23--3 
NP23--4 

NP23--5 

NP23--6 

NP23--7 

NP23--8 

NP23--9 

NP24-1 
NP24-2 
NP24-3 
NP24-4 
NP24-5 
NP24-6 
NP24-7 
NP24-8 
NP24-9 
NP24-10 

P25C1 
P25C2 
P25C3 
P25C4 
P25C5 
P25C6 
P25C7 
P25C8 
P25C9 

P27C1 
P27C2 
P27C3 
P27C4 
P27C5 
P27C6 
P27C7 
P27C8 
P27C9 

P26V1 
P26V2 
P26V3 
P26V4 
P26V5 

Designac;ao 

Circuito de distribuigiio mais frequente: 

Produtor nacional- agente/retalhista estrangeiro. 
Produtornacional- exportadornacional- agentelretalhistaestrangeiro. 
Produtornacional- grossistaestrangeiro- agente/retalhistaestrangeiro. 
Produtor nacional - importador estrangeiro- agente/retalhista 

estrangeiro. 
Produtornacional- importadorestrangeiro- grossistaestrangeiro

agente/retalhista estrangeiro. 
Produtornacional- exportadornacional- importadorestrangeiro

agente/retalhista estrangeiro. 
Produtor nacional- exportador nacional- grossista estrangeiro

agente/retalhista estrangeiro. 
Produtornacional- exportadornacional- importadorestrangeiro

grossista estrangeiro- agente/retalhista estrangeiro. 
Outro. 

Praticas na exportagiio: 

Diferencia produtos pela qualidade. 
Diferencia produtos pelo uso de marca propria. 
Diferencia produtos pelo design ou embalagem. 
Tem marca registada nos mercados de exportagiio. 
Pratica prego inferior a concorri:mcia. 
Pratica prego superior a concorrencia. 
Concede facilidades de creditos inferiores a concorrencia. 
Concede facilidades de creditos superiores a concorrencia. 
Usa uma gama reduzida de produtos. 
Usa uma gama variada de produtos. 

Pontes fortes na exportagiio: 

Qualidade. 
Pregos. 
Prazos. 
Versatilidade. 
lmagem da empresa. 
Distribuigiio. 
Caracteristicas do produto. 
Conhecimentos dos mercados externos. 
Outros. 

Pontes fracos na exportagiio: 

Qualidade. 
Pregos. 
Prazos. 
Versatilidade. 
lmagem da empresa. 
Distribuigiio. 
Caracteristicas do produto. 
Conhecimento dos mercados externos. 
Outros. 

Percentagem das despesas com publici dade no estrangeiro em relagiio ao 
valor total das exportag6es: 

Zero. 
Menos de um. 
Entre um e cinco. 
Entre cinco e dez. 
Mais de dez. 
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C6digo 

NP28-1 
NP28-2 
NP28-3 
NP28-4 
NP28-5 
NP28--6 
NP28-7 
NP28-8 
NP28-9 

P29V1 
P29V2 
P29V3 
P29V4 

P30C1 
P30C2 
P30C3 
P30C4 
P30C5 
P30C6 
P30C7 
P30C10 
P30C12 
P30C13 
P30C15 
P30C17 
P30C19 
P30C21 
P30C23 

P31A1 
P31A2 
P31A3 

NP31X-1 
NP31X-2 
NP31X--3 
NP31X--4 
NP31X-5 
NP31X--6 
NP31X-7 
NP31X-8 

NP31-1 
NP31-2 
NP31-3 
NP31-4 
NP31-5 
NP31-6 

Designa<;Ao 

Consoante o mercado de exportac;ao, a empresa diferencia: 

Produto. 
Oualidade. 
Pre go. 
Promor;ao. 
Distribuir;ao. 
Embalagem. 
Design. 
Materias-primas. 
Tecnicas de fabrico. 

Numero de importadores: 

Um. 
Dais a quatro. 
Quatro a dez. 
Mais de dez. 

Que medidas deveria o Estado tamar para ajudar o crescimento das 
exportar;6es: 

Desburocratizar;ao alfandegaria. 
Outras medidas de desburocratizar;ao. 
Subsidies a exportac;ao. 
Bonificac;ao das taxas de juros. 
Bonificac;ao nos premios de seguro. 
Facilidades de credito. 
Promor;6es, viagens, etc. 
Acg6es sabre o equipamento. 
Acr;6es sabre a importar;ao de materias-primas. 
Acg6es sabre o custo de transporte. 
Acg6es sabre o custo da energia. 
Negociar;ao com paises estrangeiros. 
Divulgar;ao de produtos portugueses. 
Defender a qualidade. 
Incentives fiscais. 

Incentives a exportar;ao entre 1983 e 1987: 

Requereu: 
Recebeu: 
Considera mais eficaz: 

Subsidio au comparticipar;ao. 
Beneficia fiscal. 
Bonificac;ao de jura au premia seguro. 
Facilidade no credito au no seguro. 
Assistencia tecnica/comercial do Estado. 
Facilidade na importac;ao temporaria au no draubaque. 
Outros. 
Nenhum beneficia. 

Efeitos dos incentives entre 1983 e 1987: 

lnicio da exportar;ao. 
Aumento da exportar;ao. 
Manter a exportar;ao. 
Melhorar a rentabilidade. 
Outros. 
Nenhum efeito. 



QUADRO II 

Distribui~ao das empresas segundo as variaveis dependentes ou discriminantes, 
grau de correla~ao (/}entre as variaveis e a fun~ao discriminante 

e coeficientes (a~ da fun~ao discriminante 

Variaveis discriminantes 
Grupo A Grupo B 

[e'''<37%] [e''/:.=37 %] 

NUmero Percen-
NUmero Percen-

C6digo Designa~o ai r de tagem 
de tag em 

empregados empregados 

Sector de actividade: 

P1 A2 Alimenta~o --················ 0,30754 0,06 10 62,5 6 37,6 
P1A4 Confec<f<)es ................... -0,33850 -0,11 14 36,8 24 63,3 
P1 AS Madeira e cortiga ........... -0,56294 -0,14 5 25 15 75,1 
P1 A6 Papel e imprensa .......... 0,09971 0,11 11 73,3 4 26 
P1 A? Produtos qufmicos ........ 0,38773 0,15 23 69,7 10 30,4 
P1 AS Calgado e couro ............ -0,98000 -0,17 3 17,6 14 '82,5 
P1 A10 Produtos metillicos ....... 0,23879 0,13 17 70,8 7 29,3 

Local da sede por distrito: 

P1 811 Lisboa ............................ -0,20929 0,16 57 62 35 38 
P1 8313 Porto e Braga ................ -0,01518 -0,11 55 44 70 56 

Ano de cria~o da empresa: 

P3V12 Ate 1976 ........................ -0,85063 -0,29 53 55,8 95 64,2 
P3V34 De 1977 a 1987 ............. -0,69732 0,17 97 57,7 71 42,3 

Subcontrata~o: 

NPOS--7 A empresa subcontra-
tada ........................... -0,49136 -0,14 45 40,9 65 59,1 

NPOS-8 A em pre sa e subcontra-
!ada ........................... 0,50148 0,18 25 73,5 9 26,5 

Raz6es que levam a exportar: 

P08C1 lnsuficiencia do mercado 
nacional ..................... -0,64259 -0,22 27 33,3 54 66,7 

P08C3 Objective original da 
empresa .................... -0,88498 -0,34 5 11,9 37 88,1 

P08C8 Necessidade de crescer 0,60381 0,28 42 77,8 12 22,2 
P08C9 Diversificar riscos .......... 0,70295 0,25 38 76 12 24 

Numero de pafses clientes 
em 1987: 

P10V1 Um ................................. 0,24427 0,26 33 80,5 8 19,5 
P10V5 Mais de dez ................... -0,29133 -0,27 26 29,9 61 70,1 

Percentagem export. para PVD: 

P11C3 Entre 50 % e 100 % ...... 0,82429 0,28 30 85,7 5 14,3 

Estruturas para exportagao: 

NP17-7 Nenhuma estrutura es-
pecial para exporta-
gao ............................. 0,68449 0,24 17 94,4 1 5,6 

Principais concorrentes: 

P19V1 Empresas portuguesas . -0,09822 -0,14 30 38,5 48 61,5 
P19V236 Empresas de pafses 

terceiros e ou pafses 
importadores ................ 0,54102 0,31 114 62,6 68 37,4 
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VariAveis discriminantes 
GrupoA Grupe B 

[el'' <37 %] [el'i:>~37 %] 

Numero Percen- Numero Percen-
C6digo Designa¢o ai r de tagem de tagem 

empregados empregados 

Obstaculos ao crescimento 
das exporta<f6es: 

P20C8 Desconhecimento do 
mercadoexterno ........ 0,25248 0,15 16 76,2 5 23,8 

P20C9 Organiza<fao interna da 
da empresa ............... 0,32571 0,21 25 78,1 7 21,9 

P20C12 Concorremcia de em pre-
sas nacionais ............. 0,12248 -0,11 6 30 14 70 

Razoes da conquista de no-
vos clientes: 

NP21-12 Participa<f8_o em feira .... 0,25781 -0,06 63 47 71 53 

Objectives na exporla<fao: 

P22C3 Au menlo propensao ex-
portar ......................... 0,38288 0,13 17 70,8 7 29,2 

P22C4 Melhorar a qualidade .... 0,31785 -0,09 14 38,9 22 61,1 

Praticas na exporta<fao: 

NP24---9 Gama reduzida produ-
tos .............................. 0,03384 0,16 40 65,6 21 34,4 

NP24·10 Gam a variada produtos. 0,11091 -0,09 42 43,7 54 56,3 

Pontes fortes na expcirta<fao: 

P25C3 Prazos ........................... -0,25176 -0,16 12 30,8 27 69,2 
P25C7 Caracteristicas do pro-

duto ........................... 0,30686 0,13 19 70,4 8 29,6 

Pontes fracos na exporta<f8_o: 

P27C6 Distribui<fao ................... 0,73003 0,14 18 72 7 28 
P27C8 Conhecimento dos mer-

cades externos ....... 0,48361 0,16 18 75 6 25 

Numero de importadores: 

P29V12 Um a quatro .................. 0,58467 0,37 62 72,9 23 27,1 
P29V4 Mais de dez ................... -0,14812 -0,29 44 34,1 85 65,9 

Medidas do Estado para ajuda 
a exporla<faO: 

P30C1 Desburocratiza<fao al-
fandegaria ................. f-0,10415 -0,09 10 37 17 63 

P30C3 Subsidies a exporta<faO 0,19333 0,13 40 61,5 25 38,5 

Incentives fiscais a exporta-
ta<fao em 1983-1987: 

NP31A-2 Requereu beneficio fis-
cal .............................. -0,26059 -0,22 43 36,8 74 63,2 

NP31A-3 Nao requereu nenhum 
incentive .................... -0,00157 0,19 54 65,1 29 34,9 
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VariAveis discriminantes GrupoA Grupe 8 

[e'''<37%] [e/''>=37 %] 

Numero Percen- NUmero Percen-
C6digo Designac;ao ai ' de tagem 

de tagem 
empregados empregados 

Efeitos dos incentivos entre 
1983 e 1987: 

NP32-3 Manter exportaC<ao ........ -0,49249 -0,13 19 36,5 33 63,5 
NP32-6 Nenhum efeito ............... 0,19352 0,09 25 61 16 39 

(Constante, aO) ..................... 0,28454 

Total de empresas ........ 171 50 170 50 

(') e = propensao para exportar (rela9ao entre a exportac;ao eo volume total de vendas). 

Para avaliar a utilidade da fungao discriminante consideramos a per
centagem de casos correctamente classificados pela fungao e o valor do 'A de 
Wi lk, ou seja a relagao entre a soma dos quadrados do total das diferengas, 
o mesmo e dizer a proporgao da variancia total que nao e explicada pelas 
diferengas entre grupos (v. o quadro 111). 

Por outro lado, houve que verificar se as diferengas encontradas nos 
grupos elaborados a partir da amostra sao estatisticamente significativas. Trata
se de saber qual a probabilidade de na populagao das empresas exportadoras 
de onde colhemos a amostra nao haver diferengas entre os grupos 
considerados. Um teste de hip6tese nula efectuado mostrou no caso presente 
que os dados permitem passar com exito o teste, sendo 0 o nfvel de signi
ficancia (v. igualmente o quadro 111). 

Evidentemente, as variaveis discriminantes nao tem todas a mesma 
capacidade discriminadora. Ha determinados atributos ou caracterfsticas das 
empresas que contribuem mais decisivamente para a ocorrencia de maiores 
ou menores propens6es para exportar. Tendo em vista precisamente avaliar a 
importancia de cada uma das variaveis discriminantes, poderemos, para uma 

QUADRO Ill 

Outros resultados da analise discriminante 
(Metodo directo) 

Nivel mlnimo de tolerancia- 0,001. 

Eigenvalue- 0,79. 
Lambda de Wilk- 0,56. 

Nivel de significancia- 0,0000. 

Qui-quadrado- 184. 
Numero de variaveis- 43. 

Percentagem de casos correctamente classificados- 84,75. 

Valor da fun~o avaliada na media de cada grupo: 

Grupo A- 0,884. 
Grupo B- -0,889. 
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determinada variavel, comparar as percentagens de casas que caem num ou 
noutro grupo de propensao para exportar. Pon3m, a analise discriminante 
fornece-nos um outro indicador bastante util para saber quais as variaveis de
pendentes que mais influenciam o valor da fungao. Trata-se do nfvel de cor
relagao (" entre as variaveis discriminantes e a fungao discriminante. Assim, 
por exemplo, a variavel P08C3, sendo a que apresenta um r maior, e tambem 
aquela que mais influencia a pertenga a um determinado grupo, neste caso o 
grupo B. lsto significa que quando uma empresa responde que a principal razao 
que a leva a exportar e o seu objective original, existe a forte probabilidade 
de essa empresa registar uma propensao a exportar superior a 37 %. 

2- Esboc;o dos principais resultados 

Os quadros 11, 111 e 1v evidenciam os principais resultados da investigagao 
efectuada e constituirao o elemento fundamental de referencia para os 
comentarios e conclus6es seguintes. Nestes quadros figuram somente as 
variaveis mais importantes para discriminar os grupos. Obviamente, foram 
exclufdas todas as variaveis com frequencias identicas em ambos os grupos, 
dado que estas nada explicariam sabre a propensao para exportar. 

Podemos verificar que as empresas exportadoras que desenvolvem as 
suas actividades nos sectores de calgado e couro, madeira e cortic;:a ou 
confecg6es estarao mais intensamente relacionadas com os mercados externos. 
Ao inves, os sectores papel e imprensa, produtos metalicos, produtos qufmicos 
e alimentagao tendem a escoar a grande maioria das suas produg6es no 
mercado nacional. 

Outra das quest6es presentes na investigagao foi a de saber ate que 
ponto a localizagao das empresas se liga com a propensao para exportar. 
Apenas tres distritos revelaram algumas diferengas quanto a este aspecto. 

I 

Assim, parece claro que, em geral, as empresas cuja sede social se localizou 
no distrito de Lisboa sao relativamente menos exportadoras do que aquelas 
que tem as suas actividades nos distritos do Porto e de Braga. 

As conclusoes acima referidas ja eram conhecidas por outros meios. 
Desconhecido era o facto de, quando comparamos a idade das empresas com 
a relagao entre o valor das exportag6es e o volume total de neg6cios, verificar 
que quanta mais antigas sao as empresas tanto maior sera a sua propensao 
para exportar. 

0 nosso estudo cimentou-nos a ideia que ja tfnhamos - embora nao 
partilhada por muitos outros - de que as empresas onde o peso da exportagao 
e mais reduzido assumem um comportamento mais passivo, dirfamos mais na 
6ptica da produgao ou do produto, do que aquelas empresas que veem na 
exportagao uma forma importante de desenvolvimento dos seus neg6cios. 
Efectivamente, o grupo de empresas com maiores propens6es para exportar 
assume um posicionamento mais agressivo e, por conseguinte, mais orientado 
para o mercado. -

Os resultados apresentados no quadro 1v sao bastante elucidativos quanta 
a esta ideia. Se repararmos no conjunto de atributos mais frequentes no grupo 
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QUADRO IV 

As caracteristicas das empresas exportadoras portuguesas 
segundo a sua propensao a exportar 

Propensao principal 

Variavel principal 
GrupoA Grupo B 

[e'''<37%] el1l> = 37 %] 

Papel e imprensa. 

Produtos metalicos. Calc;:ado e couro. 
Sector de actividade ................... Madeira e cortic;:a. Produtos quimicos. 

Alimentac;:a.o. Confecc;:6es. 

Local da sede por distrito ............ Lisboa. Porto e Braga. 

Anode criac;:a.o da empresa ........ De 1977 a 1987. Ate 1976. 

Su bcontratac;:a.o ........................... E subcontratada. Subcontrata. 

Necessidade de crescer. Objectivo original da empresa. 
Raz6es que lev am a exportar ..... 

Diversificar riscos. lnsuficiencia do mercado nacional. 

Nu mero de paisesclientes em 1987 Urn. Mais de dez. 

Percentagem de exportac;:ao para Entre 50% e 100 %. 
-

PVD. 

Estruturas para exportac;:ao ......... Nenhuma estrutura especial -

para exportac;:ao. 

Principais concorrentes ............... Empresas de paises e ou Empresas portuguesas. 
paises importadores. 

Desconhecimento dos mer- Concorrencia de empresas na-
Obstaculos ao crescimento da cados externos. 

exportac;:ao. Organizac;:ao interna da em- cionais. 

pres a. 

Raz6es de conquista de novos - Participac;:a.o em feira. 
clientes. 

Objectivos na exportac;:ao ............ Aumento propensao exportar. Melhorar a qualidade. 

Praticas na exportac;:ao ............... Gama reduzida produtos. Gama variada produtos. 
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Propensao principal 

Variavel principal 
GrupoA Grupo B 

[e'"<37%) e'''> = 37 %) 

Pontos fortes na exportagao Caracteristicas do produto. Prazos. 

Pontos fracos na exportagao 
Distribuigao. 
Conhecimento dos mercados -

externos. 

Numero de importadores ............ Dois a quatro. Mais de dez. 

Medidas do Estado para ajudar a Subsidio a exportagao. Desbu rocratizagao alfandegaria. 
exportagao. 

Incentives fiscais a exportagao em Nao requereu nenhum in- Requereu beneficia fiscal. 
1983-1987. centivo. 

Efeitos dos incentives entre 1983 e Nenhum efeito. Manter exploragao. 
1987. 

(') e = propensao para exportar (rela9ao entre a exporta~o eo volume de vendas). 

das empresas menos internacionalizadas pela via da exportagao verificamos 
que sao mais correntes as seguintes situagoes: 

- afirmam que as razoes que levam a empresa a exportar sao a 
necessidade de crescer e de diversificar riscos; 

-sao subcontratadas regularmente por outra(s) empresa(s); 
-tern uma gama reduzida de produtos; 
- entendem que o ponto forts da empresa nos mercados de 

exportagao sao as caracterfsticas dos produtos; 
- indicam que os maiores obstaculos ao crescimento da ex

portagoesda empresa sao o desconhecimento dos mercados 
externos e a propria organizagao interna da empresa; 

- apontam a distribuigao como urn ponto fraco da empresa; 
- nao tern nenhuma estrutura especialmente destinada a exportagao; 
- possuem uma carteira de clientes muito reduzida; 
- concentram parte importante das suas exportag6es nos pafses 

emvias de desenvolvimento; 
-tern como principais concorrentes empresas dos parses im

portadores ou empresas de parses terceiros; 
- consideram que os incentivos do Estado a exportagao nao tiveram 

nenhum efeito na actividade da empresa; 
- entendem que a melhor forma de o Estado estimular a exportagao 

e a concessao de subsrdios ou comparticipagoes. 

E francamente not6rio que o grupo de empresas com propensao a 
exportar inferior a 37 % encontra os maiores constrangimentos a expansao das 
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s uas vendas ao exterior em aspectos organizativos internos e ou em quest6es 
comerciais, como o numero de clientes e a diversificac;ao de mercados, ao 
mesmo tempo que assenta as suas vantagens concorrenciais nas 
caracteristicas da sua produc;ao. Por ultimo, estas empresas opinam que o 
Estado deve assumir urn papel paternalista, ajudando financeiramente as 
empresas. 

Por seu turno, para alem da ja referida importancia do sector de actividade 
e do ano de criac;ao da empresa, existe urn leque variado de atributos que 
distingue aquelas empresas relativamente mais vocacionadas para a actividade 
exportadora. Basicamente, constata-se que no grupo das empresas com 
maiores propensoes para exportar a componente exportac;ao e encarada como 
uma questao estrategica, donde resulta o papel fundamental de uma actuac;ao 
mais cuidada ao nfvel da func;ao comercial, bern como ao nivel do 
aproveitamento das facilidades concedidas pelo Estado a exportac;ao. Na 
verdade, os resultados apresentados nos quadros 11 e 1v permitem concluir que 
as empresas apresentam mais frequentemente as seguintes caracteristicas: 

-a exportac;ao surge em resultado de urn objectivo original da em
presa e como forma de ultrapassar a dimensao insuficiente do 
mercado nacional; 

-a concorremcia das empresas portuguesas constitui urn obstaculo 
ao crescimento das exportac;oes; 

- e mais frequente recorrer a subcontratac;ao regular de outra(s) 
empresa( s); 

- e forte a propensao de empresas em que o numero de parses 
clientes e o numero de importadores sao superiores a 1 0; 

- a participa<;ao em feiras no Pafs ou no estrangeiro e frequentemente 
apontada como responsavel pela conquista de novas clientes; 

- o objectivo, relativamente a exportac;ao, que mais as distingue e 
a referencia a melhoria da qualidade; 

- o cumprimento de prazos e o ponto forte na exportac;ao que mais 
se destaca em comparac;ao com o outro grupo de empresas; 

-a disponibilidade de uma gama variada de produtos e uma pratica 
corrente na exportac;ao; 

- o incentivo a exportac;ao mais utilizado foi o beneficia fiscal; 
- o efeito dos incentives concedidos pelo Estado neste perfodo que 

mais diferencia este grupo de empresas foi o da manutenc;ao da 
exportac;ao; 

- finalmente, a medida solicitada ao Estado para ajudar o cres
cimento das exporta<;6es que mais diferencia estas empresas e 
a desburocratizac;ao alfandegaria. 

3 - Conclusao 

Os resultados obtidos e apresentados nos quadros em anexo merecerao 
comentarios diversificados, consoante a perspectiva do observador. Do nosso 
ponto de vista, queremos chamar a atenc;ao para os aspectos que podem 
constituir factores de sucesso ha elaborac;ao das estrategias de exportac;ao 
das firmas portuguesas. Devem ser destacados cinco elementos fundamentais. 
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Tres destes elementos sao da esfera do processo de prodU<~ao: a pratica 
regular de subcontratag6es, a procura consciente e sustentada da qualidade 
dos produtos e a oferta de gama variada de produtos de acordo com a 
multiplicidade dos segmentos de mercado. Os restantes dois elementos que 
destacamos cabem no ambito da polftica comercial: a participagao em feiras 
e o cumprimento dos prazos acordados. Os cinco elementos que acabamos 
de referir deverao, a nosso ver, constituir os principais eixos das empresas 
nacionais que visem a penetragao e a consolidagao profunda dos mercados 
externos. 

Lisboa, 30 de Setembro de 1990. 
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