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RESUMO 

A relação entre Investigação & Desenvolvimento (adiante I&D) e exportações é o propósito 

central deste trabalho. Este estudo avalia se num país pequeno, aberto e que do ponto de vista 

económico e tecnológico não está na fronteira mundial, como é caso de Portugal, a 

participação em atividades de exportação aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem 

em atividades de I&D e se o envolvimento em atividades de I&D eleva as hipóteses de as 

empresas aumentarem as suas exportações. 

Através de dois estudos sobre o caso Português, os resultados demonstraram que realizar as 

duas atividades simultaneamente gera mais benefícios do que adotar as duas atividades 

isoladamente, sugerindo que há uma interação profícua entre elas, afetando positivamente o 

crescimento das vendas. 

No entanto, dado que não se encontrou na literatura uma análise qualitativa a esta problemática 

referente a empresas portuguesas, optou-se pelo desenvolvimento de uma metodologia, 

assente em três estudos de casos, de forma a percecionar-se se os resultados serão semelhantes.  

Através da análise qualitativa pretende-se assim obter resposta à questão central, (enunciadas 

anteriormente) e às questões complementares (enunciadas na parte introdutória) com mais 

profundidade, bem como percecionar um melhor entendimento das relações de causalidade 

entre os dois conceitos.  

Efetuada a investigação pode-se concluir que nos casos estudados existe uma relação 

bidirecional entre a I&D e as exportações, que influencia a sua estratégia competitiva e que 

está a contribuir decisivamente para a melhoria da eficiência interna dos seus procedimentos 

e dos seus posicionamentos perante os seus clientes, fazendo com que se tornem, cada vez 

mais, empresas competitivas nos respetivos mercados, com produtos de qualidade, 

diferenciados e a um preço competitivo. 

Palavras-chave: exportações, investigação & desenvolvimento (I&D), desempenho 

económico, crescimento das vendas, correlação entre I&D e exportações e inovação.  
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ABSTRACT 

 

The relationship between Research & Development (hereinafter R&D) and exports is the 

main purpose of this paper. This study is to assess whether in a small, open country and that 

is not on the world stage from an economic and technological point of view, as is the case of 

Portugal, participation in export activities increases the chances of companies becoming 

involved in R & D activities or involvement in R&D activities increases the chances that 

companies will increase their exports. 

The results of two studies on Portugal demonstrated that performing the two activities 

simultaneously, generates more benefits than developing the two activities in isolation, 

suggesting that there is a meaningful interaction between them, positively affecting sales 

growth. 

However, given the inexistence of literature on a qualitative analysis of this question relating 

to Portuguese companies, it was decided to design a methodology, based on three case studies, 

in order to ascertain whether the results will be similar. 

Through the qualitative analysis, it is intended to obtain an answer to the central question, 

(stated above) and to the hypothesises (stated in the introductory part) in more depth, as well 

as to have a better understanding of the relation of causality between the two concepts. 

With the research undertaken, it can be concluded that in the companies studied there is a 

bidirectional relationship between R&D and exports, which influences their competitive 

strategy and which, in turn, is contributing decisively to the improvement of the internal 

efficiency of their procedures and their positioning in relation to their customers, making them 

increasingly competitive companies in their respective markets, with quality and differentiated 

products, and at a competitive price. 

Keywords: exports, research & development (R&D), economic performance, sales growth, correlation 

between R&D and exports and innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste trabalho é interpretar o quanto a Investigação & Desenvolvimento 

(I&D) permite elevar os índices de desempenho de internacionalização das empresas, ao nível 

das suas exportações, e, por outro lado, saber até que ponto as exportações e a perspetiva de 

alargamento a novos mercados internacionais levam a que as empresas avancem ou 

intensifiquem processos e projetos e atividades de I&D. 

Para o efeito, define-se duas linhas de relações de causalidade possíveis.  

Uma das linhas diz respeito às decisões da empresa em realizar atividades de I&D, em função 

da sua base de conhecimento atual e das oportunidades em alargar, aprofundar ou recompor 

essa base de conhecimento, daí podendo resultar inovação (mais incremental ou mais radical) 

e, consequentemente, melhoria do posicionamento competitivo da empresa e maior 

capacidade exportadora.  

A outra linha tem base na intensidade exportadora da empresa, que quanto mais relevante é a 

sua inserção num contexto competitivo alargado (com pressão concorrencial, mas também 

com maior acesso a informação) poderá exigir à empresa a realização de atividades de I&D, 

de forma a manter ou reforçar o seu posicionamento competitivo. 

Pretende-se, portanto, estudar a relação entre a I&D e as exportações em Portugal, através de 

uma análise qualitativa, na medida em que não existe qualquer estudo qualitativo em Portugal 

sobre esta matéria, conforme se constatará na parte da revisão da literatura. No estudo da arte 

efetuado apenas se detetaram estudos quantitativos.  

No fundo, o presente estudo pretende, fundamentalmente, responder às seguintes questões 

de investigação:  

 

Questões centrais:  

- A participação em atividades de exportação aumenta as hipóteses de as empresas se 

envolverem em I&D?; 

- A participação em atividades de I&D aumenta as hipóteses de as empresas se 

envolverem em exportações? 
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Questões complementares:  

- Haverá complementaridades entre exportações e I&D?  

- A relação entre I&D e as exportações influencia as estratégias competitivas das 

empresas? 

 

São estas as principais questões a que se responderá com a realização deste estudo, 

contribuindo assim para enriquecer a literatura neste domínio e atingir os respetivos objetivos 

propostos. Para o efeito, pretende-se realizar o presente trabalho através de estudos de caso, 

concorrendo dessa forma para uma nova metodologia de investigação sobre esta matéria em 

Portugal.  

Em suma, este estudo avaliará se num país pequeno, aberto e periférico, como Portugal, em 

que as exportações são o motor do crescimento económico, apesar de um atraso considerável 

em termos de I&D, essa atividade nas empresas é influenciada pelo seu volume de exportações 

(Neves et al., 2016), recorrendo à análise de três casos (uma grande, uma média e uma pequena 

empresa portuguesa), com o suporte de revisão bibliográfica assente em estudos e artigos 

científicos que abordam estas áreas do conhecimento.   

Em termos estruturais, o presente trabalho partirá de uma análise teórica à relação bidirecional 

entre I&D e exportações, recorrendo a uma revisão da literatura, para uma abordagem ao caso 

português, para o que muito contribuirá o artigo de Neves, Teixeira, & Silva (2016), e, 

finalmente, face à lacuna existente na literatura já referida, far-se-á uma análise qualitativa a 

três empresas portuguesas. 

De forma a que os objetivos deste estudo sejam devidamente percecionados, bem como a 

estrutura proposta seja enquadrável e coerente com aquilo que se pretende, a organização do 

trabalho inicia-se com uma análise aos principais conceitos em causa, recorrendo a uma revisão 

de literatura. De seguida, explicita-se a metodologia a utilizar, enquadrando e justificando a 

análise qualitativa e, em particular, o método do estudo de caso. No quarto capítulo faz-se a 

análise aos casos estudados, iniciando pela apresentação de cada empresa e terminando com 

uma análise comparativa e interpretativa. Finalmente, no capítulo quinto discutem-se os 

resultados e apresenta-se as principais conclusões do estudo e as perspetivas para o futuro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Enquadramento 

Conforme foi referido, o presente estudo centra-se na relação entre a dimensão da Inovação, 

Investigação & Desenvolvimento (I&D) e a dimensão da Internacionalização, mais 

concretamente ao nível das exportações. Porter (1990) enfatiza que para uma indústria 

desenvolver um ambiente competitivo precisa de incentivar a inovação e o desenvolvimento, 

pois só assim poderá competir com sucesso nos mercados internacionais. 

Segundo Castano, Mendez, and Galindo (2016), as economias mundiais estão a passar por um 

enorme processo de globalização e, entre outros, facilitam mais mercados para as empresas 

colocarem os seus produtos. Ainda segundo o autor, a disponibilidade do mercado gera 

expectativas positivas de crescimento do negócio, o que resulta em maior necessidade de 

inovação, de modo a alcançar um nível mais alto de internacionalização de produtos.  

Segundo Neves, Teixeira & Silva, 2016, já existem vários estudos empíricos sobre a relação 

entre I&D e as exportações, no entanto, os resultados nem sempre são claros. Aliás, os 

próprios autores investigaram o impacto que a relação entre I&D e exportações tem sobre o 

desempenho das empresas, com base em dados estatísticos compostos por todas as empresas 

não financeiras (mais de 340 mil), sediadas em Portugal, entre 2006 e 2012, tendo chegado à 

conclusão que existe complementaridade entre I&D e exportações.  

Outro exemplo de investigação da relação entre I&D e exportações em Portugal é o “Estudo 

de Avaliação Intercalar do Programa Operacional Fatores de Competitividade (COMPETE)” 

(Augusto Mateus & Associados e PwC Portugal, 2013), cuja metodologia assenta em 

informação estatística para um universo alargado de empresas, tendo concluído, a este 

respeito, que deve existir um reforço da inovação nas empresas e colaboração permanente 

entre agentes na mobilização do conhecimento e da criatividade para responder às 

necessidades identificadas nos mercados. 

Um outro estudo de Rodil, Vence & Sanchez (2016), cujo objetivo foi fornecer novas 

evidências e descobertas sobre a relação entre inovação e o comportamento das exportações 

em pequenas empresas da Galiza, em Espanha, conclui que a inovação tem um efeito positivo 

na competitividade das empresas e que, por outro lado, a internacionalização leva as empresas 

a aumentar o desempenho em inovação. Estes autores acrescentam ainda que, do ponto de 
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vista macroeconómico, este processo bidirecional conduz a uma melhoria da balança 

comercial e a um aumento do crescimento económico. 

Na revisão de literatura efetuada por Enjohras, Camargo & Shmidt (2019), esta ideia também 

é reforçada. Estes autores recorrem a Love & Roper (2015); PlaBarber & Alegre (2007) para 

afirmar que inovação e exportação foram identificadas como os principais impulsionadores 

do crescimento económico. Aliás, os próprios autores, através do estudo empírico qualitativo 

que efetuaram a nove pequenas empresas francesas, concluem que “existe uma forte 

correlação entre a capacidade de inovação e a capacidade de exportação” (Enjohras, Camargo 

& Shmidt 2019: 41).  

Ainda relativamente ao estudo de Rodil, Vence & Sanchez (2016), destaca-se também o facto 

de a investigação efetuada dizer respeito a pequenas empresas, porque normalmente a relação 

entre inovação e internacionalização está associada às multinacionais do setor da tecnologia 

(Ringel et al, 2018, in Enjolras, Camargo & Schmidt 2019). Segundo Enjolras, Camargo & 

Schmidt (2019), as maiores empresas parecem ter habilidades específicas para lançar inovações 

regularmente. Mas estes autores levantam a questão sobre as pequenas estruturas. Segundo 

eles, é comummente aceite que pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam mais 

dificuldades do que grandes empresas em atividades como inovação ou internacionalização.  

Apesar de se verificar, nestes casos, uma relação positiva entre I&D e exportações, reforça-se 

a ideia que não se conhece investigação com base em metodologia qualitativa, nomeadamente 

no país que se pretende efetuar este estudo, assente numa análise concreta e específica de 

empresas que confirmem este resultado, pois os estudos existentes até ao momento são 

baseados em informação estatística para universos alargados de empresas. 

 

2.2. Inovação 

O termo inovação foi introduzido na ciência económica por J. A. Shumpeter no início do 

Século XX (Okwiet, Grabara 2013). Em 1939, Schumpeter (in Pinheiro 2002) já evidenciava 

a importância da inovação para a rentabilidade da empresa a longo prazo, vendo a 

competitividade como um processo de “destruição criativa”. Através da inovação é que se 

mudam as verdadeiras vantagens competitivas no mercado antes que uma condição conduza 

ao equilíbrio.  
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Schumpeter (in Cunha e outros 2003) argumenta que a inovação tecnológica cria uma 

“destruição criativa” na medida em que põe em causa as formas tradicionais de criação de 

valor e proporciona rendas aos empreendedores responsáveis pela sua introdução. Estas 

rendas tendem, contudo, a diminuir à medida que as inovações se transformam em práticas 

estabelecidas. 

Ainda segundo Shumpeter, a inovação deve ser entendida como (Pyka, 2007, in Okwiet, 

Grabara 2013: 195):  

“- Introduzindo um processo de produção de produtos novos ou recém-modificados; 

 - Introduzindo um método de produção novo ou recém-modificado;  

- Criando um novo mercado;  

- Utilizando uma nova forma de venda ou compra dos produtos existentes produtos, 

usando novas matérias-primas ou semi-produtos;  

- Apresentando uma nova organização de processos.” 

   

Ainda de acordo com Okwiet, Grabara (2013), na literatura podemos encontrar muitas 

definições, com descrições diferentes, do conceito de inovação, mas estes autores escolheram 

duas delas com base em Penc, (1999), in Okwiet, Grabara (2013:195):  

1. “Inovação refere-se a qualquer produto, serviço ou ideia que é visto como novo. A 

ideia pode existir por um longo tempo, mas é nova para quem ouviu falar pela primeira vez”;   

2. “Inovação é qualquer ideia, tratamento ou coisa que é nova, porque é um pouco 

diferente das outras. Transformar a inovação em produtos e atividades de mercado significa 

iniciar algo novo, estabelecer uma atividade caracterizada por alto nível de risco e incerteza. 

As inovações nos negócios abrangem os produtos e serviços, cujo principal objetivo é ser 

comprado pelos clientes e convencê-los de que são muito úteis”.  

 

2.3. A relação entre I&D e exportações  

Após uma breve exploração do conceito de inovação, importa agora compreender a relação 

entre I&D e exportações. Segundo Neves, Teixeira & Silva (2016), a relação entre 

investimentos em I&D e exportações abrange três questões principais: se a I&D leva uma 
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empresa a exportar; se a atividade exportadora leva a empresa a ser mais inovadora, e se a 

relação causal é bidirecional e há complementaridade entre as duas.  

De acordo com a revisão da literatura realizada por estes autores, já existe uma pesquisa 

bastante extensa sobre as duas primeiras questões: se a I&D leva uma empresa a exportar e se 

a atividade de exportação leva a empresa a ser mais inovadora, mas apenas estudos mais 

recentes testaram a terceira questão, ou seja, se existe uma relação bidirecional de causalidade 

mútua, ou ainda, se existe uma complementaridade e interdependência implícitas. A este 

respeito, Neves, Teixeira & Silva (2016) referem que enquanto as duas primeiras questões são 

mais consensuais quanto aos seus resultados, a terceira questão já não é tão evidente, existindo 

mesmo alguns casos em que o relacionamento é negativo.  

Nesta linha, também Oure, Zilber & Lopes (2015), no seu estudo “Capacidade de Inovação, 

Experiência Internacional e Desempenho das Exportações de Pequenas e Médias Empresas 

Brasileiras”, referem que a literatura sobre desempenho de exportação parece tendenciosa no 

sentido de recomendar às empresas que aumentem, acima de tudo, a sua capacidade de 

inovação a fim de obterem melhor desempenho de exportação, enquanto pouca atenção é 

dada à experiência internacional como um fator tão importante quanto a inovação.  

Em todo o caso, ainda decorrente da revisão bibliográfica efetuada por Neves, Teixeira & Silva 

(2016), surge a referência a Golovko e Valentini (2011), os quais mostram que o efeito positivo 

da inovação no crescimento das empresas é maior se as empresas exportam, e vice-versa. Surge 

também a referência a Filatotchev e Piesse 2009, que examinaram a inter-relação entre 

investigação e desenvolvimento, exportação e crescimento de vendas de empresas recém-

listadas no Reino Unido, Alemanha, Itália e França, tendo descoberto que a intensidade de 

investigação e desenvolvimento e as exportações tem um efeito positivo no crescimento das 

vendas.  

Mais recentemente, Hirsch-Kreinsen et al. (2008), in Enjohras, Camargo & Shmidt (2019), no 

seu estudo “As empresas de alta tecnologia são mais competitivas que outras? Um estudo 

empírico de PMEs francesas inovadoras e exportadoras”, referem que as empresas com mais 

de 5% da faturação anual investido em I&D são classificadas como “alta tecnologia” e aquelas 

com menos de 5% de faturação anual investido em I&D são categorizadas como “baixa 

tecnologia”. Esta classificação baseia-se no pressuposto de que um alto nível de despesa em 

I&D está diretamente associado a um crescimento significativo. As indústrias de alta 
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tecnologia, através de seu alto nível de investimento em I&D, são, portanto, indústrias 

estratégicas com alto potencial de crescimento e de exportação.  

No entanto, ainda segundo o estudo de Enjohras, Camargo & Shmidt, (2019), uma das 

conclusões refuta a hipótese de que as empresas mais inovadoras e exportadoras são as de 

indústrias de alta tecnologia. De acordo com o painel estudado, as empresas de baixa 

tecnologia mostram um desempenho muito bom em termos de inovação e atividades 

internacionais. O elemento diferenciador entre alta e baixa tecnologia parece ser a maneira 

como as empresas gerem o seu processo de I&D e as suas atividades internacionais.  

Ainda segundo estes autores, as PMEs de alta e baixa tecnologia mostram perfis diferentes em 

termos de inovação e práticas de gestão de exportação. As rotinas em vigor nas empresas são 

diferentes e isso é particularmente evidente no caso da gestão do conhecimento. Apesar de 

seu tamanho, as PMEs de alta tecnologia implementam práticas de gestão de conhecimento 

muito bem-sucedidas, enquanto que as empresas de baixa tecnologia não são tão maduras 

nestas questões específicas.  

 

2.4. O Caso Português  

Conforme já mencionado, o atual estudo versa sobre o caso de Portugal, não só porque é o 

país de origem do autor, mas principalmente porque “é um país pequeno, aberto e periférico, 

em que as exportações são o motor do crescimento económico, apesar de um atraso 

considerável em termos de I&D” (Neves, Teixeira & Silva 2016: 128) 

Outro aspeto a ter em conta, e que justifica a realização deste estudo, diz respeito ao facto de 

não existir literatura que estude a relação entre inovação e exportações de uma forma 

qualitativa, e tendo por base estudos de caso, referente ao caso Português.  

No fundo, pretende-se verificar se através de uma análise qualitativa os resultados serão os 

mesmos da análise quantitativa efetuada por Neves et al (2016) no estudo “Exports-R&D 

Investment Complementarity and Economic Performance of Firms Located in Portugal”. 

 

Ao nível da dimensão empresarial, os principais resultados do estudo realizado por estes 

autores, e que envolveu mais de 340 mil empresas no período de 2006 a 2012, foram os 

seguintes, Neves et al (2016: 150): 
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1. “Há uma forte dependência cruzada nas decisões das empresas de exportar e 

participar em atividades de I&D;  

2. O envolvimento em atividades de exportação aumenta as hipóteses de as empresas se 

envolverem em I&D?; O envolvimento em atividades de I&D aumenta as hipóteses de as 

empresas se envolverem em exportações, o que, por sua vez, aumenta as hipóteses de as 

empresas terem sucesso na outra atividade.  

3. Os resultados sugerem, portanto, que há complementaridades entre exportações e 

I&D.” 

 

O outro estudo conhecido em Portugal sobre esta temática, já aqui referido, é o “Estudo de 

Avaliação Intercalar do Programa Operacional Fatores de Competitividade (COMPETE)”, 

cuja metodologia, também ela quantitativa, apontou para “resultados significativos ao nível da 

internacionalização e do reforço das exportações, quer pela magnitude dos apoios afetos 

especificamente ao objetivo da promoção internacional, quer pelos impactos esperados e 

efetivos identificados no contexto dos projetos apoiados, designadamente em atividades de 

maior intensidade tecnológica” (Augusto Mateus & Associados e PwC Portugal, 2013: 9),.  

Segundo a análise efetuada por estes autores aos projetos aprovados e desenvolvidos no 

âmbito do Quadro Comunitário 2007- 2012, os resultados ao nível da promoção de uma 

economia baseada no conhecimento e na inovação parecem ser também relevantes com 

efeitos significativos no incentivo à I&D empresarial e à articulação entre empresas e centros 

de saber. Além disso, os resultados confirmam “as vantagens da internacionalização para 

alimentar processos de investigação e desenvolvimento tecnológico mais relevantes, quer a 

existência de uma base de PMEs com capacidade para articular dinamicamente a qualificação 

do capital humano e o esforço de I&D+I com reflexos relevantes em matéria de crescimento 

do volume de negócios liderado pela expansão internacional” (Augusto Mateus & Associados 

e PwC Portugal, 2013: 10). 

Através destes dois estudos sobre o caso Português pode-se inferir que os resultados 

demonstraram que realizar as duas atividades simultaneamente gera mais benefícios do que 

adotar as duas atividades isoladamente, sugerindo que há uma interação profícua entre elas, 

afetando positivamente o crescimento das vendas.  
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Numa outra dimensão, importa destacar ainda as importantes implicações políticas que 

resultaram destas análises. Segundo Neves et al (2016), as políticas de inovação e promoção 

de exportações devem ser articuladas e realizadas em conjunto, exigindo o desenvolvimento 

conjunto de ambas as atividades, em vez de tentar implementar políticas separadas para cada 

atividade, como costuma acontecer.  

Concluem, portanto, que em países periféricos como Portugal, onde as empresas não têm 

acesso fácil ao financiamento para apoiar atividades de exportação e I&D, é essencial conceber 

medidas políticas apropriadas que garantam que o conjunto de empresas selecionadas tenha 

acesso a fundos para desenvolver simultaneamente essas atividades. 

Em síntese, através destas duas análises quantitativas, percebe-se que existe uma correlação 

positiva entre os processos de inovação e a internacionalização das empresas portuguesas, seja 

ao nível do impacto no crescimento das vendas, seja ao nível da cooperação e integração dos 

dois conceitos nas políticas públicas.  

Mas será que esta correlação positiva também se verifica numa análise qualitativa? Será que 

quando uma empresa decide realizar atividades de I&D tem como consequência aumentar 

e/ou melhorar a sua capacidade exportadora? Será que quanto maior for a inserção de uma 

empresa num contexto competitivo alargado, disso resulta a realização de atividades de I&D?  

São as respostas a estas questões que o presente estudo pretende encontrar, pelo que, e para 

o efeito, a escolha da metodologia a utilizar ganha relevo e é fundamental para a concretização 

dos respetivos objetivos. No ponto seguinte detalha-se a opção metodológica e, conforme se 

percebe, a análise de casos é provavelmente o método que melhor contribuirá para responder 

às questões enunciadas e para enriquecer a literatura nestes domínios.    
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3. METODOLOGIA 

 

Ao realizar um estudo de investigação, a seleção da metodologia a utilizar é importante, porque 

a mesma deve servir de guião, de forma a aperfeiçoar os procedimentos e critérios de controlo 

na pesquisa científica. O trabalho de investigação é desenvolvido em várias fases distintas com 

especificidades próprias em cada uma, pelo que a metodologia deve permitir descrever, analisar 

e avaliar os métodos e as opções de investigação.   

A metodologia pode ser desenvolvida com base em técnicas qualitativas ou quantitativas. 

Conforme mencionado anteriormente, apenas se conhece investigação sobre o tema proposto 

neste estudo, em Portugal, através de metodologias quantitativas, pelo que uma das principais 

motivações no desenvolvimento desta investigação é precisamente aferir se os resultados 

obtidos na análise quantitativa serão coincidentes se a análise for qualitativa. Por outro lado, a 

resposta às duas linhas de relação de causalidade, enunciadas na parte introdutória deste 

trabalho, será entendida com mais profundidade por via de uma análise qualitativa e estudo de 

caso. 

De acordo com J. & Freire, I. (2017), a análise qualitativa permite compreender as relações 

entre fenómenos e as suas consequências, e os significados que surgem em cada contexto, bem 

como perceber melhor o ponto de vista do outro. Ou seja, a pesquisa qualitativa procura uma 

visão profunda do comportamento humano e suas causas. As técnicas qualitativas abordam a 

subjetividade e as atitudes no sentido de interpretação dos processos internos do indivíduo.  

Tal como já referido e atendendo aos objetivos propostos, bem como ao caráter diferenciador 

desta investigação, optou-se pelo método “Estudo de caso”. Segundo Amado, J. & Freire, I. 

(2017: 124), “o estudo de caso pode consistir no estudo de um indivíduo, de um 

acontecimento, de uma organização, de um programa ou reforma, de mudanças ocorridas 

numa região”. Estes autores acrescentam ainda que os estudos de caso “podem ser apenas 

uma tentativa de exploração de um determinado fenómeno, assumir um carácter meramente 

descritivo, situar-se numa perspetiva fenomenológica (interpretativos) ou, pelo contrário, 

buscar a explicação dos factos (explicativos, quase experimentais)”.  

Gall et all (2007), in Amado, J. & Freire, I. (2017), definem ainda estudo de caso de investigação 

como “um estudo em profundidade de um ou mais exemplos de um fenómeno no seu 

contexto natural, que reflete a perspetiva dos participantes neles envolvidos”. Ainda segundo 
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Amado, J. & Freire, I. (2017), um dos aspetos que os estudos de caso têm em comum é a 

dedicação ao conhecimento e descrição do específico como legítimo em si mesmo, pelo que 

o investigador não está preocupado com a generalização.  

A grande orientação do estudo de caso, segundo Yin (1930), in Amado, J. & Freire, I. (2017), 

não é saber o quê e o quanto, mas o como e o porquê, relançando-se assim a importância e a 

forma decisiva como a questão é colocada, pelo que o estudo de caso investigativo “será 

necessariamente sistemático, detalhado, intensivo, em profundidade e interativo” (Freire 

2001:153 in Amado, J. & Freire, I. 2017).  

Importa ainda conhecer a diferença entre estudo de caso instrumental e estudo de caso 

intrínseco. Segundo Amado, J. & Freire, I. (2017), o estudo de caso instrumental é quando se 

está perante uma necessidade de compreensão global e se pode alcançar um conhecimento 

mais profundo através do estudo de um caso particular. Este tipo de estudo de caso difere, 

assim, do estudo de caso intrínseco que, segundo os mesmos autores, acontece quando o caso 

é estudado pelo valor que tem em si mesmo enquanto realidade única, sem existir um interesse 

por uma compreensão global de uma dada problemática.  

Voltando à investigação atual, aquilo que se propõe é uma análise estudo de caso instrumental, 

pois pretende-se perceber na prática, e não com base em dados estatísticos, se há uma interação 

positiva entre a relação entre exportações e inovação, influenciando positivamente o 

crescimento das vendas das empresas portuguesas.  

Para o efeito, pretende-se estudar três casos, referentes a três empresas portuguesas, que pelas 

suas caraterísticas permitam enriquecer os respetivos resultados. Tendo em consideração estes 

prossupostos, a metodologia do presente trabalho seguirá a estrutura enunciada no artigo “Are 

High-Tech Companies More Competitive Than Others? An Empirical Study of Innovative 

and Exporting French SMEs”, de Enjolras, Camargo & Schmitt (2019: 38), de acordo com o 

seguinte: 

 

3.1. Passo 1 – Seleção das empresas/estudos de casos  

“Os critérios de seleção serão os seguintes: 

- A empresa deverá ter uma dimensão Grande, Média ou Pequena, conforme definido 

pela Comissão Europeia (2003);  
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- A empresa precisa de estar envolvida em processo de I&D;  

- A empresa precisa de ter um volume de negócios de exportação, mesmo que 

represente uma proporção muito pequena;  

- A empresa tem de estar num processo de desenvolvimento e crescimento”.  

 

Em suma, a seleção das três empresas para os estudos de casos deverá ter em conta a dimensão 

da empresa (uma pequena, uma média e uma grande), para além de outros aspetos: todas 

devem estar em processo de I&D; ter algum volume de exportação, mesmo que pequeno e 

estar em processo de desenvolvimento e crescimento. 

 

3.2. Passo 2 – As entrevistas 

Segundo Aires, L. (2015), a entrevista é uma das técnicas mais comuns e importantes no estudo 

e compreensão do ser humano. Ainda segundo esta autora, as entrevistas podem ser estruturas 

ou não estruturadas. “As entrevistas estruturadas consistem na interação entre entrevistador e 

entrevistado com base num conjunto de perguntas pré-estabelecidas e num conjunto limitado 

de categorias de resposta” (Aires, L. 2015: 28), enquanto que “as entrevistas não-estruturadas, 

dada a sua natureza qualitativa, desenvolvem-se de acordo com os objetivos definidos; as 

perguntas não são definidas a priori e, por isso, surgem com o decorrer da interação entre os 

dois agentes - entrevistador e entrevistado”. (Aires, L. 2015: 28).  

Sobre as entrevistas não estruturadas a autora acrescenta ainda que “este tipo de entrevista se 

aplica predominantemente nos estudos de carácter qualitativo e o seu objetivo básico consiste 

na recolha e aprofundamento de informação sobre acontecimentos, dinâmicas, conceções 

detetadas, ou não, durante a observação”. (Aires, L. 2015: 29).  

Para além destes dois tipos de entrevista surge ainda a entrevista semiestruturada, que, no 

fundo, incorpora os elementos fixos com a flexibilidade de incluir outros elementos ou temas 

de interesse, facilitando a análise, a quantificação e a comparação.  

Ora, no caso desta investigação, as empresas serão estudadas por meio de entrevistas 

semiestruturadas com três etapas, seguindo o modelo utilizado por Enjolras, Camargo & 

Schmitt (2019: 38) no seu estudo “Are High-Tech Companies More Competitive Than 
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Others? An Empirical Study of Innovative and Exporting French SMEs”. Com as devidas 

adaptações elaborou-se o guião de entrevista (anexo 1), que seguiu a seguinte estrutura:  

 

- Bloco I – Caraterização da empresa, principais atividades da empresa e evolução do volume 

de negócios e recursos humanos nos últimos três anos; 

- Bloco II – Exportações, diagnóstico das suas capacidades exportadoras, segmento de 

mercado e estratégia;   

- Boloco III – Atividades de I&D, diagnóstico das suas capacidades de I&D, objetivos e 

relacionamento com as infraestruturas tecnológicas;  

- Bloco IV – A relação entre I&D e Exportações, verificação da respetiva relação causa-efeito, 

fatores determinantes e influência na estratégia competitiva. 

 

3.3. Passo 3 – Análise comparativa 

Finalmente, será efetuado um relatório global por cada entrevista para apresentar as 

especificidades de cada caso (anexos 2, 3 e 4). O objetivo desses relatórios será registar as 

informações obtidas durante as entrevistas, contextualizá-las e colocá-las em perspetiva de 

acordo com as questões da investigação. A utilização dos relatórios, conjugada com uma 

análise de dados, possibilitará identificar e interpretar os respetivos casos, destacando 

observações de interesse e principais resultados para o trabalho de pesquisa, com o objetivo 

de responder às questões de partida.  
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4. ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO 

 

4.1. Empresa A 

A empresa A é uma média empresa portuguesa localizada em Vila Nova de Famalicão, no 

Norte de Portugal, que se dedica à produção e comercialização de bolachas, biscoitos, 

drageados de frutos e rebuçados, podendo a atividade ser alargada a quaisquer produtos 

alimentares, pertencendo, portanto, ao setor agroalimentar.  

De acordo com o seu website, a empresa está presente no mercado há 75 anos, tem vindo a 

apostar na qualidade e inovação para construir uma marca sustentável e competitiva. Ao longo 

dos anos, a empresa sempre se antecipou às necessidades do mercado com o propósito de 

proporcionar a todos os seus consumidores momentos de prazer, associados, cada vez mais, 

à preocupação com a saúde. 

Os principais dados que caraterizam a empresa A são os seguintes: 

 

Tabela 1: Principais dados da empresa A 

Setor Agroalimentar 

CAE 10720 – Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de 

conservação; 10822 – Fabricação de produtos de confeitaria. 

Principais 

atividades 

Produção e comercialização de bolachas, biscoitos, drageados de 

frutos e rebuçados, podendo a atividade ser alargada a quaisquer 

produtos alimentares 

Dimensão Média empresa 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Conforme se constata ma tabela abaixo, a empresa A é uma média unidade industrial do setor 

agroalimentar, cuja principal atividade é a fabricação de bolachas.  
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Tabela 2: Evolução do n.º de trabalhadores e volume de negócios da empresa A 

 2017 2018 2019 

Nº de trabalhadores 206 220 217 

Volume de negócios (€) 34.074.046,85 € 36.381.507,02 € 36.780.709,89 € 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

No final de 2019 possuía 217 trabalhadores, número que tem sido relativamente regular ao 

longo dos últimos três anos, uma vez que em 2018 registava 220 e em 2017 contava com 206 

trabalhadores.   

Ao nível do volume de negócios, também mantém alguma estabilidade, apesar de ter registado 

um ligeiro aumento de 2017 para 2018 (6%, referente aos valores 2017: 34.074.046,85 € I 2018: 

36.381.507,02) e um pequeno aumento de 2018 para 2019 (1%, referente aos valores 2018: 

36.381.507,02 € I 2019: 36.780.709,89 €). 

É com base nestes números que a empresa A é, atualmente, o maior fabricante português no 

sector das bolachas, bem como um dos maiores fabricantes de amêndoas de chocolate e 

rebuçados, e o único produtor nacional de drageia.  

 

4.1.1. Exportações 

A capacidade produtiva da empresa A permite que cerca de 50% do seu volume de negócios 

resulte da exportação.  

 

Tabela 3: Evolução das exportações e respetivo peso no volume de negócios da empresa A 

 2017 2018 2019 

Exportações (€) 17.037.012,67 € 17.826.253,71 € 17.654.452,17 € 

Peso das exportações no 

volume de negócios (%) 

50% 49% 48% 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 
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Conforme se observa na tabela acima, em 2017, o valor de exportações foi de 17.037.012,67€ 

(precisamente 50% do volume de negócios); em 2018, o valor de exportações foi de 

17.826.253,71€ (49% do volume de negócios) e, em 2019, foi de 17.654.452,17€ (48% do 

respetivo volume de negócios). Constata-se, uma vez mais, alguma estabilidade, pois as 

variações no valor das exportações, quer por via do valor absoluto, quer por via do seu peso 

percentual, não têm alterações significativas ao longo dos últimos três anos e são assentes nos 

seguintes principais mercados: Brasil, Angola, França, Reino Unido, Cabo Verde, Dinamarca, 

Luxemburgo, México, Japão, China e Marrocos.  

De acordo com as declarações da Administradora à entrevista efetuada (anexo2), atualmente 

a empresa A tem uma estratégia muito bem definida ao nível do crescimento das suas 

exportações. Enquanto que no passado a abordagem era meramente casuística, atualmente a 

empresa define onde quer posicionar-se e como deve fazê-lo. É tendo por base estes 

pressupostos que a empresa A selecionou os seguintes mercados integrados na sua estratégia 

de exportações: 

- Mercados de valor de acrescentado: com nível de desenvolvimento, bastante exigentes e que 

colocam a fasquia muito alta. Exemplos: EUA, Países Nórdicos, Japão e Reino Unido;  

- Mercados emergentes: países populosos, competitivos e com potencial de futuro.  Exemplos: 

Colômbia, México, Turquia e China; 

- Mercado Europeu: mercado maduro e que continua a ser aposta pela proximidade. 

De realçar que o portfólio de produtos varia de mercado para mercado, pois a empresa, 

quando tenciona avançar para determinado mercado, faz um levantamento das necessidades 

e oportunidades, para só depois apresentar um portfólio devidamente direcionado ao respetivo 

mercado, pelo que os portfólios são todos diferentes, não comprometendo o todo, caso a 

abordagem ao mercado não corra bem, refere a administradora.   

Ainda segundo a empresária, a abordagem aos mercados não passa pela questão do preço, mas 

sim pelo valor acrescentado e pela diferenciação dos produtos. É por esta razão que é 

necessário começar por identificar aquilo em que se diferenciam, o que é produzido 

nacionalmente e o que é importado, pois a aposta passa por ganhar quota nas importações.   

Para concretizar esta estratégia, a empresa A elencou a aposta na I&D, a flexibilidade, a 

qualidade do serviço e os procedimentos de entrada no mercado como as suas principais forças 
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internas e os seus fatores críticos de sucesso, mesmo reconhecendo que, embora existem 

limitações financeiras e de recursos humanos, ainda é possível melhorar a sua eficiência 

interna, por um lado, e as suas estruturas no mercado (comerciais e logísticas), por outro.    

Atualmente, cada vez mais a abordagem nos grandes mercados é feita diretamente às cadeias 

de retalho e só depois aos distribuidores, enquanto que nos países pequenos os clientes são 

essencialmente distribuidores. Diretamente ao consumidor, ainda são poucos os casos, pois 

neste momento a empresa apenas trabalha com a Amazon, em Espanha, apesar de estar 

precisamente a iniciar o seu processo de E-commerce.  

No caso das exportações, não tem recorrido a projetos financiados para levar a cabo a sua 

estratégia, com exceção de um projeto que submeteu recentemente e que aguarda a respetiva 

decisão.  

 

4.1.2. Atividades de I&D 

A empresa A tem vindo a fazer apostas e o ano 2019 foi, até ao momento, o ano mais forte 

em termos de atividades de I&D, conforme se pode verificar na tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Evolução dos principais dados em I&D da empresa A 

 2017 2018 2019 

Valor da despesa em I&D (€) 645.547,70 € 692.562,23 € (2%) 1.674.233,56 € (4%) 

Peso do valor da despesa em 

I&D no volume de negócios 

(%) 

1% 2% 4% 

Nº de recursos humanos afetos 

à I&D 

- - 2 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Foi em 2019 que a empresa criou o departamento de I&D, cuja dependência é direta da 

Administração, e que se designa +I&DI. Segundo a Administradora, os seus principais 

objetivos são:  
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- Garantir Time to Market;  

- Gerir e maximizar as ideias;  

- Criar um portfólio dinâmico, muito mais rápido, respondendo às tendências atuais, que no 

caso do agroalimentar estão a sofrer alterações significativas e rápidas, como seja a eliminação 

do açúcar, da gordura e do sal.  

Foi através deste departamento, constituído por duas nutricionistas, que a empresa concebeu 

um processo interno de I&D, permitindo funcionar com uma ferramenta de gestão, 

nomeadamente ao nível da angariação e geração de ideias, conhecimento mais profundo das 

fases que estão inerentes a qualquer projeto, trabalhadas de uma forma integrada e sempre 

tendo em conta as questões da criatividade e da inovação e à estimativa do prazo de colocação 

de determinado produto novo no mercado. Neste momento, a criação deste departamento e 

a coordenação de todas as atividades de I&D são vistas como a principal força interna para 

melhorar o desempenho da empresa neste domínio.  

Acresce ainda que a empresa A está a desenvolver, cada vez com mais frequência, relações de 

colaboração com infraestruturas tecnológicas e do conhecimento, mais especificamente com 

as Universidades, tais como Católica, Minho, Aveiro e Faculdade de Nutrição da Universidade 

do Porto. Para este trabalho conta também com o apoio da PortugalFoods (associação 

formada por empresas, entidades do sistema científico e tecnológico nacional e entidades 

regionais e nacionais que representam os vários subsetores que compõem o setor 

agroalimentar português) e do Colab4food (o novo laboratório colaborativo para a Inovação 

e Desenvolvimento I&D do sector alimentar).  

Apesar desta cooperação estratégica, da qual estão agora a surgir os primeiros resultados 

concretos, ainda há muito trabalho a fazer, na opinião da entrevistada, especialmente na 

coordenação da informação e do conhecimento com as entidades externas.  

 

4.1.3. Relação entre I&D e exportações 

Finalmente, relativamente à relação entre as atividades de I&D e as exportações, de acordo 

com a Administradora, a conexão é total, pois “para exportar é preciso inovar [não faz sentido 

inovar para o mercado interno] e quando se pensa na I&D de um novo produto, pensa-se de 

uma forma global, na lógica da exportação”. Aliás, a mesma responsável acrescenta que as 

empresas portuguesas só conseguem ser competitivas com produtos de valor acrescentado, 
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diferenciados, através de uma aposta forte e sustentada em I&D, afirmando mesmo que a 

competitividade das empresas portuguesas no mercado global não poderá passar pela lógica 

do volume, dos produtos standard, básicos e consequentemente do preço.  

Neste âmbito, sublinha ainda que a razão principal para entrar em determinado mercado é a 

diferenciação e não o preço, pelo que as exportações têm necessariamente de influenciar e 

determinar os processos de I&D. Exemplo disto é pressão atual ao nível da embalagem, dado 

que, para efeitos de durabilidade e sustentabilidade dos produtos, cada vez mais é necessário 

criar soluções tecnologicamente avançadas. Sem perder a atratividade, naturalmente. Basta 

lembrar a importância do marketing mix, em que o P de Packaging (embalagem) assume crescente 

crucial importância na medida em que muitas vezes o consumidor compra seduzido primeiro 

pela embalagem e só depois pelo produto.  

Outro fator determinante para esta relação bidirecional é, no caso desta empresa, a relação 

com os fornecedores, pois são especialistas e têm capacidade de desenvolvimento, originando 

que a empresa tenha igualmente capacidade de I&D e, naturalmente, capacidade para escoar 

os resultados destes desenvolvimentos, através das exportações.  

Neste sentido, a Administradora também refere que a relação entre I&D e as exportações 

influencia a estratégia competitiva da empresa, na medida em que permite diferenciar dos 

concorrentes, ajudando a empresa a encontrar o seu posicionamento e espaço em determinado 

mercado, possibilitando a entrada em mercados exigentes/desenvolvidos e com isso a 

evolução da própria empresa.  

Em suma, e concluindo, a Administradora da empresa A reforça que a relação entre I&D e 

exportações é total, pois a capacidade de inovação permite uma melhor adaptação aos 

mercados, o que por sua vez vai influenciar a estratégica competitiva na respetiva abordagem 

e melhorar os resultados. De acordo com a empresária, o valor das exportações que deriva do 

I&D, apesar de, neste momento, não estar contabilizado, é 3/4 vezes superior relativamente 

a um produto básico. Este valor tem vindo a aumentar nos últimos anos e é um dos 

indicadores de desempenho que está presente no quadro de bordo da empresa.  

Por todas estas razões, a Administradora termina referindo que o investimento em I&D de 

novos produtos, bem como na melhoria dos já existentes, é uma estratégia de longo prazo da 

empresa para a qual o investimento tem sido crescente. 
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4.2. Empresa B 

A empresa B é uma pequena portuguesa localizada em Vila Nova de Famalicão, no Norte de 

Portugal, criada em 2003, que se dedica à fabricação de “outros artigos de plástico”, 

nomeadamente componentes para máquinas por transformação de tecno plásticos.  

No website da empresa é referido que a missão “é dominar a sua área tecnológica, com 

autonomia, visando colaborar com os fabricantes na produção de componentes construídos 

em plásticos técnicos, necessários à incorporação na sua linha de montagem”.  

Especificamente, a empresa B produz componentes técnicos em plástico, designadamente 

símbolos das principais marcas de automóveis. Parte dos seus produtos está presente nas 

linhas de montagem dos grandes fabricantes do exigente cluster automóvel. 

De forma resumida, a empresa carateriza-se de acordo com a tabela seguinte:  

 

Tabela 5: Principais dados da empresa B 

Setor Polímeros 

CAE 22292 - Fabricação de outros artigos de plástico; 

Principais 

atividades 

Fabricação de componentes para máquinas por transformação de 

tecno plásticos. 

Dimensão Pequena empresa 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Em termos de dimensão, tal como mencionado, a empresa B é uma pequena empresa, pois as 

pequenas empresas empregam menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou 

balanço total anual não excede os 10 milhões de euros, conforme website da European Union 

Law.  
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Tabela 6: Evolução do nº de trabalhadores e volume de negócios da empresa B 

 2017 2018 2019 

Nº de 

trabalhadores 

32 27 25 

Volume de 

Negócios (€) 

1.296.106,12 € 1.179.890,13 € 1.205.918,89 € 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Conforme se constata, o número de trabalhadores da empresa B tem vindo a diminuir 

ligeiramente nos últimos três anos, mas em relação volume de negócios, apesar de se verificar 

uma diminuição de cerca de 9%, entre 2017 e 2018, voltou a aumentar em 2019 em cerca de 

2%. Aliás, esta tendência verifica-se na variação entre 2017 e 2019, uma vez que, ao passo que 

o número de trabalhadores decresceu cerca 22%, o volume de negócios registou uma 

diminuição de apenas 7%. 

 

4.2.1. Exportações 

No que diz respeito ao valor das exportações, houve um decréscimo bastante significativo de 

2017 para 2018, devido a um acordo com um cliente espanhol, conforme se pode visualizar 

na tabela seguinte:  

 

Tabela 7: Evolução das exportações e respetivo peso no volume de negócios da empresa B 

 2017 2018 2019 

Exportações (€) 211.607,97 € 46.620,98 € 62.395,07 € 

Peso das 

exportações no 

volume de negócios 

(%) 

16% 4% 5% 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 
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Apesar do peso das exportações no volume de negócios ter diminuído consideravelmente em 

2018, a empresa mantém na sua estratégia a aposta na internacionalização, por via das 

exportações. De acordo com a entrevista efetuada ao seu Administrador (anexo 3), a empresa 

definiu três objetivos a este respeito: 

- Alargar o mercado francês ao não automóvel, através de uma empresa comercial francesa; 

- Admitir um quadro para desenvolver a área comercial do mercado espanhol;  

- Reforçar a comunicação/marketing online/digital.  

Desta forma, pretende alargar o leque dos os seus principais mercados, francês e espanhol, e 

posicionar-se estrategicamente nos mercados alemão, checo e polaco. 

Estes objetivos serão alcançados, fundamentalmente, através da produção de peças técnicas e 

de valor acrescentado, das quais cerca de 85% são para o setor automóvel e cerca de 15% são 

relativas a equipamentos de cozinha elétricos e eletrónicos. E como os principais clientes da 

empresa B são os produtores, os fabricantes, as grandes marcas de automóveis, eletrónica e 

equipamentos de cozinha, “o caminho só poderá ser este”, afirma o Administrador.  

Ainda na perspetiva do próprio, apenas será possível alcançar estes objetivos porque a empresa 

possui capacidade integrada instalada ao nível do desenvolvimento do produto, do processo 

de fabrico e da produção. 

Para além destas forças internas, destacam-se ainda a flexibilidade de resposta aos clientes, os 

preços competitivos no mercado internacional e os prazos de entrega.  

No entanto, reconhece que ainda há aspetos a melhorar e necessários a implementar para que 

a estratégia definida possa ter sucesso. Esses aspetos passam pelo recrutamento de recursos 

humanos especializados em comércio internacional, pela melhoria na área digital e por uma 

prospeção mais eficaz de novos clientes (ainda há muito mercado por explorar, segundo o 

empresário) e respetivo acompanhamento.  

Relativamente à temática das exportações, o empresário conclui que tem um projeto 

financiado a decorrer no âmbito do Norte 2020 e que visa responder às necessidades acima 

referenciadas, nomeadamente o apoio para a admissão de um novo colaborador, para 

instrumentos de marketing e comunicação física e digital, como seja o desenvolvimento de um 



30 

 

novo site, para a participação da empresa em feiras e para a aquisição de material informático, 

hardware e software.   

 

4.2.2. Atividades de I&D 

Relativamente às atividades de I&D, a empresa B também tem vindo a fazer apostas, de uma 

forma gradual, e 2019 foi, até ao momento, o ano com o maior valor da despesa em I&D, 

conforme se pode verificar na tabela abaixo: 

 

Tabela 8: Evolução dos principais dados em I&D da empresa B 

 2017 2018 2019 

Valor da despesa em I&D (€) 62.301,32 € 72.240,79 €  84.969,30 €  

Peso do valor da despesa em 

I&D no volume de negócios 

(%) 

5% 6% 7% 

Nº de recursos humanos afetos 

à I&D 

5* 5* 5* 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas; 

*não afetos a tempo inteiro 

 

O modelo organizativo para desenvolver as atividades de I&D está assente numa equipa 

multidisciplinar que inclui elementos de diversos departamentos da empresa, tais como 

Administração, Qualidade, Produção e Desenvolvimento Técnico. Por vezes recorre aos 

serviços de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente o PIEP – Polo de Inovação em 

Engenharia de Polímeros, apesar de não ter qualquer projeto a decorrer.  

Na opinião do Administrador da empresa B, esta relação é difícil porque as infraestruturas 

tecnológicas apenas estão orientadas para inovação radical. Quando se trata de uma 

reformulação e/ou da melhoria de um processo de fabrico, normalmente já não há interesse, 

ou seja, continua a ser uma relação entre entidades que têm “dois mundos distintos”. Aliás, 

este é um dos aspetos a melhorar, tendo em vista o alcance dos objetivos para esta área, que, 
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na, na perspetiva do empresário, passam pelo crescimento do know-how dentro da empresa, 

pelo aumento do número de produtos de valor acrescentado e, consequentemente, das vendas. 

Apesar de não valorizar, talvez com a devida importância, a relação com as Universidades, a 

empresa encontra na sua rede de contactos (parceiros/clientes/fornecedores) uma ferramenta 

para o desenvolvimento de atividades de I&D, em parceria. Em alguns produtos, fruto destas 

parcerias e do cada vez maior conhecimento técnico das suas pessoas, a empresa B já domina 

o processo desenvolvimento de I&D, desde a ideia ao desenvolvimento de protótipo, 

passando pela produção e comercialização, pelo que este processo já permite contemplar quase 

todas as fases de desenvolvimento. Reconhece ainda o administrador que neste caso houve 

uma evolução, pois até há bem pouco tempo a maioria dos desenvolvimentos partia dos 

clientes.  

Ao nível do apoio para o desenvolvimento deste tipo de projetos, apenas recentemente a 

empresa teve aprovada uma candidatura no âmbito da linha Covid-19 - I&D. Até esta 

aprovação não tinha tido qualquer apoio, com exceção da utilização do instrumento SIFIDE, 

cujos benefícios fiscais já alcançaram cerca de 200.000€, até ao momento.  

 

4.2.3. Relação entre I&D e exportações 

Ainda de acordo com o Administrador da empresa B, a interdependência entre as duas 

dimensões é “brutal”, fundamentando que se a empresa for capaz de inovar tende a aumentar 

o volume de clientes e se tiver mais clientes conseguirá desenvolver a sua estrutura interna 

para investigar, desenvolver e inovar. Por sua vez, se tiver esta capacidade, pode influenciar o 

cliente no desenvolvimento dos produtos respetivos e consequentemente aumentar as vendas. 

Havendo mais vendas, certamente haverá mais exportações, mais escala, mais dimensão e mais 

condições para avançar na concretização dos objetivos estratégicos anteriormente 

mencionados.  

Em suma, refere, uma empresa que aposte na I&D não pode ficar pelo mercado nacional e 

quem está no mercado internacional não pode deixar de inovar. A I&D é, pois, um fator 

determinante para as exportações, nomeadamente através da diferenciação e das características 

tecnológicas do produto e, por isso, pode permitir alargar o mercado a novos clientes.   

Esta conclusão está em linha com a estratégia definida, uma vez que existe a pretensão de 

angariar novos clientes e sempre com o objetivo de acrescentar valor ao produto. A ideia é 
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encontrar novos clientes com novos desafios. Em simultâneo, ao pretender alargar a quota de 

mercado/novos clientes, a probabilidade de influenciar o desenvolvimento de novos produtos 

é muito grande.  

Neste contexto, os resultados obtidos ao nível do valor das exportações que deriva do 

investimento em I&D têm aumentado gradualmente, ao ponto de em 2017 representar 8% e 

em 2019 representar 30%.  

Perante estes dados, na opinião do empresário, a relação entre I&D e exportações influencia 

a estratégia competitiva, pois a empresa teve de se adaptar às exigências dos clientes em termos 

de I&D. Ou seja, à medida que a empresa foi ganhando quota no seu principal mercado, foi 

investindo e desenvolvendo o seu processo de I&D. No entanto, ainda segundo o 

administrador, a estratégia da empresa também determina a evolução da I&D e das 

exportações. Sendo a aposta a diversificação e o alargamento de mercados em determinados 

nichos, era de esperar que fosse capaz de determinar e influenciar a evolução da I&D e das 

exportações.   

 

4.3. Empresa C 

A empresa C é uma grande empresa têxtil portuguesa localizada em Vila Nova de Famalicão, 

no Norte de Portugal, fundada em 1927, que se dedica à fabricação de tecidos desenvolvidos 

a partir de fibras naturais, sintéticas, artificiais e reciclados, sendo especialista na composição 

de poliéster, viscose e elastano.  

No seu website é referido que a missão da empresa é ser “uma empresa internacional de têxteis, 

líder em tecidos de poliéster, viscose e elastano, rentável, com nível de preços competitivo, 

extremamente focada e criativa, com altos padrões de qualidade e serviços”.  

Especificamente, a empresa C “incorpora práticas sustentáveis a todos os níveis do negócio, 

integrando verticalmente as áreas de I&D, da Fiação, da Tinturaria, da Torcedura, da 

Tecelagem e da Ultimação, que garantem uma elevada flexibilidade produtiva, um alto 

controlo da qualidade e um baixo lead time”, pode ler-se. 

 

A empresa carateriza-se, em suma, de acordo com a tabela seguinte:  
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Tabela 9: Principais dados da empresa C 

Setor Têxtil 

CAE 13303 - Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e. 

Principais 

atividades 

Acabamentos de fios, tecidos e artigos têxteis, N.E. 

Dimensão Grande empresa 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Em termos de dimensão, a empresa C é uma grande empresa, conforme se pode observar na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 10: Evolução do nº de trabalhadores e volume de negócios da empresa C 

 2017 2018 2019 

Nº de trabalhadores 883 878 900 

Volume de Negócios (€) 70.217.990 € 70.752.723 € 75.752.485 € 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

No final de 2019, possuía 900 trabalhadores, número que tem sido relativamente regular ao 

longo dos os últimos três anos, uma vez que em 2018 tinha 878 e em 2017 contava com 883 

trabalhadores.   

Ao nível do volume de negócios, observa-se uma estabilidade em 2017 e 2018, mas de 2018 

para 2019 houve um aumento de cerca de 7%, alcançando um valor ligeiramente superior a 

75 milhões €.  

Perante estes números, a Empresa C é, atualmente, um dos maiores fabricantes português no 

sector têxtil e do vestuário.  

 

 



34 

 

4.3.1. Exportações 

A empresa C é uma empresa iminentemente exportadora, pois em 2019 o peso das 

exportações no volume de negócios representava cerca de 95%, conforme se pode verificar 

na tabela 11:  

 

Tabela 11: Evolução das exportações e respetivo peso no volume de negócios da empresa C 

 2017 2018 2019 

Exportações (€) 61.367.886 € 62.315.834 € 71.893.580 € 

Peso das exportações no 

volume de negócios (%) 

87% 88% 95% 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

De acordo com os valores apresentados, o valor das exportações em 2019 é um valor que deve 

ser sublinhado, pois ultrapassou a barreira dos 70 milhões € e atingiu a marca de 95% de peso 

no volume de negócios.  

Segundo o Administrador da empresa C (anexo 4), este resultado deve-se à estratégia definida, 

cuja aposta foi claramente na I&D e em mercados exigentes, de gama média-alta, tais como 

os países nórdicos, a Alemanha, os EUA e o Japão. Neste segmento, a empresa está em 

competição, por exemplo, com os italianos, cujo preço médio do tecido é 12€/metro. Em 

todo o caso, a empresa ainda compete no preço médio de 8,5€ metro/tecido, nomeadamente 

com a Turquia (principal concorrente), cujo preço médio é de 5€, e com a China e Índia, cujo 

preço médio é 2,5€ /3€. 

Em simultâneo, houve uma aposta no segmento técnico, complementando o segmento moda, 

nomeadamente com o exército e as forças de segurança. Mais recentemente, a empresa está a 

desenvolver tecidos para servir a área da saúde e automóvel.  

São já vários exemplos de sucesso deste tipo de desenvolvimentos, como sejam tecidos que 

não absorvem os odores do tabaco e de cozinhados, acabamentos impermeáveis, tecidos de 

fácil limpeza e manuseamento, para além da criação da marca Tenowa (tecidos produzidos com 

material 100% reciclado), entre outros.  
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Ainda na opinião do Administrador desta empresa têxtil, a aposta nos produtos inovadores 

fez surgir novos clientes, alguns deles pela primeira vez, nomeadamente do mercado nórdico, 

mas que acabam por se tornar clientes habituais, sendo esta situação possível devido às 

seguintes forças internas:  

- A própria aposta na I&D, novos processos de acabamentos dos tecidos e aposta nos 

produtos sustentáveis (ex: reutilização de resíduos) e preocupação com as questões ambientais;  

- A política de recursos humanos, através de projetos específicos no âmbito do 

desenvolvimento das pessoas (gestão de carreiras), a média de idades de 40 anos numa empresa 

com 95 anos de existência, bem como a contratação de estagiários, findo o período de estágio 

na empresa;  

- A aposta na área digital, nomeadamente a transformação/ligação do “chão de fábrica” ao 

sistema central;  

- Desenvolvimento de projetos internos, tais como o RMind+, equipa de jovens estagiários 

(jovens com várias competências automação; business analitics; finanças; gestão e acompanhados 

por um consultor de análise de dados), cujo objetivo é analisar enormes volume de dados 

visando a criação de algoritmos que potenciem a informação. Por exemplo, perceber melhor 

por que há produtos que vendem e outros não vendem; perceber melhor o cliente;  

- Uma forte comunicação interna e externa.  

São estas forças que permitem que a empresa continue a singrar num mercado tão competitivo 

e continue a trabalhar para grandes marcas (Hugo Boss, Maxmara; Grupo Inditex, Zara, 

Massimo Dutti e Zara Home, entre outras). Além do mais, as exigências de cada marca são 

diferentes, fazendo com que a empresa tenha de desenvolver diversos aspetos em simultâneo. 

Por exemplo, o Grupo Inditex valoriza a cor/produto e também o preço, já o cliente Hugo 

Boss valoriza o toque do produto. Mas, na perspetiva do Administrador, o serviço é, hoje em 

dia, muito valorizado e o tempo de resposta tem de ser muito rápido devido, nomeadamente, 

ao acompanhamento online das lojas.  

Acresce ainda que existe uma interação direta e muito próxima com os clientes, através de 

deslocações regulares, semanais, permitindo, juntamente com as forças internas acima 

mencionadas, que a empresa tenha obtido um valor de exportações acima dos 70 milhões €.  

O empresário admite que ainda há trabalho a fazer ao nível da diferenciação dos produtos, 

nomeadamente para que os tecidos sejam mais desportivos e casuais na área da moda, bem 
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como na melhoria da ligação digital com o cliente, contemplando todo o processo digital na 

relação. No entanto, para o Administrador, os resultados alcançados nas exportações são já 

fruto da aposta clara em I&D, mesmo sem ainda se ter recorrido a qualquer projeto de 

financiamento neste domínio.  

 

4.3.2. Atividades de I&D  

Relativamente às atividades de I&D, conforme já se percebeu, a empresa C fez uma aposta 

muito clara e 2019 foi, até ao momento, o ano com o maior valor da despesa em I&D, 

conforme se pode verificar na tabela abaixo: 

 

Tabela 12: Evolução dos principais dados em I&D da empresa C 

 2017 2018 2019 

Valor da despesa em I&D (€) 1.584.441 € 1.443.910 €  2.040.928 €  

Peso do valor da despesa em 

I&D no volume de negócios 

(%) 

2% 2% 3% 

Nº de recursos afetos à I&D 26 25 25 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Conforme se constata, as atividades de I&D têm um peso importante na empresa, tendo 

inclusive em 2019 atingindo 3% do valor da despesa em I&D no volume de negócio e 

ultrapassado os 2 milhões €.  

Em termos de recursos humanos que têm ligação às atividades de I&D, observa-se alguma 

estabilidade nos últimos três anos, estando em 2019 afetas 25 pessoas. Trata-se de uma equipa 

multidisciplinar, que compõe o departamento de I&D e que simultaneamente cria, desenvolve 

e industrializa. Além destas 25 pessoas, existem mais colaboradores, em todas as áreas da 

empresa, que também trabalham para os processos de I&D, fazendo com que a criatividade e 

a inovação percorram todo o processo desde a ideia até ao processo de fabrico, incluindo a 

área dos sistemas de informação e da venda online/digital. 



37 

 

Além da equipa direta às atividades de I&D, a empresa C mantém uma colaboração com o 

CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, o CENTI – 

Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, as Universidades 

do Minho e Católica, e mais recentemente com a Universidade de Aveiro; 

Segundo o Administrador, é uma relação excelente, vantajosa, pois permite ter acesso a 

conhecimento que já existe, para depois disseminá-lo internamente. Reforça que é uma 

componente importante no sucesso e, neste caso, participa em vários projetos financiados por 

programas nacionais e europeus, em parceria com as infraestruturas tecnológicas.  

Em termos de objetivos no domínio das atividades de I&D, aquele responsável aponta como 

principais os seguintes, aliás, em linha com a informação recolhida no contexto das 

exportações: 

- Posicionamento no mercado para servir cada vez melhor o cliente e apresentar propostas 

novas para o consumidor final; 

- Contribuir para uma boa imagem da empresa e evidenciar as suas preocupações com a 

responsabilidade social, ambiental e económica. Os principais clientes fazem muitas auditorias 

e valorizam projetos inovadores na área da sustentabilidade, da economia circular e da 

responsabilidade social. 

À semelhança das exportações, a política de recursos humanos é um dos pontos fortes da 

empresa e que mais contribui para a implementação da estratégia ao nível da I&D. Mas não se 

fica por aqui. A criação do espaço de I&D, em 2015, a aquisição de equipamento 

especificamente para a I&D e a antecipação ao mercado são os outros pontos fortes desta 

estratégia, identifica o administrador.   

Apesar de muito bem reconhecidas as forças internas que contribuem significativamente para 

as atividades de I&D, segundo o Administrador, ainda existem alguns aspetos a melhorar. 

Elevar os índices de gestão de todo o processo de I&D, em complemento com uma vertente 

técnica, que já é muito forte, e, ao nível do online e do digital, incrementar a criatividade e 

tecnologia pelo facto de ainda não ser possível “tocar” no tecido.   

No caso das atividades de I&D, a empresa recorre a financiamento para o desenvolvimento 

de projetos. Nos últimos 8 anos foram executados 4 projetos, incluindo um em que é líder de 

consórcio, no âmbito de programas nacionais. Aguarda a aprovação de uma candidatura ao 
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programa europeu Horizonte 2020 em parceria com o CeNTI e recorre também ao SIFIDE 

para apoio ao nível dos benefícios fiscais.  

 

4.3.3. Relação entre I&D e exportações  

Por tudo aquilo que já se mencionou na apresentação desta empresa, facilmente se percebe 

que existe uma relação clara, objetiva e intencional entra as atividades de I&D e as exportações. 

Neste momento, o valor das exportações que resulta de processos de I&D ronda os 20%.  

O Administrador reforça esta ideia constatando que, sempre que a empresa cria novos 

produtos/mercados, o mercado internacional reage bem, sendo este mesmo o fator 

determinante para as exportações, pelo que o efeito da I&D nas exportações é muito 

significativo. O inverso também é verdade, pois, ao angariar e atrair novos clientes, a 

probabilidade de potenciar outros produtos é muito grande.  

Conforme já se disse, na área das exportações, acontece muitas vezes que quando um cliente 

novo vem à empresa para conhecer determinado conceito, acaba por se tornar um cliente 

habitual não só ao nível dos produtos inovadores, mas também ao nível do resto da produção.  

Ainda de acordo com o Administrador da empresa C, o elemento determinante que faz com 

que as exportações influenciem as atividades de I&D reside no facto de o mercado, nesta 

altura, ter um melhor conhecimento da empresa e do seu potencial. Acredita, pois, que não 

existem muitas indústrias que tenham capacidade de conjugar a I&D e a produção e, por isso, 

os projetos de I&D foram determinantes para o reposicionamento da empresa no mercado e 

contribuíram significativamente para os atuais 70 milhões € de volume de negócios, em 

contraposição aos 50 milhões € de 2010.  

Em jeito de conclusão, refere ainda que a relação entre as atividades de I&D e as exportações 

influencia a estratégia competitiva da empresa, pois neste momento tem um papel transversal 

em toda a empresa. Desde a área comercial, (conhecer as necessidades dos clientes), à área da 

qualidade, (interferindo com as certificações necessárias ao desenvolvimento de novos 

produtos), passando pela área financeira até à área dos sistemas de informação e comunicação, 

são alguns exemplos da influência que este binómio entre I&D e exportações tem na definição 

da estratégia da empresa.  

No fundo, conclui que é este conjunto integrado que permite que a empresa seja competitiva 

no mercado, apresentando um produto de qualidade, diferenciado e a um preço competitivo.  
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4.4. Análise comparativa 

Efetuada a apresentação das três empresas, com base em dados fornecidos pelas mesmas e 

nas entrevistas efetuadas, impõe-se agora uma análise comparativa entre elas. São três 

empresas industriais, de três setores distintos (agroalimentar, polímeros, têxtil e vestuário) e 

de dimensões igualmente diferentes (média, pequena e grande, respetivamente), conforme 

tabela 13. 

 

Tabela 13: Caraterização das empresas 

 Setor Industrial Dimensão Volume de 

negócios  

2019 (€) 

Recursos 

humanos 

2019 

Empresa A Agroalimentar Média Empresa 36.780.709,89 € 217 

Empresa B Polímeros Pequena Empresa 1.205.918,89 € 25 

Empresa C Têxtil Grande Empresa 75.752.485 € 900 

Fonte: elaboração própria 

 

Localizam-se todas no Norte de Portugal, mais concretamente no concelho de Vila Nova de 

Famalicão, terceiro exportador do país (volume de exportações ultrapassou os 2 mil milhões 

€) e o segundo que mais contribui positivamente para a balança comercial (saldo líquido de 

cerca de 877 M€), de acordo com o INE – Instituto Nacional de Estatística (2018). 

Em termos dos dados que caraterizam cada uma das empresas, verificou-se, nos últimos três 

anos, uma relativa estabilidade tanto ao nível da evolução dos recursos humanos, como ao 

nível da evolução do volume de negócios. 

 

4.4.1. Exportações 

No que diz respeito às exportações, enquanto que a empresa C exporta praticamente toda a 

sua produção (94,91% do volume de negócios em 2019), a empresa A exporta cerca de metade 
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do seu volume de negócios (48% em 2019) e a empresa B apenas exporta 5,17% do seu volume 

de negócios (valores de 2019), conforme tabela 14: 

 

Tabela 14: Análise comparativa da evolução do peso das exportações no volume de negócios 

(%)  

 2017 2018 2019 

Empresa A 50,00% 49,00% 48,00% 

Empresa B 16,33% 3,95% 5,17% 

Empresa C 87,40% 88,08% 94,91% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelas empresas 

 

Em todo o caso, apesar das suas diferenças, as três empresas têm um traço comum na 

abordagem aos mercados externos. De acordo com as entrevistas efetuadas, qualquer uma das 

empresas pretende posicionar-se em mercados competitivos ao nível da qualidade e da 

diferenciação de produtos, ou seja, em mercados e clientes de valor acrescentado. Não 

significa, contudo, que, neste momento, apenas exportem para este segmento, mas, 

claramente, é percetível que esse é o caminho - e também a estratégia - comum nos três casos.  

Poder-se-á dizer, a este respeito, que as empresas, atualmente, estão a efetuar uma gestão 

ambidextra, pois é expectável que cada vez mais o peso das produções em larga escala no 

volume total de negócios venha a diminuir em detrimento do surgimento de produções mais 

pequenas e específicas, orientadas a nichos de mercado e a mercados exigentes. Perde-se em 

quantidade, e provavelmente em preço, mas ganha-se em qualidade e valor, pelo que, a médio 

e longo prazo, a competitividade das empresas será certamente mais robusta e solidificada. 

Outro aspeto a realçar, e que também coincide nos três casos, é que em qualquer uma das 

empresas um dos fatores críticos de sucesso para o crescimento das exportações é 

precisamente a aposta na I&D. Enquanto que a empresa A identifica como apostas a I&D, a 

qualidade do serviço e a flexibilidade, a empresa B aponta a capacidade de desenvolvimento 

de novos produtos, a flexibilidade e os preços competitivos. A empresa C refere também a 

aposta na I&D e na política de recursos humanos, bem como na transição digital.  
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Conforme se constata, esta é uma das principais conclusões que se retira das entrevistas 

efetuadas, pois a aposta comum para o crescimento das exportações, referida pelas três 

empresas, é a I&D, isto é, existe a perceção por parte dos administradores de que para 

crescerem nas exportações é fundamental apostarem na investigação e no desenvolvimento 

de novos produtos, de forma a serem competitivos em mercados exigentes e de elevada 

dificuldade de integração.  

Esta situação ainda é mais relevante pelo facto de as empresas não recorrerem a projetos de 

financiamento neste domínio. Com exceção da empresa B, que tem a decorrer um projeto 

financiado no âmbito do Norte 2020 – Internacionalização, as outras duas empresas não 

tiveram e não têm previsto qualquer financiamento para o desenvolvimento das exportações.  

Em suma, apesar de algumas limitações visíveis nas três empresas, os resultados alcançados 

nas exportações são, de uma forma geral, positivos e fruto da aposta na I&D, no presente e 

essencialmente no futuro. 

 

4.4.2. Atividades de I&D 

Relativamente às atividades de I&D, as três empresas têm vindo a efetuar investimentos de 

uma forma gradual, ao ponto de, também nos três casos, o ano 2019 ter sido, até ao momento, 

o mais forte neste domínio, seja ao nível do valor absoluto da despesa em I&D, seja ao nível 

do peso do valor da despesa em I&D no volume de negócios, seja, ainda, ao nível do número 

de recursos humanos afetos à I&D.  

Realça-se que, apesar de, em termos absolutos, a empresa B apresentar valores 

substancialmente inferiores ao das outras duas empresas, ao nível da despesa em I&D, situação 

compreensível face às significativas diferenças na dimensão, o peso do valor da despesa em 

I&D no volume de negócios é maior. Enquanto que, em 2019, na empresa B este peso é 

7,05%, na empresa A é de 4,55% e na empresa C é de 2,69%, conforme tabela 15. 
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Tabela 15: Análise comparativa da evolução do peso das despesas de I&D no volume de 

negócios 

 2017 2018 2019 

Empresa A 1,89% 1,90% 4,55% 

Empresa B 4,81% 6,12% 7,05% 

Empresa C 2,26% 2,04%  2,69% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelas empresas 

 

Face ao exposto, e de acordo com os indicadores destas três empresas, conclui-se que quanto 

maior é a empresa, menor é o peso do valor da despesa em I&D no volume de negócios. 

No entanto, apenas a grande e a média empresas têm um departamento dedicado 

especificamente para as atividades de I&D. Criados recentemente (em 2019, no caso da 

empresa A e, em 2015, no caso da empresa C), são dois departamentos compostos por 

recursos humanos qualificados e que dependem da Administração. É verdade que a dimensão 

entre eles é bem diferente, pois o departamento da empresa C integra vinte e cinco pessoas, a 

tempo inteiro, ao passo que o da empresa A apenas duas. Mas os seus propósitos são 

semelhantes, na medida em que ambos pretendem gerir um processo interno de I&D, 

permitindo funcionar como uma ferramenta de criatividade, inovação e gestão. Aliás, estes 

departamentos são vistos como a principal força interna para melhorar o desempenho das 

empresas neste domínio. 

Na empresa B não existe atualmente um departamento, antes uma equipa multidisciplinar, 

composta por cinco pessoas das várias áreas da empresa, incluindo a Administração, mas que 

não estão equivalentes a tempo inteiro. Já no que diz respeito à ligação às infraestruturas 

tecnológicas, verifica-se que a empresa B, apesar de algumas relações pontuais, na opinião do 

Administrador, sente alguma dificuldade nesta ligação por considerar que as infraestruturas 

tecnológicas apenas estão orientadas para inovação radical, pelo que valoriza a sua rede de 

contactos (parceiros/clientes/fornecedores) como a principal ferramenta para o 

desenvolvimento, em parceria, de atividades de I&D. 

Sem descurar esta possibilidade, as empresas A e C demonstram uma visão diferente na relação 

com as infraestruturas tecnológicas. Nos dois casos, são cada vez mais as ligações com as 
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entidades do sistema científico e tecnológico, como sejam as Universidades, os Centros 

Tecnológicos, os Laboratórios Colaborativos e os próprios Clusters Setoriais. Esta posição é 

bem reforçada pelo Administrador da empresa C, que refere que esta relação é vantajosa, 

excelente até, pois permite ter acesso a conhecimento que já existe, para depois disseminá-lo 

internamente.  

Em termos de objetivos com as atividades de I&D e a criação dos respetivos 

processos/departamentos, não há muitas diferenças entre as empresas. No caso da empresa 

A, as prioridades são garantir o time to market, gerir e maximizar ideias e criar portfólios 

dinâmicos e versáteis em função do mercado; para a empresa C, os objetivos são garantir 

posicionamento no mercado e contribuir para uma boa imagem da própria empresa; e para a 

empresa B, as prioridades passam pelo crescimento do know-how dentro da empresa, pelo 

aumento do número de produtos de valor acrescentado e, consequentemente, pelo aumento 

das vendas.  

Ao contrário do caso das exportações, nas atividades de I&D as três empresas têm recorrido 

a apoio, quer ao nível do financiamento, quer ao nível dos benefícios fiscais. A este respeito, 

os comentários são muito positivos e as empresas estão a tirar partido do SIFIDE - Sistema 

de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, cujo principal propósito – pode ler-se no site da 

Agência Nacional para a Inovação – é aumentar a competitividade das empresas apoiando o 

seu esforço em Investigação & Desenvolvimento através da dedução à coleta do IRC de uma 

percentagem das respetivas despesas de I&D (na parte não comparticipada a fundo perdido 

pelo Estado ou por Fundos Europeus).  

Em simultâneo, as três empresas têm participado em programas de I&D, normalmente em 

parceria com as entidades do sistema científico e tecnológico, com destaque para a empresa C 

que nos últimos oito anos integrou quatro projetos, sensivelmente um de dois em dois anos, 

e tem, neste momento, uma candidatura submetida ao Horizonte 2020, Programa-Quadro da 

Comissão Europeia para financiamento à Investigação e Inovação e vigora entre 2014 e 

2020,.em parceria com um centro tecnológico, que aguarda aprovação.  

De realçar, ainda, que as três empresas são de setores ditos tradicionais, normalmente não 

muito associados a práticas de investigação e desenvolvimento, mas que aqui demonstram que 

há uma evolução significativa a este respeito, pelo menos ao nível do posicionamento e da 

estratégica, com particular destaque para a empresa C, que, sendo do setor têxtil, tem tido um 
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desempenho muito relevante, com resultados concretos ao nível do surgimento de novos 

produtos, marcas e da sua integração no mercado. 

 

4.4.3. Relação entre I&D e exportações 

Neste ponto, central no que ao foco deste trabalho diz respeito, far-se-á a análise comparativa 

entre as empresas, respondendo, na medida do possível, às questões de partida enunciadas na 

introdução deste documento.  

A posição dos três Administradores relativamente à existência de uma relação bidirecional 

entre as atividades de I&D e as exportações é unânime. As expressões utilizadas são disso um 

exemplo: “total”, no caso da Administradora da empresa A; “brutal”, no caso do 

Administrador da empresa B; “muito significativa”, no caso do Administrador da empresa C. 

Eles justificam estas expressões referindo que para exportar é preciso inovar e que investigar 

e desenvolver apenas faz sentido na lógica global e exportadora, opinião da Administradora 

da empresa A; que a empresa ao inovar tende a aumentar o volume de clientes e se tiver mais 

clientes conseguirá desenvolver ainda mais a sua estrutura interna para investigar, argumento 

do Administrador da empresa B; e que a empresa ao criar novos produtos/mercados, o 

mercado internacional reage bem, e, em simultâneo, ao angariar e atrair novos clientes, a 

probabilidade de potenciar outros produtos é muito grande, alegação do Administrador da 

empresa C.  

Aliás, ainda segundo este responsável, na área das exportações acontece muitas vezes que 

quando um cliente novo vem à empresa para conhecer determinado conceito, acaba por se 

fidelizar não só ao nível dos produtos inovadores, mas também ao nível do resto da produção. 

Por seu lado, a Administradora da empesa A vai mais longe ao referir que as empresas 

portuguesas só conseguem ser competitivas com produtos de valor acrescentado, 

diferenciados, através de uma aposta forte e sustentada em Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação, não sendo possível ser competitivo pela lógica do volume, dos produtos standard, 

básicos e, consequentemente, do preço. O Administrador da empresa B também partilha da 

mesma ideia ao realçar que uma empresa que aposte na I&D não pode ficar pelo mercado 

nacional e que quem está no mercado internacional não pode deixar de inovar.  

Estas opiniões e considerações estão em linha com os dados objetivos recolhidos a este 

propósito, na medida em que, no caso da empresa A, o valor das exportações que deriva do 
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I&D, apesar de, neste momento, não estar contabilizado, é 3 a 4 vezes superior relativamente 

a um produto básico; já no caso da empresa B, representava 8% em 2017 e 30% em 2019 e, 

no caso da empresa C, representava nos últimos anos cerca de 20%.  

Outro dado que importa comparar e analisar diz respeito ao rácio das despesas em I&D/valor 

das exportações, de forma a perceber se os montantes de exportação e do esforço em I&D 

apresentam uma evolução semelhante. 

 

Tabela 16: Rácio Valor das despesas em I&D / valor das exportações (%) 

 2017 2018 2019 

Empresa A 3,79% 3,89% 9,48% 

Empresa B 29,44% 154,95% 136,18% 

Empresa C 2,58%  2,32%  2,84% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelas empresas 

 

Através dos dados acima apresentados, percebe-se que nas empresas A e C tem existido, de 

ano para ano, um aumento gradual do peso das despesas em I&D no valor das exportações, 

apesar de a empresa A, em 2019, ter registado um aumento considerável, fruto do aumento 

substancial do valor das despesas de I&D.  

Na empresa B, o valor das despesas em I&D é superior, em 2018 e 2019, ao volume das 

exportações, na medida em que se assiste a um gradual aumento das despesas de I&D ao longo 

dos últimos três anos. Contudo, as exportações diminuíram significativamente em 2018 e 

2019, influenciando o respetivo rácio. Apesar disso, verifica-se a contínua aposta na I&D, 

certamente havendo a expetativa de que este caminho influencia o resultado das exportações 

a médio e longo prazo, até porque há um gap temporal entre as atividades de I&D e o impacto 

dos resultados nestas nas exportações. Aliás, esta situação aplica-se às três empresas, pois, 

conforme já se referiu nas tabelas 4, 8 e 12, tem-se verificado um aumento gradual das despesas 

de I&D, esperando-se que haja o devido impacto nas exportações e consequentemente no 

volume de negócios.  
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Face a estes resultados, importa saber quais são os fatores determinantes que influenciam a 

relação bidirecional. Em relação à I&D determinar as exportações, o caso mais visível é o da 

empresa C. Conforme descrito na apresentação da empresa, foi a clara aposta na I&D que 

originou a subida no volume de exportações e no próprio volume de negócios. Recorde-se 

que nesta empresa os projetos de I&D foram determinantes para o seu reposicionamento no 

mercado e. ao mesmo tempo, contribuíram significativamente para os atuais 70 milhões € de 

volume de negócios, em contraposição aos 50 milhões € de 2010. No fundo, foi definida uma 

estratégia a médio e longo prazo, com incidência na I&D, que acabou por ser determinante 

para a melhoria das condições gerais empresa.  

Dos três casos analisados, a empresa C é o exemplo mais claro a este respeito, mas as outras 

duas empresas também sublinharam esta influência: a empresa A por via da sua relação com 

os fornecedores, devido às suas capacidades de investigação e desenvolvimento, e a empresa 

B através da diferenciação e das características tecnológicas do produto.  

Para uma melhor interpretação desta análise comparativa, apresenta-se a seguinte tabela com 

a resposta à pergunta de partida enunciada na parte introdutória deste documento.  

 

Tabela 17: I&D como fator determinante das exportações 

Pergunta de partida Resposta 

A participação em atividades de I&D 

aumenta as hipóteses de as empresas se 

envolverem em exportações?  

 

Sim. 

O caso evidente é o da empresa C que 

definiu na sua estratégia empresarial que a 

aposta na I&D era o ponto fundamental 

para aumentar as exportações, facto que 

veio a acontecer, conforme dados 

recolhidos e já apresentados.  

Na empresa A, fruto da capacidade de 

desenvolvimento dos fornecedores e dos 

pedidos dos clientes, esta situação também 

acabou por acontecer, ao ponto de, em 

2019, a empresa claramente ter apostado na 
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I&D, com a criação do respetivo 

departamento dependendo diretamente da 

Administração. 

A empresa B, pelo facto de pretender 

chegar a mais clientes de valor acrescentado, 

apostou na diferenciação e nas vertentes 

tecnológicas do produto. 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Em sentido contrário, saber se as exportações determinam a aposta e investimento I&D, as 

conclusões também são nítidas, uma vez que ao exportarem para mercados mais exigentes e 

de valor acrescentado introduzem novas soluções no mercado, seja ao nível do produto e/ou 

da embalagem, originando cada vez mais o desenvolvimento de projetos e atividades na área 

da I&D. Não é por acaso que, nos últimos anos, as três empresas analisadas fizeram uma 

aposta forte na I&D, ao ponto de duas delas terem constituído um departamento para o efeito 

e a outra ter criado uma equipa multidisciplinar e assumir a ambição, mais a longo prazo, de 

criar um departamento. 

Para uma melhor perceção da influência das exportações no desenvolvimento das atividades 

de I&D, apresenta-se a seguinte tabela com a resposta à questão de partida “A participação 

em atividades de exportação aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em I&D?”. 

 

Tabela 18: Exportações como fator determinante das atividades de I&D 

Pergunta de partida Resposta 

 “A participação em atividades de 

exportação aumenta as hipóteses de as 

empresas se envolverem em I&D?”.  

Sim. Apesar dessa presença ter induzido o 

aumento da atividade de I&D nas três 

empresas, são diferentes as razões pelas 

quais esta influência foi possível.  

A empresa B está sobretudo inserida em 

cadeias de valor globais, pelo que o contacto 

com clientes avançados será a força 
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principal a determinar as opções em matéria 

de I&D. 

Já a empresa A tem uma presença mais ativa 

nos mercados externos, com uma carteira 

diversificada de clientes, sendo a própria 

empresa a definir o esforço e as opções em 

I&D visando a diferenciação do produto. 

Finalmente, a empresa C estará numa 

situação mista. O relacionamento com 

clientes avançados é relevante, mas também 

procurou desenvolver proactivamente 

novos produtos. 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Analisadas as questões centrais: “A participação em atividades de exportação aumenta as 

hipóteses de as empresas se envolverem em I&D?” e “A participação em atividades de I&D 

aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em exportações?”, apresenta-se de seguida 

a resposta à primeira questão complementar deste trabalho. 

 

Tabela 19:  

1ª Questão de partida complementar Resposta 

Haverá complementaridades entre 

exportações e I&D? 

Sim. Vários são os indícios e evidências 

desta complementaridade. 

A empresa C, ao posicionar-se numa gama 

média alta, com produtos e marcas 

inovadoras, conseguiu chegar a novos 

clientes que, por sua vez, ficaram fidelizados 

para outro tipo de produtos. 
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Na empresa B, por ser uma estrutura 

pequena, qualquer atividade na I&D ou nas 

exportações terá um elevado efeito na outra. 

A empresa A, ao ter uma abordagem mista 

em determinados mercados, acaba por 

aproveitar a complementaridade entre I&D 

e exportações, valorizando as duas em 

simultâneo.   

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Perante estas evidências tão claras na influência direta entre as duas dimensões e nos dois 

sentidos, é natural que a respetiva relação acabe por influenciar a estratégia competitiva das 

empresas, tal como se pode observar na tabela seguinte que pretende responder à segunda 

questão complementar deste trabalho. 

 

Tabela 20 – Relação entre I&D e exportações na estratégia competitiva das empresas 

2ª Questão de partida complementar Resposta 

A relação entre I&D e as exportações 

influencia as estratégias competitivas 

das empresas? 

Sim.  

No caso da empresa C, provavelmente por 

ser uma empresa de grande dimensão, a 

relação entre I&D e exportações influencia 

para que haja processos integrados entre as 

diferentes áreas da empresa, permitindo ser 

mais competitiva no mercado. 

A empresa B, à medida que foi ganhando 

quota no seu principal mercado, acabou por 

reorientar a sua estratégia para 

desenvolvimentos de produtos de valor 

acrescentado.  
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Na empresa A, pelo facto de já estar em 

diferentes mercados e com presenças 

diferenciadas, inicialmente apenas de uma 

forma casuística, a relação entre I&D e 

exportações determinou que agora a 

empresa define para onde quer exportar, 

como exportar e que produtos exportar.  

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas efetuadas 

 

Para além desta relação influenciar a estratégia competitiva de cada empresa, existem também 

alguns traços comuns que contribuem para este fim. O facto de as empresas considerarem 

que, por força desta ligação, os seus processos internos são geridos de uma forma integrada, 

envolvendo muitas das suas áreas organizacionais; o facto de apostarem na transição digital, 

reconhecendo que é fundamental para o desenvolvimento e maior ligação entre as duas 

dimensões; e, finalmente, no caso das atividades de I&D, o facto de aproveitarem os apoios 

nacionais e europeus ao financiamento de projetos e por via do apoio nacional aos benefícios 

fiscais, como é o caso do instrumento SIFIDE. Estes são exemplos concretos que evidenciam 

o caminho que está a ser percorrido por estas empresas.  

Conclui-se, portanto, que nos casos estudados existe uma relação bidirecional entre a I&D e 

as exportações que influencia a sua estratégia competitiva e que está a contribuir decisivamente 

para a melhoria da eficiência interna dos seus procedimentos e dos seus posicionamentos 

perante os seus clientes, fazendo com que se tornem, cada vez mais, empresas competitivas 

nos respetivos mercados, com produtos de qualidade, diferenciados e a um preço competitivo. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões sobre a análise efetuada aos estudos de 

caso, bem como a sua relação com as questões de investigação, uma breve discussão e as 

perspetivas de futuro. 

Recorde-se que na parte introdutória deste trabalho definiu-se duas linhas de relações de 

causalidade possíveis.  

Uma das linhas dizia respeito à possibilidade de as empresas realizarem atividades de I&D e 

consequentemente potenciar a sua capacidade exportadora e o seu posicionamento 

competitivo. A outra linha tinha na base a intensidade exportadora da empresa, levando a 

empresa a querer manter ou reforçar o seu posicionamento e, consequentemente, realizar 

atividades de I&D.  

Estas linhas deram origem às seguintes questões centrais: “A participação em atividades de 

exportação aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em I&D?” e “A participação 

em atividades de I&D aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em exportações?”. 

De relembrar ainda que uma das principais motivações deste estudo era aferir se os resultados 

na análise quantitativa seriam coincidentes se a análise fosse qualitativa. Os resultados do 

estudo quantitativo “Exports-R&D Investment Complementarity and Economic 

Performance of Firms Located in Portugal”, de Neves et al (2016), foram, resumidamente, 

que havia uma forte dependência cruzada nas decisões das empresas de exportar e participar 

em atividades de I&D; que o envolvimento em atividades de exportação aumenta as hipóteses 

de as empresas se envolverem em I&D e, ainda, que o envolvimento em atividades de I&D 

aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em exportações, o que, por sua vez, 

aumenta as hipóteses de as empresas terem sucesso na outra atividade; e que se verificava, 

portanto, complementaridades entre exportações e I&D. 

 

5.1. Resultados 

Ora, no estudo atual, que teve por base uma análise qualitativa a três empresas industriais 

portuguesas, foi possível chegar aos seguintes resultados: 
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Primeiro resultado 

A participação em atividades de exportação aumenta as hipóteses de as empresas se 

envolverem em atividades de I&D, independentemente do setor, da dimensão e do estado 

atual da empresa perante o mercado, conforme enunciado na tabela 18.  

Como esta hipótese se confirmou nas três empresas, e sendo elas de diferentes setores 

industriais e diferentes dimensões, pode considerar-se como uma conclusão do estudo. 

Acresce ainda que, apesar de estarem em estados e abordagens diferentes de integração no 

mercado global, em qualquer um dos casos a exportação induz a realização de atividades de 

I&D. 

No caso da empresa A, como está presente em diversos mercados e com abordagens diferentes 

de mercado para mercado, a exportação induz a atividades de I&D devidamente adaptadas ao 

respetivo mercado;  

No caso da empresa B, com pouca expressão no mercado externo, mas como trabalha para 

marcas globais, são estas que maioritariamente determinam o desenvolvimento de novos 

produtos; e  

No caso da empresa C, que apesar da sua vocação ser, desde sempre, a exportação teve a 

necessidade de apostar claramente na I&D para conquistar e fidelizar novos clientes. 

 

Segundo resultado 

A participação em atividades de I&D aumenta as hipóteses de as empresas se envolverem em 

exportações, independentemente do setor, da dimensão e do respetivo estado atual.  

Se no setor e na dimensão esta conclusão é óbvia, pelas razões enunciadas na conclusão 

anterior, também é verdade que, independentemente do estado em que se encontram as 

empresas no domínio da I&D, se verifica um incremento das exportações. 

A empresa A reforçou as atividades de I&D, de forma a posicionar-se em determinados 

mercados com produtos de valor acrescentado, podendo assim apresentar-se com uma 

abordagem ambidextra, seja ao nível do preço, seja ao nível do produto de valor acrescentado, 

para continuar a ser competitiva nos respetivos mercados. A empresa B, apesar de depender 

de marcas globais, teve a necessidade de criar condições para mais soluções com base em I&D, 

de modo a não depender exclusivamente dos seus clientes e a conquistar novos mercados e 
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novos clientes. A empresa C assumiu, desde 2010, que a sua aposta seria a I&D para aumentar 

as exportações e, consequentemente, o volume de negócios, estratégia que deu resultados ao 

ponto de em 2019 faturar cerca de 70 milhões, contra os 50 milhões 2010. 

 

Terceiro resultado 

Na primeira questão complementar pretendia saber-se se existe complementaridade entre 

exportações e atividades de I&D. A conclusão neste estudo também é muito evidente, pois 

em qualquer uma das empresas verificou-se que existe complementaridade. A tabela 18 do 

estudo resume esta evidência e apresenta-a por empresa. Em todo o caso, reforça-se que 

genericamente foi referido pelos Administradores das empresas que ao introduzir dinâmicas 

para a I&D, e com os respetivos resultados, mais facilmente se fideliza e angaria clientes e, 

quanto maior for a presença em mercados externos, sobretudo se exigentes e maduros, maior 

será a necessidade de se desenvolver projetos e produtos com base em I&D. 

 

Quarto resultado 

Na segunda questão complementar pretendia saber-se se a relação entre I&D e as exportações 

influencia as estratégias competitivas das empresas. Ora, também a resposta é afirmativa no 

estudo atual. Neste caso, a tabela 19 sintetiza a perspetiva de cada empresa, mas não existe 

dúvidas, com base nas entrevistas efetuadas, de que esta relação acaba por influenciar toda a 

estratégia e organização das empresas – desde a política de recursos humanos à transição 

digital, à vertente financeira, à comunicação e marketing, até às áreas produtivas e comercial –

, fazendo com que a sua integração, articulação e complementaridade torne as empresas cada 

vez mais competitivas.  

 

5.2. Discussão 

Atendendo aos propósitos do presente estudo, conclui-se que os resultados acima obtidos 

coincidem e confirmam os resultados verificados no estudo quantitativo de Neves et al (2016), 

percebendo-se agora as principais razões, variáveis e posicionamentos das empresas para que 

tal aconteça. A análise qualitativa tem a vantagem de aprofundar e desenvolver os temas, pelo 
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que privilegia a descrição do específico em detrimento da generalização (Amado, J. & Freire, 

I. 2017).  

O importante neste estudo foi saber o como e o porquê, de maneira a obter um conhecimento 

mais profundo de uma compreensão global que, neste caso, já existia. Daí que os estudos de 

casos efetuados foram realizados com base numa investigação instrumental, uma vez que 

pretendeu-se perceber na prática, e não com base em dados estatísticos, se há uma interação 

positiva entre a relação entre exportações e inovação, influenciando positivamente o 

crescimento das vendas das empresas portuguesas. 

Neste sentido, verifica-se uma complementaridade entre os estudos quantitativos existentes 

sobre esta temática em Portugal e o estudo agora apresentado.  

Apesar de as conclusões serem praticamente as mesmas, a forma de lá chegar foi diferente: 

um com base em dados generalistas, outro com base em dados específicos, pelo que se pode 

concluir que, independentemente da análise, existe uma relação bidirecional entre as atividades 

de I&D e as exportações.  

 

5.3. Perspetivas futuras 

Considera-se que o presente estudo contribui para enriquecer a investigação nestes domínios, 

nomeadamente sobre o caso português, mas reconhece-se que ainda poderá haver uma maior 

profundidade dos temas e uma melhor perceção da relação causa-efeito entre atividades de 

I&D e exportações.  

Aliás, atendendo à conjuntura atual, o facto de se estar a viver uma pandemia global, que afeta 

o desempenho das empresas, suas exportações e suas atividades de I&D e que, em muitos 

casos, muda o paradigma, os modelos de negócios e os resultados, importa saber se fatores 

externos, alheios ao sistema normal de relacionamento de uma empresa com os seus clientes 

e fornecedores, aos respetivos setores e à relação entre países, poderão influenciar e determinar 

a relação entre as atividades de I&D e exportações.  

As conclusões deste estudo constituem uma ferramenta que fica para análise futura, mas que, 

fruto das circunstâncias, se prevê que sejam de extrema importância para a investigação e para 

a realidade prática das empresas.  
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Outra pista que se deixa para novas investigações é ao nível das questões metodológicas. Se 

até agora apenas se conhecem estudos quantitativos, e agora este estudo qualitativo, com todas 

as suas limitações, então porque não se recorrer a uma metodologia mista em que seja possível, 

em simultâneo, generalizar através de uma análise qualitativa, partindo de casos práticos 

analisados qualitativamente.   
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Bloco I – CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Entrevistado: Nome e Função na Empresa 

1. Nome da empresa 
2. Morada 
3. CAE  
4. Principais atividades 
5. Número de trabalhadores 2017 I 2018 I 2019 
6. Volume de Negócios 2017 I 2018 I 2019 

 
 

Bloco II – EXPORTAÇÕES 

7. Valor das exportações 2017 I 2018 I 2019. Explicitar evolução. 
8. Principais mercados geográficos 
9. Segmento(s) de Mercado(s) Produtos? Gama? 
10. Qual a estratégia de internacionalização? 
11. Quais os pontos fortes que contribuem para a estratégia? 
12. Quem são os clientes diretos nas exportações? (grandes empresas com cadeias de valor 

globais? Intermediários? Empresas individuais? Agentes? Consumidores?  
13. Como carateriza o mercado? Mercado muito concorrencial? Predominância do preço? 

Predominância do valor acrescentado? Predominância do prazo de entrega?  
14. Quais os pontos a melhorar para a implementação da estratégia?  
15. Recorrem a projetos co-financiados para a internacionalização? 

 

Bloco III - ATIVIDADES DE I&D 

16. Valor de Despesa em I&D 2017 I 2018 I 2019 
17. Número de Recursos Humanos afetos ao I&D 2017 I 2018 I 2019 
18. Qual o modelo organizativo das atividades de I&D?  

a. Departamento? 
b. Equipa multidisplinar? 
c. Equipa externa? Consultores Externos c1: Privados c2: Entidades do SCTN 
d. Outro? 

19. Existe cooperação com as Infraestruturas Tecnológicas/Centros de 
I&D/Universidades? Se sim, em que termos? 

20. Quais os principais objetivos com o desenvolvimento de processos de I&D? 
21. Quais os pontos fortes que contribuem para o alcance destes objetivos (internos e/ou 

externos)? 
22. Quais os pontos a melhorar para alcançar os objetivos (internos e/ou externos)? 
23. Quais as áreas em que realizam atividades de I&D (fase incial de desenvolvimento de 

novos produtos/materiais/serviços; Otimização de processos e meios de 
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produção/prestação; Novas máquinas, protótipos e acessórios; Realização 
testes/simulação em ambiente controlado ou real…)  

24. Recorrem a projetos co-financiados para o desenvolvimento de projetos de I&D? 
 

Bloco IV – A RELAÇÃO ENTRE I&D e EXPORTAÇÕES 

25. Existe relação entre I&D e exportações? 
26. Se sim, em que termos? 
27. A I&D é um fator determinante para as exportações? Especificar diferentes 

dimensões: 
- Através da diferenciação e das características tecnológicas do produto 
- Através do desenvolvimento do produto a pedido do cliente externo 
- Através da cooperação tecnológica com clientes 
- etc. 

28. E as exportações influenciam e determinam os processos de I&D? Especificar 
diferentes dimensões 
- Por via do aumento da pressão concorrencial 
- Por via de um melhor conhecimento do nível tecnológico dos concorrentes e do 
estádio da arte a nível internacional 
- etc. 

29. Qual o valor das exportações que deriva do investimento em I&D? Qual a evolução 
nos últimos três anos? 

30. A relação entre I&D e as exportações influencia a estratégia competitiva da empresa? 
Se sim, de que modo? 
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Bloco I – CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Entrevistado: Nome e Função na Empresa  

Raquel Vieira de Castro | Administradora  

 

1. Nome da empresa: Vieira de Castro – Produtos Alimentares S.A. 
2. Morada: Rua do Paço, 514 – Gavião – 4760-212 Vila Nova de Famalicão – Portugal 
3. CAE: 10720 e 10822 
4. Principais atividades: Produção e comercialização de bolachas, biscoitos, drageados 

de frutos e rebuçados, podendo ser alargadas a quaisquer produtos alimentares 
5. Número de trabalhadores: 2017: 206 I 2018: 220 I 2019: 217 
6. Volume de Negócios: 2017: 34.074.046,85 € I 2018: 36.381.507,02 € I 2019: 

36.780.709,89 € 
 

Bloco II – EXPORTAÇÕES 

7. Valor das exportações 2017 I 2018 I 2019.  
2017: 17.037.012,67 € (50%) I 2018: 17.826.253,71 € (49%) I 2019: 17.654.452,17 € 
(48%) 
 

8. Principais mercados geográficos 
Brasil; Angola; França; Reino Unido; Cabo Verde; Dinamarca; Luxemburgo; México; 
Japão; China; Marrocos;  
 

9. Segmento(s) de Mercado(s) Produtos? Gama? 
A abordagem é feita mercado a mercado. Nunca vamos para um mercado com todos 
os produtos. Em primeiro lugar efetuamos um levantamento, depois elaboramos uma 
oferta direcionada e só depois testamos. Os portfolios são todos diferentes, pois só 
assim não comprometemos o todo.  
 

10. Qual a estratégia de internacionalização? 
No passado era encontrar países que importassem os seus produtos, sem qualquer 
estratégia de posicionamento.  
Hoje, já definimos para onde queremos ir e como ir.  
Apesar de mantermos o núcleo duro constituído no passado, definimos mercados 
prioritários: 
- Mercados de valor de acrescentado: com nível de desenvolvimento e bastante 
exigentes. Colocam a fasquia muito alta. Exemplos: EUA, países Nórdicos, Japão e 
Reino Unido.  
- Mercados emergentes: países populosos, competitivos e com potencial de futuro.  
Exemplos: Colômbia, México, Turquia e China 
- Mercado Europeu: mercado maduro e continua a ser aposta pela proximidade.  
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11. Quais os pontos fortes que contribuem para a estratégia? 

- Flexibilidade, caraterísticas dos portugueses e que permite estar no sítio certo com o 
produto certo. Aquilo que por exemplo os alemães e mesmo os espanhóis não têm; 
- Capacidade de I&D, Inovação;  
- Nível de serviço, através de uma excelente capacidade de resposta e 
acompanhamento de clientes; 
- Investimento nos mercados, equipas de reposição de lojas; investimento nos pontos 
de venda; 
- Definição na entrada no mercado, primeiros passos (parceiro, portfolio…) 
 

12. Quem são os clientes diretos nas exportações? (grandes empresas com cadeias 
de valor globais? Intermediários? Empresas individuais? Agentes? 
Consumidores?  
É uma abordagem mista.  
Atualmente, cada vez mais com cadeias de retalho. 
Mas, nos países pequenos os clientes são essencialmente distribuidores; 
Nos Países grandes, os clientes são retalhistas e só depois distribuidores, como por 
exemplo é o caso do Brasil. Neste caso, começamos com a rede de distribuição 
nacional e só depois com redes de distribuição regionais, nomeadamente para lojas de 
luxo. 
Diretamente ao consumidor, apenas trabalhamos com a Amazon em Espanha; 
Estamos a iniciar o processo do e-commerce, mas está numa fase arranque.  
 
 

13. Como carateriza o mercado? Mercado muito concorrencial? Predominância do 
preço? Predominância do valor acrescentado? Predominância do prazo de 
entrega?  
Na maior parte dos casos, os mercados também são caraterizados por abordagens 
mistas. Veja-se o exemplo da Turquia.  É um mercado enorme, muito competitivo e é 
um mercado de preço. Mas, ao mesmo tempo existe uma classe alta com poder de 
compra e que está disponível para produtos diferenciados. Por isso, neste caso, 
tivemos de conhecer os concorrentes que já estavam na Turquia, perceber como 
trabalhavam e só depois começamos a trabalhar com um distribuidor.  
De uma forma geral, raros são os mercados que não acrescentam no valor. Aliás, a 
nossa abordagem não passa pela questão do preço. Para isso é necessário identificar 
aonde é que nos diferenciamos no mercado e perceber como funcionam os canais. É 
importante ainda perceber o que eles importam e conhecer o que é produzido 
nacionalmente, apesar da nossa aposta ser ganhar quota nas importações. Por exemplo 
no Brasil somos o número um nas bolachas importadas; 
 

14. Quais os pontos a melhorar para a implementação da estratégia?  
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- Aproximação aos mercados: estruturas comerciais e logísticas nos mercados; 
estruturas avançadas;  
Ser mais competitivos, gestão interna, eficiências internas;  
- Limitação de recursos humanos e financeiros; 
 

15. Recorrem a projetos co-financiados para a internacionalização? 
Pela primeira vez submetemos um há pouco tempo (junho) e estamos à espera de 
resposta. 
Não dependemos dos programas de financiamento e realizamos os projetos 
independentemente de serem apoiados ou não.  
Os financiamentos podiam ser mais uma ferramenta de apoio às empresas, mas a 
forma como os projetos são geridos não apoiam o crescimento das empresas. Têm 
limitações cegas. Por exemplo, em tempos submetemos uma candidatura para o 
mercado brasileiro, mas como apresentamos várias abordagens, pois este país tem 
diferentes mercados, não aprovaram a candidatura porque apenas podíamos ter uma 
abordagem para determinado mercado.  
Além disso, qualquer projeto devia ter em consideração a evolução da empresa no 
mercado respetivo, mas isso não acontece. 

 

Bloco III - ATIVIDADES DE I&D 

16. Valor de Despesa em I&D  
2017: 645.547,70 € (1%) | 2018: 692.562,23 € (2%) | 2019: 1.674.233,56 € (4%) 
 

17. Número de Recursos Humanos afetos ao I&D 2017 | 2018 | 2019 
2 pessoas a partir de 2019 formadas em nutrição. 
 

18. Qual o modelo organizativo das atividades de I&D?  
a. Departamento? X 
b. Equipa multidisplinar? 
c. Equipa externa? Consultores Externos c1: Privados c2: Entidades do 

SCTN 
d. Outro? 

A partir de 2019 criamos um departamento estratégico que reporta à Administração e 
que se chama +I&DI. A partir daí concebemos um processo interno de 
desenvolvimento de I&D e que também faz reformulação Ex: desenvolver uma waffle, 
com menos açúcar, gordura e sal no mundo.  
Antes da existência deste departamento para lançar um novo produto eram precisos 
mais ou menos dois anos. 
Hoje, com este novo processo permite-nos saber qual a previsão de conclusão do novo 
produto e conhecer todas fases as fases que lhe estão inerentes. Funciona como uma 
autêntica ferramenta de gestão de projeto. 
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 Para além disso, temos agora uma melhor capacidade de acolher novas ideias, venham 
elas de onde vierem (clientes, mercados, colaboradores, fornecedores…);  
Permite, portanto, maximizar a geração de ideias e de não ficarem perdidas. 
 

19. Existe cooperação com as Infraestruturas Tecnológicas/Centros de 
I&D/Universidades? Se sim, em que termos? 
Sim, existe cada vez mais cooperação com as infraestrturas tecnológicas. No nosso 
caso, com a Universidade Catolica, Minho, Faculdade de Nutrição e Aveiro;  
Com a colaboração da Portugalfoods identificamos as valências de cada uma delas e 
em função do projeto direcionamos para aquela que mais se adequa.  
Através do departamento +I&DI mantemos colaborações com entidades externas, 
pois reconhecemos que muitas vezes a inovação vem de for a para dentro. Por isso, 
cada vez mais estamos envolvidos em projetos de parceria. 
Finalmente, nos ultimos tempos, temos tido uma aproximação ao Colab4food.  
 

20. Quais os principais objetivos com o desenvolvimento de processos de I&D? 
- Time to market;  
- Gerir e maximizar as ideias;  
- Criação de um portfolio dinâmico, muito mais rápido, respondendo às tendências; 
 

21. Quais os pontos fortes que contribuem para o alcance destes objetivos 
(internos e/ou externos)? 
- Coordenação;  
- Criação da equipa interna; 
 

22. Quais os pontos a melhorar para alcançar os objetivos (internos e/ou 
externos)? 
- Coordenação de informação e conhecimento com outras entidades;  
- Melhorar ainda mais a relação com exterior. 
 

23. Quais as áreas em que realizam atividades de I&D (fase incial de 
desenvolvimento de novos produtos/materiais/serviços; Otimização de 
processos e meios de produção/prestação; Novas máquinas, protótipos e 
acessórios; Realização testes/simulação em ambiente controlado ou real…)  
A Inovação atualmente é vista como um todo, pelo que todas fases e áreas fazem parte 
deste processo e são trabalhadas de uma forma integrada. 
Acresce ainda que no laboratório temos uma mini fabrica de bolachas, o que nos 
permite conceber e acompanhar todo o processo.  
 

24. Recorrem a projetos co-financiados para o desenvolvimento de projetos de 
I&D? 
Até ao momento apenas através do SIFIDE e em projetos em co-promoção e não são 
líderes de projeto. 
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Bloco IV – A RELAÇÃO ENTRE I&D e EXPORTAÇÕES 

25. Existe relação entre I&D e exportações? 
26. Se sim, em que termos? 

Sim, a relação total.  
As empresas portuguesas não conseguem ser competitivas nos mercados externos pela 
lógica do volume, dos produtos standard e básicos e consequentemente do preço, pois 
por esta lógica qualquer país é mais competitivo do que nós.   
Por isso, apenas nos resta uma solução que é apresentar produtos de valor 
acrescentado e diferenciados, por via da Investigação, do desenvolvimento e da 
Inovação.  
Não há dúvidas que para exportar é preciso inovar e para inovar é preciso exportar, 
pois não faz sentido inovar para o mercado interno. Quando pensamos no 
desenvolvimento de um novo produto, pensamos de uma forma global, na lógica da 
exportação. De um outro modo não faz sentido.  
 

27. A I&D é um fator determinante para as exportações? Especificar diferentes 
dimensões: 
No nosso caso a dimensão mais presente é a cooperação com fornecedores, pois os 
nossos fornecedores são especialistas e têm capacidade de desenvolvimento. Mas 
também temos em consideração as caraterísticas tecnológicas do produto, os pedidos 
e cooperações com os clientes.  
 

28. E as exportações influenciam e determinam os processos de I&D? Especificar 
diferentes dimensões 
Conforme disse inicialmente, a razão principal para entrar em determinado mercado é 
a diferenciação e não o preço, pelo que as exportações têm necessariamente influenciar 
e determinar os processos de I&D.  
Outra pressão que sentimos é ao nível da embalagem.  Para efeitos de durabilidade e 
sustentabilidade dos produtos, cada vez mais é necessário criar de soluções 
tecnologicamente avançadas. 
A embalagem assume assim crescente crucial importância na medida em que muitas 
vezes o consumidor compra seduzido primeiro pela embalagem e só depois pelo 
produto. 
 

29. Qual o valor das exportações que deriva do investimento em I&D? Qual a 
evolução nos últimos três anos? 
Apesar de não termos o valor apurado, podemos afirmar que o ganho é 3 / 4 vezes 
superior relativamente a um produto básico. 
Aliás, este valor tem vindo a aumentar nos últimos anos e é um dos indicadores de 
desempenho que tem vindo a ganhar dimensão.  
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30. A relação entre I&D e as exportações influencia a estratégia competitiva da 
empresa? Se sim, de que modo? 
Influencia de vários modos: 
- Permite diferenciar dos concorrentes;  
- Permite encontrar o posicionamento e espaço em determinado mercado; 
- Permite a entrada em mercados exigentes/desenvolvidos e com isso a evolução da 
própria empresa.  
No fundo a relação é total pois a capacidade de inovação permite uma melhor 
adaptação aos mercados e que por sua vez vai influenciar a nossa estratégica 
competitiva na respetiva abordagem.  
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Anexo 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A RELAÇÃO ENTRE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO (I&D) E 
EXPORTAÇÕES: UMA ANÁLISE COM BASE EM ESTUDOS DE CASO – 

ENTREVISTA EMPRESA B (anexo 3) 
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Up201510066@fep.up.pt 

 

 

 

Dissertação  

Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 

 

 

 

 

Orientado por 
Mário Rui Silva 
 

 

Data: 25 de agosto de 2020 
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Bloco I – CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Entrevistado: Nome e Função na Empresa  

Pinheiro Lacerda | Administrador  

 

1. Nome da empresa: Injex - Pinheiro De Lacerda, Lda 
2. Morada: R. do Comércio 32, 4760-739 Vilarinho das Cambas, Vila Nova de 

Famalicão 
3. CAE: 22292, Fabricação de outros artigos de plástico; 
4. Principais atividades: Fabricação de componentes para máquinas por transformação 

de tecnoplásticos. 
Inclui-se aqui: desenvolvimento do produto, desenvolvimento do processo, 
fabricação, montagem, logística. 

 Desenvolvimento do produto: Colaboração com o cliente da definição das 
especificações do produto. Os óculos LookSafety são um passo em frente: é 
um produto Injex, totalmente desenvolvido e produzido internamente (com 
recurso a parceiros externos, em pontos concretos do desenvolvimento). 

 Desenvolvimento do processo: Estamos muito focados na melhoria contínua: 
pequenos passos, dia a dia, destinados a otimizar o processo. O Augusto 
conhece esta faceta. 

 Fabricação: Cerne da atividade. 

 Montagem: Tornou-se uma opção estratégica: captar junto dos clientes 
produtos que associem a injeção pura com montagem de outros elementos, 
para acrescentar valor. 

 Logística: Gestão e entrega do produto no cliente. 

Estes trabalhos são realizados no âmbito das normas ISO9001:2015 e IATF 16949. 
5. Número de trabalhadores: 2017: 32 I 2018: 27 I 2019: 25; 
6. Volume de Negócios: 2017: 1.296.106,12 € I 2018: 1.179.890,13 € I 2019: 

1.205.918,89 € 
 

Bloco II – EXPORTAÇÕES 

7. Valor das exportações 2017 I 2018 I 2019.  
2017: 211.607,97 € (%) I 2018: 46.620,98 € (%) I 2019: 62 395,07 € (%). 
2017 foi o pico de vendas, bem como das exportações, mas durante esse ano foi feito 
um acordo com um cliente espanhol, que veio a ter consequências no ano seguinte, ao 
nível das exportações.  
 

8. Principais mercados geográficos 
Espanha, França Alemanha, Republica Checa e Polónia 
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9. Segmento(s) de Mercado(s) Produtos? Gama? 
O caminho só pode ser por via de peças técnicas, das quais 85% são para o setor 
automóvel; Os restantes 15% são equipamentos de cozinha elétricos e eletrónica;  
São produtos de maior valor acrescentado.  
 

10. Qual a estratégia de internacionalização? 
1º caminho: Alargar o mercado francês ao não automóvel, através de uma empresa 
comercial francesa;  
2º caminho: Admitir um quadro para desenvolver a área comercial do mercado 
espanhol;  
3º caminho: Reforçar a comunicação/marketing online/digital. 
 
Estes três caminhos apenas são possíveis, porque a empresa ganhou solidez ao longo 
do tempo e agora existe uma maior confiança para diversificar e alargar o mercado.  

 

11. Quais os pontos fortes que contribuem para a estratégia? 
- Know How, capacidade de desenvolvimento do produto, capacidade de 
desenvolvimento do processo de fabrico e capacidade de produzir.  
- Flexibilidade, responder bem e muita proatividade. 
- Preço, competitivo no mercado internacional para ganhar quota de mercado. Os 
clientes internacionais estão habituados a preços mais elevados.  
- Prazo de entrega. 
 

12. Quem são os clientes diretos nas exportações? (grandes empresas com cadeias 
de valor globais? Intermediários? Empresas individuais? Agentes? 
Consumidores?  
São os produtores / fabricantes de automóveis, eletrónica, equipamentos de cozinha. 
Neste momento são grandes marcas (Siemans, Leica…);  
 

13. Como carateriza o mercado? Mercado muito concorrencial? Predominância do 
preço? Predominância do valor acrescentado? Predominância do prazo de 
entrega?  
O principal mercado da empresa é o mercado francês, devido ao domínio da língua; 
porque a maioria dos clientes portugueses têm filiais francesas e porque através de 
muitos contatos em feiras e certames a empresa percebeu que os franceses, face às 
suas regras internas (laboral e fiscal), têm pouca rentabilidade, pelo que estão 
disponíveis e recetivos a analisar empresas portuguesas desconhecidas.  
Neste sentido, o mercado, por ser muito concorrencial, predomina quem apresenta 
um conjunto de fatores críticos de sucesso e não apenas um em específico.  
 
 

14. Quais os pontos a melhorar para a implementação da estratégia?  
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- Necessidade de recursos humanos especializado em comércio internacional; 
- Necessidade de melhorar a área digital; 
- Melhor acompanhamento dos clientes e prospeção.  
- Muito mercado por explorar. 
 

15. Recorrem a projetos co-financiados para a internacionalização? 
Uma candidatura a decorrer do programa Compete ou Norte 2020.  
A candidatura prevê a admissão de um colaborador, Publicidade, participação em 
feiras, sofwtare e hardware, e desenvolvimento site.  

 

Bloco III - ATIVIDADES DE I&D 

16. Valor de Despesa em I&D  
2017: 62.301,32 € (%) | 2018: 72.240,79 € (%) | 2019: 84.969,30 € (%) 
 

17. Número de Recursos Humanos afetos ao I&D   
2017: 5 | 2018: 5 | 2019: 5 
5 pessoas durante os três anos, mas não afetas integralmente.  
 

18. Qual o modelo organizativo das atividades de I&D?  
a. Departamento? X 
b. Equipa multidisplinar? 
c. Equipa externa? Consultores Externos c1: Privados c2: Entidades do 

SCTN 
d. Outro? 

Equipa multidisciplinar cujos elementos pertencem à administração, à produção, à 
parte técnica, e à qualidade. 
 

19. Existe cooperação com as Infraestruturas Tecnológicas/Centros de 
I&D/Universidades? Se sim, em que termos? 
Sim, com o PIEP. Quando precisam recorrem à Universidade, mas não tem nenhum 
projeto completo a ser desenvolvido. 
A relação com a Universidade é dificil porque as Universidades apenas pretendem 
inovação radical, quando é uma reformulação e/ou a melhoria de um processo de 
fabrico já não interessa.  
 

20. Quais os principais objetivos com o desenvolvimento de processos de I&D? 
Aumentar Know-how da empresa, aumentar os produtos de valor acrescentado e 
consequentemente aumentar das vendas.  

21. Quais os pontos fortes que contribuem para o alcance destes objetivos 
(internos e/ou externos)? 
- Conhecimento das pessoas; rede de contactos (parceiros/clientes/fornecedores).  
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22. Quais os pontos a melhorar para alcançar os objetivos (internos e/ou 

externos)? 
- Relação com as universidades, pois devia ser mais profícua. São dois mundos muito 
distintos.  
- À medida que houver mais escala pode justificar-se a criação de um departamento de 
I&D.  
 

23. Quais as áreas em que realizam atividades de I&D (fase incial de 
desenvolvimento de novos produtos/materiais/serviços; Otimização de 
processos e meios de produção/prestação; Novas máquinas, protótipos e 
acessórios; Realização testes/simulação em ambiente controlado ou real…)  
Em alguns produtos já domina o processo desenvolvimento todo, desde a ideia até ao 
desenvolvimento de protótipo; 
Quando são dos clientes apenas faz o desenvolvimento do protótipo, apesar de cada 
vez mais os projetos são angariados fase inicial do produto, o que permite contemplar 
quase todas as fases do desenvolvimento.  

 

24. Recorrem a projetos co-financiados para o desenvolvimento de projetos de 
I&D? 
Recebem crédito Fiscal através do SIFIDE, cerca de 200.000€. 
Teve uma candidatura aprovada na linha do COVID 19 – I&D.  

 

Bloco IV – A RELAÇÃO ENTRE I&D e EXPORTAÇÕES 

25. Existe relação entre I&D e exportações? 
26. Se sim, em que termos? 

Sim, há Interdependência brutal entre as duas áreas.  
Se se conseguir inovar consegue-se chegar a mais clientes; 
Se tiverem mais clientes consegue-se desenvolver estrutura para inovar.  
Permite ainda capacidade para influenciar o cliente no desenvolvimento do produto e 
isso faz aumentar as exportações. Por sua vez, ganha-se mais Know-how, logo mais 
exportações, mais vendas, mais escala, mais dimensão para avançar nos diferentes 
caminhos em simultâneo.  
Empresa com desenvolvimento não pode ficar pelo mercado nacional. 
Quem está no mercado internacional não pode deixar de inovar.  
 

27. A I&D é um fator determinante para as exportações? Especificar diferentes 
dimensões: 
Através diferenciação e das características tecnológicas do produto e por isso pode 
alargar o mercado clientes.  Pretende novos clientes com mais valor acrescentado. A 
ideia é encontrar novos clientes com novos desafios.  



74 

 

Através da cooperação tecnológica com clientes/fornecedores. 
 

28. E as exportações influenciam e determinam os processos de I&D? Especificar 
diferentes dimensões 
Ao pretender alargar a quota de mercado/novos clientes vai influenciar o 
desenvolvimento de novos produtos.  
 

29. Qual o valor das exportações que deriva do investimento em I&D? Qual a 
evolução nos últimos três anos? 
2017: 8% I 2018: 17% I 2019: 30% 
 

30. A relação entre I&D e as exportações influencia a estratégia competitiva da 
empresa? Se sim, de que modo? 
Sim, há uma estratégia que envolve internacionalização e inovação. A estratégia da 
empresa influencia o I&D e a internacionalização.  
Ao longo do tempo a empresa foi ganhando quota de mercado em França e este facto 
puxou pelo I&D e consequentemente acabou por influenciar a própria estratégia. No 
fundo, a relação entre I&D e as exportações influencia a estratégia competitiva, mas a 
estratégia da empresa também determina a evolução da I&D e das exportações 
(diversificação e alargamento de mercados em determinados nichos).  
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76 

 

Bloco I – CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Entrevistado: Bernardino Carneiro | Administrador 

 

1. Nome da empresa: RIOPELE 
2. Morada: AVENIDA RIOPELE, 946  - 4771-909    POUSADA DE SARAMAGOS 
3. CAE: 13303 - Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e. 
4. Principais atividades: ACABAMENTO DE FIOS, TECIDOS E ARTIGOS 

TÊXTEIS, N.E. 
5. Número de trabalhadores: 2017: 883 I 2018: 878 I 2019: 900 
6. Volume de Negócios: 2017: 70 217 990€ I 2018: 70 752 723€ I 2019: 75 752 485€ 

 
Bloco II – EXPORTAÇÕES 

7. Valor das exportações 
2017: 61 367 886€ I 2018: 62 315 834€ I 2019: 71 893 580€ 
 

8. Principais mercados geográficos 
Alemanha; Espanha; Itália; França; EUA; Japão; Coreia do Sul; China 

 

9. Segmento(s) de Mercado(s) Produtos? Gama? 
Cada vez mais o posicionamento é numa gama média alta, segmento superior, em 
competição, por exemplo com os Italianos, cujo preço médio é 12€;  
Em todo o caso, ainda competimos no preço médio de 8.5€ metro/tecido, 
nomeadamente com a Turquia (principal concorrente), cujo preço médio é de 5€ e 
com a China e India, cujo preço médio é 2.5 /3€; Itália 12.  
Alguns artigos conseguem competir com os Italianos, os EUA e o Japão;  
Os produtos e os respetivos preços dependem muito dos materiais e dos acabamentos 
dos tecidos. 

 

10. Qual a estratégia de internacionalização? 
A estratégia passa pela a aposta no I&D, pois faz surgir novos mercados e novos 
clientes. Por isso a aposta será em mercados exigentes e gama média alta, 
nomeadamente alemão, nórdicos, EUA e Japão.  
Exemplos: tecido que não absorva o cheiro do tabaco e cozinhados; acabamentos 
impermeáveis; tecidos de fácil limpeza e manejo (easy care), etc. 
Nestes artigos o mercado tem muita dificuldade em competir. 
Acontece ainda que angariamos muitos clientes pela primeira vez, através dos produtos 
inovadores, nomeadamente nórdicos, e acabam por se tornar clientes habituais.  
Por outro lado, há uma aposta cada vez maior no segmento técnico, que complementa 
o segmento de moda, nomeadamente com o exército português (fardamento militar e 
forças de segurança);  
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Estamos, também, a iniciar a produção de alguns tecidos para servir a área da saúde e 
do automóvel. 
Foi esta estratégia que permitiu ultrapassar o valor de 70 milhões de € de exportações 
e representar 95% do volume de negócios.  

 

11. Quais os pontos fortes que contribuem para a estratégia? 
- A própria aposta no I&D, novos processos de acabamentos aos tecidos e aposta no 
sustentável (ex: reutilização de resíduos);  
- Comunicação e praticas ambientais;  
- Política de recursos humanos; projetos específicos no âmbito do desenvolvimento 
de pessoas (gestão de carreiras), média de idades de 40 anos numa empresa de 95 anos; 
permanentemente estagiários com continuidade; 
- Aposta na área digital, nomeadamente a transformação/ligação do “chão de fábrica 
ao sistema central;  
- Desenvolvimento de projetos internos, tais como o RMind +, equipa de jovens 
estagiários (jovens com várias competências automação; business analitics; finanças; 
gestão e acompanhados por um consultor de análise de dados); cujo objetivo é analisar 
enormes volume de dados visando a criação de algoritmos que potenciem a 
informação. Por exemplo: perceber melhor porque há produtos que vendem e outros 
não vendem; perceber melhor o cliente. 

 

12. Quem são os clientes diretos nas exportações? (grandes empresas com cadeias 
de valor globais? Intermediários? Empresas individuais? Agentes? 
Consumidores?  
Grandes marcas (Hugo Boss; Maxmara; Grupo Inditex (Zara e Massimo Dutti) – 
segmento feminino (moda). 
Existe uma Interação direta com os clientes; deslocações regulares (semanalmente) aos 
clientes. 

 

13. Como carateriza o mercado? Mercado muito concorrencial? Predominância do 
preço? Predominância do valor acrescentado? Predominância do prazo de 
entrega?  
Depende dos clientes.  
Por exemplo:  
- O Grupo Inditex valoriza a cor/produto, serviço, e também o preço. 
- O cliente Hugo Boss, valoriza o toque do produto;  
Mas, hoje em dia, o Serviço também é muito valorizado;  
O tempo de resposta tem de ser muito rápido, devido, nomeadamente, ao 
acompanhamento online das lojas. 

 

14. Quais os pontos a melhorar para a implementação da estratégia?  



78 

 

Continuar os projetos de I&D que melhorem a qualidade e diferenciação dos tecidos, 
de forma a que sejam mais casuais/ desportivo, na área da moda;  
Outro aspeto é a ligação digital com cliente. Fazer com que desde as notas de 
encomenda à faturação esteja todo o processo digital. 

 

15. Recorrem a projetos cofinanciados para a internacionalização? 
Não.  

 

Bloco III - ATIVIDADES DE I&D 

16. Valor de Despesa em I&D 
2017: 1 584 441€ | 2018: 1 443 910€ | 2019: 2 040 928€ 
2%, 3% do volume de negócio 

 

17. Número de Recursos Humanos afetos ao I&D  
2017: 26 | 2018: 25 | 2019: 25 

 

18. Qual o modelo organizativo das atividades de I&D?  
a. Departamento? 
b. Equipa multidisplinar? 
c. Equipa externa? Consultores Externos c1: Privados c2: Entidades do 

SCTN 
d. Outro? 

Equipa interna que simultaneamente cria, desenvolve e industrializa. Esta equipa tem 
apoio de consultores de moda (italiano); Em todas as áreas da empresa existem 
pessoas/equipas afetas ao ID. 

 

19. Existe cooperação com as Infraestruturas Tecnológicas/Centros de 
I&D/Universidades? Se sim, em que termos? 
Sim, colaboração com o CITEVE, CENTI e as Universidades do Minho e Católica. 
Mais recentemente com a Universidade de Aveiro; 
É uma relação excelente, vantajosa, pois permite ter acesso a conhecimento que já 
existe, para depois capitaliza-lo internamente.  
Sem dúvida é uma componente importante no sucesso e com o desenvolvimento de 
projetos financiados em parceria. 

 

20. Quais os principais objetivos com o desenvolvimento de processos de I&D? 
- Posicionamento no mercado; servir cada vez melhor o cliente; Propostas novas para 
o consumidor final. Antigamente desenvolvia-se duas coleções anuais, mas agora 
todos os dias há propostas novas para os clientes. 
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- Contribuir para a boa imagem da empresa e evidenciar as suas preocupações com 
responsabilidade social, ambiental e económica. Os principais clientes fazem muitas 
auditorias e valorizam projetos inovadores na área da sustentabilidade, da economia 
circular e da responsabilidade social. 

 

21. Quais os pontos fortes que contribuem para o alcance destes objetivos 
(internos e/ou externos)? 
- Equipa multidisciplinar / recursos humanos;  
- Antecipação ao mercado; 
- O próprio espaço do I&D desde 2015; 
- Aquisição de equipamentos para o I&D, de modo a antecipar se determinado 
desenvolvimento é compatível com os equipamentos internos. 

 

22. Quais os pontos a melhorar para alcançar os objetivos (internos e/ou 
externos)? 
Melhorar a gestão geral/conceito da I&D e não tanto operacional/técnica;  

 

23. Quais as áreas em que realizam atividades de I&D (fase incial de 
desenvolvimento de novos produtos/materiais/serviços; Otimização de 
processos e meios de produção/prestação; Novas máquinas, protótipos e 
acessórios; Realização testes/simulação em ambiente controlado ou real…)  
Aplicam a criatividade a todo o processo desde a ideia até ao processo de fabrico, 
incluindo a área dos sistemas de informação e da venda online/digital (através da 
apresentação de propostas). Apesar que esta área necessita de muita criatividade e 
tecnologia, devido à possibilidade de falta de toque no tecido. 
A Parcerias com fornecedores (corantes, matérias primas, equipamentos) também 
contribui para a realização de atividades de I&D. 

 

24. Recorrem a projetos co-financiados para o desenvolvimento de projetos de 
I&D? 
- SIFIDE 
- Compete 2020, projetos autónomos; nos últimos 8 anos executamos 4 projetos, 
incluindo um em que somos líder de consorcio. 
- Concorrermos a um Horizonte 2020 em parceria com o CENTI.  

 

Bloco IV – A RELAÇÃO ENTRE I&D e EXPORTAÇÕES 

25. Existe relação entre I&D e exportações? 
26. Se sim, em que termos? 

Sim, sempre que criam novos produtos/mercados o mercado internacional reage bem.  
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Qual o efeito nas exportações? Atração de novos clientes e potenciar os outros 
produtos, já que o desenvolvimento é para nichos. Muitas vezes o cliente novo vem 
conhecer um novo conceito e acaba por ficar cliente habitual.  

 

27. A I&D é um fator determinante para as exportações? Especificar diferentes 
dimensões: 
- Através da diferenciação e das características tecnológicas do produto 
- Através do desenvolvimento do produto a pedido do cliente externo 
- Através da cooperação tecnológica com clientes 
- etc. 
Os três fatores são determinantes para as exportações, mas os novos produtos 
claramente determinam um aumento de exportação.  
Aliás, em 2010 o nosso volume de negócios era de 50 milhões de euros. Os projetos 
de I&D fizeram com que o mercado encarasse a empresa de outra forma. Os projetos 
de I&D foram determinantes para o reposicionamento no mercado e contribuiu 
significativamente para os atuais 80 milhões€ de volume de negócios. 
 

28. E as exportações influenciam e determinam os processos de I&D? Especificar 
diferentes dimensões 
- Por via do aumento da pressão concorrencial 
- Por via de um melhor conhecimento do nível tecnológico dos concorrentes e do 
estádio da arte a nível internacional 
- etc. 
Por via de um melhor conhecimento que o mercado/cliente têm da empresa e o seu 
potencial de desenvolvimento aliado a uma capacidade produtiva. Não há muitas 
indústrias que consigam fazer esta conjugação entre a I&D e a produção.  
Se não tivesse havido resultados o entusiasmo no I&D seria menor. São projetos de 
risco elevado, por isso não se pode estar permanentemente a desenvolver este tipo de 
projetos.  
Estes resultados fazem com que a aposta no I&D seja para continuar. 
 

29. Qual o valor das exportações que deriva do investimento em I&D? Qual a 
evolução nos últimos três anos? 
2017: 12 273 557€ | 2018: 12 463 166€ | 2019: 14 378 716€ 

 

30. A relação entre I&D e as exportações influencia a estratégia competitiva da 
empresa? Se sim, de que modo? 
Sem dúvida, a todos os níveis. Por exemplo, na área comercial também integramos 
pessoas do I&D. Permite perceber logo as necessidades, pretensões do cliente e do 
mercado para o desenvolvimento, com foco e não dispersão. Portanto, proximidade 
do I&D ao cliente. 
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Interfere ainda a gestão da qualidade (certificações), com a área financeira, com os 
sistemas de informação, entre outras áreas.  
É o conjunto integrado que permite ser competitivo no mercado, apresentando serviço 
de qualidade, diferenciação do produto e preço competitivo. 
Clientes querem sempre soluções novas e isso obriga a um desenvolvimento interno e 
a uma gestão integrada muito eficiente e eficaz, de forma a cada vez mais a empresa 
ser competitiva no mercado.  

 


