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Abstract 

The internationalization of SMEs, while showing clear benefits for countries and firms, 

shows greater difficulty than for large enterprises. Given the composition of the Portuguese 

business context, coupled with the existence of support that promotes the 

internationalization of SMEs, it is important to understand the real effectiveness of the 

support granted. Although some extant studies have focused on the importance of policies 

for the internationalization of SMEs, they often did so through measures of perception.  

The present study aims to fill this gap by analyzing the objective impact of the Sistema de 

Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME in the export performance/ effectiveness 

of a group of SMEs located in Portugal and, additionally, to understand the factors that affect 

such performance. 

Methodologically, we used exploratory and causal analyses, which involved the estimation of 

logit and Poisson regression models, based on a sample of 322 projects, involving 302 

distinct companies. 

The results suggest that the selected policy instrument produced a positive impact on the 

internationalization process of SMEs. Performance in this process, in terms of entering into 

new markets, is positively affected by SMEs’ innovative capacity as well as their collaboration 

with consultants (networks) and the possession of highly qualified human capital. In contrast, 

the participation of foreign capital inhibits the diversification of markets. 

 

Keywords: Public policy; Internationalization; SMEs; Portugal; Logit models; Poisson 

regression 

JEL Codes: C01, F10, F13, F42, M16 

 

  



iii 

Resumo 

A internacionalização de PME, embora apresente benefícios evidentes para os países e para 

as empresas, revela uma dificuldade acrescida relativamente às grandes empresas. Atendendo 

à composição do tecido empresarial Português, aliado à existência de apoios que promovem 

a internacionalização de PME, importa compreender a real eficácia dos apoios concedidos. 

Embora alguns estudos incidam sobre a importância das políticas para a internacionalização 

de PME, fazem-no frequentemente por via de medidas de perceção. O presente estudo visa 

colmatar esta lacuna, analisando o impacto objetivo do Sistema de Incentivos à Qualificação 

e Internacionalização de PME no desempenho/ eficácia de exportação de um conjunto de 

PME localizadas em Portugal e, adicionalmente, compreender os fatores que influenciam 

esse desempenho. 

Metodologicamente, recorremos a uma análise exploratória e de causalidade, que envolveu a 

estimação de um modelo logit e regressão de Poisson, tendo por base uma amostra de 322 

projetos, envolvendo 302 empresas distintas.  

Os resultados sugerem que o instrumento de política produziu um impacto positivo sobre o 

processo de internacionalização das PME. Adicionalmente, o desempenho neste processo, 

no que concerne à entrada em novos mercados, é positivamente influenciado pela capacidade 

inovadora da PME, bem como pela colaboração com consultores (redes de relacionamentos) 

e pela posse de capital humano de qualificação superior. Em contraste, os resultados sugerem 

que a participação de capital estrangeiro limita a diversificação de mercados. 

 

Palavras-chave: Política pública; Internacionalização; PME; Portugal; modelos Logit; 

regressão de Poisson  

Códigos JEL: C01, F10, F13, F42, M16 
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1. Introdução 

As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento de um país (Paul, Parthasarathy, & Gupta, 2017). Os avanços tecnológicos, 

bem como o surgimento de acordos regionais de cooperação económica e a liberalização do 

comércio mundial criaram condições para que as PME estabelecessem contacto com os 

mercados internacionais (Hashim, 2015; Ribau, Moreira, & Raposo, 2016), do qual resultam 

importantes benefícios para as economias e empresas nacionais.  

Do ponto de vista das economias, a entrada nos mercados globais possibilita a criação de 

emprego, a inovação, a melhoria da produtividade das organizações nacionais e, assim, o 

desenvolvimento económico (Hashim, 2015; OCDE, 2017). Ao nível da empresa, reduz a 

dependência do mercado interno e possibilita o aproveitamento de economias de escala ao 

alargar o leque de clientes abastecidos (Lages & Montgomery, 2004). A experiência adquirida 

no contexto internacional também pode ser utilizada pelas empresas para reforçar a sua 

competitividade doméstica (Langseth, O'Dwyer, & Arpa, 2016). 

Contrariamente às grandes empresas que, ao longo do tempo, desenvolveram os seus 

recursos e capacidades, incluindo o conhecimento prático da equipa de gestão, os recursos 

tecnológicos e demais, as PME, em geral, não dispõem de tais recursos e capacidades, pelo 

que o processo de internacionalização impõe às mesmas um desafio superior (Paul et al., 

2017). As mudanças inerentes ao novo contexto negocial tornam as PME frágeis, pelo que 

o apoio fornecido pelos seus governos, nomeadamente ao nível da qualificação, do 

financiamento e dos incentivos fiscais é crucial para que estas organizações fiquem aptas para 

desenvolver as suas capacidades e competir internacionalmente (Hashim, 2015).  

A mais recente crise económica e financeira que se iniciou em 2007 produziu consequências 

nefastas ao nível do desempenho económico dos países afetados; como resultado, a grande 

maioria dos países da União Europeia (UE) utilizou a exportação como uma possível 

estratégia de crescimento, fazendo sobressair o papel das políticas públicas de promoção de 

exportações (Élteto & Antalóczy, 2017). 

A grande maioria dos estudos que se ocupam da internacionalização de PME aborda outros 

tópicos que não o das políticas de apoio à internacionalização, especificamente, o processo 

de internacionalização (Bell, McNaughton, Young, & Crick, 2003; Dominguez & Mayrhofer, 

2017), as suas determinantes (e.g., Hollenstein, 2005; Olejnik & Swoboda, 2012) e barreiras 
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(e.g., Korsakiene, 2012; Kahiya, 2013). Embora alguns desses trabalhos relevem o papel das 

políticas governamentais enquanto determinante da internacionalização, fazem-no de forma 

genérica, tendo por base os testemunhos fornecidos pelos fundadores das empresas e/ ou 

pelos gestores responsáveis pelas decisões internacionais.  

Os estudos existentes no âmbito da internacionalização de PME e políticas de apoio tendem 

a abordar três tópicos centrais: o papel das políticas enquanto impulsionador das operações 

externas (e.g., Crick & Jones, 2000; Hashim, 2015; Zhang, Gao, Wheeler, & Kwon, 2016), a 

sua eficácia no desempenho internacional (e.g., Alvarez, 2004; Shamsuddoha, Ali, & Ndubisi, 

2009), e a perceção da gestão acerca da sua utilidade (e.g. Crick & Jones, 2000; Hauptman, 

Bobek, Cancer, Perko, & Vide, 2011; Ayob & Freixanet, 2014). Estes estudos aferem a 

importância das políticas públicas para a internacionalização de PME de uma forma genérica 

e com base em medidas de perceção e não em medidas objetivas de desempenho.  

A presente dissertação pretende colmatar esta lacuna da literatura, apresentando evidência 

empírica do impacto de uma política pública de incentivos recorrendo a dados objetivos que, 

por um lado, retratam a situação das PME em termos de número de novos mercados, 

comparando o antes e o após o usufruto do Sistema de Incentivos e, por outro, permitem 

analisar a previsão que as PME formularam sobre os mercados em que planeavam entrar 

com o apoio público, em número e volume de negócios, e os mercados que efetivamente 

alcançaram 1 ano após o término da medida de apoio (em número e volume de negócios). 

Para além da relevância prática – o apoio destinado à internacionalização de PME tem-se 

apresentado, nos últimos anos, em Portugal, tal como na generalidade dos países Europeus, 

como um desígnio político (Élteto & Antalóczy, 2017) –, pelo melhor do nosso 

conhecimento não existem estudos empíricos que abordem o impacto objetivo de uma 

medida de política concreta no processo de internacionalização de PME. 

Metodologicamente, o processo de recolha de dados envolveu a construção de uma base de 

dados pela autora da dissertação a partir dos relatórios de candidatura (relatório ex-ante) e dos 

relatórios finais (relatório ex-post, realizados, em média, 1 ano após a conclusão do projeto) 

de um conjunto de PME industriais localizadas em Portugal relativos ao Sistema de 

Incentivos (SI) à Qualificação e Internacionalização de PME/ Projetos Individuais e de 
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Cooperação do Programa Operacional COMPETE.1 Esta base de dados inclui informação 

relativa a 322 projetos aprovados. 

Em termos de análise recorremos a métodos de natureza exploratória e de causalidade. Em 

concreto, a análise exploratória envolveu a comparação das previsões formuladas pelas PME 

(na candidatura ao SI), quanto ao número de mercados em que planeavam entrar e ao volume 

de negócios a realizar em cada um desses mercados, com as concretizações efetivas 

observadas no ano pós-projeto (em média, 1 ano após a data de conclusão do projeto), bem 

como dos mercados em que as PME operavam no ano pré-projeto (ano fiscal anterior ao 

ano da candidatura) e no ano pós-projeto. A análise de causalidade recorre a técnicas 

econométricas adequadas (modelo logit e regressão de Poisson) para aferir o impacto de um 

conjunto relevante de determinantes (e.g. inovação, capital humano, capital estrangeiro) no 

desempenho/ eficácia relativa das PME no que concerne ao processo de internacionalização 

condicional ao acesso ao SI. 

A presente dissertação encontra-se estruturada como se segue. Na Secção 2 procede-se à 

revisão de literatura sobre políticas públicas de incentivos e o processo de internacionalização 

de PME. Na Secção 3 encontram-se as considerações de natureza metodológica. Na Secção 

4 são apresentados e discutidos em detalhe os principais resultados empíricos. Na Secção 5, 

constam as principais conclusões do estudo, assim como as limitações associadas ao mesmo 

e vias para investigação futura. 

 

  

                                                
1 http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC06-SI-2015-Internacionalizacao-das-PME, 
acedido em novembro de 2017. 
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2. Revisão de literatura sobre políticas públicas e o processo de 

internacionalização de PME 

2.1. O processo de internacionalização de empresas: principais abordagens teóricas 

A internacionalização enquanto “processo de adaptação das operações das empresas 

(estratégia, estrutura, recursos, etc.) ao ambiente internacional” (Calof & Beamish, 1995: 

116), tem sido, ao longo dos últimos anos, uma tendência seguida pelas PME como resposta 

às oportunidades e ameaças subjacentes à globalização económica (Nkongolo-Bakenda, 

Anderson, Ito, & Garven, 2010; Schellenberg, Harker, & Jafari, 2017). Os modos de entrada 

no mercado externo variam desde o modo mais básico, a exportação, até ao modo que requer 

maior compromisso de recursos, o investimento direto estrangeiro (IDE), passando por 

modos contratuais alternativos, tais como as alianças estratégicas (Schellenberg et al., 2017). 

No âmbito dos negócios internacionais, a literatura que versa a internacionalização de PME 

fá-lo, comumente, com recurso a duas teorias contrastantes: o modelo de Uppsala (Johanson 

& Wiedersheim�Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977), frequentemente denominado por 

modelo tradicional de internacionalização, e a abordagem das born global (Rennie, 1993). 

Contudo, a internacionalização das PME não tem necessariamente de se desenrolar nestes 

termos, podendo seguir um rumo não-linear (Oesterle, 1997; Dominguez & Mayrhofer, 

2017).  

 

2.1.1. Modelo de Uppsala 

O modelo de Uppsala (Johanson & Wiedersheim�Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977) 

assume a internacionalização como um processo evolutivo.  

Desenvolvido por Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) e complementado por Johanson & 

Vahlne (1977), o modelo de Uppsala aponta o conhecimento (acerca dos mercados externos) 

como o driver da expansão internacional. A falta de recursos e de conhecimento que as 

empresas experimentam aquando do início da sua internacionalização está na base do 

aumento gradual do seu envolvimento nos mercados estrangeiros (Johanson & Vahlne, 

1977). É um processo que, regra geral, se inicia com a exportação, de forma esporádica e 

então através de um agente, uma vez que é o modo de entrada menos exigente em termos 

de recursos e envolve menor risco (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson & 

Vahlne, 1977). À exportação seguem-se etapas que requerem maior envolvimento de 
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recursos, nas quais as empresas se envolvem internacionalmente através de subsidiárias 

comerciais e então subsidiárias produtivas (Johanson & Wiedersheim�Paul, 1975). O 

crescente compromisso com os mercados internacionais surge como um resultado do 

conhecimento obtido a partir do desenvolvimento de atividades nos mesmos (Johanson & 

Vahlne, 1977). Da mesma forma, a distância psíquica, definida por Johanson & Wiedersheim-

Paul (1975: 308) como “a soma dos fatores que impedem ou perturbam os fluxos de 

informação entre empresas e mercados”, tais como diferenças entre níveis culturais e 

linguísticos, desempenha um papel importante na escolha do país de destino. Dado que a 

proximidade psíquica permite a redução de custos e riscos, as empresas tendem a expandir-

se, numa fase inicial, para países mais próximos psiquicamente, alargando a sua área de 

atuação, de forma progressiva, para os mais distantes (Johanson & Wiedersheim�Paul, 

1975). 

 

2.1.2. A abordagem das born global 

A abordagem das born global (Rennie, 1993) reconhece, para algumas empresas, um hiato 

temporal reduzido entre a sua fundação e o seu primeiro contacto internacional. 

Esta perspetiva preconiza que a internacionalização das empresas pode não seguir um 

processo gradual baseado em estágios, conforme proposto pelo modelo de Uppsala. A 

criação da terminologia born global (Rennie, 1993), surge para caracterizar um conjunto de 

empresas que, desde a sua formação ou muito próximo disso, demonstraram um rápido 

crescimento internacional. De acordo com Bell (1995), estas são empresas de reduzida 

dimensão e de forte índice tecnológico que muito precocemente adotaram uma visão 

orientada para os mercados internacionais (Oviatt & McDougall, 1994). Contrariamente às 

empresas tradicionais, a atividade das born global é mais fortemente influenciada pela geração 

de valor acrescentado e pela maximização dos proveitos do que pela prevenção da tomada 

de risco, o que resulta numa expansão internacional independente da distância psíquica 

(Dominguez & Mayrhofer, 2017).  

A internacionalização nem sempre sucede um período prévio de exploração do mercado 

doméstico. As born global, empresas intensivas em conhecimento, tendem a expandir-se, em 

simultâneo, para os mercados domésticos e internacionais, contudo, em certos casos, podem 

iniciar as suas atividades internacionais antes mesmo de se estabelecerem no mercado 
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doméstico (Bell et al., 2003). Tal facto pode resultar das experiências anteriores do 

empreendedor (Bell, 1995), pelo que o mesmo desempenha um papel crucial no rumo 

estratégico seguido pela empresa.  

 

2.2. Especificidades do processo de internacionalização das PME 

O modelo de Uppsala e a abordagem das born global são perspetivas teóricas que diferem 

substancialmente no que respeita à velocidade e ao padrão de internacionalização. As 

empresas tradicionais, que seguem um padrão de internacionalização assente em etapas, 

tendem a explorar o mercado doméstico antes da expansão internacional para mercados 

psiquicamente mais próximos (Johanson & Vahlne, 1977). As born global, por sua vez, 

expandem-se internacionalmente a um ritmo superior (Rennie, 1993), em alguns casos antes 

da expansão doméstica, noutros, em simultâneo (Bell et al., 2003), no entanto, a escolha do 

destino não é influenciada pela distância psíquica (Dominguez & Mayrhofer, 2017). 

A falta de recursos e de conhecimento que as empresas tradicionais experimentam quando 

iniciam a sua expansão internacional coloca-se como um entrave à operação externa, o que 

se reflete no seu envolvimento gradual nos mercados internacionais à medida que os níveis 

de conhecimento aumentam (Johanson & Vahlne, 1977). As born global, apesar de intensivas 

em conhecimento (Bell et al., 2003), estão igualmente limitadas em termos de recursos, uma 

vez que, por norma, o seu tamanho é reduzido e a sua criação é recente, considerando o 

período que decorre entre a sua fundação e a internacionalização (Oviatt & McDougall, 

1994). 

Tendo em conta as particularidades intrínsecas às PME, ambas as abordagens reconhecem a 

importância da pertença a uma rede de relacionamentos nos primeiros passos no exterior 

(Schweizer, Vahlne, & Johanson, 2010). O fortalecimento da posição no seio da rede é um 

processo que passa, essencialmente, pelo aumento da confiança e do compromisso entre 

parceiros, fatores essenciais para tornar possível a partilha de recursos (Johanson & Vahlne, 

2009). Para além de potenciar a construção de confiança e compromisso, as redes de 

relacionamentos também promovem a aprendizagem. O desenvolvimento de um forte 

compromisso com os parceiros torna possível que a empresa construa a sua base de 

conhecimento, crucial para identificar e/ ou criar oportunidades, pelo que a escolha do 

mercado e do modo de entrada no mesmo são decisões sobre as quais a rede exerce influência 

(Johanson & Vahlne, 2009).  
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As empresas tradicionais tendem a acompanhar a expansão internacional dos seus clientes 

domésticos (Bell, 1995; Dominguez & Mayrhofer, 2017). Por norma, estabelecem-se nos 

mercados externos através de exportações indiretas, uma estratégia de entrada bastante 

convencional (Bell et al., 2003; Dominguez & Mayrhofer, 2017). Segundo Coviello & Munro 

(1997), o modelo tradicional de internacionalização assente em estágios pode ser aprimorado 

por via da pertença a uma rede de relacionamentos, que parece encurtar as etapas do 

processo. 

A internacionalização das born global é tida como o resultado do investimento em redes de 

relacionamentos (Coviello & Munro, 1997), pelo que os clientes, fornecedores e outros 

parceiros de rede são players fundamentais na sua expansão no exterior (Bell et al., 2003). Os 

novos empreendimentos são mais propensos a adotar diversos modos de entrada (Coviello 

& Munro, 1997), tais como contratos de licenciamento e criação de alianças estratégicas (Bell 

et al., 2003). O desenvolvimento de alianças faculta a este tipo de empresas importantes 

recursos, tais como capacidades de fabricação e comercialização, em falta até então dada a 

sua natureza (Oviatt & McDougall, 1994). 

No entanto, a trajetória internacional de cada empresa é única e ajustada ao seu contexto 

organizacional (Bell et al., 2003). Evidências sugerem que o rumo internacional das PME 

pode concretizar-se por caminhos que não os propostos pelas abordagens acima referidas, 

podendo alternar entre episódios de internacionalização e de desinternacionalização 

(Oesterle, 1997; Bell et al., 2003; Dominguez & Mayrhofer, 2017). Isto parece ser consistente 

com a ideia de que a internacionalização das PME tradicionais pode incluir etapas de 

internacionalização seguidas pelo reforço ou pela redução do compromisso (Oesterle, l997; 

Dominguez & Mayrhofer, 2017). Os resultados decorrentes de cada fase e as características 

específicas da empresa, tais como os recursos financeiros e humanos, a visão global do gestor 

internacional, e demais, são responsáveis pela prossecução ou mudança da estratégia 

internacional (Berry, 1998; Dominguez & Mayrhofer, 2017). 

Welch & Welch (2009) abordam o conceito da “reinternacionalização”, processo que propõe 

a entrada nos mercados externos após um período de tempo seguido à retirada, total ou 

parcial, dos mesmos. Dominguez & Mayrhofer (2017), sugerem que uma etapa de retração é 

seguida por uma etapa de reorganização estratégica. Após esse período, as PME regressam, 

por norma, aos mercados (Dominguez & Mayrhofer, 2017). 
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2.3. Políticas públicas centradas na promoção da internacionalização  

2.3.1. Mecanismos teóricos que ligam as políticas públicas à internacionalização  

A expansão internacional requer uma base adequada e consistente de conhecimento e de 

recursos que a generalidade das PME não detém, condicionando, assim, a sua capacidade de 

contornar os obstáculos e prosperar nos mercados internacionais sem auxílio externo 

(Wilkinson & Brouthers, 2006; Suh, Yi, & Houston, 2011; Paul et al., 2017).  

As políticas públicas de promoção/ assistência à exportação dizem respeito ao conjunto de 

medidas governamentais arquitetadas para auxiliar as organizações a desenvolver as suas 

capacidades e competências organizacionais, de forma a torná-las aptas para explorar as 

oportunidades de internacionalização (Shamsuddoha et al., 2009; Vijil & Wagner, 2012). No 

decorrer do tempo, os novos exportadores tornar-se-ão exportadores regulares e 

consolidados (Freixanet, 2012). Embora nos estágios posteriores do processo de 

internacionalização a necessidade de apoio governamental possa diminuir, as PME ainda 

necessitarão de auxílio na superação dos obstáculos que se impõem às atividades diárias de 

exportação, evitando, deste modo, a retirada das operações no exterior (Ayob & Freixanet, 

2014). 

As diversas iniciativas contempladas nos programas de assistência à exportação fornecem às 

PME uma base consistente de conhecimento a dois níveis – conhecimento objetivo e 

conhecimento experiencial (Singer & Czinkota, 1994; Durmuşoǧlu, Apfelthaler, Nayir, 

Alvarez, & Mughan, 2012). A sua classificação difere de acordo com o modo através do qual 

é adquirido. Enquanto o conhecimento objetivo de exportação pode ser transferido, i.e., 

pode ser ensinado em workshops, seminários, serviços de consultoria e demais (Durmuşoǧlu 

et al., 2012), o conhecimento experiencial, tal como o próprio nome indica, advém das 

experiências individuais (Johanson & Vahlne, 1977). Deste modo, as medidas públicas que 

visam o apoio financeiro à exportação (subsídios, alívio fiscal, seguro de exportação) e a 

promoção de produtos e/ ou serviços (participação em feiras e missões comerciais) 

contribuem para o aumento do conhecimento experiencial de exportação (Durmuşoǧlu et 

al., 2012). 

As medidas governamentais de apoio podem ser benéficas para complementar os recursos 

internos das organizações (Wilkinson & Brouthers, 2006) e, assim, auxiliar a sua entrada nos 

mercados estrangeiros (Hashim, 2015). A assistência relacionada com a garantia e o 
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financiamento de exportação em condições preferenciais é, na fase inicial do processo, 

primordial para que as PME consolidem a sua base de recursos e construam uma posição 

competitiva (Shamsuddoha et al., 2009). 

O modelo de Uppsala, modelo tradicional de internacionalização, sugere que a aquisição de 

conhecimento acerca dos mercados externos impulsiona as operações internacionais 

(Johanson & Vahlne, 1977). Ao possibilitarem a aquisição de conhecimento através da 

experiência nos mercados internacionais, as medidas governamentais, nomeadamente por 

meio da disponibilização de apoio financeiro, ajudam a reduzir a incerteza associada aos 

mesmos e, deste modo, induzem o compromisso crescente (Johanson & Vahlne, 1977). 

Igualmente relevante é o apoio à participação em feiras e missões comerciais no exterior, no 

âmbito das quais as empresas têm a possibilidade de interagir com empresários locais e 

representantes de agências governamentais e, desta forma, de adquirir conhecimento 

experiencial acerca dos mercados (Young, 1995). Os empresários locais, por exemplo, podem 

fornecer diretrizes das características que esperam ver no produto que adquirem 

(Durmuşoǧlu et al., 2012).  Da mesma forma, torna possível que as PME aprendam sobre a 

cultura dos países estrangeiros (Young, 1995). Portanto, o apoio público permite que, mesmo 

antes de começarem a exportar, as organizações reúnam conhecimento acerca dos mercados, 

que combinado com o conhecimento experiencial que advém da exportação, resulta numa 

melhor interpretação e utilização do mesmo (Durmuşoǧlu et al., 2012). 

Por outro lado, a aquisição de conhecimento objetivo de exportação assume um papel 

importante na decisão de exportar e no desenvolvimento de atividades pré-exportação, tais 

como o planeamento e a procura e seleção de contactos e canais apropriados (Singer & 

Czinkota, 1994; Shamsuddoha et al., 2009).  

A existência de obstáculos à exportação influencia negativamente a atitude e a perceção dos 

gestores no que respeita ao ambiente negocial externo, o que condiciona, não só, a sequência 

de decisões e atividades levadas a cabo em prol da exportação, como também o sucesso das 

operações comerciais internacionais das empresas (Singer & Czinkota, 1994; Stoian, Rialp, & 

Rialp, 2012), deixando-as, deste modo, em desvantagem relativamente aos concorrentes que 

prosseguiram uma estratégia internacional (Kahiya, 2013). Ao acelerar a aquisição de ambos 

os tipos de conhecimento – em particular de conhecimento experiencial, que é essencial para 

reconhecer e explorar as oportunidades estrangeiras – espera-se que os programas de apoio 

à exportação sejam úteis na superação dessas barreiras e, deste modo, ajudem os gestores a 
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desenvolver uma perceção positiva relativamente às operações internacionais (Singer & 

Czinkota, 1994; Shamsuddoha et al., 2009). Neste sentido, a utilização do apoio 

governamental relacionado com a participação em missões comerciais é central para que 

empresas limitadas em termos de experiência, i.e., que não exportam ou que o fazem há 

relativamente pouco tempo, considerem entrar em determinado mercado (Wilkinson & 

Brouthers, 2000; Spence, 2003). Por outro lado, a participação em missões comerciais 

constitui uma via adequada para iniciar relacionamentos com futuros parceiros comerciais 

(Spence, 2003), que assumem extrema importância no processo de expansão internacional 

das PME (Coviello & Munro, 1997). Adicionalmente, a participação em feiras comerciais, 

seminários e programas de auxílio ao desenvolvimento do produto/ marca revela-se 

fundamental para que a administração desenvolva uma atitude favorável em relação à 

internacionalização, que é condição prévia para o compromisso (Singer & Czinkota, 1994; 

Shamsuddoha et al., 2009).  

 

2.3.2. Evidência empírica sobre o papel das políticas públicas no processo de 

internacionalização de PME  

A literatura que versa o papel das políticas públicas de incentivos na internacionalização de 

PME pode ser categorizada em três grandes grupos de estudos (ver Quadro 1 para mais 

detalhes): 1) os estudos que abordam o papel das medidas de apoio enquanto estímulo da 

internacionalização; 2) os estudos que avaliam a sua eficácia no desempenho internacional; e 

3) os estudos que tratam a perceção da gestão relativamente à sua utilidade.  

Alguns desses estudos (e.g., Crick & Jones, 2000, Hashim, 2015; Zhang et al., 2016) aferem 

o papel das políticas enquanto determinante da internacionalização, i.e., averiguam em que 

medida a utilização de políticas de apoio influencia a decisão de internacionalizar. Zhang et 

al. (2016), com base na análise das entrevistas realizadas a quatro empresas born global da 

China, concluíram que a política governamental é, numa economia instável como a economia 

Chinesa, crucial para o crescimento internacional das empresas locais, principalmente através 

do apoio à participação em feiras comerciais, onde as empresas têm oportunidade de expor 

os seus produtos e desenvolver ligações comerciais relevantes. 
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Estes resultados vão ao encontro aos de Hashim (2015) que, recorrendo a uma amostra de 

PME Malaias, ressaltou o papel do apoio público financeiro e de formação para o 

crescimento das empresas nacionais. A posição defendida pelos autores anteriores é refutada 

por Crick & Jones (2000) que, por meio da análise das entrevistas a uma amostra de PME 

intensivas em tecnologia do Reino Unido, verificaram que a promoção comercial do governo 

não forneceu o impulso inicial para desencadear o processo de exportação.  

Um outro grupo de estudos (e.g., Alvarez 2004; Wilkinson & Brouthers, 2006) analisa a 

eficácia de programas específicos de auxílio no desempenho das exportações, dado que, cada 

instrumento pode ter um impacto diferente (Wilkinson & Brouthers, 2000). Neste domínio, 

insere-se o trabalho de Wilkinson & Brouthers (2006) que, a partir de uma amostra 

diversificada de pequenas empresas da indústria transformadora dos Estados Unidos, 

sugerem que a participação em feiras comerciais se relaciona positivamente com o sucesso 

das exportações, o que indica que as organizações que mais beneficiaram destas atividades 

obtiveram resultados positivos para o desempenho das exportações. De igual modo, a 

utilização de programas de assistência à identificação de agentes e distribuidores contribuiu 

para a maior satisfação com o desempenho internacional. Contudo, as missões comerciais 

não influenciaram o sucesso internacional. Tais conclusões estão em linha com o estudo de 

Alvarez (2004) apenas no que respeita à ausência de correlação estatística entre as missões 

comerciais e o sucesso das exportações. Mas se Wilkinson & Brouthers (2006) constataram 

que as feiras comerciais influenciaram positivamente o nível de exportação das empresas dos 

EUA, Alvarez (2004) não encontrou relação entre essas variáveis para uma amostra de PME 

da indústria transformadora do Chile. Em contraste, os comités, que abrangem atividades 

como feiras e missões comerciais, estudos de mercado e investigação em marketing 

internacional, mostraram-se significativamente associados ao desempenho das exportações. 

De forma complementar, alguma literatura (e.g., Shamsuddoha et al., 2009; Durmuşoǧlu et 

al., 2012) debate a eficácia dos programas coletivamente, i.e., não distingue entre os 

instrumentos de apoio. Os resultados obtidos por Shamsuddoha et al. (2009) permitiram-

lhes concluir que a utilização de programas de assistência relativos ao desenvolvimento de 

mercado, nos quais se inserem atividades como seminários e workshops, feiras e missões 

comerciais e programas de formação e desenvolvimento de produtos, influenciou 

positivamente o desempenho das exportações da amostra de PME do Bangladesh. Pelo 

contrário, os programas de assistência relacionados com a garantia e o financiamento das 
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exportações não foram associados à conquista das metas relativas à exportação. Mais 

recentemente, Durmuşoǧlu et al. (2012) examinaram o efeito da utilização dos instrumentos 

públicos de promoção das exportações (materiais informativos, workshops, serviços de 

consultoria, investigação sobre os mercados externos, feiras e missões comerciais, ações de 

promoção de produtos, apoios financeiros e demais) no desempenho das exportações, 

mensurado através de quatro dimensões, a saber, conquista de objetivos financeiros, de 

objetivos estratégicos, de objetivos relativos ao relacionamento com os stakeholders e de 

objetivos de aprendizagem organizacional. As conclusões obtidas permitiram constatar que 

a utilização dos instrumentos públicos por parte de uma amostra de PME Turcas da indústria 

transformadora afetou significativa e positivamente a conquista das metas organizacionais 

em cada uma das suas dimensões. A lógica por detrás destes resultados é que, ao oferecer a 

possibilidade de estabelecer e desenvolver ligações comerciais, e de adquirir informação 

relevante para prosperar nos mercados estrangeiros, as políticas de apoio permitem melhorar 

as vendas de exportação, a participação nos mercados de exportação, o relacionamento com 

fornecedores, clientes e governos, a competitividade e a aprendizagem no seio das 

organizações (Durmuşoǧlu et al., 2012). 

O efeito indireto dos programas de assistência no desempenho das exportações foi 

investigado por Shamsuddoha et al. (2009). Os autores verificaram que a utilização de 

programas relacionados com o desenvolvimento de mercado se relaciona positivamente com 

dois fatores internos à empresa: a perceção da gestão relativamente ao processo de 

internacionalização e a aquisição de conhecimento de exportação. Porém, as medidas de 

apoio financeiro não foram suficientes para que os gestores alocassem mais recursos às 

atividades de exportação, pelo que a relação com o compromisso é negativa. Por outro lado, 

embora a assistência financeira não influencie o desempenho das exportações de forma 

direta, fá-lo indiretamente através do compromisso. Este, por sua vez, motiva as 

organizações a elaborar estratégias de marketing internacional por forma a conquistarem as 

suas metas de exportação (Shamsuddoha et al., 2009).  

A perceção geral da utilidade das políticas projetadas pelo governo constitui outro foco de 

estudo (e.g., Crick & Jones, 2000; Hauptman et al., 2011; Ayob & Freixanet, 2014).  Embora 

a frequência de utilização das políticas públicas de promoção das exportações seja baixa entre 

as PME da indústria transformadora da Malásia, Ayob & Freixanet (2014) sugerem que as 

PME que beneficiaram de assistência, na sua maioria PME exportadoras, desenvolveram 
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uma perceção consideravelmente positiva relativamente à sua utilidade. A totalidade dos 

inquiridos, exportadores e não-exportadores, ressaltaram a participação em feiras comerciais 

e as atividades de aquisição de informação comercial como os programas mais úteis. 

Analisando PME da Eslovénia, Hauptman et al. (2011) observaram que a grande maioria das 

empresas da amostra nunca utilizou os instrumentos públicos de apoio à internacionalização. 

Adicionalmente, entre as empresas que usufruíram de auxílio, 58% considerou a experiência 

negativa, o que diverge dos resultados obtidos por Ayob & Freixanet (2014). Este resultado 

parece estar, sobretudo, relacionado com o processo moroso de procura por informação 

(Hauptman et al., 2011). Os entrevistados percecionam as feiras comerciais e os seminários 

de formação como os programas mais úteis, o que corrobora os resultados encontrados por 

Ayob & Freixanet (2014). Por outro lado, as experiências relatadas pelas PME inquiridas no 

estudo de Crick & Jones (2000), transpareceram as limitações associadas à promoção 

comercial do governo para auxiliar o processo de internacionalização por via de modos de 

entrada alternativos à exportação. 

Não obstante o debate que ainda persiste sobre a relevância das políticas e do apoio públicos 

na internacionalização das PME, do exposto nas Secções 2.3.1 e 2.3.2 conjeturamos que 

H1: A política pública de apoio à internacionalização influencia positiva e significativamente a 

direção e a intensidade da internacionalização das PME. 

 

2.4. Determinantes da eficácia das PME no processo de internacionalização 

São diversos os fatores que podem potenciar/ inibir o processo de internacionalização de 

PME. Entre os mais frequentemente apontados na literatura destacamos: a capacidade de 

inovação, as redes de relacionamentos, a disponibilidade de recursos financeiros externos, o 

capital humano e a participação de capital estrangeiro na propriedade da PME. 

 

2.4.1. Capacidade de inovação e internacionalização 

É amplamente reconhecido na literatura internacional que a carência de recursos própria das 

PME condiciona a sua atividade e, portanto, a sua propensão a internacionalizar, bem como 

o seu desempenho internacional (Paul et al., 2017). No entanto, essas limitações podem ser 

contornadas por via do desenvolvimento de ativos específicos, como capacidades inovadoras 

(Veglio & Zucchella, 2015), materializadas na intensidade de I&D ou na introdução de novos 
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produtos/ serviços, processos ou métodos, ou melhoria dos existentes (OCDE, 2005; 

Lejpras, 2015). 

Segundo a Resource Based View (RBV), teoria baseada nos recursos, a internacionalização é o 

resultado da exploração internacional das vantagens competitivas das empresas, que resultam 

da propriedade e gestão de recursos escassos, inimitáveis e insubstituíveis, como são exemplo 

os recursos intangíveis (Barney, 1991; Javalgi & Grossman, 2014; Rodil, Vence, & Sánchez, 

2016). Os recursos tecnológicos, tais como as capacidades inovadoras, destacam-se, de entre 

os vários recursos intangíveis, por satisfazerem ainda mais facilmente os critérios anteriores 

(Rodil et al., 2016). Como tal, são fonte de vantagem competitiva sustentável e permitem, 

deste modo, reforçar a competitividade e o crescimento das organizações, quer no mercado 

doméstico, quer nos mercados estrangeiros (Veglio & Zucchella, 2015; Nam & An, 2017). 

Por outro lado, o desenvolvimento de atividades de I&D, enquanto fonte de conhecimento, 

contribui para a melhoria da capacidade de absorção das organizações, que se traduz no 

melhor aproveitamento do conhecimento proveniente do contexto internacional (Cohen & 

Levinthal, 1990; Rodil et al., 2016). De acordo com Bell et al. (2003), a propriedade de uma 

base aprimorada de conhecimento está subjacente ao crescimento internacional precoce e 

rápido.  

Recentemente, vários estudos foram conduzidos com o intuito de examinar o vínculo entre 

o investimento em I&D e a internacionalização de PME. Oura, Zilber, & Lopes (2016) e El 

Makrini (2017) forneceram evidências da associação positiva entre a I&D e o desempenho 

de exportação das PME do Brasil e de Marrocos, respetivamente. Os resultados obtidos por 

Rodil et al. (2016) corroboram a relação anterior, contudo, transparecem uma relação mais 

clara entre o resultado da inovação e a probabilidade e intensidade de exportação das PME 

da Galiza. Por outro lado, outros estudos consideraram que a intensidade de I&D não afeta 

o envolvimento das PME no processo de exportação (e.g., Zucchella & Siano, 2014; Lejpras, 

2015; Veglio & Zucchella, 2015). 

Ainda que os estudos empíricos que versam a relação entre I&D e a internacionalização não 

apresentem resultados consensuais, pode-se esperar que tal relação seja positiva, visto que o 

desenvolvimento de atividades de I&D melhora a posição competitiva das organizações por 

via da introdução de inovações (Penner-Hahn & Shaver, 2005; Lejpras, 2015). 
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Nesta linha de raciocínio conjetura-se que 

H2: As PME detentoras de capacidades inovadoras mais elevadas são mais capazes de 

internacionalizar e alavancar o apoio público à internacionalização. 

 

2.4.2. Redes de relacionamentos e internacionalização 

A teoria das redes, representativa das relações que se estabelecem, desenvolvem e mantêm 

entre a empresa e os vários agentes económicos, evidencia a rede de relacionamentos como 

um elemento facilitador do processo de internacionalização das organizações, especialmente 

das PME (Johanson & Mattsson, 1988). Senik, Scott-Ladd, Entrekin, & Adham (2011) frisam 

o papel das instituições, em particular das agências governamentais, dos parceiros comerciais, 

tais como gestores e proprietários de outras PME locais e estrangeiras, e das relações pessoais 

com familiares, amigos e contactos profissionais anteriores, no auxílio à prossecução de uma 

abordagem internacional. 

As conexões estabelecidas com outros atores no âmbito da rede possibilitam a partilha de 

conhecimento relativo aos mercados estrangeiros, de recursos e competências, elementos 

cruciais aquando do início das atividades internacionais e que, por norma, são restritos na 

maioria das PME (Johanson & Mattsson, 1988). Conhecer os mercados estrangeiros, não só 

aumenta a visibilidade das oportunidades, como também permite que as empresas formulem 

planos estratégicos para agilizar a sua entrada nos mercados e garantir a sua sobrevivência no 

longo-prazo (Dib, Da Rocha, & Da Silva, 2010). Além disso, deter conhecimento acerca das 

instituições estrangeiras é de extrema relevância para que as organizações estejam cientes das 

regras e dos regulamentos que vigoram (Senik et al., 2011). 

A teoria relativa às redes sugere que a pertença às mesmas auxilia as PME na construção de 

contactos internacionais e na escolha do parceiro comercial adequado (Johanson & Mattsson, 

1988) e, portanto, exerce influência sobre a seleção do mercado e do modo de entrada no 

mesmo (Johanson & Vahlne, 2009). Por outro lado, ao possibilitar a formação de parcerias/ 

colaborações, a rede pode ajudar as organizações a superar limitações relativas à dimensão, 

reduzindo, assim, o risco subjacente ao ingresso em novos mercados (Coviello & McAuley, 

1999). 

A literatura existente debateu a importância da rede no auxílio à internacionalização de PME 

(e.g., Musteen, Francis, & Datta, 2010; Senik et al., 2011; Zhang et al., 2016). Zhang et al. 
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(2016) propõem que a rede facilita a entrada nos mercados internacionais, descoberta que vai 

de encontro às conclusões de Senik et al. (2011). Complementarmente, Musteen et al. (2010) 

realçam o impacto da rede ao nível da velocidade e do desempenho de internacionalização, 

no entanto, denotam que o sucesso internacional está dependente das capacidades adquiridas 

pelas empresas durante os estágios primordiais do desenvolvimento exterior. Senik et al. 

(2011), por sua vez, salientam a relevância de estabelecer relacionamentos com os diversos 

atores, na medida em que, individualmente, o apoio fornecido pode não ser suficiente. 

Nesta linha de raciocínio conjetura-se que 

H3: As PME que estabelecem e desenvolvem relacionamentos com os diversos agentes são mais 

capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à internacionalização. 

 

2.4.3. Disponibilidade de recursos financeiros externos e internacionalização 

A decisão estratégica de exportar e a intensidade de exportação são amplamente influenciadas 

pela disponibilidade de recursos (McDougall, Shane, & Oviatt, 1994), pelo que, organizações 

de menor dimensão e em fase inicial de atividade podem ver os seus esforços internacionais 

dificultados pela restrição de recursos financeiros e humanos (Oviatt & McDougall, 1994). 

O financiamento afeta a dotação de recursos das empresas e, portanto, desempenha um papel 

central no seu crescimento a nível nacional e além-fronteiras (Smolarski & Kut, 2011). Neste 

contexto, o financiamento externo, seja via subsídios públicos, empréstimos bancários ou de 

capital de risco podem constituir uma alternativa para auxiliar as PME na obtenção de 

recursos que lhes confiram vantagens competitivas (Zahra, Neubaum, & Naldi, 2007).  

Focando o financiamento externo via banca, Abor et al. (2014: 97) demonstram que o acesso 

a financiamento bancário aumenta a propensão das PME exportarem. Estes autores sugerem 

que “[s]uch finance is critical to cater for the high fixed costs of exporting, international marketing and 

branding, and meeting higher quality standards required for overseas markets”. 

Davila, Foster, & Gupta (2003) e Zahra et al. (2007) sugerem que a utilização de capital de 

risco impulsiona o crescimento organizacional e o desenvolvimento de recursos baseados no 

conhecimento internacional, respetivamente. Mais recentemente, Smolarski & Kut (2011) 

constataram que o financiamento de capital de risco incremental tem um efeito positivo na 

atividade exportadora. 
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Além de providenciarem recursos financeiros, as organizações capital de risco e outras 

organizações financiadoras constituem um recurso de governança organizacional externa – 

atividades de valor acrescentado e de monitorização – para as empresas em que realizam 

investimentos (Pruthi, Wright, & Lockett, 2003; Lockett, Wright, Burrows, Scholes, & Paton, 

2008). 

No caso concreto dos investidores de capital de risco, diversos estudos apontam que estes 

podem gerar valor para as organizações investidas através da participação no 

desenvolvimento de novas estratégias que permitam identificar e explorar ativamente as 

oportunidades dos mercados estrangeiros (Lockett et al., 2008), maximizando, assim, o 

potencial dos apoios à internacionalização. Através da partilha do seu conhecimento e 

experiência internacional, as empresas podem aprender sobre o melhor modo de competir 

(Perry, 1989), bem como evitar os erros mais comuns associados à internacionalização (Zahra 

et al., 2007). A combinação de tal conhecimento com a informação proveniente dos apoios 

públicos resulta numa melhor interpretação e utilização do mesmo (Durmuşoǧlu et al., 2012). 

Lockett et al. (2008) demonstraram que a posse de recursos de valor acrescentado contribuiu 

positivamente para a intensidade de exportação dos empreendimentos que se encontram em 

fase inicial de atividade.  

As atividades de monitorização revelam-se úteis para o desenvolvimento das organizações 

através da melhoria da sua posição financeira, pelo que se espera que incitem a utilização 

eficaz dos recursos internos e externos (Lockett et al., 2008). Uma vez que a exportação 

representa uma possibilidade de obter receita, as atividades de monitorização podem induzir 

a exploração das oportunidades internacionais por parte das PME (Lockett et al., 2008). 

Lockett et al. (2008) comprovaram que a posse de recursos de monitorização está 

positivamente relacionada com a intensidade de exportação das empresas que se encontram 

em fase posterior de atividade. 

Nesta linha de raciocínio conjetura-se que 

H4: As PME que usufruíram de recursos financeiros externos (e.g., capital de risco, financiamento 

bancário, subsídios públicos) são mais capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à 

internacionalização. 
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2.4.4. Capital humano e internacionalização 

A perspetiva de que as empresas dispõem de recursos heterogéneos e específicos, que lhes 

concedem vantagem competitiva para competir local e internacionalmente, constitui o cerne 

da Resource Based View (Barney, 1991; Javalgi & Grossman, 2014). Neste domínio, os recursos 

intangíveis, como o capital humano, são mais prováveis de acrescer valor à organização (Hitt, 

Bierman, Uhlenbruck, & Shimizu, 2006). O capital humano de uma empresa compreende a 

“formação, experiência, julgamento, inteligência, relacionamentos e visão” (Barney, 1991: 

101) dos seus gestores e colaboradores. 

O nível educacional dos trabalhadores de uma empresa é indicativo do seu conhecimento e 

das suas capacidades (Hambrick & Mason, 1984; Hitt et al., 2006). Neste sentido, a dotação 

de pessoal qualificado revela-se indispensável para que as organizações cresçam (Javalgi & 

Todd, 2011; Cerrato & Piva, 2012) e alcancem um bom desempenho (Barney, 1991). Níveis 

educacionais superiores pressupõem níveis superiores de conhecimento, que é central para a 

realização de atividades, tais como a análise do contexto internacional e a tomada de decisão 

(Cerrato & Piva, 2012). Além disso, a internacionalização está dependente do modo com as 

organizações realizam as suas atividades e rotinas, pelo que é um processo que não pode ser 

dissociado dos seus recursos de capital humano e respetiva qualidade (Onkelinx, Manolova, 

& Edelman, 2016). 

À medida que as PME expandem o número e a área de atuação dos mercados de exportação, 

surge a necessidade de reforçar o stock de capital humano com competências especializadas, 

a fim de gerir os riscos e a complexidade que a prossecução de uma estratégia de crescimento 

internacional envolve (Cerrato & Piva, 2012; Onkelinx et al., 2016). Almodóvar, Verbeke, & 

Rodríguez-Ruiz (2016) reconheceram que a qualidade do capital humano necessário aumenta 

com os esforços de internacionalização, fornecendo suporte ao argumento anterior. 

Weerawardena, Mort, Liesch, & Knight (2007) sugerem que, um aumento do stock de capital 

humano tende a incrementar a capacidade de absorção, que é, particularmente, relevante para 

as PME que prosseguem uma estratégia de internacionalização rápida (Onkelinx et al., 2016). 

A internacionalização rápida requer níveis superiores de capacidade de absorção e, portanto, 

de capital humano adicional, de modo a possibilitar a rápida internalização do conhecimento 

experiencial (Onkelinx et al., 2016). 

A literatura de marketing internacional fornece evidências consistentes da influência que o 

capital humano – mensurado pelo nível de escolaridade dos trabalhadores – tem no grau de 
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internacionalização de PME (e.g., Javalgi & Todd, 2011; Cerrato & Piva, 2012; Almodóvar 

et al., 2016).  

Nesta linha de raciocínio conjetura-se que 

H5: As PME com níveis de capital humano mais elevados são mais capazes de internacionalizar 

e alavancar o apoio público à internacionalização. 

 

2.4.5. Capital estrangeiro e internacionalização 

Embora múltiplos estudos reconheçam a importância dos recursos específicos das empresas 

para explicar o processo de internacionalização (e.g., Senik et al., 2011; Smolarski & Kut, 

2011; Cerrato & Piva, 2012; Veglio & Zucchella, 2015), o papel da participação estrangeira 

neste âmbito encontra-se ainda subexplorado.  

Dos poucos estudos existentes que analisam esta última questão, a sua grande maioria foca 

os países em desenvolvimento, dado que, de acordo com Singla, George, & Veliyath (2017), 

as empresas oriundas desses países dependem em maior medida de entidades estrangeiras 

para aceder a certos recursos e, por isso, é mais provável que as decisões estratégicas sejam 

influenciadas pelas mesmas.  

Filatotchev, Stephan, & Jindra (2008) fornecem evidências que suportam a existência de uma 

associação positiva entre a propriedade estrangeira maioritária e a intensidade de exportação 

de uma amostra de organizações localizadas em economias de transição. Cerrato & Piva 

(2012) concluíram que a participação de acionistas estrangeiros no capital das PME Italianas 

influenciou, quer a sua propensão a exportar, quer a intensidade e o número de mercados de 

exportação em que as empresas operam. Mais recentemente, Boddin, Raff, & Trofimenko 

(2017), com base numa amostra de 14585 empresas de países em desenvolvimento, 

descobriram que a participação estrangeira aumentou em 17,6% a sua probabilidade de 

exportar. Por outro lado, Singla et al. (2017) constataram que quanto maior a participação 

familiar nas empresas da Índia, menor é a influência dos proprietários estrangeiros sobre as 

decisões estratégicas. 

Alguns autores defendem que a crescente concorrência entre organizações e a convergência 

das necessidades dos consumidores conduziram ao aumento da integração entre a casa-mãe 

e as suas subsidiárias (e.g., Legewie, 2002; Alharbi, Gelaidan, Al-Swidi, & Saeed, 2016). Nesta 

sequência, os gestores das subsidiárias estrangeiras não mais dispuseram de autonomia para 
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tomar decisões, o que pode restringir os seus esforços de internacionalização (Vissak, 2007). 

Em contrapartida, outros autores argumentam que, cada vez mais, as unidades estrangeiras 

têm liberdade para elaborar e implementar uma estratégia singular (e.g., Birkinshaw & Hood, 

1998; Cantwell & Piscitello, 2014). Através do seu acesso privilegiado ao conhecimento e aos 

recursos da casa-mãe e restantes subsidiárias, as subsidiárias estrangeiras podem encurtar o 

seu processo de internacionalização (Vissak, 2007). Assim, o potencial de internacionalização 

e dos apoios públicos está dependente do grau de autonomia da subsidiária.  

De acordo com Ramaswamy, Li, & Veliyath (2002), a importância de cada proprietário para 

a organização é proporcional ao seu grau de propriedade. Assim, os acionistas estrangeiros 

detentores de participações substanciais têm maior incentivo a compartilhar os seus recursos 

com as empresas participadas (Filatotchev, Hoskisson, Wright, & Buck, 1996).  

A participação estrangeira no capital das empresas possibilita, a priori, o alívio das restrições 

financeiras (Bykova & Lopez-Iturriaga, 2018) e, consequentemente, a aquisição de recursos 

que geram vantagens competitivas (Smolarski & Kut, 2011). Além disso, um maior grau de 

propriedade estrangeira pode melhorar o acesso ao financiamento externo (Beck, 2002), uma 

vez que é indicativo da credibilidade da direção (Purkayastha, Kumar, & Lu, 2017; Bykova 

& Lopez-Iturriaga, 2018).  

A presença de investidores estrangeiros pode, por outro lado, constituir-se como uma fonte 

de experiência e conhecimento internacional, bem como de contactos comerciais no exterior 

que, por sua vez, auxiliam a entrada nos mercados externos (Cerrato & Piva, 2012). O vínculo 

com organizações estrangeiras pode ainda potenciar a transferência de tecnologia (Bykova & 

Lopez-Iturriaga, 2018) e, deste modo, melhorar a capacidade de absorção (Rodil et al., 2016).  

Nesta linha de raciocínio conjetura-se que 

H6: As PME cuja estrutura de propriedade inclui entidades estrangeiras são mais capazes de 

internacionalizar e alavancar o apoio público à internacionalização. 
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3. Metodologia 

3.1. Justificação da opção metodológica 

Existem duas abordagens metodológicas principais que, comumente, são utilizadas para 

realizar uma investigação, a quantitativa e a qualitativa. 

A metodologia quantitativa testa uma teoria com base na relação causal entre as variáveis, 

medidas através de dados numéricos, que é analisada por meio de métodos matemáticos e 

estatísticos, por forma a averiguar se a teoria explica os fenómenos de interesse (Yilmaz, 

2013). Da análise de dados através de métodos quantitativos resulta, idealmente, um conjunto 

generalizável de conclusões (Marshall, 1996; Yilmaz, 2013). 

A metodologia qualitativa assenta na recolha, através da observação e da realização de 

entrevistas, de informação relativa à experiência/ perspetiva dos participantes, que auxilia a 

compreensão do fenómeno de interesse e o fornecimento de uma descrição aprofundada 

sobre o mesmo (Yilmaz, 2013).  

De acordo com Marshall (1996), a escolha da metodologia a utilizar deve relacionar-se com 

a questão de investigação. Enquanto a abordagem qualitativa objetiva a compreensão do 

fenómeno de interesse com o propósito de dar resposta a questões como “porquê?” e 

“como?”, a abordagem quantitativa testa hipóteses com o intuito de responder a questões 

mais mecanicistas, tais como “o quê?”.  

Na presente dissertação, são duas as questões de investigação relevantes para análise: 1) Serão 

as políticas públicas de incentivos à internacionalização de PME eficazes na promoção da 

respetiva internacionalização?; e 2) Quais os fatores que explicam a eficácia da política de 

incentivos na promoção da internacionalização das PME? 

Uma vez que as questões de investigação envolvem a aferição do impacto de uma variável 

noutra, a abordagem que mais se adequa é a metodologia quantitativa (Yilmaz, 2013). De 

facto, a literatura existente que averigua a eficácia dos programas públicos fá-lo através de 

uma abordagem metodológica quantitativa (ver Quadro 1), o que fornece suporte à 

adequação da referida metodologia para análise da temática. 

Contrariamente à generalidade da literatura empírica nesta área, que se baseia nas perceções 

dos responsáveis e/ ou gestores das empresas no que diz respeito à importância das políticas 

económicas em geral para a internacionalização das respetivas empresas, no presente estudo 
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analisamos o impacto das políticas de incentivos à internacionalização com base nas 

previsões que as PME formularam (aquando da candidatura ao SI Qualificação PME/ 

Projetos Individuais e de Cooperação) e nas concretizações efetivas (em média, 1 ano após 

a data de conclusão do projeto) quanto ao número de mercados estrangeiros em que 

planeavam entrar e ao volume de negócios a realizar em cada um desses mercados, assim 

como na comparação entre os mercados de exportação no ano pré-projeto e no ano pós-

projeto. 

Através da análise de eventuais desfasamentos/ discrepâncias entre as perspetivas constantes 

nas candidaturas individuais e o que efetivamente se verificou após o término da medida de 

apoio, e o número de novos mercados de exportação alcançados, é possível aferir a eficácia 

relativa da medida de política suprarreferida para cada PME. 

 

3.2. Fonte de dados relevantes e procedimentos relativos à recolha de dados  

De modo a estimar o impacto das medidas de apoio à internacionalização no desempenho 

das exportações das PME, é considerada uma amostra de PME industriais localizadas em 

Portugal, cujos projetos foram aprovados no âmbito do SI Qualificação PME/ Projetos 

Individuais e de Cooperação do Programa Operacional COMPETE do QREN, vigente no 

período 2007-2013. 

No domínio do Programa COMPETE, os incentivos ao investimento das PME nacionais 

foram assegurados através de três segmentos – SI I&DT, SI Qualificação PME, SI Inovação 

– cujos pesos relativos no total do Sistema de Incentivos às Empresas (medidos pelo rácio 

entre o total do incentivo concedido no âmbito de cada SI e o incentivo total concedido no 

âmbito do SI às Empresas) são, respetivamente, 15%, 12% e 73% (ver Figura 1).  

O SI Qualificação PME, cujos objetivos respeitavam à “promoção da competitividade das 

empresas através do aumento da produtividade, da flexibilidade e da capacidade de resposta 

e presença ativa das PME no mercado global”,2 constituiu a medida pública que mais 

diretamente auxiliou os projetos de internacionalização das PME nacionais. 

                                                
2 http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-as-empresas/qualificacao-e-internacionalizacao-
pme, acedido em novembro de 2017. 
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Embora várias tipologias de investimento tenham sido apoiadas no âmbito deste instrumento 

de política, segundo consta no Relatório de Execução do COMPETE de 2014,3 a 

internacionalização de PME representou 93% dos projetos individuais e conjuntos 

aprovados no período 2007-2014, o que é elucidativo da sua importância. De entre as 

despesas alvo de apoio constavam ações de prospeção e presença em mercados 

internacionais, bem como ações de desenvolvimento e promoção internacional de marcas. 

 

 

 

Figura 1: Enquadramento do SI Qualificação e Internacionalização de PME 

 

No sítio do COMPETE é possível aceder à lista de todos os projetos relevantes.4 Uma vez 

restringidos ao setor da indústria transformadora constam 1295 projetos. Destes, 390 têm 

como entidade gestora o IAPMEI.  

                                                
3 http://www.pofc.qren.pt/compete/monitorizacao-e-avaliacao/relatorios-de-
execucao/compete/entity/relatorio-de-execucao-compete--2014?fromlist=1, acedido em dezembro de 2017. 
4 http://www.pofc.qren.pt/Projectos/Projectos-Aprovados-Compete?area=3&sector=01&instrumento=q11 
&Search=y, acedido em junho de 2018. 
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Após contactos telefónicos e  via e-mail com as entidades gestoras (AdI, AICEP, IAPMEI e 

TP),5 foi possível constatar que a informação respeitante aos projetos, nomeadamente a que 

envolve os mercados de internacionalização, não constava de uma base de dados suscetível 

de ser acedida de forma pública e trabalhável. Assim, revelou-se necessário consultar, para 

cada projeto, o dossier de candidatura e respetivo relatório final a fim de extrair, manualmente 

e numa base individual, a informação necessária. 

No sentido de aceder aos relatórios relevantes, a orientadora da presente dissertação, Aurora 

Teixeira, estabeleceu contacto com o Administrador do IAPMEI, Eng. Miguel Sá Pinto, em 

janeiro de 2018. Após diversos contactos telefónicos e via e-mail, em 19 de fevereiro ocorreu 

uma reunião presencial na sede do IAPMEI no Porto entre o Eng. Miguel Sá Pinto e Aurora 

Teixeira, onde foi clarificado o tipo de informação necessária e a metodologia para recolha 

dos dados. O acesso aos mesmos revelou-se bastante complexo e moroso. Em 29 de março 

de 2018, foi estabelecido um protocolo formal entre o IAPMEI e a FEP (representada pela 

orientadora da presente dissertação, Aurora Teixeira).  

A logística para o acesso in locu aos dados foi organizada pela Dra. Margarida Catarino, técnica 

superior do IAPMEI-Porto. No sentido de garantir que a extração de dados era efetuada em 

ambiente controlado, o IAPMEI proporcionou à autora da presente dissertação um espaço 

físico com um computador, user e password que permitiram o acesso a cada um dos relatórios 

individuais.  

Em 7 de maio de 2018, a autora da presente dissertação assinou uma declaração de ausência 

de conflitos de interesse e de confidencialidade, iniciando em 9 de maio de 2018 a recolha de 

dados na sede do IAPMEI no Porto. Este processo de recolha de dados prolongou-se até ao 

dia 26 de junho de 2018. 

A extração dos dados ocorreu em duas fases. Numa fase inicial, foram extraídas as variáveis 

constantes nas candidaturas individuais submetidas pelas entidades promotoras, conforme 

discriminado no Quadro 2. 

Ainda que ao longo do período de vigência do QREN tenham sido publicados 15 avisos de 

candidatura para o SI Qualificação PME/ Projetos Individuais e de Cooperação, as alterações 

ao nível dos formulários foram residuais, pelo que não afetaram a disponibilidade de dados 

                                                
5 AdI – Agência de Inovação; AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, IAPMEI 
- Agência para a Competitividade e Inovação e TP – Turismo de Portugal. 
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relativos às variáveis em análise, à exceção da variável ‘benefício de capital de risco’, para a 

qual apenas existem dados a partir do Aviso n.º 07/SI/2011. 

Na sua generalidade, as variáveis foram extraídas de campos numéricos e alfanuméricos, no 

entanto, determinadas variáveis, especificamente, ‘marcas próprias’, ‘colaborações externas 

permanentes’, ‘colaborações com associações’ e ‘colaborações com consultores’, foram 

extraídas de campos de texto, quando disponibilizadas pelo promotor, o que limitou a 

disponibilidade de informação acerca das mesmas. Assim, aquando da não disponibilização 

pela PME de informação relativa às referidas variáveis, assumir-se-á que a mesma não detém 

marcas próprias nem estabeleceu colaborações de qualquer tipo. 

A informação relativa à variável ‘Volume de negócios (VN) por país (atividade internacional 

histórica)’, ainda que extraível de uma tabela, não foi disponibilizada pelas entidades 

promotoras em 107 dos 322 projetos. Assim, aquando da não disponibilização desta 

informação pela PME, assumir-se-á que a mesma não tem atividade internacional histórica. 

Numa fase posterior foram extraídas as variáveis constantes nos relatórios finais (que contêm 

as informações disponibilizadas pelas empresas no anexo ao pedido final), conforme consta 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Dados e fonte de dados relevantes 

Fonte Secção Variáveis relevantes 

Candidatura 

Declarações 
Benefício de instrumentos capital de risco com participação 
pública 

Caracterização do 
promotor 

Concelho; Início de atividade; CAE; % Participação estrangeira; 
Dimensão; Postos de trabalho (por níveis de qualificação) 

Evolução da 
entidade promotora 

Colaborações permanentes; Associações; Consultores; Marcas 
próprias (%VN); VN por país (atividade internacional histórica) 

Indicadores Indicadores de I&DT (histórico e previsional) 

Relatório Final 

Parâmetros do 
cálculo do incentivo 

Benefício de SI anterior 

Elegível/ Incentivo 
final 

Investimento elegível; Incentivo 

Indicadores Indicadores de I&DT (realizado) 
Evolução da 
entidade promotora 

VN por país (pré-projeto; pós-projeto (previsto); pós-projeto 
(realizado)) 

Mérito do Projeto Peso da tipologia internacionalização 
 

Fonte: Elaboração própria com base nas candidaturas ao SI Qualificação PME e nos relatórios finais 
 

Os 390 projetos intermediados pelo IAPMEI foram apresentados por 358 empresas de um 

total de 1295 projetos, envolvendo 1000 empresas industriais localizadas em Portugal. 
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Destes 390 projetos aprovados foram excluídos os projetos alvo de anulação (3), os projetos 

cujas empresas não submeteram o anexo ao pedido final – que contém a informação relativa 

ao ano pós-projeto – (46) ou não tinham atividade exportadora internacional (15), bem como 

os projetos em que as empresas apresentavam um CAE principal não pertencente à indústria 

(4). Assim, foram excluídos no total 68 projetos. Ou seja, a amostra final para análise 

compreendeu 322 projetos e 302 empresas (18 empresas com 2 ou mais projetos).  

Os setores de atividade com maior peso na amostra são a ‘Fabricação de produtos metálicos, 

exceto máquinas e equipamentos’ (CAE 25), a ‘Indústria de couro e de produtos de couro’ 

(CAE 15) e a ‘Fabricação de têxteis’ (CAE 13), representando, respetivamente, 17%, 11% e 

9% do total de projetos (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Repartição da amostra por setor de atividade económica 
CAE 

principal 
(Rev.3) 

Setor de atividade económica 
Nº de 

projetos 
% 

10 Indústrias alimentares 12 3,70% 
11 Indústria das bebidas 11 3,40% 
13 Fabricação de têxteis 28 8,70% 
14 Indústria do vestuário 26 8,10% 
15 Indústria do couro e dos produtos do couro 36 11,20% 

16 
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; 
fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

9 2,80% 

17 Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 5 1,60% 

18 Impressão e reprodução de suportes gravados 4 1,20% 

20 
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 
artificiais, exceto produtos farmacêuticos 

14 4,30% 

22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 25 7,80% 
23 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 14 4,30% 
24 Indústrias metalúrgicas de base 3 0,90% 

25 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 

55 17,10% 

26 
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para 
comunicações e produtos eletrónicos e óticos 

5 1,60% 

27 Fabricação de equipamento elétrico 6 1,90% 
28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 21 6,50% 

29 
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e 
componentes para veículos automóveis 

8 2,50% 

30 Fabricação de outro equipamento de transporte 2 0,60% 
31 Fabricação de mobiliário e de colchões 21 6,50% 
32 Outras indústrias transformadoras 14 4,40% 

33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 3 0,90% 
 

Fonte: Elaboração própria com base na classificação utilizada em INE6 

 

                                                
6 https://www.ine.pt/ine_novidades/semin/cae/CAE_REV_3.pdf, acedido em junho de 2018. 
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No que respeita à distribuição geográfica (por NUTS II), constata-se que 61% dos projetos 

foram apresentados por empresas que se concentram na região Norte, 35% na região Centro 

e 3% no Alentejo. A região de Lisboa conta apenas com 1 projeto, pelo que o mesmo detém 

uma representatividade muito residual na amostra (Figura 2). 

 
Figura 2: Distribuição da amostra por NUTS II 

 

Relativamente ao escalão de dimensão, 8% dos projetos estão associados a microempresas 

(menos de 10 colaboradores e com um volume de negócios anual ou balanço total anual não 

superior a 2 milhões de euros), 41% a pequenas empresas (menos de 50 colaboradores e com 

um volume de negócios anual ou balanço total anual não superior a 10 milhões de euros) e 

51% a médias empresas (menos de 250 colaboradores e com um volume de negócios anual 

ou balanço total anual não superior a 50 milhões de euros). 

No global, os projetos das PME em análise tinham como principais mercados de exportação 

previstos a Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Estados Unidos da América. 

Efetivamente, em termos de volume de negócios, a sua expressão manteve-se, representando 

21%, 18%, 11%, 6%, 5% e 5%, respetivamente, do volume de negócios internacional total. 

Aproximadamente 6% dos projetos estão associados a empresas com alguma participação 

de capital estrangeiro (mínimo: 2,2%; máximo: 100%).  

Note-se ainda que em 14,6% dos projetos, a tipologia ‘internacionalização’ representa 50% 

ou mais do investimento elegível dos mesmos. 

 

61,2% 

35,4% 

3,1% 

0,3% 
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3.3. Especificações econométricas do modelo empírico 

A presente dissertação tem dois objetivos principais: 1) avaliar se os Sistemas de Incentivos 

à internacionalização (SII) foram eficazes na promoção da respetiva internacionalização (em 

termos de realização de mercados e de volume de negócios, bem como de número de novos 

mercados de exportação); 2) aferir a relevância de determinados fatores na explicação do 

melhor/pior desempenho das PME subsidiadas em termos de exportações, ou seja, aferir 

quais os fatores alavandadores/ inibidores da capacidade das PME usufruírem/ beneficiarem 

dos apoios que receberam no âmbito da política pública de apoio à internacionalização. 

De acordo com a revisão de literatura apresentada na Secção 2.4, o desempenho/eficácia das 

PME no processo de internacionalização, condicional à obtenção do SI (desemp_inter) 

depende de 5 fatores centrais: 1) Capacidade de inovação da PME (inov); 2) Redes de 

relacionamentos da PME (redes); 3) Disponibilidade de recursos financeiros externos por 

parte da PME (rfin); 4) Capital humano dos colaboradores da PME (ch); e 5) Participação de 

capital estrangeiro no capital da PME (pce). 

As proxies da variável dependente (desempenho/ eficácia de internacionalização) – detalhadas 

na secção seguinte – apresentam diferentes distribuições.  

As variáveis ‘grau de implementação’ e ‘grau de concretização’ são proporções. Os modelos 

adequados para tratar este tipo de distribuição (e.g. Betafit; Fractional logit) excluíam 

observações de elevada relevância  para o estudo (os 0 e 1 no caso do Betafit e os valores 

superiores a 1 no caso do Fractional logit).7 Assim, com recurso à mediana, a amostra foi 

dividida em 2 grupos (projetos com top/maior eficácia de exportação vs projetos com menor 

eficácia de exportação), transformando-se as variáveis dependentes originais em variáveis 

binárias, que assumem o valor 1 se o grau de implementação/ concretização for superior à 

respetiva mediana (69% e 64%) e 0, caso contrário. Neste constexto, o modelo de estimação 

adequado é a regressão logística ou modelo Logit (Wooldridge, 2012). Assume-se, assim, aqui 

que a variável dependente (Y) é dicotómica, o que pressupõe que a variável Y, com Y = 1 ou 

Y = 0, é apenas a manifestação observável de uma variável não observável Y* (dita variável 

latente) tal que 

��∗ = �� + �� 	
��� + � ������ + �� ��	
� + �� �ℎ� + +�� ���� + �� �� + �� , 

                                                
7 http://fmwww.bc.edu/repec/usug2006/Buis_proportions.pdf, acedido em julho 2018. 
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onde 

i – empresa/projeto 
β é o vetor dos coeficientes a estimar; 
ui é o termo de perturbação; �� – vetor de variáveis de controlo (dimensão da empresa; localização onde a empresa opera; 
setor/ indústria onde a empresa opera; perfil passado de internacionalização), 

e em que é especificada uma regra de determinação de Y em função de Y*. Essa regra é, 

tipicamente, da forma 

��∗ = �1, ��	��
∗ ≥ 69%

0, ��	��∗ < 69% ou                                ��∗ = �1, ��	��
∗ ≥ 64%

0, ��	��∗ < 64%,  

para o top grau de implementação e top grau de concretização, respetivamente. 

Na classe de modelos caracterizada pelas relações anteriores (e para a 1ª proxy), temos  

'��()�� = 1* = '��()��∗ > 69%* = Prob 0�1 + �2 	
��	 + �3 �����	 + �4 ��	
	 + �5 �ℎ	 + +�6 ���	 + �7 �	 +
�	 > 69%5 = '��()�� > −�78* e, por conseguinte, '��(	)�� = 0* = '��()�� ≤ −�78*.  
Então, sendo ui uma variável aleatória com função de distribuição F(.), vem '��(	)�� = 0* =:)−�78* e '��(	)�� = 1* = 1 − :)−�78*. 
No modelo logit, a escolha de F(.) recai em ∆)<* = ��=>?@. 

Reescrevendo o logit em termos do logaritmo natural da razão de probabilidades (odds ratio, 

na expressão em inglês), temos 

ln 0CDEF)GH�*CDEF)GHI*5 = �� + �� 	
��� + � ������ + �� ��	
� + �� �ℎ� + +�� ���� + �� �� + �� , 

ou, em termos da razão de probabilidades (odds ratio), 

CDEF)GH�*CDEF)GHI* = �JK =JL �MENO=JP D>Q>RO=JS DT�MO=JU VWO==JX YV>O=JZ �O=[O . 

 

A ‘diversificação de mercados’ é uma variável de contagem (número de novos mercados), 

que assume valores inteiros não negativos {0, 1, 2,…}. Uma variável de contagem não 

apresenta uma distribuição normal, pelo que o método dos mínimos quadrados (Ordinary 

Least Squares – OLS) não é apropriado. Uma vez que a referida variável exibe uma distribuição 

de Poisson, o modelo adequado para estimação é a Regressão de Poisson (Wooldridge, 2012). 

ln	)\)��** = �1 + �2 	
��	 + �3 �����	 + �4 ��	
	 + �5 �ℎ	 + +�6 ���	 + �7 �	 + �	 , ou 
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\)��* = ��1 +�2 	
��	+�3 �����	+�4 ��	
	+�5 �ℎ	++�6 ���	+�7 �	+�	 . 

 

3.4. Detalhe das métricas/ proxies para as variáveis do modelo empírico 

3.4.1. Variável dependente: desempenho/ eficácia de exportação 

A variável dependente – desempenho/ eficácia de exportação (desemp_inter) – da presente 

dissertação, subdivide-se em três dimensões: grau de implementação (em termos de número 

de mercados), grau de implementação (em termos de volume de negócios) e diversificação 

de mercados (número de novos mercados em que a empresa entrou).  

O ‘grau de implementação’ (percentagem) traduz o número de mercados em que a empresa 

conseguiu implementar a sua atividade (após a conclusão do projeto) no total do número de 

mercados previstos (aquando da candidatura ao SI), i.e., traduz o número de mercados em 

que as PME tinham previsto entrar/ reforçar o seu negócio e efetivamente o fizeram, sobre 

o total de mercados em que tinham previsto entrar/ reforçar o seu negócio. 

O ‘grau de concretização’ (percentagem) diz respeito ao quociente anterior, mas em termos 

de volume de negócios. 

A ‘diversificação de mercados’, por seu turno, representa o número de novos mercados que 

a organização conseguiu alcançar na sequência do benefício do SI, i.e., representa o número 

de mercados em que a empresa não operava no ano pré-projeto (ano fiscal anterior ao ano 

da candidatura) e passou a operar no ano pós-projeto (em média, 1 ano após o término do 

projeto). Os novos mercados de exportação incluem, quer mercados para os quais se previu 

a entrada, quer mercados para os quais não se criou expectativa de entrada. 

 

3.4.2. Variáveis independentes 

Capacidade de inovação  

A capacidade de inovação (inov) é medida através de duas variáveis – I&D e marca própria. 

A primeira das variáveis diz respeito ao montante despendido em I&D pela entidade 

promotora no ano pré-projeto ou no ano anterior a este. A marca própria, por sua vez, é 

uma variável dummy que assume o valor 1 se a empresa detém produtos com marca própria 

e 0, caso contrário. 
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Redes de relacionamentos 

De modo a medir as redes de relacionamentos (redes) foram utilizadas três variáveis dummy – 

colaborações externas de carácter permanente, colaborações com associações, bem como 

colaborações com consultores –, que assumem o valor 1 se a empresa estabeleceu 

colaborações do tipo analisado e 0, caso contrário. 

Disponibilidade de recursos financeiros externos 

A variável disponibilidade de recursos financeiros externos (rfin) incluía uma variável dummy 

que assumia o valor 1 se a empresa tivesse beneficiado de um apoio no âmbito de 

instrumentos de capital de risco e 0, caso contrário. Embora tal informação estivesse, à 

partida, limitada à sua disponibilização em determinados Avisos (a partir do Aviso n.º 

07/SI/2011), nenhuma das empresas da amostra havia beneficiado de financiamento 

proveniente de capital de risco. Em alternativa, foi considerada a variável dummy benefício de 

SI anterior, que assume o valor 1 se a empresa beneficiou anteriormente (ao SI em análise) 

de um SI no âmbito de um programa comunitário de apoio e 0, caso contrário.  

Capital humano 

O capital humano (ch) é medido através de duas variáveis – CH superior e CH médio. O CH 

superior respeita ao peso, no total de colaboradores, dos colaboradores com níveis de 

qualificação superiores (licenciatura, mestrado e doutoramento). O CH médio reflete o peso, 

no total de colaboradores, dos colaboradores com níveis de qualificação médios (9º a 12º 

ano).  

Participação de capital estrangeiro 

A participação de capital estrangeiro (pce) é capturada por via de uma variável dummy que 

assume o valor 1 se a empresa é participada por capitais estrangeiros e 0, caso contrário. 

 

3.4.3. Variáveis de controlo  

No presente estudo são utilizadas quatro variáveis de controlo – dimensão, localização, setor 

e perfil passado de internacionalização da PME – que são passíveis de influenciar as relações 
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que se estabelecem entre a variável dependente e as variáveis independentes/ fatores 

explicativos. 

A dimensão concerne ao número de colaboradores e volume de negócios da entidade 

promotora na data da candidatura ao SI. Assim, para ‘controlar’ para o efeito da dimensão 

da empresa, incluímos na estimação duas variáveis dummy – dpequenas (a empresa emprega 

menos de 50 pessoas e o seu volume de negócios anual ou balanço total anual é não superior 

a 10 milhões de euros=1) e dmedias (a empresa emprega menos de 250 pessoas e o seu 

volume de negócios anual ou balanço é não superior a 50 milhões de euros) – que assumem 

o valor 1 quando referidas à dimensão e 0, caso contrário, sendo Micro (a empresa emprega 

menos de 10 pessoas e o seu volume de negócios anual ou balanço total anual é não superior 

a 2 milhões de euros) a categoria default. 

A localização da empresa diz respeito ao distrito onde a mesma opera/ tem o 

estabelecimento. Para ‘controlar’ para o efeito da localização, incluímos na estimação quatro 

variáveis dummy – daveiro (a empresa localiza-se no distrito de Aveiro); dbraga (a empresa 

localiza-se no distrito de Braga); dleiria (a empresa localiza-se no distrito de Leiria); dporto 

(a empresa localiza-se no distrito do Porto=1) – que assumem o valor 1 quando referidas ao 

distrito e 0, caso contrário, sendo os restantes (Outros) distritos a categoria default. 

O setor/ indústria corresponde aos diversos setores de atividade económica pertencentes à 

indústria transformadora (ver Quadro 3 para mais detalhes). Para ‘controlar’ para o efeito do 

setor, incluímos na estimação sete variáveis dummy – dtextil (Fabricação de têxteis); dvest 

(Indústria do vestuário); dcouro (Indústria do couro e dos produtos do couro); dplast 

(Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas); dmetal (Fabricação de produtos 

metálicos, exceto máquinas e equipamentos); dmaq (Fabricação de máquinas e de 

equipamentos, n.e.); dmob (Fabricação de mobiliário e de colchões) – que assumem o valor 

1 quando referidas ao setor em causa e 0, caso contrário, sendo os restantes (Outros) setores 

a categoria default. 

O perfil passado de internacionalização reflete o comportamento de exportação da empresa 

nos 3 anos anteriores à candidatura ao SI. Para ‘controlar’ para o efeito do perfil passado de 

internacionalização, incluímos uma variável dummy – dexp_cont – que assume o valor 1 se a 

empresa exportou em todos os 3 anos anteriores à candidatura e 0, caso contrário, sendo 

Não exportadora (não exportou em qualquer dos 3 anos anteriores à candidatura) e 
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Exportadora intermitente (exportou em 1 ou em 2 dos 3 anos anteriores à candidatura) a 

categoria default. 
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4. Resultados empíricos 

4.1. Desempenho/ eficácia relativa das PME no processo de internacionalização 

condicional ao respetivo acesso ao sistema de incentivo 

4.1.1. Análise global 

O objetivo do Sistema de Incentivos (SI) à Qualificação e Internacionalização de PME 

prendia-se com a “promoção da competitividade das empresas através do aumento da 

produtividade, da flexibilidade e da capacidade de resposta e presença ativa das PME no 

mercado global”,8 conforme mencionado na Secção 3.2. 

Tendo em conta o número de mercados externos realizados e respetivo volume de negócios, 

assim como o número de novos mercados de exportação, no presente estudo consideramos 

que o impacto relativo do SI no processo de internacionalização das PME é mensurado por 

via de três variáveis (ver Secção 3.4): 1) grau de implementação (em termos de número de 

mercados), 2) grau de concretização (em termos de volume de negócios) e 3) diversificação 

de mercados (número de novos mercados em que a empresa entrou). 

O ‘grau de implementação’ representa o rácio do número de mercados em que a empresa 

conseguiu implementar a sua atividade (após a conclusão do projeto) face ao número de 

mercados em que tinha previsto entrar (aquando da candidatura ao SI). O ‘grau de 

concretização’ traduz o rácio anterior, tendo por referência, não o número de mercados, mas 

o volume de negócios associado a esses mesmos mercados. A ‘diversificação de mercados’ 

reflete o número de novos mercados que a empresa conseguiu alcançar após a conclusão do 

projeto comparativamente à situação anterior à candidatura ao SI. 

No global, em média, os 322 projetos estão associados a um grau de implementação de 

65,4%, o que indicia que, dos mercados em que as empresas previram entrar (aquando da 

candidatura ao SI), conseguiram efetivamente entrar em cerca de 65%. Este rácio aumenta 

para 81,1% quando se considera o volume de negócios (grau de concretização). Em média, 

as empresas em análise conseguiram entrar em cerca de 6 novos mercados. 

Assim, constata-se que relativamente à implementação da internacionalização (em termos de 

número de mercados realizados), o grau médio de eficácia revelou-se relativamente modesto 

(65%), com 35% dos projetos a refletirem uma eficácia baixa/ nula do SI a este nível. Estes 

                                                
8 http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-as-empresas/qualificacao-e-internacionalizacao-
pme, acedido em novembro de 2017. 



36 

resultados parecem indiciar que a entrada nos mercados inicialmente prevista foi difícil de 

concretizar. 

Em termos históricos e em média, as PME da amostra exportavam para 7 mercados. Na 

sequência do SI Qualificação PME, passaram a operar, em média, em aproximadamente 11 

mercados, valor que excede a previsão (em média, cerca de 10 mercados). Isto sugere que, 

ainda que as PME tenham demonstrado dificuldades em alcançar a totalidade dos mercados 

que previram, compensaram-no através da entrada em mercados de exportação para os quais 

não existia previsão de entrada (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Número médio de mercados realizados por projeto 

 

A eficácia da internacionalização em termos de volume de negócios é relativamente elevada. 

Ou seja, embora as PME não tenham alcançado, em média, a totalidade dos mercados que 

perspetivaram, conseguiram, com aqueles em que entraram ou reforçaram o seu negócio, 

obter o volume de negócios previsto (2,5% dos casos) e, em alguns casos até ultrapassar 

(25,8% dos casos). 

Note-se que, embora o volume de negócios médio realizado tenha ficado aquém do seu valor 

previsional, assiste-se a um aumento relativamente ao volume de negócios médio histórico, 

conforme descrito na Figura 4. Posto isto, e no seguimento da linha de raciocínio relativa ao 

tópico anterior, é possível apurar que o volume de negócios realizado nos mercados para os 

quais não existia previsão de entrada não foi suficiente para acomodar a discrepância no que 

diz respeito ao volume de negócios (previsional vs realizado). 
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Figura 4: Volume de negócios médio por projeto 

 

Os mercados geográficos com maior expressão no volume de negócios (quer em termos de 

previsão, quer em termos de concretização) da amostra em análise são, tipicamente, os 

mercados da UE e os Estados Unidos da América (EUA) (Figura 5). 

Em geral, para os principais mercados de exportação, o volume de negócios concretizado 

ficou aquém das previsões das empresas, à exceção dos Países Baixos, onde o volume de 

negócios excedeu o valor inicialmente previsto. De entre os restantes, o mercado dos EUA 

apresentou a menor discrepância de valores, o que pode indicar maior realismo das PME na 

abordagem a este mercado. 

 

 
Figura 5: Volume de negócios global por principais mercados 
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Tendo em conta que, a nível agregado, os principais mercados (excluindo os Países Baixos) 

representam 61% do volume de negócios global, a discrepância no que respeita ao volume 

de negócios (previsto vs realizado) pode estar associada a um pior desempenho nesses 

mercados. Assim, a quebra no volume de negócios realizado parece ter sido acomodada pela 

entrada em novos mercados (tendo em conta que os mercados constantes na Figura 5 são os 

mercados de exportação tradicionais das empresas nacionais), contudo não totalmente. 

Embora a taxa de implementação (em termos de número de mercados realizados) tenha sido 

relativamente modesta (65%), a taxa de concretização (em termos de volume de negócios) é 

relativamente elevada (81%) e o número de novos mercados também (em média, cerca de 6 

novos mercados), o que indica que o SI terá contribuído, pelo menos, para uma diversificação 

de mercados das PME industriais localizadas em Portugal (Figura 6). 

As empresas em análise alcançaram, em média, cerca de 3 novos mercados de exportação no 

ano pré-projeto.9 Na sequência do SI Qualificação PME conseguiram entrar, em média, em 

cerca de 6 novos mercados, valor que excede a previsão (em média, cerca de 3 mercados) e 

que transparece o potencial de diversificação do referido instrumento de política, conforme 

referido ao longo desta secção. 

 
Figura 6: Número médio de novos mercados por projeto 

 

Em síntese, o impacto do SI Qualificação PME na internacionalização das PME foi positivo 

e significativo. Ou seja, os dados validam H1 – A política pública de apoio à internacionalização 

influencia positiva e significativamente a direção e a intensidade da internacionalização das PME. 

                                                
9 Este resultado é passível de estar algo inflacionado, uma vez que um total de 107 projetos não contém 
informação relativa à atividade internacional histórica, conforme indicado na Secção 3.2. 
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4.1.2. Por setor de atividade 

Desagregando a análise por indústria, é possível constatar quais os setores onde o SI produziu 

maior e menor impacto (barras verdes e vermelhas, respetivamente) ao nível do desempenho 

de internacionalização (Figura 7).  

 

 

 
Figura 7: Desempenho/eficácia de internacionalização por setor de atividade económica 

 

O grau médio de implementação é de sensivelmente 65%. Nesta dimensão, a ‘Fabricação de 

máquinas e de equipamentos, n.e.’ (CAE 28) denotou o melhor desempenho de exportação, 

conseguindo alcançar, em média, 75% dos mercados que previu. Contrariamente, as ‘Outras 

indústrias transformadoras’ (CAE 32) constituem o setor cuja eficácia de internacionalização 

foi mais baixa (60%). 

No que ao grau de concretização diz respeito, o nível médio de eficácia situou-se nos 81%. 

A ‘Fabricação de têxteis’ (CAE 13) apresentou a maior taxa de concretização (114%), muito 

acima da média, o que indicia que, embora as empresas deste setor não tenham conseguido 

entrar/ reforçar a sua atividade em todos os mercados que previram, compensaram-no com 

o reforço do volume de negócios (relativamente ao previsto). A indústria da ‘Fabricação de 

produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos’ (CAE 

20) não demonstrou um desempenho tão favorável no que concerne ao volume de negócios 

(46,6%). 

É de salientar o potencial de diversificação das entidades dos seguintes setores: ‘Fabricação 

de têxteis’ (CAE 13) e ‘Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas’ (CAE 22) 

que, em média, entraram em 8 novos mercados. A ‘Fabricação de produtos metálicos, exceto 
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máquinas e equipamentos’ (CAE 25), por sua vez, foi a indústria que ficou mais aquém em 

matéria de diversificação, entrando apenas em 3 mercados. 

Em geral, destacam-se cinco setores de atividade económica: ‘Fabricação de têxteis’ (CAE 

13) e ‘Indústria do couro e produtos de couro’ (CAE 15), por exibirem um desempenho de 

exportação acima da média para todas as dimensões da variável dependente. A ‘Indústria do 

vestuário’ (CAE 14), bem como a ‘Fabricação de produtos petrolíferos, exceto máquinas e 

equipamentos’ (CAE 25) e as ‘Outras indústrias transformadoras’, por outro lado, estão no 

cerne dos piores resultados. 

 

4.1.3. Por região 

Em matéria de distribuição geográfica por NUTS II, observa-se uma maior concentração das 

empresas nas regiões Norte e Centro (197 e 114 projetos, respetivamente) (Figura 2). 

 

 

 
Figura 8: Desempenho/eficácia de internacionalização por NUTS II 

 

A análise regional por NUTS II (Figura 8) evidencia a Região Norte que, sendo a região com 

maior peso na amostra, apresentou, para todas as dimensões, um desempenho de exportação 

em torno do nível médio. A Região de Lisboa, ainda que apresente taxas de sucesso bastante 

superiores à média para a primeira e terceira dimensões, conta com apenas 1 projeto, pelo 

que os resultados que a esta região respeitam, têm significância residual. As regiões Centro e 

Alentejo, por sua vez, aparecem mais frequentemente associadas a um desempenho abaixo 

da média.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Lisboa Alentejo Norte Centro
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Centro Norte Alentejo Lisboa
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

Lisboa Norte Centro Alentejo



41 

  

 

 
Figura 9: Desempenho/eficácia de internacionalização por NUTS III 

 

A análise regional por NUTS III (Figura 9) ressalta a Área Metropolitana do Porto que, ainda 

que tenha apresentado um desempenho aquém da média em termos de volume de negócios, 

compensou-o através da entrada em 75% dos mercados previstos e em 7 novos mercados. 

O Tâmega e Sousa é também alvo de destaque no que respeita à eficácia de implementação 

e de concretização. Em sentido oposto, é premente fazer referência às regiões do Cávado e 

Oeste, cujo desempenho de exportação ficou frequentemente entre os piores. 

 

4.1.4. Por dimensão da empresa 

Relativamente à dimensão (Figura 9), constata-se que a generalidade dos projetos é 

proveniente de pequenas e médias empresas, com ênfase particular no segundo grupo. O 

mesmo destaca-se, pois, ao contrário dos dois restantes grupos – micro e pequenas empresas 
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– obteve um desempenho superior à média para duas das medidas de desempenho (grau de 

implementação – 69%; diversificação de mercados – 6 mercados). 

As micro e pequenas empresas exibem valores abaixo da média global para as três dimensões 

da variável dependente à exceção do grau de concretização para as microempresas. Este foi, 

de entre os três grupos, o que apresentou o valor máximo para o grau médio de concretização 

(129%), o que indica um reforço do volume de negócios relativamente às perspetivas iniciais. 

Este resultado pode derivar de uma abordagem mais realista aos mercados de exportação. 

  

 

 
Figura 10: Desempenho/eficácia de internacionalização por dimensão 

 

Tais resultados vão de encontro ao argumento de que a expansão internacional é dificultada 

pela carência de recursos das PME (Suh et al., 2011; Paul et al., 2017). Tradicionalmente, a 

dimensão das organizações é compreendida como uma proxy dos seus recursos (e.g. Cui & 

Lui, 2005) pelo que, a priori, as médias empresas terão uma base mais consistente de recursos 

que potenciará o impacto do SI.  

 

4.1.5. Por perfil de colaboração com entidades externas 

Em matéria de redes de relacionamentos, verifica-se que 49% dos projetos estão associados 

a empresas que estabeleceram colaborações de carácter permanente, 35% dos projetos estão 

associados a empresas que colaboraram com associações e 19% a empresas que colaboraram 

com consultores. 
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Em média, as empresas que estabeleceram colaborações obtiveram um melhor desempenho 

em termos de volume de negócios e da entrada em novos mercados. Surpreendentemente, o 

oposto é verdadeiro para o grau de implementação, exceto para as entidades acompanhadas 

por consultores. As entidades que estabeleceram colaborações permanentes com entidades 

externas e colaborações com associações demonstraram maior dificuldade em alcançar os 

mercados nos quais tinham previsto entrar, comparativamente às entidades que não 

colaboraram – ver Figura 10.  

 
Figura 11: Desempenho/eficácia de internacionalização por redes de relacionamentos 

 

De entre os três tipos de colaborações, as colaborações com consultores, apesar de 

relativamente parcas na amostra (19% dos projetos) produziram resultados mais 

pronunciados. Isto indicia que, embora poucas organizações tenham usufruído deste serviço, 

o mesmo revelou-se de maior valor acrescentado, conforme se pode observar pelo melhor 

desempenho de exportação em cada uma das três dimensões.  
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Estes resultados estão em linha com o exposto por Senik et al. (2011), na medida em que as 

colaborações com agentes económicos melhoram o aproveitamento do apoio público. Ao 

potenciar a partilha de conhecimento, de recursos e competências, a rede de relacionamentos 

auxilia a entrada das PME nos mercados estrangeiros (Johanson & Mattsson, 1988; Senik et 

al., 2011). Para esta amostra em particular, esse efeito foi mais evidente ao nível da entrada 

em novos mercados de exportação.   

 

4.2. Fatores explicativos do desempenho/ eficácia relativa da PME no processo de 

internacionalização condicional ao acesso ao Sistema de Incentivos 

4.2.1. Análise descritiva  

De modo a realizar um estudo introdutório das relações que se estabelecem entre as variáveis 

relevantes para análise, são apresentadas as estatísticas descritivas e a matriz de correlações 

(Quadro 4). 

No que concerne à variável inovação, pode constatar-se que cada organização realizou, em 

média, um investimento na ordem dos 39 mil euros em I&D. O montante máximo investido 

foi de cerca de 745 mil euros. A par do referido e no que à marca própria concerne, observa-

se que, em média, 13% das PME em análise são detentoras de produtos com marca própria.  

Relativamente às redes de relacionamentos, verifica-se que o tipo de colaboração mais usual 

são as colaborações externas permanentes, sendo que, em média, 49% dos projetos surgem 

associados a empresas que as estabeleceram. As colaborações com associações e consultores 

têm um peso respetivo médio de 35% e 19% no total dos projetos, respetivamente. 

Conforme referido na Secção 3.4.2, nenhuma das organizações beneficiou de financiamento 

no âmbito de instrumentos de capital de risco com participação pública. No entanto, de entre 

as PME em análise, 21% referiu ter beneficiado de apoio proveniente de um SI passado. 

Em média, em cada entidade, 9% dos colaboradores detêm um nível de qualificação superior. 

Por outro lado, verifica-se que, em média, 79% dos colaboradores de cada entidade possuem 

níveis de qualificação médios (9-12 anos de escolaridade).  

No âmbito da participação de capital estrangeiro, é possível apurar que apenas cerca de 6% 

das empresas em análise detêm estruturas de propriedade que incluem entidades estrangeiras. 
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Em termos de dimensão, observa-se uma maior predominância das empresas médias (51%) 

e de empresas pequenas (41%), com especial destaque para o primeiro grupo. A menor fração 

da amostra é concernente às microempresas (8%).  

A ‘Fabrição de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos’ (CAE 25), bem como 

a ‘Indústria de couro e de produtos de couro’ (CAE 15) e a ‘Fabricação de têxteis’ (CAE 13), 

constituem os setores de atividade com maior expressão na amostra, representando, de forma 

respetiva, 17%, 11% e 9% do total de projetos. A ‘Indústria do vestuário’ (CAE 14) e a 

‘Fabrição de artigos de borracha e de matérias plásticas’ (CAE 22) representam cerca de 8% 

da amostra, seguidas pela ‘Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.’ (CAE 28) e pela 

‘Fabricação de mobiliário e de colchões’ (CAE 31), cuja representatividade se situa em torno 

de 7%. 

Em média, a grande maioria dos projetos que constituem a amostra estão associados a PME, 

que eram já, na data da candidatura, exportadoras contínuas (62%), i.e., que exportaram de 

forma regular nos 3 anos anteriores à candidatura ao SI. De entre os restantes, 26% surgem 

associados a empresas que exportaram, mas não de forma continuada, e 12% a empresas que 

até à data da candidatura nunca tinham exportado. 

Os resultados constantes no Quadro 4 indicam uma correlação positiva e significativa entre 

o investimento passado em I&D e a diversificação de mercados (]̂ =0,209, p-value<0,01). 

Isto sugere que, em média, organizações que realizam investimentos em I&D conseguem a 

alcançar um maior número de novos mercados. A posse de marca própria, por outro lado, 

correlaciona-se, não só com a diversificação de mercados (]̂ =0,165, p-value<0,01), mas 

também com o grau de implementação (]̂ =0,097, p-value<0,10), indicando que entidades 

detentoras de marca própria tendem a concretizar de forma mais eficaz as suas previsões no 

respeitante ao volume de negócios. As organizações que usufruem de serviços de consultoria 

tendem, em média, a alcançar um maior número de novos mercados de exportação, tal como 

sugerido pela correlação positiva e significativa entre as referidas variáveis (]̂ =0,129, p-

value<0,05). Em contrapartida, as colaborações com associações e as colaborações externas 

permanentes não se correlacionam significativamente com nenhuma das dimensões do 

desempenho de exportação. A correlação entre o capital humano superior e as dimensões de 

desempenho é estatisticamente significativa. Os níveis de qualificação superiores 

correlacionam-se positivamente com a diversificação de mercados (]̂ =0,116, p-value<0,05).  
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Quadro 4: Estatísticas descritivas das variáveis relevantes e matriz de correlações  

 Fator Proxy Média Mín. Máx. 
Desvio 
Padrão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V
ar

. 
de

pe
nd

en
te

s 1. Grau de 
implementação 

Nº mercados realizados/nº mercados previstos 0.654 0 1 0.289 1 0.206*** 0.242*** 0.081 0.097* -0.045 -0.008 0.050 0.036 -0.173*** 0.164*** 0.092* 

2. Grau de 
concretização 

VN mercados realizados/ VN mercados previstos 0.811 0 13.5 1.041  1 0.058 0.001 -0.031 0.044 0.081 0.072 -0.038 -0.101* 0.054 0.021 

3. Número de 
novos mercados 

Nº de novos mercados 5.4 0 39 6.792   1 0.209*** 0.165*** 0.071 0.040 0.129** 0.042 0.116** -0.178*** -0.019 

D
et

er
m

in
an

te
s 

Inovação 
4. I&D 39139 0 744572 105382    1 0.000 0.110 0.102 0.058 0.137 0.160 -0.012 0.042 

5. Marca própria 0.134 0 1 0.341     1 0.035 -0.042 0.020 -0.024 -0.068 -0.002 -0.060 

Redes de 
Relacionamentos 

6. Colaborações permanentes 0.491 0 1 0.501      1 0.196 0.096 0.101 0.116 -0.026 0.071 

7. Associações 0.354 0 1 0.479       1 0.520 0.190 0.049 -0.067 0.090 

8. Consultores 0.189 0 1 0.392        1 0.119 -0.014 -0.040 0.047 

Recursos de 
Financiamento 

9. Benefício de SI anterior 0.211 0 1 0.409         1 0.014 0.017 0.161 

Capital Humano 
10. Capital humano superior 0.085 0 1 0.119          1 -0.354 -0.014 

11. Capital humano médio 0.791 0 1 0.246           1 -0.035 

Participação 
estrangeira 

12. Capital estrangeiro 0.059 0 1 0.236            1 

                   

V
ar

. d
e 

co
nt

ro
lo

 

Dimensão 
Micro 0.081 0 1 0.273             
Pequena 0.410 0 1 0.493             
Média 0.509 0 1 0.501             

Localização / 
distrito 

Aveiro 0.258 0 1 0.438             
Braga 0.220 0 1 0.415             

Leiria 0.124 0 1 0.330             

Porto 0.217 0 1 0.413             

Setor/ Indústria 

Têxtil [dummy=1 se CAE (2 digítos)=13] 0.087 0 1 0.282             

Vestuário 0.081 0 1 0.273             

Couro 0.112 0 1 0.316             

Plásticos 0.078 0 1 0.268             

Metálicos 0.171 0 1 0.377             

Máquinas 0.065 0 1 0.247             

Mobiliário 0.065 0 1 0.247             

Perfil exportador 
passado da PME 

Exportadora contínua nos 3 anos anteriores ao SI 
(dummy=1 se Sim) 

0.615 0 1 0.487             

Exportadora intermitente nos 3 anos anteriores ao 
SI (dummy=1 se Sim) 

0.264 0 1 0.441             

Não exportadora nos 3 anos anteriores ao SI 
(dummy=1 se Sim) 

0.121 0 1 0.327             

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos (Software SPSS) 
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No entanto, surpreendentemente, empresas cujos colaboradores detêm níveis de qualificação 

superiores tendem a ficar aquém das perspetivas, quer no que respeita ao alcance de 

mercados (]̂ =-0,173, p-value<0,01), quer no que respeita ao volume de negócios (]̂ =-0,101, 

p-value<0,10). A correlação entre o capital humano médio e o grau de implementação é 

positiva (]̂ =0,164, p-value<0,01). Em contrapartida, o capital humano médio e a 

diversificação de mercados apresentam uma correlação negativa (]̂ =-0,178, p-value<0,01). A 

par do referido, constata-se que as organizações cuja estrutura de propriedade compreende 

entidades estrangeiras tendem, em média, a realizar um maior número de mercados do total 

dos mercados em que perspetivaram entrar (]̂ =0,092, p-value<0,10). 

As correlações entre as variáveis independentes não evidenciam problemas de 

multicolinearidade, sendo as estimativas dos coeficientes de correlação relativamente baixas. 

Tal é corroborado pelos testes dos VIF (variance inflation factors) (ver Quadro 5 para mais 

detalhes), onde os VIF médios <2. Um VIF <10 sugere uma baixa correlação entre as 

variáveis independentes do modelo, não fundamentando, assim, preocupações com a 

questão da multicolinearidade na estimação (Wooldridge, 2012). 

 

4.2.2. Análise de causalidade 

Testes diagnóstico 

No sentido de aferir as determinantes do desempenho/ eficácia de internacionalização das 

PME industriais localizadas em Portugal que beneficiaram do Sistema de Incentivos (SI) à 

Qualificação e Internacionalização de PME, estimamos 3 modelos, um para cada proxy de 

desempenho/ eficácia de internacionalização das PME – top grau de implementação (1, se a 

proporção de mercados em que a empresa conseguiu implementar a sua atividade após a 

conclusão do projeto, no total do número de mercados previstos	≥ 69% e 0, caso contrário), 

top grau de implementação (1, se a proporção de mercados em volume de negócios em que a 

empresa conseguiu implementar a sua atividade após a conclusão do projeto, no total 

previsto	≥ 65% e 0, caso contrário), e diversificação (número de novos mercados em que a 

empresa entrou após a conclusão do projeto). 

Conforme explicado na Secção 3, em virtude das distribuições das 3 variáveis-proxy de 

desempenho/eficácia de internacionalização serem distintas, as duas primeiras especificações 
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(cujas variáveis dependentes são binárias) foram estimadas usando modelos Logit e a terceira 

(em que a variável dependente é uma variável de contagem) uma regressão de Poisson. 

Os testes diagnóstico revelam inexistência de problemas de multicolinearidade, com VIFs 

inferiores a 2, em média (Wooldridge, 2012). O Teste Breusch-Pagan rejeita a hipótese nula 

de homocedasticidade (igual variância) no caso dos dois primeiros modelos, aceitando a 

hipótese nula no terceiro caso. Assim, as estimações dos dois primeiros modelos utilizam 

desvios-padrões robustos.  

Em termos de qualidade de ajustamento, não obstante o reduzido Pseudo R2, os testes de 

chi2 de Wald (para os modelos Logit) e de Likelihood Ratio (LR) (para a regressão de Poisson) 

revelam que os modelos estimados são globalmente significativos. No caso dos modelos 

Logit, o Teste Hosmer-Lemeshow aceitou a hipótese nula de que ambos os modelos 

representam bem a realidade. Assim, conclui-se que os modelos estimados são adequados. 

 

Validação das hipóteses 

Os resultados apresentados no Quadro 5 retratam relações estatisticamente significativas 

entre a inovação – mensurada pela I&D passada (�_ =0,025, p-value<0,01), a posse de marca 

própria (�_ =0,368, p-value<0,01) – e a diversificação de mercados. Em concreto, a evidência 

disponível sugere que, tudo o resto constante, se uma PME aumentar a sua despesa em I&D 

em 1%, o número de novos mercados esperados aumenta em 0,025%. Adicionalmente, 

mantendo todos os restantes fatores constantes, estima-se que, em média, o número de 

novos mercados seja 1,4 (e0,368) vezes mais elevado para as PME que possuem marcas face às 

que não possuem. A posse de marcas próprias é também relevante para explicar o melhor 

desempenho/eficácia de internacionalização das PME em termos de grau de implementação. 

Especificamente, tudo o resto constante, as PME que têm marcas próprias apresentam um 

rácio de probabilidade de estar no top50% em termos do indicador número de mercados 

realizados face aos previstos 2,3 (e0,829) vezes maior do que as suas homólogas sem marcas 

próprias. 

Este resultado vem em linha com os estudos de Oura et al. (2016), Rodil et al. (2016) e El 

Makrini (2017), na medida em que a intensidade de I&D e o resultado desse processo (e.g., 

introdução de produtos com marca própria) se relacionam positivamente com a 

internacionalização. A novidade das nossas estimações é a de sugerir que, não só estes fatores 
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são importantes para a internacionalização das PME, como parecem alavancar o impacto 

positivo das políticas públicas de incentivo à internacionalização. 

A lógica por detrás disto é que, enquanto ativos específicos, fonte de vantagem competitiva, 

as capacidades inovadoras aumentam a propensão a internacionalizar e a ser bem-sucedido 

nos mercados externos (Veglio & Zucchella, 2015; Paul et al., 2017). Isto clarifica o melhor 

desempenho das PME inovadoras em termos de mercados realizados e da entrada em novos 

mercados, nos quais podem explorar a sua vantagem competitiva. Por outro lado, a inovação 

melhora a capacidade de absorção no seio organizacional e, portanto, o aproveitamento do 

conhecimento adquirido nos mercados estrangeiros (Cohen & Levinthal, 1990; Rodil et al., 

2016). Este fator pode ter contribuído para o aumento da visibilidade das oportunidades de 

exportação e, consequentemente, para a entrada em novos mercados. 

Em síntese, a evidência recolhida parece validar, ainda que parcialmente (nada foi possível 

concluir no caso do grau de implementação), a hipótese H2 – As PME detentoras de capacidades 

inovadoras mais elevadas são mais capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à 

internacionalização. 

As redes de relacionamento, mais especificamente as relações que as PME estabelecem 

com consultores, no caso dos novos mercados (�_ =0,342, p-value<0,01), e com as 

associações, no caso dos top50% de grau de concretização (mercados realizados/mercados 

previstos, em volume de negócios) (�_ =0,695, p-value<0,05), contribuem positiva e 

significativamente para alavancar o benefício que as PME são capazes de retirar da política 

pública/SI. Especificamente, com base na amostra de PME industriais localizadas em 

Portugal, constatamos que, em média, tudo o resto constante, para as PME que estabelecem 

redes com consultores, o número de novos mercados vem acrescido em 1,4 (e0,342) face às 

que não se relacionam com estas entidades. No que concerne ao grau de concretização, em 

média, ceteris paribus, as PME que têm relações com associações apresentam um rácio de 

probabilidade de estar no top50% em termos do indicador mercados realizados face aos 

previstos em volume de negócios 2 (e0,695) vezes maior do que o das suas homólogas que não 

firmam redes com associações. 

Desta forma, e na medida em que nada se pode concluir quanto à influência das redes de 

relacionamentos no grau de implementação, a hipótese H3 – As PME que estabelecem e 

desenvolvem relacionamentos com os diversos agentes são mais capazes de internacionalizar e alavancar o 

apoio público à internacionalização – é parcialmente validada.  
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Os resultados obtidos corroboram particularmente a visão de que o apoio público per se pode 

não ser suficiente para alcançar e ser bem-sucedido nos mercados externos, salientando o 

papel das redes enquanto elemento facilitador da abordagem internacional (Senik et al., 2011; 

Zhang et al., 2016). De facto, as PME que estabeleceram colaborações com associações e 

consultores foram mais capazes de usufruir do incentivo à internacionalização. 

As colaborações concedem às PME acesso a recursos, competências e conhecimento relativo 

aos mercados, auxiliando a sua entrada nos mesmos (Johanson & Mattsson, 1988). Conhecer 

os mercados, em especial, possibilita, não só uma maior perceção das oportunidades, como 

também a formulação de estratégias de entrada, aumentando a probabilidade de sucesso (Dib 

et al., 2010; Musteen et al., 2010). Estes argumentos ajudam a clarificar o melhor desempenho 

(em termos de volume de negócios e da entrada em novos mercados) obtido pelas PME que 

colaboraram com associações e consultores. A entrada em novos mercados também pode 

ter sido motivada pelo relacionamento com um parceiro internacional (Johanson & 

Mattsson, 1988). 

A relação entre recursos financeiros externos e o desempenho/ eficácia de exportação não 

se revelou estatisticamente significativa para as três dimensões de desempenho/eficácia na 

internacionalização. Assim, nada podemos dizer quanto à validação/ refutação da hipótese 

H4 (As PME que usufruíram de recursos financeiros externos, em concreto, sistemas de incentivos públicos 

passados, são mais capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à internacionalização). 

A elevada (mas não a média) escolaridade dos colaboradores (capital humano) das PME 

emerge como um fator muito relevante para explicar a entrada daquelas em novos mercados 

(�_ =1,036, p-value<0,01). Em concreto o acréscimo em 1% no peso dos colaboradores com 

ensino superior origina, tudo o resto constante, em média, um aumento de 1,04% no número 

de novos mercados. Em contraste, um aumento de 1% no peso dos colaboradores com 

ensino médio (9-12 anos de escolaridade) origina, ceteris paribus, um decréscimo de 0,991% 

no número de novos mercados, em média.  

Do exposto, e tendo em conta que nada se pode concluir relativamente ao impacto do capital 

humano no grau de implementação e concretização, a hipótese H5 – As PME com níveis de 

capital humano mais elevados são mais capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à 

internacionalização – é parcialmente validada. 
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Quadro 5: Determinantes do desempenho/eficácia das PME no processo de internacionalização 
condicional a terem usufruído de um Sistema de Incentivos à internacionalização 

 Fator Proxy 
Grau de 

implementação (GI) 
(nº mercados realizados/nº 

mercados previstos) 

Grau de concretização 
(GC) 

(VN mercados realizados/ 
VN mercados previstos) 

Nº novos mercados  

   

Logit, Top50% 
(GI>69%), 	�_  )Desvio	padrão	robusto) 

Logit, Top50% 
(GC>64%), 	�_  )Desvio	padrão	robusto) 

Poisson regression �_  )Desvio	padrão) 

D
et

er
m

in
an

te
s 

Inovação 
I&D passada (ln) 

0.029 
(0.025) 

-0.012 
(0.027) 

0.025*** 

(0.005) 

Marca própria (d) 
0.829** 
(0.403) 

-0.072 
(0.378) 

0.368*** 

(0.063) 

Redes de 
Relacionamentos 

externas permanentes (d) 
-0.457 
(0.253) 

0.100 
(0.270) 

0.021 
(0.051) 

com associações (d) 
-0.157 
(0.316) 

0.695** 
(0.334) 

-0.102 
(0.064) 

com consultores (d) 
0.498 

(0.384) 
0.077 

(0.387) 
0.342*** 

(0.071) 
Recursos de 

Financiamento 
Benefício de SI anterior 
(d) 

-0.023 
(0.319) 

-0.002 
(0.331) 

0.001 
(0.061) 

Capital Humano 

Peso capital humano 
superior (ln) 

-1.606 
(1.431) 

-0.318 
(1.409) 

1.036*** 

(0.268) 
Peso capital humano 
médio (ln) 

0.044 
(0.930) 

-0.197 
(0.847) 

-0.991*** 

(0.170) 
Participação 
estrangeira 

Capital estrangeiro (d) 
0.587 

(0.542) 
1.971*** 
(0.639) 

-0.210* 

(0.113) 

V
ar

. d
e 

co
nt

ro
lo

 

Dimensão 
(default: micro) 

Pequena (d) 
-0.337 
(0.533) 

-0.315 
(0.500) 

0.116 
(0.128) 

Média (d) 
-0.314 
(0.555) 

-0.470 
(0.509) 

0.366*** 

(0.129) 

Localização/ distrito 
(default: outros) 

Aveiro (d) 
-0.353 
(0.406) 

-0.035 
(0.414) 

0.092 
(0.085) 

Braga (d) 
-0.187 
(0.438) 

0.241 
(0.459) 

0.031 
(0.093) 

Leiria (d) 
0.067 

(0.463) 
0.781* 
(0.472) 

0.086 
(0.104) 

Porto (d) 
0.584 

(0.442) 
0.606 

(0.436) 
0.404*** 

(0.085) 

Setor/ Indústria 
(default: outros) 

Têxtil (d) 
0.927* 

(0.481) 
2.021*** 
(0.562) 

0.457*** 

(0.094) 

Vestuário (d) 
0.735 

(0.507) 
1.099** 
(0.522) 

0.007 
(0.117) 

Couro (d) 
0.625 

(0.453) 
1.427*** 
(0.474) 

0.277*** 

(0.087) 

Plásticos (d)  
0.044 

(0.488) 
0.385 

(0.472) 
0.293*** 

(0.087) 

Metálicos (d) 
-0.452 
(0.386) 

-0.139 
(0.374) 

-0.288*** 

(0.092) 

Máquinas (d) 
0.524 

(0.543) 
-1.065 
(0.683) 

0.052 
(0.102) 

Mobiliário (d) 
-0.574 
(0.550) 

-0.398 
(0.564) 

0.064 
(0.109) 

Perfil passado de 
internacionalização 
(default: Não exportadora e 
exportadora intermitente) 

Exportadora contínua (d) 
0.787*** 
(0.277) 

0.760** 

(0.298) 
0.131** 

(0.059) 

      

  VIF (média) 1.65 1.65 1.65 

  
Teste Breusch-Pagan / 
Cook-Weisberg 

43.24 
(0.000) 

17.57 
(0.000) 

1.64 
(0.201) 

  Wald chi2 
41.71 

(0.009) 
60.86 

(0.000) 
414.24 
(0.000) 

  Pseudo R2 0.100 0.156 0.136 

  Hosmer-Lemeshow chi2 
7.34 

(0.500) 
6.06 

(0.640) 
- 

Nota: Estimações realizadas com software Stata 14.1. n=322; d=variável dummy; ln: logaritmo; ***(**)[*]: estatisticamente significativo a 
1% (5%) [10%]. Desvios padrões entre parentesis. 
  



52 

Tal resultado, que indicia que PME com níveis superiores de capital humano têm maior 

capacidade de entrar num número mais elevado de novos mercados, corrobora os estudos 

de Javalgi & Todd (2011), Cerrato & Piva (2012) e Almodóvar et al. (2016), segundo os quais 

o capital humano desempenha um papel central na internacionalização de PME. Esta relação 

é explicada pelo valor dos recursos humanos enquanto vantagem competitiva (Barney, 1991; 

Javalgi & Grossman, 2014). Empresas com capital humano superior dispõem de níveis 

superiores de conhecimento, que as capacitam para a realização de atividades centrais à 

expansão internacional – e.g., análise do contexto internacional, gestão do risco e da 

complexidade, tomada de decisão (Cerrato & Piva, 2012; Onkelinx et al., 2016). Por outro 

lado, um aumento do capital humano tende a aumentar a capacidade de absorção 

(Weerawardena et al., 2007) e, assim, a capacidade de entrada em novos mercados. Nesta 

sequência, a ausência deste recurso intangível é passível de restringir os esforços 

internacionais. 

No que respeita à participação de capital estrangeiro, os resultados obtidos são 

contraditórios. Se, por um lado, PME que têm participação de capital estrangeiro tendem a 

apresentar, em média, tudo o resto constante, um rácio de probabilidade de estar no top50% 

em termos do indicador mercados realizados face aos previstos em volume de negócios 7,2 

(e1,971) vezes maior do que o das suas homólogas de capital exclusivamente nacional, a 

evidência parece apontar que as PME com capital estrangeiro tendem a entrar num número 

de novos mercados cerca de 20% inferior (e-0,210=0,81, p-value<0,10) ao das PME 

exclusivamente nacionais. 

Assim, a hipótese H6 – As PME cuja estrutura de propriedade inclui entidades estrangeiras são mais 

capazes de internacionalizar e alavancar o apoio público à internacionalização – é validada no caso do 

grau de concretização, mas rejeitada na diversificação de mercados. Ou seja, as PME 

participadas por entidades estrangeiras tendem a ser mais eficazes na realização de mercados 

em termos de volume de negócios, mas menos eficazes na entrada em novos mercados. 

Estes resultados ambíguos poderão ser explicados pelo facto do potencial de 

internacionalização das PME participadas por capital estrangeiro estar dependente do 

respetivo grau de autonomia face à empresa-mãe. Se, por um lado, a participação estrangeira 

é passível de potenciar a partilha de recursos (Filatotchev et al., 1996; Smolarski & Kut, 2011), 

de experiência, conhecimento e contactos (Cerrato & Piva, 2012), auxiliando, assim, a entrada 

nos mercados estrangeiros; por outro, a falta de autonomia na tomada de decisão pode limitar 
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os esforços internacionais (Vissak, 2007), designadamente de diversificação para novos 

mercados. Considerando que a grande maioria (79%) das participações estrangeiras na 

amostra é maioritária, tal parece indiciar que as subsidiárias não terão grande autonomia na 

tomada de decisão. Posto isto, pode depreender-se que a participação foi efetuada com o 

intuito de limitar a atuação da empresa participada a nível greográfico, não havendo qualquer 

incentivo para diversificar.  

Não obstante a ambiguidade, ainda assim podemos considerar que a evidência recolhida por 

Filatotchev et al. (2008), Cerrato & Piva (2012) e Boddin et al. (2017) é acomodada, 

parcialmente, pelos resultados obtidos, na medida em que sugerem uma relação positiva entre 

a propriedade estrangeira e a propensão a exportar sem referir, no entanto, se os mercados 

são novos ou já existentes. 

Em termos de variáveis de controlo, a dimensão, localização, indústria e perfil passado em 

termos de exportação são relevantes para explicar o número de novos mercados para onde 

as PME exportam após a conclusão do SI. Em média, uma média empresa, localizada no 

distrito do Porto, operando na ‘Fabricação de têxteis’ (CAE 13), ‘Indústria do couro e dos 

produtos de couro’ (CAE 15) ou ‘Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas’ 

(CAE 22), que foi no passado exportadora contínua, apresenta um número de novos 

mercados entre 1,1 (e0,131, p-value<0,05) e 1,5 (e0,457, p-value<0,01) vezes maior do que as 

homólogas não tenham exportado ou tenham sido exportadoras intermitentes, micro, de 

outros distritos e outros setores. Em contraste, as PME que operam no setor de ‘Fabricação 

de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos’ (CAE 25) apresentam um número 

de novos mercados 25% abaixo das PME de outros setores de atividade.  

No que concerne ao desempenho de internacionalização em termos de grau de 

concretização, as empresas localizadas em Leiria, que operam na fileira têxtil-vestuário-

calçado e que foram no passado exportadoras contínuas têm, em média, um rácio de 

propabilidade de elevado desempenho entre 2,2 (Leiria: e0,781, p-value<0,10) e 7,5 (Têxtil: e2,021, 

p-value<0,01) vezes maior do que as suas PME homólogas localizadas em outros distritos e 

que operam em outros setores. Em termos de desempenho ao nível do grau de 

implementação, apenas o setor e perfil passado de exportação emergem como variáveis 

estatisticamente significativas, com as PME têxtil e exportadoras contínuas a apresentar um 

rácio de probabilidade de elevado desempenho de internacionalização 2,2 (e0,787, p-value<0,01) 
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e 2,5 (e0,927, p-value<0,10) vezes maior do que as PME de outros setores ou não exportadoras/ 

exportadoras intermitentes. 

Os resultados de estimação relativos às variáveis de controlo são consistentes com a 

perspetiva segundo a qual os recursos, designadamente humanos (número de colaboradores/ 

dimensão) (Cui & Lui, 2005) e a experiência (perfil exportador passado) (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975), são centrais para a expansão internacional, pelo que a restrição no 

que aos mesmos respeita constitui um entrave às operações internacionais (Suh et al., 2011; 

Paul et al., 2017). No modelo de Uppsala (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson 

& Vahlne, 1977), o conhecimento referente aos mercados de exportação é o principal 

alavancador da expansão internacional. Assim, à medida que o conhecimento experiencial 

aumenta, aumenta também o envolvimento nos mercados e a área de atuação, desde os mais 

próximos do ponto de vista psíquico aos mais distantes. Este tipo de conhecimento permite 

às PME uma maior familiaridade com os mercados, o que clarifica um melhor desempenho 

de exportação global, i.e., em todas as suas dimensões (em termos de mercados, de volume 

de negócios e de novos mercados). 
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5. Conclusão 

O principal objetivo da presente dissertação foi averiguar em que medida as políticas de apoio 

à internacionalização – com recurso a um instrumento de política concreto, SI Qualificação 

PME – têm sido eficazes no cumprimento do seu propósito. De forma complementar, aferir 

quais os fatores que explicam o desempenho relativo observado das PME em termos de 

internacionalização. 

Com base numa amostra de 322 projetos, envolvendo um total de 302 empresas, obtivemos 

vários resultados centrais. Primeiramente, o nosso estudo sugere que, no global, o impacto 

do SI Qualificação PME ao nível da internacionalização das PME foi positivo. Em segundo 

lugar, constatamos que as capacidades inovadoras, as redes de relacionamentos (colaboração 

com consultores) e o capital humano (nível superior) influenciam positivamente a capacidade 

das PME aproveitarem o incentivo público e, assim, de exibirem um melhor desempenho na 

abordagem aos mercados internacionais (em termos de novos mercados). Contrariamente, a 

participação estrangeira no capital da PME parece inibir a diversificação de mercados. Por 

outro lado, a inovação (marca própria) influencia positivamente a probabilidade de uma PME 

apresentar uma superior taxa média de implementação da internacionalização. Finalmente, 

demonstramos que a participação estrangeira e as redes de relacionamentos (colaboração 

com associações) afetam positivamente a capacidade das PME usufruírem do apoio público 

e, consequentemente, o seu desempenho de internacionalização (em termos de grau de 

concretização). 

O presente estudo contém três contribuições científicas centrais. 

Primeiramente, fornece evidências do impacto objetivo de uma medida de política concreta 

no desempenho/ eficácia de internacionalização de um conjunto PME (três dimensões: grau 

de implementação; grau de concretização; diversificação de mercados). Embora existam já 

alguns estudos que focalizam a importância das políticas públicas para a internacionalização 

de PME, estes fazem-no frequentemente através de medidas de perceção dos responsáveis/ 

gestores das empresas (e.g. grau de satisfação no respeitante à entrada em novos mercados: 

Shamsuddoha et al. (2009); grau de satisfação em termos de metas financeiras: Shamsuddoha 

et al. (2009), Durmuşoǧlu et al. (2012)). Por seu turno, embora Wilkinson & Brouthers (2000) 

tenham analisado o impacto dos apoios públicos (e.g. feiras e missões comerciais) recorrendo 

à comparação entre o volume de exportação antes e após o usufruto do apoio, não discernem 

entre as diferentes categorias de dimensão das empresas. 
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Em segundo lugar, os estudos que versam a eficácia dos apoios públicos no desempenho de 

exportação (e.g. Wilkinson & Brouthers, 2006; Shamsuddoha et al., 2009) apenas analisam o 

resultado, negligenciando os fatores/ determinantes que poderão explicar os resultados 

obtidos. Neste sentido, o presente estudo sugere que fatores como a capacidade de inovação 

e o elevado capital humano das PME influenciam o sucesso da respetiva abordagem aos 

mercados estrangeiros.  

Em terceiro lugar, fornece evidência empírica do impacto de diversos fatores (e.g. inovação, 

redes de relacionamentos, participação estrangeira) sobre a capacidade das PME alavancarem 

a política pública de apoio que, pelo melhor do nosso conhecimento, não é contemplado na 

literatura, assim como sobre a internacionalização de PME. No caso particular das redes de 

relacionamentos, os estudos que versam o seu papel enquanto determinante do processo de 

internacionalização e do seu sucesso (e.g. Musteen et al., 2010; Senik et al., 2011; Zhang et 

al., 2016) utilizam uma abordagem qualitativa. Assim, demonstramos que relacionamentos 

específicos (associações e consultores) contribuem, não só para a internacionalização das 

PME, como também para alavancar a política pública, i.e., o benefício que as PME retiram 

da mesma. 

Os resultados obtidos têm importantes implicações para a formulação de políticas.   

Em primeiro lugar, os resultados indicam uma relação positiva entre os níveis superiores de 

capital humano e o desempenho de exportação das PME. Neste sentido, revela-se pertinente 

realizar ações que objetivem a melhoria do capital humano, nomeadamente por via da 

capacitação dos gestores e/ ou administradores das empresas. Adicionalmente, poderia ser 

benéfico criar incentivos à frequência de programas de mobilidade no exterior, de modo a 

que os quadros superiores das empresas pudessem reunir mais conhecimento relativamente 

aos mercados de destino das exportações. Outra medida adequada seria a majoração em sede 

de IRC dos gastos com formação, no sentido de gerar incentivos à qualificação do capital 

humano. 

O impacto significativo da inovação (mensurada pelo investimento em I&D e pela posse de 

marca própria) no processo de internacionalização das PME motiva uma segunda implicação 

que se prende com a redução da burocracia associada à criação de projetos de investigação/ 

de inovação, quer nas universidades, quer no meio empresarial. Além disso, as autoridades 

públicas devem reforçar o incentivo à realização de projetos conjuntos entre universidades/ 



57 

centros de investigação e empresas, de modo a promover a transferência de conhecimento e 

a aplicabilidade prática da inovação no seio das organizações.  

Em terceiro lugar, relevantes implicações surgem da importância dos relacionamentos com 

associações e consultores para o sucesso do processo de internacionalização das PME. Neste 

sentido, seria importante promover e implementar ações de política com o intuito de 

potenciar o envolvimento das PME em projetos conjuntos, nomeadamente por via da 

promoção dos clusters, com vista à transmissão de conhecimento entre entidades locais. 

Adicionalmente, promover a aquisição de serviços de consultoria por via de serviços 

semelhantes ao vale inovação e ao vale internacionalização.  

A análise efetuada apresenta, contudo, algumas limitações. 

Em primeiro lugar, surge uma limitação associada à disponibilidade de informação para as 

seguintes variáveis: ‘marcas próprias’, ‘colaborações externas permanentes’, ‘colaborações 

com associações’, ‘colaborações com consultores’ e ‘volume de negócios por país (atividade 

internacional histórica)’, pelo que tiveram de se assumir pressupostos que podem, por isso, 

não traduzir fielmente a realidade. 

Em segundo lugar, a amostra foi restringida ao setor da indústria transformadora, pelo que 

os resultados não são generalizáveis a outros setores. Neste sentido, futuros estudos podiam 

incidir sobre outros setores, nomeadamente comércio e serviços, a fim de realizar uma análise 

desagregada que permitisse efetuar comparações de desempenho entre setores de atividade. 

Em terceiro lugar, a análise efetuada não permite compreender o porquê de as PME com 

participação estrangeira apresentarem uma menor propensão à entrada em novos mercados. 

Assim, poderia ser pertinente efetuar uma análise qualitativa que permitisse compreender as 

motivações por detrás da tomada de decisão.  

Finalmente, outra das limitações do estudo reside no facto de as PME da amostra terem, em 

média, a sua atividade estabelecida há mais de três décadas. Assim, seria interessante verificar 

até que ponto empresas em fase de desenvolvimento, tais como startups, revelam diferente 

desempenho. 
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