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Resumo  

 

A coevolução dos fenómenos da globalização e da evolução tecnológica impele, 

constantemente, as empresas a procurarem novas estratégias de crescimento e 

desenvolvimento. Uma resposta à crescente pressão competitiva da economia global é a 

expansão internacional.  Assim, quando uma empresa opta por abordar novos mercados, é 

necessário tomar uma série de decisões - nomeadamente, a definição dos mercados alvo. 

Esta é uma decisão complexa e crucial, que compromete o futuro da empresa e que depende 

da análise e ponderação de uma multiplicidade de fatores.  

Este relatório é composto por duas partes. A primeira consiste numa revisão sistemática da 

literatura, sendo constituída por uma introdução aos grandes temas e abordagens teóricas 

que caraterizam a literatura de seleção de mercados para a internacionalização, bem como 

por uma análise exaustiva e sistemática desta literatura através de uma rigorosa metodologia 

bibliométrica. A segunda parte, incluindo o relatório de estágio propriamente dito, irá 

apresentar uma descrição das atividades desenvolvidas no estágio curricular realizado na 

Market Access, incluindo propostas concretas de melhoria para o atual modelo e seleção de 

mercados utilizado pela empresa. 
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Abstract 

 

The co-evolution of globalization and technological development is constantly pressing 

companies to seek new strategies for growth and development. One response to the growing 

competitive pressure of the global economy is international expansion.  Hence, when a 

company chooses to approach new markets, it is necessary to make a series of decisions - 

notably, the definition of the target markets. This is a complex and central decision, which 

compromises the future of the company and depends on analyzing and weighing up a 

multitude of factors.  

This report includes two parts. The first, consisting of a systematic literature review, provides 

an introduction to the major themes and theoretical approaches that characterize the 

literature on market selection for internationalization, as well as an exhaustive analysis of this 

literature through a rigorous bibliometric methodology. The second part, constituted by the 

internship report itself, presents a description of the activities developed in the curricular 

internship carried out in Market Access, including specific suggestions to improve the current 

market selection framework used by the company. 

 

Keywords: Internationalization; Market Selection; Determinants; Entry Modes; 

Bibliometrics  

JEL Codes: F23; M16; C89 
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Introdução 
 

Um dos fenómenos económicos mais importantes das últimas décadas é o processo de 

globalização (Steger, 2017; Zain & Ng, 2006). Este processo refere-se à crescente 

interdependência das economias mundiais como resultado dos fluxos internacionais de 

comércio e de investimento e da ampla disseminação de tecnologias (Shangquan, 2000; 

Tasleem, Khan, & Nisar, 2019). As exportações mundiais cresceram mais rapidamente que 

o PIB entre 1990 e 2008 (UNCTAD, 2010). Desde essa data, têm crescido paralelamente, 

tendo ambos aumentado 26% desde 2008 (WTO, 2019b). Por sua vez, o IDE teve um 

crescimento exponencial entre 1970 e 2000, superior às exportações e ao PIB, tendo crescido 

22,5% entre 1991 e 1995 e 40% entre 1996 e 2000 (Te Velde & UNCTAD, 2006; UNCTAD, 

2010). O World Investment Report de 2019 destaca este crescimento do IDE, superior ao 

das exportações, nas últimas três décadas, e nota que, antes da pandemia, as perspetivas eram 

de que, em 2019, se registasse um crescimento de 10% no IDE (UNCTAD, 2019). 

A redução drástica das barreiras comerciais no âmbito do GATT, continuada no seio da 

WTO, a crescente integração económica regional, bem como inovações como a 

contentorização, baixaram significativamente os custos de transacionar internacionalmente, 

contribuindo para uma crescente dinâmica de internacionalização das empresas. A adesão ao 

GATT/WTO por parte de vários países provocou grandes efeitos - como aumentos no 

comércio internacional entre os membros, na ordem dos 171%; e na ordem de 88% entre os 

membros e não membros (Bernhofen, El-Sahli, & Kneller, 2016; WTO, 2019a). 

Uma estratégia de resposta à dinâmica da economia global e à evolução tecnológica passa 

pela expansão internacional (Górecka & Szalucka, 2013). A decisão de seleção de mercados 

é uma das mais críticas para as empresas (Malhotra, Sivakumar, & Zhu, 2009), passível de 

afetar significativamente o seu desempenho, enfatizando a necessidade do estudo e 

desenvolvimento de modelos para a seleção de mercados internacionais (Magnani, Zucchella, 

& Floriani, 2018; Papadopoulos & Thomas, 2002).  

A entidade de acolhimento do estágio reportado neste relatório foi a Market Access, 

consultora especializada em internacionalização. Ao longo do estágio, tive a oportunidade de 

estar envolvida na realização de estudos de mercado com vista à seleção de mercados para a 

internacionalização. O relatório debruçar-se-á sobre esta temática, tentando compreender 

quais as principais variáveis de decisão num processo de internacionalização que integra, 
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inequivocamente, tal seleção. Uma análise cuidada da literatura existente permite 

compreender que, apesar do tema ser reconhecido como sendo da máxima relevância, e da 

literatura ser abundante, esta é fragmentada e não sistematizada, constatando-se, no nosso 

melhor conhecimento, que não existe qualquer estudo bibliométrico referente a esta 

temática.  Por outro lado, a Market Access dispõe de um modelo destinado a apoiar a Seleção 

de Mercados. No entanto, o atual modelo necessita de uma reforma/melhoria, e o meu 

trabalho aqui plasmado visará contribuir para tal.  

O presente relatório é constituído por uma revisão sistemática da literatura, cuja pesquisa 

de referências utilizadas foi realizada com recurso às duas bases bibliográficas mais reputadas 

e consideradas mais completas pela comunidade académica  (Web of Science e Scopus). 

Posteriormente, esclarece-se a metodologia utilizada. Por fim, inclui-se o Relatório de Estágio 

reportando as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados durante o trabalho 

realizado na empresa Market Access. 

 



 3 

1 Revisão de Literatura Pertinente sobre Seleção de Mercados 

 

A revisão de literatura é constituída por duas partes. Em primeiro lugar serão 

apresentados alguns conceitos chave no debate da importância da internacionalização, 

focando no processo de seleção de mercados para a internacionalização e nos critérios por 

de trás deste processo. E em segundo lugar será feita uma extensiva análise bibliométrica à 

literatura relevante nesta área do conhecimento.  

1.1 Grandes Temas e Conceitos da Literatura de Seleção de Mercados 

 

Ao longo deste capítulo serão explorados os seguintes tópicos: (1.1.1) O processo de 

expansão internacional com enfoque particular nas motivações para a expansão internacional 

e nas teorias de internacionalização; (1.1.2.) Modos de entrada e estabelecimento no mercado 

de destino e definição de parceiros nos mercados externos; (1.1.3.) Expansão internacional e 

seleção de mercados - particularmente a identificação de determinantes neste processo e 

modelos de abordagem à seleção de mercados; (1.1.4.) Alguns aspetos relevantes num 

processo de expansão internacional - nomeadamente a seleção de mercados e o fenómeno 

dos mercados emergentes, a seleção de mercados para pequenas e médias empresas, bem 

como para empresas de serviços e o impacto da digitalização e e-commerce na 

internacionalização.  

1.1.1 O Processo de Expansão Internacional 

 
O conceito de internacionalização tende a ser utilizado para descrever o movimento das 

operações de uma entidade além-fronteiras do seu mercado doméstico. Trata-se do processo 

de envolvimento crescente em operações internacionais (Al Qur’an, 2020; Lawrence & 

Luostarinen, 1988). 

Zain & Ng (2006) afirmam que, na era da globalização, todas as empresas, ou a sua 

maioria, são confrontadas com a internacionalização e os seus efeitos. Assim, a 

internacionalização pode ser vista como parte da estratégia das empresas (Andersen & Buvik, 

2002). Torna-se, por isso, interessante compreender o processo através do qual uma empresa 

se internacionaliza e quais as principais motivações das empresas para abordarem mercados 

externos. 
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1.1.1.1 Motivações para a Expansão Internacional 

 
Dunning & Lundan (2008) identificam quatro tipo de motivações principais para a 

expansão internacional: 

• Procura de Recursos 

As empresas iniciam atividades no exterior com o objetivo de aceder a recursos 

específicos de maior qualidade e/ou a menor custo, por forma a aumentar a sua 

competitividade. A realização de IDE pode motivar-se na aquisição de recursos menos 

dispendiosos ou inexistentes no país de origem: 

(1) Aceder a matérias-primas a menor custo, ou garantir a estabilidade do seu 

fornecimento; 

(2) Aceder a recursos naturais não disponíveis no país de origem; 

(3) Aceder a um número considerável de trabalhadores a custos consideravelmente 

mais baixos quando comparado com o país de origem. 

• Procura de Mercados 

As atividades no exterior têm como objetivo proteger ou manter mercados pré-

existentes ou abordar novos mercados. Dunning & Lundan (2008) reiteram que grande parte 

das entidades que abordam novos mercados com base na procura de mercados se sustentam 

no facto de elementos da sua rede, por exemplo, fornecedores ou clientes, situarem 

operações nos mercados externos. Como tal, para manterem as suas relações e interesses, 

coloca-se a necessidade de os seguirem no exterior. 

• Procura de Eficiência 

A motivação baseada na procura de eficiência visa a racionalização da estrutura de 

investimento da empresa de modo que a entidade possa beneficiar da gestão comum de 

atividades geograficamente dispersas. Tais benefícios são, fundamentalmente, ao nível da 

obtenção de economias de escala e da diversificação de risco.  

• Procura de Ativos Estratégicos 

O desenvolvimento de atividades no exterior sustenta-se no objetivo de: 

(1) Adquirir recursos avançados inexistentes no país de origem; 

(2) Explorar imperfeições de mercado ou criar novas imperfeições de mercado que 

possam ser exploradas. 

Esta motivação está, frequentemente, relacionada com a realização de fusões, 

aquisições e joint-ventures.  
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Está essencialmente associada a estratégias de longo prazo podendo associar-se a: 

(1) Aquisição de empresas locais detentoras de ativos estratégicos (por exemplo, 

know-how de mercado); 

(2) Aquisição de competências locais em investigação e desenvolvimento ou outras 

formas de conhecimento; 

(3) Aquisição de informação sobre os mercados. 

 

Dunning & Lundan (2008) destacam que a atividade da empresa multinacional pode ter 

na sua génese uma atitude agressiva em que a empresa age proativamente, ou uma atitude 

defensiva em que as decisões da empresa surgem como uma reação à decisão tomada pela 

concorrência ou qualquer outra entidade que influencie a sua atividade, com o objetivo de 

defender a sua posição no mercado. 

Dunning & Lundan (2008) reiteram ainda que as motivações das empresas podem 

alterar-se com o decorrer do tempo. Por exemplo, numa fase inicial o objetivo pode passar 

pela aquisição de recursos e, posteriormente, com uma posição consolidada no exterior o 

objetivo pode ser a procura de eficiência ou ativos estratégicos. 

 

Embora a tipologia supramencionada inclua as quatro motivações mais frequentes, os 

mesmos autores referem outros tipos (mais raros) de motivações, nomeadamente: 

• Investimentos de Escape  

Este tipo de investimento tem na sua origem a tentativa de fuga a questões 

legislativas, burocráticas ou organizacionais rígidas implementadas pelos governos nacionais.  

• Investimentos de Suporte 

Este tipo de investimento tem como objetivo fomentar e auxiliar a realização de 

exportação de bens e serviços ou facilitar à empresa a compra de bens e serviços provenientes 

de entidades estrangeiras. É, também, realizado com o objetivo de dar suporte à gestão e 

coordenação das atividades desenvolvidas no exterior.  

 

Cuervo-Cazurra & Narula (2015) defendem que as quatro principais motivações 

propostas por Dunning & Lundan (2008) se aplicam a empresas multinacionais que baseiem 

as suas atividades internacionais fundamentalmente na realização de IDE. Para Cuervo-

Cazurra & Narula (2015) a atividade das multinacionais não está somente vinculada à 

realização de IDE, uma vez que, para haver controlo não será sempre necessário haver 
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propriedade. Tal como se explora adiante, algumas entidades baseiam os seus processos de 

internacionalização em abordagens graduais adotando, em estágios iniciais dos processos, 

modos de entrada de menor comprometimento – tal como preconiza o Modelo de Uppsala 

(Johanson & Vahnle, 1977). 

1.1.1.2 Teorias e Modelos de Internacionalização 

 
O Contributo de Hymer e a Teoria do Ciclo de Vida do Produto de Vernon 

De acordo com Dunning & Lundan (2008), foi na década de 60 que surgiram as 

primeiras contribuições que visavam explicar especificamente a atividade das multinacionais. 

Para estes autores existem duas abordagens principais às teorias de internacionalização, 

nomeadamente, os contributos de Hymer e o ciclo de vida do produto (Dunning & Lundan, 

2008).  

A contribuição de Hymer assenta no pressuposto de que para as empresas 

desenvolverem atividades nos mercados internacionais é necessário a existência de algum 

tipo de vantagens (financeiras, tecnológicas, de marketing ou ao nível dos custos, por 

exemplo), que compensem as desvantagens que estas entidades vão enfrentar ao competir 

com entidades nacionais. Para Hymer, estas vantagens advêm da existência de imperfeições 

do mercado (Dunning & Lundan, 2008). 

Vernon (1966) apresenta o modelo de ciclo de vida do produto segundo o qual o 

processo de internacionalização depende do estágio de vida em que o produto se encontra, 

se o produto está em fase de desenvolvimento, introdução, crescimento ou maturidade. Cada 

fase do ciclo de vida do produto corresponde a diferentes caraterísticas ao nível da sua 

tecnologia produtiva e da sua procura, por isso, a localização ótima da produção varia ao 

longo da vida do produto, transferindo-se dos países mais desenvolvidos para países cada 

vez menos desenvolvidos, uma vez que na fase inicial do ciclo são necessárias tecnologias de 

ponta e um poder de compra superior que se pode encontrar nos países desenvolvidos. 

Quando o produto atinge a sua maturidade, importa aceder a mão de obra barata para a sua 

produção, bem como se verifica uma descida no nível de preços, sendo pertinente abordar 

mercados em desenvolvimento (Al Qur’an, 2020). 

Teoria da Internalização e Paradigma Eclético 

A teoria da internalização (Buckley & Casson, 1976) procura explicar os processos de 

internacionalização com base nos custos de coordenação e custos de transação. Os custos 
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de coordenação tendem a ser superiores em empresas de maior dimensão e, particularmente, 

em multinacionais – consistem, por exemplo, na distância entre a administração e os 

trabalhadores, na existência de regras rígidas e na necessidade de implementação de 

mecanismos de controlo formais. Por sua vez, os custos de transação – que se podem 

subdividir em custos explícitos (por exemplo, comissões) e implícitos (por exemplo, custos 

de negociação, custos de informação e custos de controlo sobre o cumprimento do contrato) 

são afetados por fatores como ativos específicos – por exemplo, que não são transferíveis 

tais como o conhecimento interno da empresa – bem como pela incerteza e a frequência das 

transações. Dados estes custos, a decisão de internalização ou externalização depende da 

magnitude destes. A empresa opta pela internalização (realização de IDE) quando os custos 

de transação são superiores aos custos de coordenação. Assim, a internalização (realização 

de IDE) materializa-se quando a vantagem da própria empresa desenvolver determinada 

atividade não pode ser, eficientemente, transferida através do mercado. Transações que sejam 

percecionadas como sendo de elevado risco, ou que envolvem um maior comprometimento 

de recursos tem uma maior probabilidade de serem internalizadas. Sendo que a internalização 

consiste na integração de uma atividade na cadeia de valor interna da empresa (Buckley & 

Casson, 1976). 

Por outro lado, de acordo com o paradigma eclético (Dunning, 1980) uma empresa 

decide iniciar um processo de expansão internacional se se verificarem, em simultâneo, três 

tipos de vantagens: de propriedade, localização e internalização. A vantagem de propriedade 

consiste na existência de uma vantagem competitiva sobre as restantes empresas. A vantagem 

de localização ocorre caso haja vantagem na utilização da vantagem de propriedade num país 

que não o país de origem. Por fim, a vantagem de internalização verifica-se se for mais 

eficiente a própria empresa explorar a vantagem de propriedade, em vez de utilizar uma 

solução de mercado. 

Modelo de Uppsala  

O modelo tradicional de internacionalização, conhecido por modelo de Uppsala 

(Johanson & Vahnle, 1977) preconiza um processo gradual de envolvimento com o exterior, 

sugerindo que as empresas tendem a escolher mercados psicologicamente próximos porque 

isso se traduz numa redução da incerteza (Yan, Hu, & Liu, 2020). Assim, é essencial 

introduzir o conceito de distância psicológica. Define-se pelos fatores que impedem ou 

dificultam a circulação de informação entre a empresa e o mercado – por exemplo, diferenças 

entre os países de origem e de destino a nível linguístico, cultural, político, educacional, entre 
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outros fatores – geralmente existe uma forte correlação entre a distância psicológica e a 

distância geográfica o que leva a que a internacionalização, primeiro, se oriente para mercados 

mais próximos geográfica e psicologicamente (Johanson & Vahnle, 1977). 

Autores como Bilkey & Tesar (1977); Cavusgil (1980); Johanson & Vahlne (1977) 

descrevem o processo de internacionalização como um processo incremental. Moen & 

Servais (2016) reiteram o argumento, já defendido por Johanson & Vahlne (1977), que a 

expansão internacional se desenvolve com base na aquisição de conhecimento sobre os 

mercados estrangeiros que faz com que haja um aumento do comprometimento de recursos. 

Afirmam que a natureza incremental desta teoria é determinada pela falta de conhecimento 

e incerteza em relação ao mercado externo. O modelo de Uppsala tem grande 

reconhecimento na literatura (Moen & Servais, 2016), e parece ser muito frequente na prática 

das empresas. 

Al Qur’an (2020) e Jin, Chung, Yang, & Jeong (2018) descrevem o modelo de Uppsala 

como sendo uma abordagem progressiva e sequencial aos mercados externos. Esta 

abordagem inclui várias fases que representam quer o crescente comprometimento de 

recursos, quer a acumulação de experiência acerca do mercado – que, de acordo com esta 

teoria, passa por desenvolver atividades nos mercados, através das operações evidenciadas 

na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

É fundamental realçar que a validade do modelo não carece da realização de todas as 

etapas expostas na figura acima. Por exemplo, uma empresa pode não ter a necessidade de 

abrir uma subsidiária comercial. 

Contudo, nem todas as empresas seguem este modelo incremental e gradualista na sua 

internacionalização. Autores como Madsen & Servais (1997); McDougall, Shane, & Oviatt 

(1994); Preece, Miles, & Baetz (1998) destacam o surgimento de Born Globals. Este conceito, 

proposto por Rennie (1993), refere-se a empresas que se tornam internacionais de forma 

instantânea ou muito rápida, desde o momento da sua criação. O fenómeno das Born Globals 

representa um desafio para as teorias tradicionais da internacionalização, como o já explicado 

Figura 1. O Processo de Internacionalização - Modelo de Uppsala 
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através de 
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Fonte: Elaboração Própria, baseada em Johanson & Vahlne (1977) 
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modelo de Uppsala. O interesse por este tipo de entidades iniciou-se na década de 1990. 

McDougall et al. (1994, p. 469) definem estas empresas como “uma organização que, desde o 

início, procura tirar vantagens competitivas do uso de recursos e venda de produtos em vários países”.  

Cavusgil & Knight (1996, p.18) definem o conceito de Born Global como “uma empresa que, 

desde a sua fundação ou perto desse momento, procura obter uma parte substancial da sua receita através de 

vendas em mercados internacionais”.  

De acordo com Paul & Rosado-Serrano (2019), as Born Globals têm, habitualmente, uma 

estratégia de nicho de mercado, o que possibilita expandirem-se de forma muito rápida. Estes 

autores caraterizam estas empresas como tendo um modelo de negócio bastante singular, 

que se baseia na inovação. Paul & Rosado-Serrano (2019) enfatizam a disrupção causada por 

estas entidades, que contrariam e desafiam, claramente, o modelo tradicional de 

internacionalização gradualista explicado anteriormente. Este tipo de empresa distingue-se 

pela sua postura empreendedora. Os autores referem, ainda, que este fenómeno decorre da 

evolução tecnológica (exemplo: digitalização) e por alterações a nível macroeconómico, 

como a globalização e a consequente abertura crescente de mercados.  

Teoria das Redes 

Uma outra abordagem aos modelos de internacionalização foca-se na perspetiva de rede 

- porquanto numa perspetiva da internacionalização em que a empresa individual depende 

de um coletivo de relações inerentes à(s) rede(s) a que pertence.  

Clarificando este conceito, Puthusserry, Khan, Knight, & Miller (2020) definem-no 

como o relacionamento entre a empresa e qualquer outra parte que afete a atividade da 

organização.  Nesta abordagem, a internacionalização é o resultado da interação e 

desenvolvimento de várias relações (Johanson & Vahlne, 1977; Martin & Coviello, 2015).  

Johanson & Vahlne (2011) propõem um desenvolvimento ao modelo de Uppsala 

inicialmente proposto (Johanson & Vahlne, 1977) em que, ao invés de se considerar o 

comprometimento de recursos com o mercado, se considera o compromisso no 

desenvolvimento de relações dentro da rede empresarial. Assim, para estes autores, o 

processo de internacionalização passa pelo estabelecimento de relações entre parceiros que 

contribuem para aquisição de conhecimento de forma bilateral. Por fim, Johanson & Vahlne 

(2011) reiteram que a estratégia de abordagem a mercados estrangeiros resulta de uma 

cooperação entre os membros integrantes da rede. O conceito de rede está na raiz do 

comportamento de uma empresa na abordagem a mercados internacionais (Benito & Welch, 

1994; Martin & Coviello, 2015; Vernon, 1966).   
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Neste modelo revisto por Johanson & Vahlne (2011) o problema da falta de 

conhecimento em relação a um mercado estrangeiro é substituído pelo problema da 

existência de uma ausência de presença na rede estrangeira (Forsgren, 2016). 

A incerteza causada pela tomada de decisão em relação à escolha de mercados é, 

frequentemente, minimizada pelas empresas ao recorrerem à sua rede de contactos (Zain & 

Ng, 2006). Contudo, Coviello & Munro (1997) destacam as adversidades que decorrem da 

influência da rede no processo de internacionalização. De acordo com estes autores, aspetos 

que afetem negativamente a reputação da rede a nível internacional podem impactar o 

desempenho, desenvolvimento de atividades e a reputação da empresa individualmente em 

determinado mercado. Coviello & Munro (1997) sugerem que a empresa é confrontada com 

uma série de ameaças e oportunidades que surgem no seu ambiente externo e que podem 

promover, facilitar ou inibir a abordagem a mercados internacionais. Makarevich & Kim 

(2019) afirmam que as empresas tendem a seguir o comportamento de outras organizações 

e, frequentemente, tendem a iniciar o seu processo de internacionalização quando outras 

empresas concorrentes também o fazem, ou quando alguns dos seus mais importantes 

clientes ou fornecedores se internacionalizam. Nestas situações, em que ocorre o seguimento 

de um cliente, a importante decisão de seleção de mercados é tomada não pela empresa, mas 

sim pelo cliente (Cos Sánchez & Escardíbul Ferrá, 2018). 

 

O processo de expansão internacional requer a reflexão sobre várias questões de 

significativa relevância que condicionam a viabilidade e prosperidade da empresa nos 

mercados externos. Entre estas questões estão a definição dos modos de entrada e 

estabelecimento, bem como a definição dos mercados alvo a abordar. Estes temas serão, nas 

secções posteriores, explorados com mais detalhe. 

1.1.2 Modos de Entrada e Estabelecimento no Mercado de Destino 

 
A escolha do modo de entrada é uma decisão estratégica que influencia a posição da 

empresa nos mercados externos e pode, também, influenciar a capacidade que a empresa terá 

para adquirir recursos e informações essenciais ao seu sucesso. O nível de compromisso com 

o mercado externo é, também, dependente do modo de entrada (Wright, Westhead, & 

Ucbasaran, 2007).  
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1.1.2.1 Modos de Entrada no Mercado de Destino 

 
Andersen & Buvik (2002) distinguem os modos de entrada em non equity e equity. Este 

último implica a detenção de capital, e materializa-se na realização de investimento direto 

estrangeiro (IDE). Os modos non equity (que não estão associados à detenção de capital) 

incluem exportações e modos contratuais, e não implicam presença física direta no país 

estrangeiro. Requerem um nível de comprometimento de recursos menos elevado que o 

associado ao IDE. Os modos non-equity conferem grande flexibilidade à empresa, uma vez 

que, com menor dificuldade, é possível negociar os acordos contratuais, trocar de parceiros 

ou, até mesmo, abandonar o mercado estrangeiro. Contudo, este menor comprometimento 

e ausência de presença direta no exterior torna difícil o acompanhamento e a monitorização 

dos mercados estrangeiros, tornando as empresas mais vulneráveis a alterações no ambiente 

externo, na procura ou nas condições do mercado. Simultaneamente, os modos non equity 

conferem retornos potenciais relativamente mais baixos (Hollender, Zapkau, & Schwens, 

2017). Os modos contratuais aumentam o risco de perdas no caso dos parceiros locais 

adotarem um comportamento oportunista (Hollender et al., 2017). Por outro lado, também 

de acordo com Hollender et al. (2017), os modos equity possibilitam às empresas obterem 

uma maior proximidade com o mercado externo devido ao estabelecimento de presença 

física, monitorizando mais facilmente o mercado, os clientes, os concorrentes, bem como 

terão uma facilidade superior para recolher informações relevantes e acompanhar novas 

tendências e necessidades do mercado. No entanto, este tipo de modos de entrada implica 

um maior comprometimento de recursos e riscos. 

No passado, as multinacionais desenvolviam a sua atividade internacional 

fundamentalmente através de IDE, ou seja, modos equity. Apesar disso, ao longo dos últimos 

anos passaram, também, a externalizar algumas atividades da sua cadeia de valor. A 

externalização das atividades corresponde à transferência de uma atividade que era realizada 

internamente para uma entidade externa (UNCTAD, 2011).  

A exportação constitui um modo de entrada non-equity e ocorre quando não há uma 

vantagem na produção estar fisicamente próxima do mercado. Subdividem-se em 

exportações diretas e indiretas. A exportação direta ocorre quando a empresa vende 

diretamente a um importador do país estrangeiro; por outro lado, a exportação indireta é 

aquela que é efetuada através de intermediários nacionais, frequentemente designados de 

agente (Andersen & Buvik, 2002).  
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Os modos contratuais incluem licenciamento, franchising, subcontratação, contratos de 

gestão, partilha de produção, contratos chave na mão e alianças estratégicas. Estes modos de 

entrada são descritos de seguida (UNCTAD, 2011). O licenciamento corresponde à 

concessão do direito de produzir ou comercializar os bens de uma empresa ou de utilizar a 

sua tecnologia durante determinado período de tempo em troca do pagamento de royalties. O 

franchising constitui uma forma especializada do licenciamento em que a empresa cede o uso 

de bens intangíveis, por exemplo, uma marca. Quer o licenciamento, quer o franchising, exigem 

o estabelecimento de contratos detalhados e rígidos (Doherty, 2009). Os contratos de gestão 

consistem num contrato através do qual é concedida à outra parte o controlo operacional de 

um ativo, por exemplo, funções de gestão. As empresas recorrem, frequentemente, a este 

modo de entrada quando há uma carência de competências locais para executar um projeto 

(Gannon, Roper, & Doherty, 2010). A partilha de produção ocorre quando um conjunto de 

empresas ou organizações públicas levam a cabo determinada operação ou projeto em 

conjunto, partilhando os riscos (UNCTAD, 2011). Os projetos chave na mão são um acordo 

através do qual a empresa tem a responsabilidade de implementar um projeto num país 

externo (OECD, 2017). 

A subcontratação subdivide-se entre subcontratação de produção e de serviços. A 

subcontratação de produção ocorre quando a empresa doméstica solicita a uma empresa 

estrangeira a produção de determinado produto ou componente necessário à produção. Por 

outro lado, a subcontratação de serviços implica a externalização de determinadas funções 

(Narula, 2004; UNCTAD, 2011; Zhao, Luo, & Suh, 2004). Por fim, a aliança estratégica 

corresponde à realização de acordos cooperativos entre empresas (UNCTAD, 2011). 

Em relação aos modos equity, estes consistem na realização de investimento direto 

estrangeiro (IDE). Dependendo do nível de controlo exercido, o IDE pode ocorrer através 

de joint venture ou de subsidiária detida a 100%. A joint venture implica a criação de uma nova 

entidade jurídica com base no capital proporcionado por duas ou mais empresas-mãe. Este 

modo de entrada tem o potencial de sinergias entre os parceiros, havendo uma partilha de 

riscos e de lucros, contudo um menor nível de controlo que a subsidiária a 100% (Dow & 

Karunaratna, 2006). Por outro lado, a subsidiária a 100% implica um nível de 

comprometimento maior havendo um maior controlo sobre as operações externas. Na 

Figura 2 é possível observarem-se os modos de entrada mais referidos pela literatura 

subdivididos entre modos equity e non-equity. 
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Em seguida explora-se de forma mais aprofundada questões relacionadas com os modos 

equity, nomeadamente, ao nível da escolha do modo de estabelecimento. 

1.1.2.2 Modos de Estabelecimento no Mercado de Destino 

 
Uma empresa que procura entrar num mercado estrangeiro deve tomar uma decisão 

estratégica importante sobre qual o modo de entrada a utilizar para esse mercado (Agarwal 

& Ramaswami, 1992). 

Uma das principais dificuldades das empresas multinacionais reside na falta de 

familiaridade com o ambiente local, com as diferenças culturais, económicas e institucionais 

entre o mercado doméstico e o estrangeiro. Estas diferenças representam uma grande 

barreira para o estabelecimento de subsidiárias estrangeiras porque terão de competir com 

empresas locais, pelo que o modo de estabelecimento constitui uma decisão muito 

importante (Valentino, Caroli, & Mayrhofer, 2018). 

Os modos de estabelecimento no país de destino subdividem-se em aquisição ou 

investimento de raiz. A aquisição consiste na compra de empresas pré-existentes no país de 
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Figura 2. Modos de Entrada em Mercados Internacionais 
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destino e o investimento de raiz corresponde à criação de uma nova unidade no país 

estrangeiro (Chen, Cui, Li, & Rolfe, 2017). 

De acordo com Chen et al. (2017), a escolha do modo de estabelecimento no país 

externo depende de vários fatores, nomeadamente, das características da empresa, ou seja, 

do conhecimento que esta tem do mercado estrangeiro, da sua experiência internacional e da 

dimensão do investimento. Depende, também, das condições do setor em causa, ou seja, se 

há ou não sobrecapacidade e, se houver, a melhor opção será optar pela aquisição. E, por 

fim, depende das condições do país de acolhimento, nomeadamente, ao nível dos incentivos 

ao encorajamento dos investimentos de raiz.  

Valentino et al. (2018) defendem que o modo de estabelecimento influencia o tipo de 

relações que a empresa desenvolve nos mercados locais. Se o modo de estabelecimento for 

aquisição, de acordo com estes autores, haverá um maior envolvimento nas relações com 

entidades locais, uma vez que, estas empresas terão uma posição mais relevante em redes 

previamente existentes. Tal justifica-se pelo facto de a entidade adquirida já ter um potencial 

reconhecimento no mercado e perante as entidades relevantes do setor e da rede. Este 

conceito de rede e de escolha de parceiros é explorado na secção seguinte. 

1.1.2.3 Definição de Parceiros no Mercado de Destino 

 
Cheng & Huang (2019) defendem que na abordagem a mercados mais distantes, a 

empresa que se pretende internacionalizar poderá, com menor dificuldade, atingir os seus 

objetivos através do envolvimento de parceiros no mercado externo. O estabelecimento de 

alianças ou acordos corporativos nos processos de internacionalização podem aumentar o 

potencial de penetração no mercado estrangeiro ao proporcionar o acesso a uma rede de 

contactos maior e, consequentemente, prover uma fonte de informação valiosa (Coviello & 

Munro, 1997). 

Al Qur’an (2020) sublinha a importância do estabelecimento de parcerias, através de 

estratégias distintas envolvendo outras entidades – como joint ventures, alianças estratégicas ou 

aquisição de unidades pré-existentes - no sucesso nos mercados externos. Na seleção dos 

parceiros, este autor destaca a importância de ter em atenção fatores como a experiência de 

mercado da empresa estrangeira e a sua reputação no mercado local. 
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O estabelecimento de relações no mercado estrangeiro é um processo longo, mas 

extremamente relevante, e que permite identificar e explorar novas oportunidades de 

mercado (Valentino et al., 2018). 

 

Apesar da relevância da escolha do modo de entrada, anteriormente a esta decisão é 

necessário definir os mercados a abordar – tema que constitui o foco do presente trabalho. 

1.1.3 Expansão Internacional e Seleção de Mercados 

 
A seleção de mercados para a internacionalização consiste na escolha de um mercado 

estrangeiro (ou vários) que se enquadra(m) nos objetivos delineados na estratégia 

internacional da empresa (Al Qur’an, 2020).  

O processo de seleção de mercados internacionais constitui uma das principais decisões 

do processo de internacionalização e é um fator determinante do sucesso ou fracasso da 

empresa. Trata-se de um processo arriscado e, potencialmente, com elevados custos, pelo 

que uma falha nesta seleção acarretará várias e graves consequências financeiras e ao nível da 

reputação para a organização. Pode ser visto como um processo em que as empresas 

procuram obter informação sobre potenciais oportunidades em mercados externos para, 

posteriormente, selecionar aquele que lhe proporcionará uma maior probabilidade de sucesso 

e crescimento (Makarevich & Kim, 2019). 

Existem diversas fontes de informação para auxiliar na tomada destas decisões, bem 

como diversos modelos analíticos de apoio à tomada de decisão de seleção de mercados 

internacionais (Calof & Viviers, 2020). 

Contudo, muitas organizações não têm a capacidade de identificar, de forma precisa, os 

mercados de maior potencial. Atualmente, é possível aceder a um grande volume de 

informação, mas isso torna o processo analítico ainda mais complexo, demorado e oneroso. 

Deste modo, um grande desafio é o desenvolvimento de metodologias que permitam 

selecionar mercados estrangeiros (Calof & Viviers, 2020). 
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1.1.3.1 Determinantes de Decisão no Processo de Seleção de Mercados 

 
A atratividade de um mercado depende de vários fatores que devem ser definidos de 

acordo com os objetivos estabelecidos pela empresa (Galazova, Voronkova, & Dimitriadi, 

2019). 

Al Qur’an (2020) propõe uma distinção entre fatores quantitativos e qualitativos. De 

acordo com este autor, os fatores quantitativos referem-se aos custos associados ao 

desenvolvimento de operações nos mercados externos, nomeadamente, custos de instalação 

e operação, custos dos serviços públicos e mão de obra. Por outro lado, os fatores 

qualitativos correspondem a questões culturais, políticas, económicas, legais e geográficas, 

por exemplo. 

Em seguida enumeram-se alguns dos mais relevantes fatores de decisão a considerar 

num processo de internacionalização, referidos na literatura analisada.  

 

Distância Psicológica 

Um dos mais relevantes e complexos determinantes de decisão no processo de seleção 

de mercados é a distância psicológica/psíquica em que se fundamenta o modelo de Uppsala 

anteriormente analisado. De acordo com Magnani et al. (2018), este fator é o cerne da seleção 

de mercados e implica a análise de diversos fatores. Este conceito foi proposto pela primeira 

vez por Beckerman (1956). Johanson & Wiedersheim-Paul (1975, p.21) definem a distância 

psicológica como os “fatores que impedem ou perturbam os fluxos de informação entre a empresa e o 

mercado”. Estes fatores podem ser inerentes a falhas na comunicação direta com o cliente ou 

podem estar interligados com a dificuldade no acesso a informações gerais sobre o mercado, 

bem como, estão relacionados com a incerteza envolvida nas operações internacionais (Al 

Qur’an, 2020). Em relação aos parâmetros que estão incluídos na soma de fatores referida, 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) sugerem as diferenças linguísticas, culturais, políticas, 

ao nível da educação e ao nível do desenvolvimento industrial. Outros autores sugerem 

adicionar mais fatores a estes. De acordo com Boyacigiller (1990) questões como a religião, 

cultura empresarial, políticas governamentais e desenvolvimento económico devem, 

também, ser consideradas na avaliação desta determinante. Evans, Treadgold, & Mavondo 

(2000) sugerem, para além dos já mencionados, fatores como a infraestrutura do mercado 

externo e questões de marketing. Vários autores procuram compreender o impacto da 

distância psicológica ao longo do processo de expansão internacional.  
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Dow (2015) conclui que este fator perde, de forma significativa, importância na seleção 

de mercados após ser tomada a primeira decisão de abordagem ao mercado externo, o que 

já tinha sido justificado por William (1983) com a aquisição de experiência e conhecimento 

por parte das empresas.  

Distância Geográfica 

De acordo com Viswanathan & Jha (2019) a distância geográfica constitui um dos mais 

importantes e utilizados fatores no processo de seleção de mercados. A gestão de operações 

entre países distantes é muito difícil, pois pode conduzir a falhas nos fluxos de informação, 

principalmente nos estágios iniciais de abordagem ao mercado. Um aumento da distância 

geográfica poderá, por exemplo, para algumas empresas, provocar um aumento dos custos 

de transporte e comunicação. Assim, este fator constitui uma barreira ao comércio 

internacional. É, habitualmente, medida através da distância espacial entre dois países 

(Magnani et al., 2018). 

Distância Institucional 

Aos conceitos de distância já introduzidos, Cheng & Huang (2019) sugerem adicionar a 

distância institucional que está relacionada com as diferenças no perfil das empresas. Este 

fator inclui aspetos como a distância administrativa ou ao nível da hierarquia. À partida, as 

empresas estarão menos propensas a abordar mercados institucionalmente distintos, uma 

vez que isso pode significar uma dificuldade acrescida na transferência de conhecimento. 

Ambiente Demográfico 

No ambiente demográfico, Calof & Viviers (2020) sugerem a incorporação de uma 

análise à população, idade, género, rendimentos, condições ao nível da infraestrutura e 

recursos humanos (força de trabalho).  

Agarwal (1980) refere que as diferenças nos níveis salariais entre o mercado doméstico 

e o mercado externo tem importância na seleção de mercados, principalmente no caso de 

indústrias que produzem produtos e componentes que necessitam de mão de obra intensiva. 

Ambiente Político 

No que toca ao ambiente político, Calof & Viviers (2020) reportam-se a fatores como a 

estabilidade política e o nível de corrupção do país. Galazova et al. (2019) indicam que as 

características do sistema político de um país podem afetar a atividade da empresa, na medida 

em que alguns países podem impor restrições, por exemplo, à detenção de capital por parte 

de empresas estrangeiras. Ou, por outro lado, podem ser implementadas medidas de 

incentivo ao comércio internacional.  
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De acordo com Agarwal & Ramaswami (1992), o risco de internacionalização para 

determinado mercado reflete, também, as incertezas associadas às condições políticas que 

são críticas para a sobrevivência e rentabilidade das operações de uma empresa. Estes autores 

afirmam que alterações nas políticas governamentais podem causar problemas relacionados 

com a repartição de rendimentos e expropriação de ativos. Assim, Agarwal & Ramaswami 

(1992) sugerem que políticas restritivas do governo do mercado anfitrião são suscetíveis de 

impedir a realização de investimento estrangeiro.  

Questões Regulatórias 

Questões regulatórias, também, devem ser alvo de uma análise cuidada neste processo, 

sendo que o contexto regulatório de um mercado/país é definido como um conjunto de 

regras políticas, sociais e legais que estabelecem a base para a produção, troca e distribuição. 

Estas questões desempenham um papel particularmente importante nos direitos de 

propriedade. Países que detenham um fraco ambiente regulatório proporcionam elevados 

níveis de incerteza o que aumenta os custos de transação. Por outro lado, países que ofereçam 

uma estrutura regulatória transparente e estável permitem a redução dos custos de transação 

e da incerteza associada (Coeurderoy & Murray, 2008). 

Risco do País 

Viswanathan & Jha (2019) identificam outra determinante importante, o risco do país. 

Constitui uma junção de algumas das determinantes anteriormente apresentadas. É causado 

por questões como risco de guerra, risco de nacionalização de projetos, mudanças 

inesperadas de taxas de impostos, risco cambial, alterações regulatórias e risco político. Falhas 

na previsão e antecipação destes riscos poderão impactar drasticamente os objetivos de lucro 

da empresa, bem como a sua posição nos mercados externos.  

Ambiente Sociocultural 

O ambiente sociocultural é, também, considerado uma categoria relevante onde se inclui 

a análise da distância cultural, psíquica, linguística e o nível educacional. A distância cultural 

constitui um dos mais relevantes indicadores que pode causar fricções ao nível da 

comunicação. De acordo com Magnani et al. (2018), a distância cultural reflete fatores como 

o estilo de comunicação e os estereótipos existentes numa sociedade. A proximidade cultural 

entre o mercado doméstico e o mercado estrangeiro tem um impacto positivo na seleção de 

mercados. Como se viu, anteriormente, outros autores englobam estes fatores na 

determinante da distância psicológica.  
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Caraterísticas da Empresa 

O risco associado a um país está diretamente relacionado com o grau de incerteza desse 

mesmo mercado. Makarevich & Kim (2019) apontam a incerteza como uma das principais e 

mais importantes determinantes na seleção de um mercado alvo para a internacionalização. 

Estes autores destacam a importância da rede em que a empresa está inserida como fator 

redutor da incerteza associada aos mercados, uma vez que estas relações poderão funcionar 

como uma importante fonte de informação sobre o mercado. A existência de ligações sociais 

- antecedentes ou atuais - em alguns mercados beneficia a seleção destes.  

Ambiente Económico 

A análise ao ambiente económico implica a avaliação da estabilidade e crescimento 

económico, as barreiras comerciais, os acordos comerciais, os incentivos ao investimento e 

o potencial de longo prazo. O fator da distância económica sugerido por Magnani et al. 

(2018) refere-se às diferenças ao nível da riqueza ou rendimento do consumidor, bem como 

às diferenças no poder de compra e preferências que permitem avaliar o potencial do 

mercado. Este fator é, habitualmente, medido através de indicadores como o PIB e 

exportações e importações de bens e serviços.  

No que toca ao potencial de mercado, Viswanathan & Jha (2019) referem que o principal 

objetivo da expansão internacional consiste em abordar mercados que ofereçam um grande 

potencial de clientes para os produtos e serviços que a empresa oferece. O crescimento do 

mercado estrangeiro influencia o crescimento da organização e, desta forma, à partida, há 

uma relação positiva entre o potencial de crescimento do mercado e a seleção do mesmo.  

Tamanho e Crescimento de Mercado 

Sakarya, Eckman, & Hyllegard (2007) sugerem, para além dos indicadores já 

mencionados, considerar como indicadores para o processo de seleção de mercados 

internacionais o tamanho e o crescimento de mercado para determinado produto específico, 

os custos de produção, o nível de desenvolvimento económico e a competitividade do 

mercado. 

Similaridade de Mercado 

William (1983) considera, ainda, ser importante considerar no processo de seleção de 

mercados a similaridade de mercado.  Este fator associa-se ao grau de semelhança entre o 

mercado estrangeiro e o mercado doméstico em que a empresa opera. À partida, quanto 

maior for o nível de similaridade maior atratividade terá o mercado externo, porque uma 

proximidade a este nível faz com que haja uma redução da incerteza subjacente à abordagem 
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a mercados internacionais. Este autor reitera que os custos de entrada no mercado ficam 

diminuídos quando se trata de mercados semelhantes, o que se deve ao facto de ser possível 

uma padronização nos processos dada a similaridade entre mercados, pois será possível 

transferir para o país de destino as estratégias de marketing já delineadas, bem como haverá 

uma maior probabilidade de aceitação e recetividade ao produto/serviço.  

Informação e Conhecimento sobre o Mercado 

Cos Sánchez & Escardíbul Ferrá (2018) sugerem a inclusão de um fator designado 

informação e conhecimento sobre o mercado. De acordo com estes autores, a falta de 

informação adequada sobre os mercados estrangeiros provoca nas empresas domésticas a 

perceção de maior risco e, por isso, constitui uma barreira ao comércio internacional.  

Indicadores Setoriais 

Calof & Viviers (2020) alertam para a relevância da consideração de indicadores setoriais 

específicos e consideram ser relevante analisar características inerentes à própria empresa, 

como o seu posicionamento na rede, as suas motivações e a sua reputação internacional. De 

acordo com estes autores, os indicadores setoriais devem ser uma remissão para a análise de 

fatores fundamentais ao desempenho da empresa num determinado mercado tendo em 

consideração o seu setor de atividade.  

 

Na Tabela 1.  infra pode ser observada uma síntese dos indicadores acima referidos e 

dos autores analisados na identificação destes. 
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 Tabela 1. Principais Determinantes para a Seleção de Mercados 

Determinante Observações Autors(s) 
Distância Psicológica Constituído por várias determinantes 

(distância geográfica, cultural, 
administrativa e económica, por 
exemplo).  

Beckerman (1956) 
Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) 
Boyacigiller (1990) 
Evans et al. (2000) 
Magnani et al. (2018) 
Al Qur’an (2020) 

Distância Geográfica Distância espacial entre mercados, 
por vezes, considerada de forma 
isolada.  

Magnani et al. (2018) 
Viswanathan & Jha (2019) 

Distância Institucional Diferenças no perfil das empresas. 
Este fator inclui aspetos como a 
distância administrativa. 

Cheng & Huang (2019) 

Ambiente Demográfico Incorpora fatores como a população, 
idade, género, rendimentos, 
condições ao nível da infraestrutura e 
recursos humanos. 

Agarwal (1980) 
Calof & Viviers (2020) 
 

Ambiente Político Reporta-se a fatores como a 
estabilidade política e o nível de 
corrupção do país. 

Agarwal & Ramaswami (1992) 
Galazova et al. (2019) 
Calof & Viviers (2020) 

Questões Regulatórias Conjunto de regras políticas, sociais e 
legais que estabelecem a base para a 
produção, troca e distribuição. 

Coeurderoy & Murray (2008) 

Risco do País Risco de guerra, risco de 
nacionalização de projetos, mudanças 
inesperadas de taxas de impostos, 
risco cambial, alterações regulatórias e 
risco político. 

Makarevich & Kim (2019) 
Viswanathan & Jha (2019) 

Ambiente Sociocultural Inclui a análise da distância cultural, 
psíquica, linguística e o nível 
educacional. A distância cultural 
constitui um dos mais relevantes 
indicadores. 

Magnani et al. (2018) 
Calof & Viviers (2020) 

Características da Empresa Posicionamento na rede, motivações 
e reputação internacional. 

Calof & Viviers (2020) 

Ambiente Económico Avalia a estabilidade e crescimento 
económico, as barreiras comerciais, 
os acordos comerciais, os incentivos 
ao investimento e o potencial de 
longo prazo. 

Magnani et al. (2018) 
Viswanathan & Jha (2019) 
Calof & Viviers (2020) 

Tamanho e Crescimento do Mercado Crescimento de mercado para 
determinado produto específico, os 
custos de produção, o nível de 
desenvolvimento económico e a 
competitividade do mercado. 

 

Similaridade de Mercado Grau de semelhança entre o mercado 
estrangeiro e o mercado doméstico. 

William (1983) 

Informação e Conhecimento sobre o Mercado Falta de informação adequada 
provoca maior perceção de risco. 

Cos Sánchez & Escardíbul Ferrá 
(2018) 

Indicadores Setoriais Tamanho e crescimento de mercado, 
custos de produção e 
competitividade. 

Sakarya et al. (2007) 
Calof & Viviers (2020) 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Após a definição de diferentes critérios relevantes para a empresa, é necessário aplicá-

los e medi-los, efetivamente, durante um processo de expansão. Existem várias abordagens 

a estes determinantes. 

1.1.3.2 Modelos de Abordagem ao Processo de Seleção de Mercados para a 

Internacionalização 

 
O tipo de abordagem feita aos modelos de seleção de mercados varia consoante 

experiências anteriores que a empresa possa ter tido, com os recursos disponíveis e as 

relações existentes (Silva, Meneses, & Radomska, 2018). 

Cos Sánchez & Escardíbul Ferrá (2018) distinguem modelos sistematizados de modelos 

não sistematizados. No processo não sistematizado, não é utilizado qualquer método no 

processo de seleção de mercados; e tem uma natureza meramente descritiva do 

comportamento das empresas no momento de tomada de decisão. Galazova et al. (2019) 

descrevem estes modelos como sendo baseados na intuição do tomador de decisão, 

diminuindo a assertividade dos processos de seleção de mercados. Por outro lado, os 

modelos sistematizados consistem num processo estruturado e formalizado que passa por 

uma série de etapas para tomar a decisão correta. Alguns estudiosos (Brouthers & Nakos, 

2005) argumentam que empresas que recorrem a metodologias sistemáticas para a seleção de 

mercados internacionais têm um melhor desempenho face a empresas que fazem esta seleção 

numa base não estruturada. 

Oey, Noviyanti & Lim (2018) afirmam que existem múltiplos métodos para a seleção de 

mercados. Contudo, de acordo com estes autores cada organização deverá adaptar os 

modelos existentes ao contexto em que se insere. 

1.1.3.2.1 Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados 

 
As metodologias sistematizadas são definidas por Brouthers & Nakos (2005) como um 

processo de seleção de mercados baseado em critérios objetivos que implica pesquisa e 

recolha de informação e recorre a métodos estatísticos para analisar o potencial dos mercados 

em estudo.  
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Modelos Sistematizados de Abordagem aos Processos de Seleção de Mercados 

Andersen & Buvik (2002) defendem que o tomador de decisão deve realizar e respeitar 

um conjunto de fases (esquematizadas na Figura 3 infra), nomeadamente: 

 

1) Definição do problema 

Neste caso o problema constitui a decisão de internacionalizar e a escolha do modo 

de entrada no mercado/país selecionado. 

2) Definir critérios de seleção 

Nesta fase espera-se que sejam definidos vários critérios como indicadores 

macroeconómicos, características políticas e culturais e, também, critérios voltados para 

especificidades do mercado como o tamanho do mercado, a concorrência, os canais de 

distribuição e os custos de operar. É, porém, relevante que o tomador de decisão 

hierarquize estes elementos de forma a priorizar os mercados.  

3) Atribuição de uma ponderação aos critérios 

Os critérios definidos não terão todos a mesma importância, daí ser relevante 

hierarquizá-los como referido de forma a refletir a sua relevância para a empresa. 

4) Definir mercados potenciais 

Esta fase remete-se à identificação de países/mercados de potencial abordagem.  

5) Avaliação dos potenciais mercados de acordo com os critérios definidos 

O responsável pela tomada de decisão deve avaliar cada alternativa de acordo com 

os critérios definidos pela empresa. Esta é uma das fases mais complexas e difíceis do 

processo de seleção de mercados internacionais devido a questões como a assimetria de 

informação. 

6) Definição do mercado alvo 

Constitui a última etapa do processo de seleção de mercados onde se deve fazer um 

trade-off entre os critérios aplicados aos diferentes mercados e, assim, selecionar o 

mercado que mais se enquadra nos objetivos definidos pela empresa. 
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Por outro lado, Viswanathan & Jha (2019) sugerem que a seleção de mercados se 

processa em três estágios (conforme Figura 4 infra): 

1) Triagem Preliminar 

Reconhece os mercados potenciais como candidatos a uma análise posterior. São 

utilizados indicadores macroeconómicos como a taxa de crescimento do PIB, o tamanho 

do mercado, as preferências do consumidor, a estabilidade política, as diferenças 

socioculturais, a distância geográfica e a estabilidade ao nível da conversão da moeda. 

Estes fatores irão permitir eliminar os países que não se enquadrem nos objetivos 

estabelecidos pela empresa. 

2) Identificação 

Consiste na avaliação da atratividade do mercado e avalia-se os custos e receitas 

potenciais nos mercados identificados, bem como a concorrência e as barreiras à entrada 

no mercado. 

3) Seleção Final 

Espera-se que o processo culmine com a identificação do mercado que melhor 

atende aos objetivos da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Denis & Papadopoulos (1988) sugerem duas possíveis abordagens aos modelos 

sistematizados para a seleção de mercados internacionais. De acordo com estes autores, é 

possível distinguir entre modelos que promovem uma recolha sistematizada de informação 

Definição 
Problema 

Definição 
Critérios 
Seleção 

Atribuição  
Ponderações 

Definição 
Mercados 
Potenciais 

Aplicação 
Critérios 

aos 
Mercados 

Definição 
Mercado 

Alvo 

Figura 3. Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados 

Fonte: Elaboração Própria, baseado em Andersen & Buvik (2002) 
 

Triagem 
Preliminar Identificação Seleção Final 

Fonte: Elaboração Própria, baseado em Viswanathan & Jha (2019) 

Figura 4. Estágios do Processo de Seleção de Mercados 
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qualitativa sobre um conjunto de mercados potenciais e modelos de natureza quantitativa 

onde são utilizados dados estatísticos sobre o conjunto de mercados em estudo. 

Relativamente à abordagem qualitativa a que se referem Denis & Papadopoulos (1988), 

esta consiste na definição de critérios que irão permitir identificar um conjunto de mercados 

de potencial entrada. Estes autores destacam que, no caso desta abordagem é indispensável 

uma análise da credibilidade das fontes de informação.  

A abordagem quantitativa recorre a análises estatísticas aos diferentes mercados em 

consideração. É possível distinguir na literatura diversos modelos que seguem esta 

abordagem. Denis & Papadopoulos (1988) subdividem-nos em duas categorias, “Métodos de 

Agrupamento de Mercados” e “Estimativa de Mercados”.  

O “Método de Agrupamento de Mercados” (Doyle & Gidengil, 1977; Papadopoulos, 1983; 

Ramond, 1974) sustenta-se numa multiplicidade de indicadores sociais, económicos e 

políticos e subdivide-se entre segmentação macro e micro (Figura 5). De acordo com este 

modelo, os mercados são classificados quanto à sua atratividade com base no nível de 

semelhança aos mercados em que a empresa já esteja presente com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

O modelo de “Estimativa de Mercados”, desenvolvido por autores como Moyer (1968) 

avalia os mercados potenciais tendo em consideração um ou vários critérios sendo que o país 

selecionado será aquele a que corresponde uma melhor pontuação nos critérios 

considerados. A grande diferença entre este e o modelo anterior reside no facto de, no 

primeiro os mercados-alvo serem selecionados tendo como base o seu grau de similaridade 

e no segundo tem-se em consideração a pontuação atribuída num conjunto de critérios 

considerados. Estes critérios incluem indicadores de riqueza, tamanho e crescimento. Este 

último modelo apresentado agrupa vários métodos - que se distinguem entre métodos que 

“Métodos de Agrupamento de 

Mercados” 

1º Microsegmentação 

Fase inicial do processo. 

 

2º Macrosegmentação 

Consideração de elementos 

mais concretos. 

 

Figura 5. Método de Agrupamento de Mercados 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em Ramond (1974), Doyle (1977) e Papadopoulos (1983) 
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consideram o potencial total do mercado e métodos que se focam no potencial de importação 

do mercado. No caso do potencial total do mercado importa destacar a existência de sub-

métodos adicionais como o índice de múltiplos fatores e os métodos econométricos.  

Relativamente ao segundo método considerado no âmbito do modelo de “Estimativa de 

Mercado”, este subdivide-se em três métodos, o método de múltiplos critérios, métodos 

econométricos e a abordagem shift share (Denis & Papadopoulos, 1988). Na Figura 6 estão 

sintetizados os diferentes modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thao & Duong (2019) propõem um modelo de tomada de decisão multicritério – Multi 

Criteria Decision Making (MCDM). Este modelo enquadra-se na abordagem referida por 

Andersen & Buvik (2002) que defende que um conjunto de fases deve ser respeitada neste 

processo. De acordo com o MCDM o processo de seleção de mercados realiza-se em quatro 

estágios: 

1) Definição de critérios que vão de encontro aos objetivos da empresa; 

“Estimativa de Mercados” 

Potencial de Mercado Potencial de importação 

Múltiplos Fatores 
Classificação dos mercados com base 
no desenvolvimento económico e na 

estabilidade e coesão interna. 
Utilizado para estimar o potencial de 

vendas. 

Métodos Econométricos 
Utilizados para prever a procura de 

determinado produto. 

Múltiplos Critérios 
Considera o volume de importação, 

crescimento das importações, 
diferença entre importações e 
exportações e a concorrência.  

 

Métodos Econométricos 
Utilizado para a estimação da 

procura. 

Shift Share 
Calcula a média de crescimento das 
importações e compara-a com a taxa 
real de crescimento de cada mercado. 

A diferença entre estes dois 
indicadores permite identificar os 

mercados em crescimento ou declínio 

Figura 6. Método de Estimativas de Mercados 

Fonte: Elaboração Própria, baseado em Moyer (1968)  
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2) Atribuição de ponderações a esses critérios com base na importância que cada um 

tem para a empresa; 

3) Avaliação da performance dos mercados potenciais nos critérios definidos; 

4) Análise do desempenho obtido em todos os critérios e seleção do mercado alvo que 

será aquele com melhor performance. 

 

Frequentemente o MCDM recorre ao método AHP – Analytical Hierarchical Process para 

efetuar a atribuição de ponderações aos critérios pré-definidos (Oey et al., 2018). O método 

AHP baseia-se na realização de comparações entre os diversos fatores atribuindo-lhes um 

valor de acordo com uma escala previamente definida (Saaty, 1997). Uma ferramenta que, 

comummente, acompanha o modelo AHP é a programação linear através do 

desenvolvimento de problemas de maximização ou minimização de forma a alcançar os 

objetivos da empresa (Oey et al., 2018). 

Uma outra abordagem sistematizada ao modelo de seleção de mercados é feita por 

Hussein, Hassan, Saini, Yusof, & Awang (2019) que propuseram o modelo GIMSS (Geometric 

International Market Selection Space). Trata-se de um modelo quantitativo com capacidade de 

analisar uma grande quantidade de dados. Esta abordagem recorre apenas a duas variáveis, 

alterações ao nível das importações e ao nível das exportações, procurando assim tornar o 

modelo aplicável a várias indústrias e produtos, uma vez que os autores defendem que alguns 

modelos, pela quantidade de critérios que consideram, não são aplicáveis a alguns produtos. 

Hussein et al. (2019) consideram que alguns dos modelos anteriormente abordados são 

demasiado rígidos e requerem a implicação de muitos recursos. O GIMSS baseia-se na 

avaliação do comportamento de determinado produto num mercado alvo, recorre à medição 

líquida dos fluxos comerciais, exportação e importação, no mercado alvo e através da análise 

da variação líquida conclui se um mercado possui, ou não, potencial. 

Calof & Viviers (2020) abordam um modelo de apoio à tomada de decisão que através 

da triagem de grandes volumes de informação proveniente de diversas fontes identifica os 

mercados com maior potencial. Esta abordagem proporciona, através de programas 

analíticos integrados, uma análise e avaliação de um conjunto de dados relativos ao comércio 

global fornecidos por diferentes fontes. De entre estas fontes, os autores destacam o Fundo 

Monetário Internacional, o Centro de Comércio Internacional (ITC – International Trade 

Center), o Banco Mundial e as Nações Unidas. Esta metodologia permite a aplicação de uma 

série de filtros para, de forma mais intuitiva, se identificarem os mercados com maior 
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potencial. Estes filtros englobam várias das determinantes anteriormente mencionadas. A 

grande vantagem apontada a esta metodologia reside no facto de ter a capacidade de reduzir 

e sumarizar grandes volumes de informação.  

Em seguida, serão apresentadas propostas para a medição de determinadas dimensões 

relevantes, referidas na literatura, que fazem uma abordagem sistematizada aos processos de 

expansão internacional. 

Propostas para a Medição de Algumas Dimensões  

A distância psicológica é um dos mais importantes fatores neste processo e, muitas 

vezes, utilizado de forma isolada (Dow, 2015). Contudo, apesar da sua importância Yan et 

al. (2020) reiteram que de forma isolada a distância psicológica não tem capacidade de 

auxiliar, de forma eficaz, o processo de seleção de mercados para a internacionalização. 

Vários autores têm tentando definir um método de medição desta determinante (Dow, 

2015).  Dow & Karunaratna (2006) fomentam um debate que procura compreender se a 

distância psicológica deve ser medida através da perceção por parte do tomador de decisão 

ou se deve ser medida via utilização de variáveis macroeconómicas.  

Evans et al. (2000) defendem que a medição desta determinante deve ser feita através 

da perceção do tomador de decisão. Esta abordagem faz sentido pois, muitas vezes, as 

decisões são tomadas com base nestas perceções (Dow & Karunaratna, 2006). Por outro 

lado, Shenkar (2012) alega um problema associado à distância psicológica percecionada pois 

pode não ser estável ao longo do tempo e é condicionada pela perceção no momento da 

tomada de decisão, bem como pode ser percecionada de forma diferente por diferentes 

tomadores de decisão. Isto fundamenta-se no facto das experiências pessoais do tomador de 

decisão afetarem a sua sensibilidade em relação aos fatores que influenciam a distância 

psicológica.  

De forma a dar resposta a esta questão, Dow & Karunaratna (2006) propõem uma forma 

alternativa à medição da distância psicológica e compreensão do seu impacto na tomada de 

decisão. Através da consideração de uma série de fatores a nível macroeconómico, 

nomeadamente os referidos na secção anterior (Boyacigiller, 1990; Evans et al., 2000; 

Johanson & Vahlne, 1977), propuseram (Dow & Karunaratna, 2006) um modelo de 

regressão múltipla que considera diferentes sensibilidades associadas a cada fator.  Este 

modelo aborda os diferentes fatores como estímulos à distância psicológica. Além disso, 

criticam o facto de autores como Arora & Fosfuri (2000); Kogut & Singh (1988) basearem a 

medição desta determinante à análise das dimensões culturais medidas pelo índice de 
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Hofstede. Este índice (Hofstede, 2020) avalia a forma como os valores no meio laboral são 

influenciados pela cultura. Considera seis dimensões, o índice de distância do poder que 

avalia o nível em que se espera que o poder seja distribuído, o individualismo que avalia se 

numa sociedade é esperada a existência de ações individualistas ou em prol do grupo, a 

masculinidade que avalia a competitividade de uma sociedade, o índice de prevenção de 

incerteza que expressa o quão uma sociedade se sente desconfortável com a incerteza e 

ambiguidade, a orientação para o longo prazo vs para o curto prazo, ou seja, se uma sociedade 

é formada por empresas que se esforçam em manter as suas tradições e tem dificuldade na 

adaptação à mudança ou se há um incentivo à economia e à educação para modernizar o 

futuro e, por fim, a indulgência que avalia se se está perante uma sociedade pessimista ou 

otimista (Drogendijk & Slangen, 2006). 

É, ainda, criticado o facto de na análise do índice de Hofstede todas as dimensões 

contribuírem igualmente.  Barkema & Vermeulen (1997) mostram que dependendo da 

organização em causa as dimensões culturais de Hofstede impulsionam, de forma diferente, 

o sucesso e sobrevivência de uma empresa nos mercados externos. Dow & Karunaratna 

(2006) reiteram que deve ser atribuída uma ponderação às diferentes dimensões 

consideradas. Estes autores propõem, para a medição da distância psicológica, a consideração 

de sete dimensões de análise, identificadas na literatura, tendo em conta o contexto em que 

as decisões são tomadas. Uma das dimensões, inegavelmente importante, é a cultura. Uma 

grande distância cultural entre dois mercados afeta os fluxos de comunicação. Prevê-se, por 

isso, que grandes diferenças a este nível influenciem negativamente a seleção de mercados. 

As diferenças linguísticas são outra dimensão ponderada no modelo desenvolvido por Dow 

& Karunaratna (2006). Semelhanças a este nível agilizam os processos de comunicação 

(Tushman, 1978). Welch, Welch, & Marschan-Piekkari (2001) dizem existir uma tendência 

para que as empresas escolham mercados próximos linguisticamente como forma de 

diminuir o risco na fase inicial do seu processo de expansão internacional.  

Outra dimensão ponderada, identificada por autores como Cavusgil (1980) e Johanson 

& Vahlne (1977), prende-se com o sistema educativo. Grandes diferenças a este nível 

dificultarão os fluxos de comunicação, aumentando os riscos e a incerteza inerentes à 

abordagem a um mercado. Dow & Karunaratna (2006) também consideram no seu modelo 

as diferenças ao nível dos sistemas políticos, defendendo que condicionam as empresas 

devido ao facto da maioria dos setores envolverem uma forte interação entre a organização 

e os governos e uma forte dependência das decisões tomadas pelos órgãos governamentais. 
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Assim, fortes diferenças a este nível aumentam o risco percecionado pelos tomadores de 

decisão. A religião é, também, considerada como um fator relevante para a distância 

psicológica. Condiciona a aceitação e avaliação dos comportamentos das pessoas e, por isso, 

desempenha um papel importantíssimo - pois diferenças a este nível aumentam a 

possibilidade de falhas na comunicação contribuindo, por isso, de forma negativa para a 

atratividade de um mercado. Outra dimensão considerada prende-se com as diferenças ao 

nível dos fusos horários. Apesar dos desenvolvimentos ao nível das telecomunicações terem 

reduzido os custos de comunicação entre diferentes geografias, este continua a ser um fator 

importante. Por fim, Dow & Karunaratna (2006) consideram, também, uma dimensão que 

avalia a existência de relações anteriores com o mercado em causa – o que afeta, por sua vez, 

positivamente a seleção de determinado mercado. 

Através da Tabela 2, é possível observar-se os dois modelos para a medição da distância 

psicológica propostos por Dow & Karunaratna (2006) e Arora & Fosfuri (2000); Kogut & 

Singh (1988). Importa, uma vez mais, destacar a crítica de Dow & Karunaratna (2006) ao 

modelo proposto por Arora & Fosfuri (2000); Kogut & Singh (1988) que utiliza o índice de 

Hofstede como medição para a distância psicológica. Ressalva-se que esta crítica se sustenta, 

fundamentalmente, no facto de este ser um medidor da distância cultural e, desta forma, se 

restringir o conceito da distância psicológica à medição da distância cultural.  

 

Tabela 2. Modelos de Medição da Distância Psicológica 
 

Modelo Objetivo Descrição Fatores/Variáveis Autor 

Modelo  
de  

Regressão Múltipla 

Medir a distância 
psicológica como 

fator de decisão para 
a seleção de 
mercados 

Considera diferentes 
sensibilidades associadas 

a cada fator 
determinante da 

distância psicológica. 

Distância cultural; 
Distância linguística; 
Sistema educativo; 
Sistemas Político; 

Religião; 
Fusos Horários; 

Relações anteriores 
com os mercados. 

 

Dow & 
Karunaratna 

(2006) 

Índice  
de 

 Hofstede 

Avalia a forma como os 
valores no meio laboral 
são influenciados pela 

cultura. Todas as 
dimensões contribuem 

igualmente. 

Índice de distância do 
poder; 

Individualismo; 
Masculinidade; 

Índice de prevenção de 
incerteza; 

Orientação para o 
longo prazo vs curto 

prazo; 
Indulgência. 

 

Arora & 
Fosfuri (2000); 

Kogut & 
Singh (1988) 

Hofstede, 
2020 

 Fonte: Elaboração Própria 
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1.1.3.2.2 Abordagem Não Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados 

 

Uma seleção não sistematizada refere-se à tomada de decisão com base na 

intuição/sentimentos pessoais em relação ao mercado estrangeiro (Andersen & Buvik, 2002). 

De acordo com Cavusgil (1985), esta abordagem visa descrever o comportamento dos 

tomadores de decisão de uma empresa no processo de seleção de mercados. O mesmo autor 

diz que muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas (PMEs), não recorrem 

a abordagens sistematizadas, associando tal facto a estas entidades terem limitações de 

capacidade de processamento de informação (Musso & Francioni, 2014).    

Para Denis & Papadopoulos (1988) existe uma grande diferença entre as PMEs e as 

empresas multinacionais neste âmbito. As primeiras, apesar de poderem ter uma dimensão 

suficiente para integrar um processo de internacionalização, não têm frequentemente 

recursos financeiros suficientes para o fazer de forma estruturada e fundamentada. Estes 

mesmos autores afirmam que há evidências de que nos estágios iniciais de um processo de 

internacionalização, as PMEs tendem a não abordar o processo de expansão de forma 

sistemática.  

Nesta abordagem, as empresas selecionam os mercados com base na distância 

psicológica, ponderando fatores como o idioma, cultura, sistema político, nível de educação, 

desenvolvimento industrial, entre outros - que percecionam entre o mercado doméstico e o 

mercado externo. Aquilo que, frequentemente, sucede, é que as empresas abordam mercados 

geograficamente próximos porque consideram e percecionam que têm um maior 

conhecimento e uma maior facilidade de obter informações sobre os mesmos - ou seja, 

selecionam mercados psiquicamente menos distantes (Andersen & Buvik, 2002).  

Nesta perspetiva, a seleção de um mercado é resultado da resposta a estímulos recebidos 

pelo tomador de decisão. Este tipo de decisão limita, frequentemente, o processo de 

internacionalização aos mercados vizinhos, não considerando outras opções que poderiam 

ser mais proveitosas (Denis & Papadopoulos, 1988). 

1.1.4. Aspetos Específicos Relevantes no Processo de Expansão Internacional 

 

Comprovou-se, com a literatura acima exposta, que o processo de seleção de mercados 

e o seu desempenho depende de múltiplos fatores – por exemplo, dimensão, recursos e 

outras características de uma empresa; bem como, do rigor e critérios com que é realizado.  
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Neste sentido, é importante considerar um leque alargado de possibilidades de mercados 

alvo de forma a maximizar os resultados que a empresa virá a ter, bem como é indispensável 

ter em atenção o panorama/condições existentes, quer no mercado doméstico, quer nos 

mercados estrangeiros.  

Posto isto, neste capítulo irão ser explorados os seguintes aspetos que se considera 

influenciar quer o processo de seleção de mercados, quer o desempenho em mercados 

externos: (1) Expansão internacional em mercados emergentes; (2) Expansão internacional 

no setor dos serviços; (3) Expansão internacional e PMEs; (4) A influência da digitalização e 

do e-commerce no processo de expansão internacional.  

1.1.4.1. Expansão Internacional e Mercados Emergentes 

 
O processo de seleção de mercados para a internacionalização, historicamente, tendeu 

a dar primazia aos mercados desenvolvidos (Sakarya et al., 2007).  Contudo, a crescente 

tendência de globalização faz com que muitas empresas com atividade implementada em 

economias desenvolvidas abordem mercados emergentes de forma a aumentar a sua 

competitividade global (Paul, 2019). Estes mercados possuem uma ampla gama de 

oportunidades quer para entidades de países desenvolvidos, quer para entidades de países 

emergentes, principalmente ao nível do potencial de crescimento (Landau, Karna, & Sailer, 

2016). Sakarya et al. (2007) defendem que, muitas vezes, estes mercados são desconsiderados 

dos processos de seleção devido à escassez de informação.  

É fundamental definir o conceito de mercados emergentes. Não existe uma definição 

globalmente aceite, mas Sakarya et al. (2007) dizem que um mercado emergente é aquele que 

tem elevado potencial de crescimento, bem como um elevado nível de risco. Os critérios 

utilizados para classificar estes mercados incluem o nível de desenvolvimento económico, 

avaliado através do PIB, a balança comercial do país, o nível de crescimento económico 

expresso pela taxa de crescimento do PIB e o contexto político.  

Sakarya et al. (2007) defendem que empresas mais inovadoras olham cada vez mais para 

mercados emergentes devido ao seu potencial de crescimento. A importância destes 

mercados é justificada pelas elevadas taxas de crescimento médio populacional e do PIB, 

superiores às dos países desenvolvidos.  Contudo, Landau et al. (2016) alertam para a 

necessidade de haver uma adaptação dos modelos de negócio, pois os mercados emergentes 

apresentam desafios completamente distintos. O seu potencial de crescimento deve-se, em 
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parte, aos riscos substanciais e às suas características, nomeadamente, as diferenças 

institucionais, consumidores com comportamentos e necessidades distintas dos mercados 

desenvolvidos onde as empresas habitualmente comercializam os seus bens/serviços 

(Landau et al., 2016). 

Assim, de forma a criar um modelo de seleção de mercados que considere de forma 

equilibrada os mercados emergentes, é necessário ponderar fatores como a avaliação do 

potencial do mercado a longo prazo (um dos mais importantes fatores explicativos face à 

atratividade de um mercado), a distância cultural (dado que a adaptação às características 

culturais constitui um aspeto fulcral no processo de internacionalização), a competitividade 

da indústria no mercado e a recetividade do consumidor local ao produto em causa, bem 

como a imagem detida pelo consumidor local em relação ao país de origem dos produtos. O 

que se propõe introduzir ao modelo de seleção de mercados é uma abordagem, 

simultaneamente, qualitativa e quantitativa mais focada no produto/serviço que se pretende 

introduzir. Sugere-se, tal como defendido por Sakarya et al. (2007), o desenvolvimento de 

um modelo que tenha a capacidade de capturar o dinamismo dos mercados emergentes 

(Sakarya et al., 2007).  

Entre os principais modos de entrada nos mercados emergentes destacam-se a 

exportação, as alianças estratégicas, o franchising e o IDE através de joint ventures. Contudo, 

nestes mercados, é frequente verificarem-se algumas restrições a este nível. Questões legais 

podem colocar restrições ao modo de estabelecimento da empresa no exterior. A realização 

de joint ventures poderá ser vantajosa para a empresa estrangeira, uma vez que lhe permite 

adaptar-se, mais facilmente, às normas, leis e cultura do país externo. Desta forma, o 

estabelecimento de joint ventures contribui, muitas vezes, para o sucesso de uma empresa em 

mercados emergentes. Alerta-se, na literatura, para o facto de deverem ser escolhidos modos 

de entrada que confiram à empresa estrangeira controlo sobre as operações nos mercados 

emergentes o que implica a realização de IDE (Paul, 2019). 

Paul (2019) aponta, como forte indicador da atratividade de um mercado emergente, a 

entrada de empresas concorrentes. Contudo, alerta para o facto de não ser, necessariamente, 

vantajoso aguardar a entrada de outras empresas uma vez que, de acordo com este autor, 

empresas pioneiras na abordagem a mercados emergentes desenvolvem, normalmente, 

vantagens competitivas. 
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1.1.4.2. Expansão Internacional no Setor dos Serviços  

 
Existem quatro caraterísticas geralmente atribuídas aos serviços - intangibilidade, 

inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade – destes, a inseparabilidade tem o impacto 

mais forte na internacionalização (Cicic, Patterson, & Shoham, 1999). O processo de 

internacionalização no setor dos serviços é, por isso, complexo. Algumas das diferenças entre 

as empresas que comercializam bens e aquelas que comercializam serviços são a 

intangibilidade dos serviços, bem como a potencial incapacidade de haver uma separação 

entre produção e consumo (Martin & Coviello, 2015). 

De acordo com Cicic et al. (1999), o processo incremental defendido no modelo de 

Uppsala, anteriormente apresentado pode, no caso dos serviços, não ser possível. Tal deve-

se ao facto de este modelo incluir fases que podem não ser relevantes no caso destas 

entidades. Os mesmos autores apontam ainda outra razão que está na origem da 

complexidade do processo de internacionalização destas entidades – a impossibilidade de 

exportação de alguns serviços no seu sentido tradicional. Tal deve-se à simultaneidade da 

produção e consumo o que faz com que, a fim de internacionalizar estas entidades, seja 

necessário ter localização no país externo - levando a um maior compromisso com os 

mercados estrangeiros e, portanto, a uma maior complexidade em reverter este processo. 

Para estes autores, o processo de internacionalização de uma organização prestadora de 

serviços é mais arriscado quando comparado com o de uma empresa de produção, pois esta 

última tem a possibilidade de emergir num processo de internacionalização gradual, tal como 

sugere o modelo de Uppsala.  

Neste setor, a relação com o cliente tem elevada importância e peso na decisão de 

internacionalização e, também, nas decisões subsequentes. De acordo com Martin & 

Coviello (2015), há uma forte tendência para as empresas seguirem os seus clientes quando 

estes se internacionalizam. 

Existem evidências de que há uma crescente internacionalização de empresas de serviços 

através de vários modos de entrada, principalmente licenciamento e IDE – neste último caso, 

quer através de joint ventures, quer através do estabelecimento de subsidiárias nos mercados 

estrangeiros (O'Farrell, Zheng, & Wood, 1996).  

O'Farrell et al. (1996) chama a atenção para empresas de consultoria que operam com 

base no desenvolvimento de projetos e, por isso, optam muitas vezes por modos contratuais 

tais como contratos “chave na mão”. 
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1.1.4.3. Expansão Internacional e PMEs 

 
Um dos objetivos deste relatório é compreender o processo de expansão internacional 

para as PMEs, por isso torna-se essencial esclarecer este conceito. De acordo com a definição 

de PME fornecida pela União Europeia (que tem em consideração o número de funcionários 

e o volume de negócios anual ou o balanço anual), é considerada PME uma empresa que 

tem menos de 250 funcionários e um volume de negócios anual inferior a 50 milhões de 

euros ou um balanço anual que não exceda os 43 milhões de euros (CE, 2015).  

Os projetos de expansão internacionais são complexos e exigentes, sendo necessário 

possuir uma série de recursos para atuar a nível global; por isso, de acordo com Viswanathan 

& Jha (2019) empresas de grande dimensão têm vantagens ao nível do desempenho face às 

PMEs. Contudo, as atividades internacionais envolvem não apenas grandes empresas, mas 

também as PMEs (Zain & Ng, 2006) que, cada vez mais, estão ativas nos mercados 

internacionais (Martin & Coviello, 2015). A crescente presença destas empresas a nível 

internacional deve-se ao facto de haver melhorias nas tecnologias, ao nível das condições 

políticas, bem como a liberalização do comércio (Brouthers & Nakos, 2005). 

Compreender a internacionalização das PMEs é relevante devido, por exemplo, à 

carência de recursos que dificulta a obtenção de informação, e ao seu estilo de gestão que, 

muitas vezes, é menos sofisticado e complexo do que o das grandes empresas (Martin & 

Coviello, 2015). Contrariamente ao que se verifica no processo de seleção de mercados para 

a internacionalização de grandes empresas, a tomada de decisão nas PMEs é concentrada, 

geralmente, nos seus proprietários ou gestores (Yan et al., 2020). Estas empresas 

experienciam uma liderança individualizada em que as características, perceções e 

interpretações destes decisores de topo afetam todas as opções estratégicas da entidade 

(Child & Hsieh, 2014).  Frequentemente, as PMEs apresentam políticas e procedimentos 

administrativos mal desenvolvidos e têm uma tendência para tomar as suas decisões de forma 

não sistemática (Brouthers & Nakos, 2005). 

McDougall et al. (1994) destacam a importância e impacto da rede no processo de 

internacionalização de pequenas empresas, muitas vezes utilizada para reduzir as assimetrias 

de informação (Child & Hsieh, 2014). Contudo, Martin & Coviello (2015) defendem que a 

internacionalização das PMEs não é, exclusivamente, justificada pelas relações que estas 

mantêm com o seu meio envolvente. Estas empresas têm, também - à semelhança do que se 



 36 

verifica com as grandes empresas - preocupações com a minimização dos custos e com a 

internalização de recursos estratégicos.  

Vários autores (Viviers & Calof, 2002) defendem que o processo de expansão 

internacional das PMEs é um processo incremental de aumento de conhecimento e 

comprometimento com os mercados externos, tal como evidencia o modelo de Uppsala. Bell 

(1995) reitera que a abordagem ao mercado internacional e a escolha do modo de entrada, 

no caso das pequenas empresas, é dependente das relações estabelecidas com os seus 

stakeholders.  

Analogamente ao que se verifica com a maioria das empresas, estudos mostram que uma 

PME que recorra a um modelo de seleção de mercados bem estruturado e fundamentado 

tem uma melhor performance no mercado externo (Brouthers & Nakos, 2005). Contudo, 

alguns autores sugerem que, habitualmente, as PMEs consideram que modelos de seleção de 

mercados sistematizados são muito complexos (Oey et al., 2018) e, por isso, realizam este 

processo tendo por base a sua intuição ou analisam apenas um número reduzido de mercados 

tendo por base informações qualitativas (Denis & Papadopoulos, 1988). 

Relativamente aos fatores por trás da decisão de seleção de mercados, Dow (2015) 

reitera que grandes empresas são menos afetadas por determinantes como a distância 

psicológica. Tal deve-se ao facto de estas terem uma maior capacidade e um maior número 

de recursos para obter informações. Assim, as PMEs são mais sensíveis a determinantes 

como a distância psicológica para selecionar os países que pretendem abordar (Andersen & 

Buvik, 2002). 

Relativamente ao modo de entrada em mercados externos, a literatura revela que os 

principais modos de entrada utilizados por PMEs privadas são a exportação ou o IDE 

(Wright et al., 2007). 

1.1.4.4. A Influência da Digitalização e do E-commerce na Expansão Internacional 

 
O fenómeno da digitalização afeta a forma como os negócios internacionais se realizam, 

criando uma série de oportunidades mas, simultaneamente, desafios para as empresas. O 

desenvolvimento das TIC, conjugado com o crescente uso da internet à escala mundial 

estimula a diminuição das barreiras ao comércio internacional. Esta questão torna-se 

particularmente relevante no caso das PMEs que, comparativamente às grandes empresas, 
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têm recursos limitados e, desta forma, adquirem a flexibilidade necessária para analisar os 

mercados internacionais e, posteriormente, abordá-los (Katsikeas, Leonidou, & Zeriti, 2019). 

Katsikeas et al. (2019) apontam vários dos aspetos positivos decorrentes da digitalização, 

destacando o facto de permitir estabelecer e desenvolver relações com o cliente em mercados 

distantes – independentemente de fatores económicos, políticos ou culturais. 

Permite, também, a recolha de informações disponibilizadas online por instituições 

confiáveis para o estudo dos consumidores, concorrentes e das condições ambientais para 

diferentes países potenciais auxiliando e contribuindo, desta forma, para um processo de 

tomada de decisão informado. Possibilita a gestão das transações comerciais de forma mais 

rápida e com menos custos, bem como simplifica a forma como a coordenação dos negócios 

internacionais é feita, nomeadamente, ao nível da transferência eletrónica de dados. Desta 

forma, fatores como a distância geográfica e psicológica perdem importância. 

A utilização de tecnologias digitais veio eliminar e contornar várias barreiras ao comércio 

internacional ao nível da análise de mercados estrangeiros, da identificação de oportunidades 

e da comunicação e interação com clientes e parceiros que são amplamente referidas como 

um obstáculo ao desenvolvimento de operações internacionais.  Por outro lado, a era digital 

intensificou a concorrência a nível global nos mercados, dado que faz com que, cada vez 

mais, empresas de diferentes geografias se sintam estimuladas a abordar os mercados 

internacionais. Note-se, também, que existem diferenças marcantes entre os países em 

relação à sua infraestrutura tecnológica e de comunicação limitando, por isso, a extensão em 

que as tecnologias podem ser utilizadas – questão que deve ser considerada pelas empresas 

quando definem as suas estratégias de internacionalização (Katsikeas et al., 2019). 

Zain & Ng (2006) sugerem que empresas envolvidas em atividades de e-commerce têm 

vantagens nos processos de internacionalização. Alguns autores alegam que contrariamente 

às empresas com modelos mais tradicionais, a distância cultural tem um impacto reduzido 

na internacionalização de empresas envolvidas em atividades de e-commerce (Sakarya et al., 

2007).  

Organizações que têm as suas atividades baseadas em tecnologias digitais experimentam, 

habitualmente, um processo de internacionalização muito mais rápido do que o das empresas 

tradicionais. Coeurderoy & Murray (2008) sugerem que estas entidades não seguem o 

processo incremental de aprendizagem descrito no modelo de Uppsala. Estes autores 

justificam o rápido processo de internacionalização destas empresas com base no facto da 

procura doméstica ser insuficiente e com base na ideia de que o potencial de vendas no 
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mercado externo permite dar resposta à concorrência interna. Ou seja, a motivação base 

destas empresas para a internacionalização é uma estratégia defensiva. Outra interpretação 

da rápida internacionalização de entidades baseadas em tecnologias digitais remete para uma 

estratégia mais proactiva em que as empresas veem na internacionalização oportunidades 

adicionais. O acelerado processo de internacionalização destas empresas deriva, também, do 

facto de serem entidades altamente dinâmicas e empreendedoras. 

Contudo, estas empresas correm um risco adicional associado à complexidade e 

intangibilidade da componente tecnológica do seu produto ou serviço. Isto deve-se ao facto 

de haver uma grande facilidade em imitar este tipo de produtos. Assim, estas empresas veem 

os seus custos de transação e entrada em novos mercados acrescidos. Um dos fatores mais 

considerados no processo de seleção de mercados deste tipo de empresas é a clareza com 

que os direitos de propriedade estão definidos por lei no país externo, ou seja, o ambiente 

regulatório do país - sendo que há maior probabilidade de ser escolhido um mercado que 

disponha de um sistema regulatório claro (Child & Hsieh, 2014; Coeurderoy & Murray, 

2008). 

Em relação ao impacto da digitalização nos modos de entrada em mercados 

internacionais, no que concerne à exportação, este fenómeno permite realizar atividades de 

exportação de forma mais fácil e eficaz, uma vez que as tecnologias permitem uma 

comunicação mais ágil com o exterior e uma redução dos custos na exportação dos produtos. 

Adicionalmente, a facilidade de aquisição e análise de múltiplas informações sobre os 

mercados internacionais permitem um melhor e mais amplo conhecimento do cliente, bem 

como uma monitorização mais próxima destas operações. Em relação a empresas que optem 

pela realização de IDE, a digitalização impacta a penetração no mercado alvo através da 

utilização de abordagens de marketing online, bem como facilita a comunicação entre a 

empresa-mãe e as subsidiárias estrangeiras (Katsikeas et al., 2019).  
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1.2. Análise Bibliométrica  

 
Ao longo do presente capítulo irá ser apresentada uma explicação da abordagem 

metodológica selecionada para compreender e explorar o tema em estudo. Optou-se por 

realizar uma análise bibliométrica, de forma a ser possível identificar e analisar de forma 

sistemática, exaustiva e rigorosa os trabalhos/estudos relevantes no âmbito da pesquisa. Tal 

possibilita dar uma contribuição quantitativa, e colmatar a ausência de estudos bibliométricos 

nesta área. Bem como complementar com uma contribuição original a revisão de literatura 

anteriormente apresentada.  

1.2.1. Metodologia  

 
A metodologia utilizada consiste numa análise bibliométrica sobre a seleção de mercados 

para a internacionalização, procurando avaliar e compreender diferentes aspetos na literatura, 

as principais tendências e aspetos analisados, quais os autores, artigos e periódicos científicos 

mais influentes e mais citados.  

A aplicação de técnicas bibliométricas permitir-nos-á compreender o estado da arte da 

literatura sobre a seleção de mercados para a internacionalização e encontrar potenciais 

lacunas e limites do conhecimento. As técnicas bibliométricas têm aplicação universal em 

diferentes áreas do conhecimento sendo da responsabilidade do investigador adequá-las à 

sua necessidade e objeto de estudo (de Oliveira, Silva, Juliani, Barbosa, & Nunhes, 2019). 

O termo bibliografia estatística foi utilizado pela primeira vez por E. Wyndham Hulme 

em 1923 (Hulme, 1923). Alguns autores notam que a bibliometria corresponde à aplicação 

de métodos matemáticos e estatísticos a livros e outros meios de comunicação. Trata-se de 

um termo que se refere a estudos que visam quantificar a escrita em determinada área do 

conhecimento (Pritchard, 1969).  Outra definição refere que a bibliometria é a exposição 

estatística ou quantitativa da literatura (Nicholas & Ritchie, 1978). Em suma, a pesquisa e 

mensuração de informação relativa a dados de publicações sobre determinada área e de 

citações é designada de bibliometria (Broadus, 1987). A análise bibliométrica utiliza dados 

quantitativos em relação ao número de publicações e aos seus autores, bem como utiliza 

informação quantitativa para mensurar as publicações e citações feitas por forma a medir o 

output de pesquisas feitas a nível individual, por equipas e por países conseguindo, assim, 
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mapear o desenvolvimento de novo conhecimento ao longo do tempo (Manriquez, Andino-

Navarrete, Cataldo-Cerda, & Harz-Fresno, 2015; OECD, 2013). 

1.2.1.1. Bases de Dados e Método de Extração 

 
Após a definição da área de estudo, o próximo passo consiste na escolha/definição das 

bases de dados mais adequadas. Esta questão é fundamental dado que a validade e qualidade 

da análise está altamente dependente da qualidade e do reconhecimento que as plataformas 

utilizadas têm. Existem duas bases de dados reconhecidas internacionalmente e largamente 

utilizadas para obter uma análise a este nível: a Web of Science e a Scopus - e serão estas as 

utilizadas no presente trabalho.  

A Web of Science, desenvolvida pela Thomson Scientific e atualmente pertencente ao grupo 

Clarivate Analytics, foi lançada em 1997 e disponibiliza publicações desde 1900 até ao presente. 

A plataforma permite acesso a mais de 1,9 mil milhões de referências. Mais de 9000 

instituições académicas, corporativas e governamentais recorrem à WoS para desenvolver 

pesquisas de elevada qualidade e tomar decisões de forma mais informada e consciente (WoS, 

2020b). 

A Scopus foi desenvolvida pela Elsevier e fornece uma cobertura temporal desde 2004 até 

ao momento, incluindo conteúdos de mais de 5000 editoras internacionais, 75 milhões de 

publicações e 16 milhões de autores, disponibilizando referências anteriores a 1970 (Scopus, 

2020). 

As duas plataformas permitem inserir uma série de filtros que visam focar/direcionar a 

pesquisa dentro das palavras-chave escolhidas, sendo, nomeadamente, permitida uma 

filtragem por ano de publicação, área, tipo de documento e língua. Quer a WoS, quer a Scopus, 

constituem bases de dados multidisciplinares permitindo construir a pesquisa com base numa 

análise bibliométrica mais consistente (Falagas, Pitsouni, Malietzis, & Pappas, 2008). 

Após a definição das bases de dados bibliográficas, definimos um conjunto de palavras-

chave relevantes, detalhadas na Tabela 3, para o estudo da seleção de mercados para a 

internacionalização, e combinámo-las com “Market Selection”, de modo a incluir todas as 

publicações relevantes neste tema.  

  



 41 

Tabela 3. Palavras-Chave Pesquisadas nas Bases de Dados 

Palavras-Chave 

“Market  

Selection” 
AND 

"Internationalization" or “Foreign Markets” 

"Multinational"  
“Firms” or “SME” or “Small and Medium Enterprise” 

“Entry Modes” or “Modes of Entry” 

“Exports” or "Contractual Modes" or "Contractual Forms" or "Licensing" or 

"Subcontracting" or "Management Contracts" or "Turnkey Projects" 

“Distance” or “Cultural Distance” or “Psychic distance" 

“FDI” or “Foreign Direct Investment” 

“Decision” or “Strategy” 

“Emerging Markets” 

“Incentives” or “Financial Incentives” or “Fiscal Incentives” 

“Globalization” 

“Motivations” or “Assets Seeking” or “Market Seeking” or “Resources Seeking” or 

“Efficiency Seeking” 

“Entry Barriers” or “Barriers to Entry” 

"Digital Platforms" or “Industry 4.0” or “E-commerce” or “Eletronic Commerce” or 

“Industrial Revolution” 

 

 

A extração foi realizada a 18 de Janeiro de 2021. A pesquisa foi restrita às seguintes áreas: 

na WoS, restringimos a Negócios, Economia, Finanças, Gestão, Finanças Empresariais e 

Relações Internacionais, e na Scopus restringimos a pesquisa a Negócios, Gestão e 

Contabilidade e Economia, Econometria e Finanças. Os resultados das duas pesquisas são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultados da Pesquisa nas Bases de Dados 

Palavras-Chave WoS Scopus WoS 

+ 

Scopus 

Duplicados Total 

Resultados 220 365 585 177 408 

 

 

Foi, também, colocada, aquando da extração, uma restrição quanto ao tipo de 

documento que se pretendia extrair - Article ou Review Article – pois são publicações de maior 

credibilidade, sujeitas a uma revisão independente por parte de periódicos científicos 

Fonte: Elaboração Própria 

Fonte: Elaboração Própria 
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internacionalmente reconhecidos. Ao estarem sujeitas ao escrutínio de peritos científicos da 

área proporcionam uma fonte de informação fiável (González-Albo & Bordons, 2011). E, 

por último, uma restrição em relação à língua do documento - Inglês, Português, Espanhol 

ou Italiano – de forma a possibilitar o entendimento claro do idioma e conteúdo da 

publicação.  Refira-se que a maioria dos documentos se encontram publicados em Inglês.  

Na análise, foram considerados os resultados da pesquisa, que foi exportada para um 

documento Excel contemplando os seguintes campos: Nome dos autores; Título do artigo; 

Ano de Publicação; Título da Fonte; Número total de citações; Resumo; Palavras-chave do 

autor; Palavras-chave indexadas; Tipo de documento; Base de Dados; Link; Referências. Na 

extração das duas bases de dados obtiveram-se 585 publicações, das quais 177 correspondiam 

a duplicações entre as bases de dados e obtivemos, assim, 408 publicações para análise.  

Posto isto, foi efetuada uma análise a todos os títulos, resumos e palavras-chave das 

publicações extraídas e, quando necessário, à publicação integral, de forma a descartar 

publicações que não fossem relevantes para o tema em estudo. Assim, 272 publicações foram 

consideradas pertinentes para a investigação e 136 foram excluídas da análise por não se 

enquadrarem na área do conhecimento em estudo. 

A presente investigação recorreu, para a realização de algumas análises, ao software: 

VOSViewer. O VOSViewer é uma ferramenta que permite construir e visualizar redes 

bibliométricas (VOSViewer, 2020). Para tal, foi necessário incluir todos os artigos, de forma 

uniformizada num documento CSV, de forma a que o software tivesse capacidade de efetuar 

a sua leitura e análise. É relevante referir que a extração inicial das publicações da Scopus é 

disponibilizada num ficheiro CSV. Por isso, de forma a possibilitar a inclusão de todas as 

publicações num só ficheiro, bem como a sua análise conjunta, foi efetuada uma análise de 

todos os artigos que tinham sido extraídos da WoS e que não estavam presentes na extração 

da Scopus.  Posteriormente, efetuamos uma verificação de quais destes artigos estavam 

disponíveis na base de dados da Scopus, incluindo-os em tal extração. Em relação aos artigos 

que estavam apenas presentes na WoS, foram inseridos manualmente, no formato correto, 

num ficheiro Excel posteriormente convertido em CSV de forma a, mais tarde, compilar 

todos os ficheiros num só e submeter à análise no VOSViewer. Desta forma, foi possível 

garantir que não existe nenhum artigo da WoS que não esteja contemplado nas análises feitas 

com recurso a este software.  

Na Figura 7 pode observar-se um fluxograma que esquematiza todas as fases do 

processo metodológico supramencionado.  
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1.2.2. Análise das Principais Caraterísticas da Literatura 

 

Nesta secção exploram-se os resultados da análise bibliométrica sobre a seleção de 

mercados para a internacionalização.  Através de uma análise das principais tendências de 

investigação, poderemos avaliar melhor o estado atual e a evolução desta área do 

conhecimento, identificar quais as limitações da literatura e contribuir para investigações 

futuras. 

Este subcapítulo está dividido em: (1) Tipo de Publicações; (2) Temáticas Focadas na 

Literatura Revista; (3) Evolução Cronológica da Literatura; (4) Número de Estudos por 

Categoria; (5) Número de Publicações por foco geográfico; (6) Principais Tópicos Referidos 

na Literatura de Seleção de Mercados; (7) Revistas com mais Publicações em Seleção de 

Mercados; (8) Ranking das Publicações mais Citadas e, por fim, (9) Ranking dos Autores 

mais Influentes.  

1.2.2.1. Tipo de Publicações 

 
Como se pode ver na Figura 8 as publicações em análise subdividem-se entre Articles e 

Reviews, sendo que cerca de 95,2% (259 publicações) da literatura corresponde a Articles. 
 

                 Figura 8. Número de Publicações por Tipo de Documento 
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1.2.2.2. Temáticas Focadas na Literatura Revista (por frequência absoluta e por 

tipo de publicação) 

 
Através de uma análise cuidada da literatura extraída, que implicou a leitura do título, 

palavras-chave, resumo e, por vezes, do documento integral, foi possível fazer uma 

classificação dos artigos de acordo com a temática abordada. Tendo em consideração aspetos 

fulcrais associados ao processo de internacionalização e os tópicos mais referidos na literatura 

desta área do conhecimento foram distinguidos os seguintes focos/temas de pesquisa: (1) 

Teorias e Modelos de Internacionalização; (2) Seleção de Mercados para a 

Internacionalização; (3) PMEs e Seleção de Mercados para a Internacionalização, 

reportando-se a estudos que abordam a seleção de mercados na ótica das PMEs; (4) 

Motivações para a Internacionalização; (5) Modos de Estabelecimento e Seleção de Mercados 

para a Internacionalização; (6) Modos de Entrada e Seleção de Mercados para a 

Internacionalização; (7) Modelos de Abordagem ao Processo de Seleção de Mercados para a 

Internacionalização; (8) Mercados Emergentes e Seleção de Mercados para a 

Internacionalização; (9) Digitalização e Seleção de Mercados, que se remete a documentos 

que abordam o impacto da digitalização e e-commerce no processo de seleção de mercados; 

(10) Definição de Parceiros no mercado de destino.  

Na Figura 9 pode observar-se a distribuição dos artigos tendo em conta esta divisão 

temática. Cerca de 46,3% das publicações analisadas abordam o processo de seleção de 

mercados como um todo, 11,8% debruçam-se sobre a análise do processo de 

internacionalização das PME. 11,8% das publicações recaem sobre a análise ou 

desenvolvimento de modelos para a seleção de mercados, 9,6% focam-se no estudo das 

teorias e modelos para a internacionalização. 5,5% analisam os modos de entrada e 

estabelecimento nos mercados externos, 5,5% avaliam o impacto da digitalização neste 

processo. 4% centram-se nas motivações para a internacionalização. 3% estudam o papel dos 

mercados emergentes nos processos de seleção de mercados e internacionalização, e, por 

fim, 2,6% das publicações discutem a temática da definição de parceiros nos mercados 

estrangeiros. 
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Figura 9. Número de Publicações de Acordo com o Foco da Pesquisa 

  
 
 

As publicações analisadas correspondem, na sua maioria, em todos os temas em análise 

a Articles, conforme é possível confirmar através da Figura 10.  

 
Figura 10. Tipo de Documento de Acordo com o Foco da Pesquisa 
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11, atingindo o seu pico em 2020 com 25 publicações. Registou-se uma clara tendência de 

crescimento entre 2016 e 2020. 

Cerca de 33,5% (91 publicações) da literatura foi publicada após 2015 e, desde aí, tem 

ocorrido um crescimento médio de 21%/ano.  

A publicação mais antiga sobre esta área do conhecimento é de 1978. Neste ano, Ayal e 

Zif publicaram o artigo “Competitive Market Choices Strategies in Multinational Marketing”, que se 

concentra no estudo dos critérios e estratégias para a seleção e entrada em novos mercados 

(Ayal & Zif, 1979). 

 

 

 
 
 

1.2.2.4. Número de Publicações por Categoria 

 

Ao analisar a literatura existente sobre o presente tema, é indispensável analisar as 
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Silva & Teixeira (2011); Pato & Teixeira (2016) classificando os artigos de acordo com o 

principal método de investigação em: conceptual, apreciativo (ou discursivo), empírico e 

formal. É considerada uma publicação de carácter conceptual aquela que se centre no 

desenvolvimento teórico não apresentando dados ou análises. Por outro lado, trata-se de 
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Figura 11. Evolução Cronológica da Literatura 
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Figura 12, infere-se que a maioria dos artigos (63,2%) adotam uma metodologia empírica. A 

abordagem formal é adotada por 23,5% das publicações analisadas. Cerca 8,5% e 4,8% da 

literatura adotam, respetivamente, uma metodologia conceptual e apreciativa. 

 
 Figura 12. Número de Publicações por Categoria 

 
 
 

Adicionalmente, quando examinamos as diferentes categorias de publicações de acordo 

com os diferentes focos da pesquisa compreendemos que, em todos os temas, há uma 

prevalência de abordagens teóricas, tal como se pode ver na Tabela 5. 
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 Empírico Formal Conceptual Apreciativo/Discursivo 
Definição de Parceiros no Mercado de 
destino 5 2 0 0 

Digitalização e Seleção de Mercados 10 3 2 0 

Mercados Emergentes e Seleção de 
Mercados para a Internacionalização 7 0 0 1 

Modelos de Abordagem ao Processo de 
Seleção de Mercados para a 
Internacionalização 

12 17 1 2 

Modos de Entrada e Seleção de Mercados 
para a Internacionalização 5 1 5 2 

Modos de Estabelecimento e Seleção de 
Mercados para a Internacionalização 1 0 1 0 

Motivações para a Internacionalização 6 3 0 2 
PMEs e Seleção de Mercados para a 
Internacionalização 24 3 4 1 

Seleção de Mercados para a 
Internacionalização 79 34 9 4 

Teorias e Modelos de Internacionalização 23 1 1 1 

Fonte: Elaboração Própria 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 5. Número de Estudos por Tema de Acordo com a Categoria 

Fonte: Elaboração Própria 



 49 

aspetos como a sua relevância e carácter estratégico no âmbito da internacionalização e 

sucesso da empresa neste processo. Existe uma clara escassez, em todos os subtemas 

identificados, de publicações que adotem uma metodologia apreciativa (ou discursiva). 

 
Figura 13. Publicação por Categoria de Acordo com o Foco da Pesquisa 
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Na   Figura 14 é possível observar a distribuição do número de estudos por geografia, 

tendo apenas em consideração publicações que se dedicam à análise de dados de um só país 

(191 publicações).  

 
  Figura 14. Publicações por Foco Geográfico 
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abordagens metodológicas apresentadas nas palavras-chave de cada publicação e o tópico 

“outras” corresponde a um grupo cujas palavras-chave não foram consideradas pertencentes 

a um tema relevante para este estudo. 

Na análise que se segue não se consideraram nem as palavras-chave relativas às 

metodologias utilizadas no desenvolvimento de cada publicação - uma vez que, esta análise 

já foi feita em secções anteriores - nem o tópico “outras” - corresponde a palavras-chave 

irrelevantes para a análise, isto é, que constituem termos não associados ao tema em estudo 

neste trabalho. O número de palavras-chave que não será explorado – soma entre as palavras-

chave referentes a metodologias e os termos incorporados em “outros” - é apresentado na 

Tabela 6, representando 62,4% (714) das 1144 palavras-chave referidas anteriormente.  

 
Tabela 6. Principais Tópicos Abordados na Literatura 

Principais Tópicos Nº de Keywords 

Seleção de Mercados/Seleção de Mercados Internacionais 153 

Determinantes de Decisão 84 

Internacionalização/ Globalização 50 

Modos de Entrada/ Modos de Estabelecimento 39 

Pequenas e Médias Empresas/ PMEs 18 

Seleção de Parceiros/ Parcerias/ Alianças/ Network 12 

Modelos de Internacionalização 10 

Mercados Emergentes/ Países em Desenvolvimento 9 

Digitalização/ Plataformas Digitais/ E-commerce 6 

Metodologias do Artigo 24 

Outras 690 

Total Keywords Não Consideradas na Análise 714 

% Keywords Não Consideradas 62,4% 

 

 
Cada tópico principal integra várias palavras-chave relacionadas, ou seja, é possível que 

duas palavras-chave diferentes de uma mesma publicação pertençam ao mesmo tópico 

principal.  As palavras-chave mais relevantes são apresentadas na Figura 15.  

Consideramos como sendo de elevada importância palavras-chave que surgiram mais de 

cinco vezes - pois considera-se que a referência 5 vezes a um determinado tópico revela a 

sua importância e, deste modo, conseguimos incorporar e proporcionar uma análise 

relativamente vasta às palavras-chave de maior relevância - ou seja, que foram identificadas 

em cinco publicações ou mais - 43 palavras-chave cumprem este requisito. Entre estas, a 

maioria pertence ao tópico principal sobre seleção de mercados. A análise, no seu conjunto, 

Fonte: Elaboração Própria 
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permite concluir que há um elevado número de estudiosos a debruçarem-se sobre seleção de 

mercados para a internacionalização (156) e sobre as suas determinantes (84). Há uma clara 

escassez de publicações no que toca ao desenvolvimento de trabalhos que incluam uma 

análise do papel, quer dos países emergentes, quer da digitalização no processo de seleção de 

mercados para a internacionalização.  

 

Figura 15. Palavras-Chave com mais de 5 Referências na Literatura 
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A análise gráfica da sobreposição da rede das palavras-chave, na Figura 16, evidencia a 

diversidade de temas em análise, sendo possível identificar quatro grupos ou clusters. 

O primeiro grupo concentra-se na seleção de mercados para a internacionalização em 

geral, revelando preocupação com o estudo das condições de mercado que influenciam a 

seleção do mercado alvo, bem como questões como a seleção do modo de entrada nos 

mercados externos. O segundo grupo desenvolve-se em torno de todo o processo de 

internacionalização envolvendo-se no estudo de questões associadas aos modelos de 

internacionalização e dimensão de empresas, nomeadamente, o processo de 

internacionalização no âmbito das PMEs, estuda também o impacto da rede de contactos e 

dos mercados emergentes neste processo. O terceiro grupo centra-se nas estratégias de 

internacionalização e, concretamente, no processo de tomada de decisão. Por fim, o quarto 

grupo recai sobre questões como os modelos de internacionalização, os modos de entrada e 

algumas das principais determinantes de todo o processo de internacionalização. 

 

                         Figura 16. Palavras-Chave mais Referidas na Literatura 

 
 
 

1.1.2.7. Periódicos Científicos com mais Publicações  

 
Esta subsecção apresentará uma análise das revistas científicas mais influentes na Seleção 

de Mercados para a Internacionalização, através de uma análise ao número de publicações 

Fonte: Elaboração Própria, com recurso ao software VOSViewer 
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por periódico científico na nossa base de dados e do seu impacto na literatura, medido através 

dos fatores de impacto da WoS e Scopus.  A Tabela 7 exibe as revistas com mais de 3 

publicações sobre a temática em estudo – consideramos que o facto de uma revista científica 

ter diversas publicações relevantes nesta área lhe confere uma certa importância. 

Globalmente, as publicações consideradas estão distribuídas por 169 revistas diferentes. 

Entre estas 169 revistas, consideramos as que apresentam mais de 3 publicações (19) 

correspondendo a cerca de 34,19% (93 publicações) do total de publicações (272) da nossa 

base de dados.  

O fator de impacto JCR – Journal Citation Reports da WoS constitui uma ferramenta 

estatística da frequência média em que, num determinado período, o artigo foi citado (WoS, 

2020a). Assim, o JCR de 2019 corresponde à divisão dos artigos publicados entre 2017 e 

2018 pelo número total de publicações nesse período. Por sua vez, o SJR da Scopus é, também, 

uma ferramenta quantitativa que permite avaliar revistas de acordo com as suas citações e 

publicações. Calcula-se com base nas citações do ano em análise divididas pelas publicações 

dos três anos anteriores (Scimago, 2020). 

Cerca de 19 (11,24%) das 169 revistas analisadas publicaram, pelo menos, 3 estudos 

sobre Seleção de Mercados para a Internacionalização. Tão relevante como identificar as 

revistas que mais publicaram na área em estudo é analisar o seu impacto na comunidade 

científica. Esta questão pode ser analisada através dos fatores de impacto das bases de dados 

utilizadas (WoS e Scopus). 

Estes periódicos científicos publicam sobre diferentes áreas – Business and International 

Management; Marketing Finance; Economics and Econometrics; Management of Technology and 

Innovation; Strategy and Management; Business and International Management; Management and 

accounting; Geography, Planning and Development; Political Science and International Relations; 

Management Science and Operations Research; Strategy and Management; entre outras - como é 

possível compreender na Tabela 7, através da última coluna que indica a área em que cada 

periódico científico dispõe de publicações. 

O periódico científico líder no ranking de publicações, é a International Business Review, 

com 16 publicações. O segundo lugar é ocupado pela International Marketing Review com 10 

publicações. 
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Tabela 7. Revistas com mais de 3 Publicações em Seleção de Mercados 

Periódico  
Científico 

Nº de 
Publicações 

Nº de 
Citações 

Fator de 
Impacto 
SJR 2019 

Fator de 
Impacto 
JCR 2019 

Áreas 

International 
Business Review 16 1384 1,453 3,953 

Business and International 
Management; Marketing; 
Finance 

International 
Marketing 
Review 

10 428 1,249 2,907 
Business and International 
Management, Economics and 
Econometrics; Marketing 

Industrial and 
Corporate 
Change 

9 404 1,12 1,981 Economics and Econometrics 

European 
Journal of  
Marketing 

5 118 1,033 2,135 Marketing 

Journal of  
International 
Business Studies 

5 695 4,994 9,158 

Business and International 
Management; Business, 
Management and accounting; 
Economics and Econometrics; 
Management of  Technology 
and Innovation; Strategy and 
Management 

Journal of  
Evolutionary 
Economics 

5 40 0,608 1,433 
Business, Management and 
Accouting; Economics and 
Econometrics 

Industrial 
Marketing 
Management 

5 224 2,984 4,695 Marketing 

Journal of  
International 
Marketing 

4 766 2,19 4,475 
Business and International 
Management; Economics and 
Econometrics; Marketing 

Small Business 
Economics 4 224 1,929 4,803 

Business, Management and 
Accouting; Economics and 
Econometrics 

European 
Business Review 3 43 0,599 - 

Business and International 
Management; Business, 
Management and accounting 

International 
Journal of  
Business 
Excellence 

3 9 0,3 - 
Business and International 
Management; Strategy and 
Management 

International 
Journal of  
Emerging 
Markets 

3 74 0,367 1,022 
Business and International 
Management; Business, 
Management and accounting 

Journal of  Food 
Products 
Marketing 

3 9 0,477 - Business and International 
Management; Marketing 

Journal of  
Global Marketing 3 71 0,368 - Business and International 

Management; Marketing 
Journal of  
Mathematical 
Economics 

3 35 0,944 0,746 Applied Mathematics; 
Economics and Econometrics 

Journal of  Small 
Business 
Management 

3 158 1,561 3,461 

Business, Management and 
Accounting; Management and 
Technology and Innovation; 
Strategy and Management 

Regional Studies 3 243 1,543 3,312 Environmental Studies; Social 
Sciences 

Research Policy 3 243 3,246 5,351 

Engineering; Management of  
Technology and Innovation; 
Management Science and 
Operations Research; Strategy 
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and Management 

Thunderbird 
International 
Business Review 

3 187 0,649 - 

Business and International 
Management; Geography, 
Planning and Development; 
Political Science and 
International Relations 

 

 

Através da Figura 17, compreende-se que o Journal of International Business Studies é o que 

apresenta o maior fator de impacto JCR e SJR sendo um períodico científico particularmente 

influente em publicações sobre: Business and International Management; Business, Management and 

Accounting; Economics and Econometrics; Management of Technology and Innovation; Strategy and 

Management.  
 

 Figura 17. Revistas Científicas com mais Publicações em Seleção de Mercados e Respetivos 
Fatores de Impacto 

 
 
 

1.1.2.8. Publicações mais Citadas 

 
O estudo das publicações mais citadas constitui um dos aspetos mais relevantes a 

analisar numa revisão bibliométrica que visa avaliar o desempenho da literatura.  

A Tabela 8 evidencia as 25 publicações mais influentes, de entre as incluídas na base de 

publicações extraída, tendo por base o número de citações. Existem 49 publicações com mais 

de 50 citações e 24 com mais de 100 citações.  
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Os artigos mais citados são “Relationship marketing in consumer markets: Antecedents and 

consequences” de Sheth & Parvativar, publicado no Journal of the Academy of Marketing Science, em 

1995, contando com 910 citações e “Network relationships and the internationalisation process of 

small software firms” de Coviello & Munro, publicado em 1995 na International Business Review, 

contando com 842 citações.   

 

Tabela 8. Ranking das 25 Publicações mais Citadas 
Rank Publicação Autor Ano Revista Citações 

1 
Relationship marketing in consumer 
markets: Antecedents and 
consequences 

Sheth J.N., 
Parvatiyar 
A. 

1995 

Journal of the Academy of 
Marketing Science: Official 
Publication of the Academy of 
Marketing Science 

910 

2 
Network relationships and the 
internationalisation process of small 
software firms 

Coviello 
N., Munro 
H. 

1997 International Business Review 842 

3 
Developing a multidimensional 
instrument to measure psychic 
distance stimuli 

Dow D., 
Karunaratn
a A. 

2006 Journal of International 
Business Studies 435 

4 
Born global or gradual global? 
Examining the export behavior of 
small and medium-sized enterprises 

Moen Ø., 
Servais P. 2002 Journal of International 

Marketing 365 

5 Firm productivity and export markets: 
A non-parametric approach 

Delgado 
M.A., 
Farinas 
J.C., Ruano 
S. 

2002 Journal of International 
Economics 310 

6 Entrepreneurship and the process of 
firms' entry, survival and growth 

Santarelli 
E., Vivarelli 
M. 

2007 Industrial and Corporate 
Change 261 

7 
Internationalization of service SMEs: 
An integrated perspective from the 
engineering consulting sector 

Coviello 
N.E., 
Martin 
K.A.-M. 

1999 Journal of International 
Marketing 200 

8 The role of entrepreneurship in us job 
creation and economic dynamism 

Decker R., 
Haltiwange
r J., Jarmin 
R., Miranda 
J. 

2014 Journal of Economic 
Perspectives 200 

9 A Benefit-based Segmentation of a 
Nonresident Summer Travel Market 

Loker L.E., 
Perdue 
R.R. 

1992 Journal of Travel Research 184 

10 Learning, market selection and the 
evolution of industrial structures 

Dosi G., 
Marsili O., 
Orsenigo 
L., 
Salvatore 
R. 

1995 Small Business Economics 176 

11 A note on psychological distance and 
export market selection Dow D. 2000 Journal of International 

Marketing 174 

12 The impacts of network relationships 
on SMEs' internationalization process 

Zain M., 
Ng S.I. 2006 Thunderbird International 

Business Review 171 

13 

Internationalization of small and 
medium-sized enterprises (SMEs) and 
international entrepreneurship: A 
critique and policy implications 

Wright M., 
Westhead 
P., 
Unbasaran 
D. 

2007 REGIONAL STUDIES 166 

14 Benefit segmentation of Japanese 
pleasure travelers to the USA and 

Jang S.C., 
Morrison 2002 Tourism Management 131 
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Canada: Selecting target markets based 
on the profitability and risk of 
individual market segments 

A.M., 
O’Leary 
J.T. 

15 
The role of systematic international 
market selection on small firms' 
export performance 

Brouthers 
L.E., 
Nakos G. 

2005 Journal of Small Business 
Management 130 

16 An empirical study of high performance 
HRM practices in Chinese SMEs 

Zheng C., 
Morrison 
M., O'Neill 
G. 

2006 International Journal of Human 
Resource Management 130 

17 
Speed of the internationalization 
process: The role of diversity and 
depth in experiential learning 

Casillas 
J.C., 
Moreno-
Menéndez 
A.M. 

2014 Journal of International 
Business Studies 119 

18 Strategies of effective low share 
businesses 

Woo 
Carolyny.Y.
, Cooper 
A.C. 

1981 Strategic Management Journal 112 

19 

Regulatory environments and the 
location decision: Evidence from the 
early foreign market entries of new-
technology-based firms 

Coeurderoy 
R., Murray 
G. 

2008 Journal of International 
Business Studies 109 

20 The impact of corporate behavior on 
perceived product value 

Creyer 
E.H., Ross 
Jr. W.T. 

1996 Marketing Letters 108 

21 

Escaping the prior knowledge 
corridor: What shapes the number and 
variety of market opportunities 
identified before market entry of 
technology start-ups? 

Gruber M., 
MacMillan 
I.C., 
Thompson 
J.D. 

2013 Organization Science 108 

22 
Market selection for international 
expansion: Assessing opportunities in 
emerging markets 

Sakarya S., 
Eckman 
M., 
Hyllegard 
K.H. 

2007 International Marketing Review 108 

23 
Inventory, taxonomy and assessment 
of methods for international market 
selection 

Papadopou
los N., 
Denis J.-E. 

1988 International Marketing Review 106 

24 

Decision mode, information and 
network attachment in the 
internationalization of SMEs: A 
configurational and contingency 
analysis 

Child J., 
Hsieh 
L.H.Y. 

2014 Journal of World Business 102 

25 
Market similarity and market selection: 
Implications for international 
marketing strategy 

Davidson 
W.H. 1983 Journal of Business Research 97 

 
 

1.1.2.9. Autores mais Influentes 

 
Nesta secção, será exposta uma análise aos autores das publicações presentes na nossa 

base de dados. Foi possível identificar 583 autores diferentes. O número de estudos 

desenvolvido por cada autor varia entre um e cinco, com cerca de 90,7% dos autores a 

publicaram apenas um trabalho na área. Apenas um autor (0,2% de 583) publicou cinco 

Fonte: Elaboração Própria 
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estudos. No total, 55 autores fizeram mais do que uma publicação sobre seleção de mercados 

para a internacionalização, conforme se pode ver na Tabela 9. 

 

Tabela 9.  Número de Publicações por Autor 

Número de Publicações Número de Autores 
Número de Publicações por 

Autor (%) 

1 529 90,7% 

2 42 7,2% 

3 10 1,7% 

4 2 0,3% 

5 1 0,2% 

 
 
 

Uma análise ao número de trabalhos por autor permite-nos medir o output científico de 

um investigador e, assim, a sua produtividade. Contudo, importa ressalvar que esta métrica 

não permite tirar conclusões em relação à importância dos trabalhos em causa.  

Deste modo, tendo em vista esta análise iremos, também, apresentar um índice 

desenvolvido por Hirsch (2005): h-index. Este índice tem como objetivo a medição da 

produção científica de um autor. O cálculo deste índice é feito da seguinte forma: “Um cientista 

tem h-index se h dos seus trabalhos, 𝑁!, tiverem pelo menos h citações cada um e os outros (𝑁! − ℎ), 

tiverem ≤ h citações cada um” (Hirsch, 2005, p. 16569), ou seja, se um autor tiver um h-index de 

50 isso significa que efetuou 50 publicações que receberam 50 ou mais citações.  

Na Tabela 10 apresentamos autores com duas ou mais publicações. Entre os 584 autores 

identificados, 55 cumprem este requisito. O h-index apresentado refere-se ao que consta na 

SCOPUS – visto que no decorrer da pesquisa e análise a este índice se constatou que na WoS 

não era apresentado para alguns autores, assim, desta forma, entendeu-se que, por uma 

questão de comparabilidade e harmonização nos resultados se deveria efetuar a pesquisa 

tendo por base apenas uma das bases de dados. 

  

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 10. Ranking dos Autores com mais Publicações em Seleção de Mercados 

Rank Autor 1 Nº 
Publicações 

H-
Index Rank Autor 2 Nº 

Publicações 
H-

Index 

1 John D. Dow 5 43 28 Maria Alejandra 
Gonzalez-Perez  2 9 

2 Giovanni Dosi 4 42 29 John C. 
Haltiwanger  2 38 

3 Federico Tamagni 4 10 30 Xinming He  2 12 
4 Nicholas Alexander 3 23 31 Thorsten Hens  2 17 
5 Paul A. Brewer 3 12 32 Adam J. Koch  2 3 
6 Lance E. Brouthers 3 28 33 Hongjiang Li  2 2 
7 Xiangting Hu 3 2 34 Sanxi Li  2 5 
8 Byoungho Ellie Jin  3 25 35 Shavin Malhotra  2 14 

9 Oscar Martín 
Martín  3 15 36 Matilde Milanesi  2 4 

10 Nicolas G. 
Papadopoulos 3 22 37 Curt B. Moore  2 12 

11 Klaus Reiner 
Schenk-Hoppé  3 17 38 Daniele 

Moschella  2 6 

12 Wilma Viviers  3 6 39 Hugh Munro 2 1 

13 Yingqi Wei  3 20 40 Gordon C. 
Murray  2 18 

14 Olga E. 
Annushkina  2 1 41 Patrick Musso  2 9 

15 Jose Jaime Baena-
rojas  2 7 42 Hayley Myers  2 9 

16 Greg R. Bell  2 10 43 Lionel Nesta  2 16 
17 Flora Bellone  2 8 44 Elia Oey  2 4 

18 Giulio Bottazzi  2 19 45 Richard R. 
Perdue  2 26 

19 Tamer S. Cavusgil  2 51 46 Michel Quéré  2 8 

20 Yijuan Chen  2 4 47 Mark Jonathan 
Rhodes  2 6 

21 Sylvie Kamala 
Chetty  2 25 48 Riaan Rossouw  2 7 

22 Michelle Lynn 
Childs  2 5 49 Sonia Ruano  2 5 

23 Luis Antonio Dib  2 3 50 Garry Sherriff   2 2 

24 Rian H. J. 
Drogendijk 2 14 51 Amila Buddhika 

Sirisena  2 2 

25 Molly J. Eckman  2 10 52 Ermie 
Steenkamp  2 2 

26 Igor V. Evstigneev  2 12 53 Paul Westhead  2 50 
27 Igor V. Filatotchev  2 45 54 Peter A. Wood  2 24 
    55 Mike T. Wright  2 95 

 
 

Através da análise da Tabela 10, compreendemos que os autores com mais publicações 

não correspondem aos autores com um maior h-index. Os quatro autores com um h-index 

mais elevado são: 

1. Mike T. Wright, da Imperial College Business School, com um total de publicações 

de 460 e 33 439 citações; 

2. Tamer S. Cavusgil, da University of South Australia, com 182 publicações e 12 974 

citações; 

Fonte: Elaboração Própria, com recurso ao software VOSViewer 
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3. Paul Westhead da Durham University Business School, com 107 publicações e 8529 

citações; 

4. Igor V. Filatotchev da King’s College London, com 148 publicações e 8354 citações.  

 

Autores como John D. Dow e Giovanni Dosi devem ser considerados visto que foram 

os que mais publicaram na área de estudo e apresentam, simultaneamente, um elevado h-

index, de 43 e 42, respetivamente. Isto permite concluir que estes são autores relevantes no 

estudo e desenvolvimento de conhecimento para a área do conhecimento de seleção de 

mercados para a internacionalização.  

 

Com a análise supra desenvolvida proporcionou-se uma revisão de literatura 

sistematizada aos principais temas sobre Seleção de Mercados para a Internacionalização, 

bem como uma análise alargada do atual estado da arte do tema em estudo. Em seguida será 

feita uma contextualização ao estágio curricular desenvolvido na entidade de acolhimento – 

Market Access - bem como se fornece um contributo para melhoria dos processos internos 

desta entidade – tendo por base a revisão de literatura apresentada.   
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2. Relatório de Estágio 

 
Ao longo deste capítulo será introduzida uma apresentação da entidade de acolhimento 

– Market Access - bem como serão detalhadas todas as atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio curricular.  

Uma recolha de informação junto da entidade permitiu detetar a necessidade e 

possibilidade de aprimoramento do atual modelo, utilizado pela Market Access, que auxilia 

os processos de seleção de mercados para a internacionalização. 

Posto isto, e dada a extrema importância do processo de seleção de mercados já 

enunciada anteriormente, no capítulo 1, secção 1.3. Expansão Internacional e Seleção de 

Mercados, e tendo em consideração a identificação do ponto de melhoria interno no modelo 

seguido pela Market Access, um dos principais objetivos com a realização do estágio 

curricular e do presente relatório passa por identificar os mais relevantes indicadores a 

considerar num processo de identificação de mercados alvo e, deste modo, apoiar o 

aperfeiçoamento do atual modelo e processo de seleção de mercados contribuindo com a 

sugestão de novos indicadores a estudar aquando da realização de projetos de identificação 

de mercados alvo. Assim, esta questão será, também, debatida neste capítulo.  

2.1. A Entidade de Acolhimento 

 
A entidade de acolhimento foi a Market Access, PME líder reconhecida pelo IAPMEI, 

consultora especializada em internacionalização fundada em 2005 e que opera em mais de 50 

países e tem mais de 40 consultores. Situa-se no centro empresarial da Lionesa, em 

Matosinhos, e dedica-se à prestação de serviços de consultoria de apoio à concretização de 

negócios internacionais. Ao longo da sua existência, a empresa já apoiou um variado portfólio 

de empresas com projetos de internacionalização de mais de 500 empresas em diferentes 

geografias, tendo prestado serviços quer a organizações públicas, quer privadas, de diferentes 

indústrias e setores. 

A Market Access é especialista na prestação de quatro serviços essenciais: 

• Estudos de Mercado e Análises Estratégicas 

Desenvolve estudos de mercado e análises estratégicas recorrendo a fontes de 

informação primárias e secundárias com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de 

decisão e a formulação de estratégias fundamentadas para a internacionalização. Possui uma 



 63 

extensa rede de consultores em vários mercados permitindo a recolha de informação 

proveniente de fontes locais. A Market Access efetua uma abordagem integrada de 

internacionalização acompanhando todo o processo de expansão comercial até à 

concretização dos objetivos expectáveis nos mercados externos.  

Neste âmbito, a Market Access está capacitada para desenvolver os seguintes aspetos: 

(1) Estudos de Seleção de Mercados Prioritários; (2) Estudos de Mercados Macroeconómicos 

e Setoriais; (3) Diagnóstico e Auditoria para a Internacionalização; (4) Análises de 

Benchmarking; (5) Teste de Produto nos Mercados Internacionais; (6) Estudo de Tendências 

de Consumo; (7) Identificação e Caraterização de Canais de Distribuição e Vendas nos 

Mercados; (8) Planos de Marketing Internacional; (9) Planos Estratégicos e de Inovação; (10) 

Identificação de Modos de Entrada nos Mercados; (11) Plano Estratégico de Entrada num 

Mercado; (12) Estudos de Viabilidade e Atratividade de Mercado. 

• Prospeção e Captação de Clientes 

A Market Access dispõe de uma abordagem integrada ao processo de 

internacionalização, acompanha todo o processo de expansão comercial até à materialização 

dos objetivos expectáveis nos mercados externos.  

Foca-se no desenvolvimento do seguinte: (1) Prospeção e Captação de Clientes em 

Mercados Internacionais; (2) Identificação de Entidades para Concretização de Parcerias; (3) 

Projetos de Internacionalização; (3) Desenvolvimento Comercial no Mercado; (4) 

Representação Comercial no Mercado; (5) Apoio à Participação de Feiras Internacionais; (6) 

Organização de Reuniões B2B Virtuais ou Visitas Comerciais aos Mercados; (7) Apoio à 

negociação e suporte em Processos Associados à Exportação. 

• Missões Empresariais e Virtuais aos Mercados 

O acesso a um mercado constitui um objetivo de médio a longo prazo para muitas 

organizações. Através da promoção de missões empresariais, focadas na prospeção de 

potenciais clientes e agendamento de reuniões B2B, a Market Access auxilia o processo inicial 

de prospeção nos mercados internacionais.  

Estas missões podem decorrer que através de viagens ao mercado, quer através do 

agendamento de reuniões virtuais.  

Destacam-se os seguintes aspetos: (1) Planeamento e Organização de Missões 

Comerciais/Virtuais a Mercados Prioritários; (2) Matchmaking entre Produtores e 

Compradores e Agendamento de Reuniões B2B; (3) Desenvolvimento de Ações de 
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Promoção Internacional; (4) Capacitação das Empresas Participantes nas Missões para o 

Desenvolvimento do Discurso de Venda Durante as Missões Virtuais. 

• Formação e Consultoria em Internacionalização 

A internacionalização constitui um processo complexo e transversal a diversas áreas 

do seu negócio, desde o desenvolvimento do produto/serviço, à logística, finanças, compras, 

qualidade, inovação, entre outras. 

Através da formação académica dos consultores da Market Access e do 

conhecimento acumulado no desenvolvimento de projetos de internacionalização, a empresa 

desenvolve, frequentemente, ações de formação, capacitação e consultoria estratégica em 

internacionalização. 

A Market Access tem a capacidade de promover o seguinte: (1) Sessões de 

Aconselhamento Estratégico em Internacionalização; (2) Workshops sobre Mercados 

Internacionais, as suas Características, Oportunidades e Desafios; (3) Capacitação para o 

Desenvolvimento do Discurso de Venda Durante as Reuniões B2B; (4) Formação em 

Internacionalização: modos de entrada em mercados, logística e termos de comércio, técnicas 

comerciais nos mercados internacionais, instrumentos de apoio ao comércio internacional 

na cobertura de risco.  

2.2. Atividades Desenvolvidas 

 
O estágio curricular desenvolvido na Market Access teve a duração de 6 meses (21 de 

Setembro de 2020 a 19 de Março de 2021) ao longo dos quais tive a oportunidade de 

desenvolver diversas atividades e de me envolver em vários projetos, contribuindo dessa 

forma para a consolidação e aquisição de conhecimento.  

A empresa é constituída por três unidades de negócio: uma unidade é responsável pelo 

setor privado, outra pelo setor público e a terceira unidade é responsável pelo 

desenvolvimento de estudos de mercado. Ao longo deste percurso integrei a unidade de 

estudos de mercado. Contudo, no decurso do meu trabalho na empresa houve uma ligação 

e interação frequente com todas as unidades que constituem a organização - havendo, por 

isso, a oportunidade de ter uma participação ativa em todas as unidades de negócio 

contribuindo para a aquisição de uma visão mais ampla das necessidades dos processos de 

internacionalização. 
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Participei em projetos com organizações privadas sediadas em diferentes países, 

nomeadamente Portugal, Espanha e Reino Unido, bem como projetos promovidos por 

organizações e associações empresariais e entidades públicas portuguesas.  

Ao nível dos projetos desenvolvidos no âmbito de entidades privadas, será de destacar 

a realização de processos de seleção de mercados e abordagens comerciais aos mercados 

alvo. 

Os processos de seleção de mercados para a internacionalização implicavam a realização 

de pesquisas e estudos de diversas geografias – neste âmbito estive envolvida na realização 

de análises nos seguintes setores: outsourcing, tecnologias da informação e aquecimento.  O 

objetivo passava pela recolha de informação qualitativa e quantitativa que permitisse a 

caracterização macro da geografia e do setor/indústria em causa. Posteriormente era 

necessário proceder à adaptação e transcrição desta informação para o modelo de seleção de 

mercados que a Market Access dispõe atualmente, permitindo a hierarquização das 

geografias em estudo e a perceção do(s) mercado(s) alvo dado o core business e objetivos de 

cada entidade envolvida no processo. 

Quanto à participação em abordagens comerciais aos mercados – realizaram-se no setor 

do vinho, design de interiores, metalomecânica e tecnologia da informação - estas implicavam, 

previamente, a elaboração de bases de dados de potenciais contactos nos mercados de 

destino e realização desses mesmos contactos - nomeadamente para os seguintes países: 

Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 

Letónia, Lituânia, México, Noruega, Países Baixos, Portugal, Roménia, Suécia, Suíça, 

Ucrânia, entre outros - bem como a preparação de materiais de comunicação - apresentações 

de cariz comercial, estrutura de e-mail para realizar a abordagem via e-mail aos mercados 

definidos e definição/identificação de pontos fortes distintivos da entidade envolvida - para 

divulgação e prospeção das entidades nos diversos mercados. 

Relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito de entidades públicas, realça-se a 

realização de estudos de mercado que visavam uma caraterização macroeconómica da região 

em análise, bem como uma caraterização setorial – estes projetos foram realizados no âmbito 

do setor casa, infraestruturas, construção, logística e alimentar – visando permitir dar 

resposta a eventuais problemas regionais pré identificados ou identificar oportunidades de 

expansão internacional para entidades de determinada região, em determinado setor.  

Paralelamente a estas atividades, fui envolvida na preparação de eventos virtuais B2B 

nos quais houve a necessidade de angariação de entidades participantes, bem como 
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preparação dos perfis virtuais das mesmas - por forma a promover o contacto entre empresas 

de diversas indústrias consoante os seus objetivos.  

Deste modo, ao longo do período de estágio, podem-se destacar as seguintes atividades 

principais realizadas: 

• Elaboração de estudos de mercado macroeconómicos e sectoriais – tais como: setor 

alimentar, aquecimento, construção, metalomecânica, tecnologias da informação, 

mobiliário, design de interiores, logística, outsourcing, entre outros - em diversos 

mercados mundiais; 

• Elaboração de projetos de seleção de mercados para a internacionalização – no setor 

de outsourcing, tecnologia de informação e design de interiores; 

• Preparação e organização de evento virtual; 

• Projetos de angariação de importadores em setores específicos e promoção de 

reuniões B2B – através da realização de prospeção comercial após definição de 

mercados alvo, realização de bases de dados e preparação de materiais de 

comunicação – através da realização de contactos via e-mail/contacto telefónico. 

 

Todas as tarefas desenvolvidas contribuíram para a clara compreensão da importância 

do rigor e estruturação nos processos de internacionalização, bem como para a consolidação 

de conhecimento previamente adquirido ao longo do meu percurso académico. A realização 

do estágio curricular na Market Access permitiu, ainda, estimular o desenvolvimento da 

aprendizagem e compreensão de novas ferramentas e metodologias utilizadas num processo 

de expansão internacional.  

2.3. Contribuições para a Empresa 

 
A seleção de mercados constitui uma das principais atividades/serviços prestados pela 

Market Access. Ao longo do estágio, como referido, houve a oportunidade de ter um 

contacto direto com este processo e com o modelo de seleção que a Market Access utiliza. 

Algumas reuniões com os responsáveis da entidade e das respetivas unidades de trabalho 

permitiram percecionar que haveria interesse em rever e melhorar o modelo para o processo 

de seleção de mercados para a internacionalização. Deste modo, um dos objetivos do estágio 

e do presente relatório é encontrar pontos de melhoria e promover/sugerir essas mesmas 

melhorias, adicionando valor ao modelo existente. 
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Em seguida será efetuada uma apresentação do modelo que vigora atualmente na 

empresa e, posteriormente, sugerir-se-ão algumas melhorias/alterações ao mesmo. 

2.3.1. O Atual Modelo de Seleção de Mercados da Market Access 

 

Tal como foi exposto na primeira parte do presente relatório, secção 1.1.3. Expansão 

Internacional e Seleção de Mercados, a seleção de mercados constitui uma das principais, e 

mais importantes, etapas do processo de internacionalização. Foi, também, evidenciado, no 

ponto 1.1.3.2. Modelos de Abordagem ao Processo de Seleção de Mercados para a 

Internacionalização, que é possível subdividir os modelos de seleção de mercados entre 

abordagens sistematizadas e não sistematizadas, sendo que, à partida, uma abordagem 

sistematizada constituí um processo mais rigoroso de seleção e conduzirá as empresas a 

melhores resultados nos seus processos de internacionalização, tal como foi enunciado em 

1.1.3.2.1. Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados. 

A Market Access dispõe de uma abordagem sistematizada ao processo de seleção de 

mercados que se centra na recolha, análise e tratamento de diversas informações para 

inserção no modelo de seleção de mercados adotado pela empresa. 

O atual modelo implica, numa primeira instância, a definição de uma série de indicadores 

para posterior recolha de informação, que permita a medição dos mesmos, para cada 

mercado em estudo. Na Figura 18. Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de 

Mercados da Market Access, podem observar-se as diferentes fases seguidas pelo atual 

processo de seleção de mercados da Market Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No protótipo atual, Tabela 12, os indicadores considerados subdividem-se em: 

indicadores macroeconómicos/empresariais; indicadores culturais/linguísticos; indicadores 

setoriais; análise da concorrência. Alguns destes indicadores foram destacados no capítulo 
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Figura 18. Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados da Market Access 
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Fonte: Elaboração Própria, baseado no modelo de Seleção de Mercados da Market Access 
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que contempla a revisão de literatura, na Tabela 1. Principais Determinantes para a Seleção 

de Mercados. 

Habitualmente, os indicadores macroeconómicos/empresariais, implicam, na 

metodologia seguida pela Market Access, uma análise ao PIB registado nos diversos 

mercados em análise nos últimos 3 anos. É, também, habitualmente, analisado nesta 

categoria de indicadores o índice de corrupção. Este índice, designado de índice de perceção 

da corrupção, constitui a mais antiga e abrangente ferramenta de medição de corrupção no 

mundo, analisa os níveis de corrupção no setor público em 180 países, pontuando-os de 0 

(muito corrupto) a 100 (muito transparente) (Transparency International, 2021). Usualmente, 

considera-se, ainda, o Ease of Doing Business, divulgado no relatório do Doing Business. Este 

relatório constitui uma publicação emblemática do Banco Mundial, é um relevante estudo de 

uma série de estudos anuais que medem os regulamentos que melhoram a atividade 

empresarial e que a restringem. O Doing Business apresenta indicadores quantitativos sobre os 

regulamentos empresariais e a proteção dos direitos de propriedade que podem ser 

comparados em 190 economias ao longo do tempo. Analisa a regulamentação que incentiva 

a eficiência e apoia a liberdade de fazer negócios (World Bank, 2021).  

O Ease of Doing Business consiste, assim, num índice publicado pelo World Bank no 

relatório Doing Business que pondera diferentes parâmetros, evidenciados na Tabela 11, que 

permitem percecionar a facilidade de fazer negócios num determinado país (World Bank, 

2021). 

 

Tabela 11. Parâmetros - Ease of Doing Business 
Parâmetros Descrição 

Começar um negócio Mede o número de procedimentos, tempo, custo e capital mínimo necessário para que uma 
PME possa começar a operar formalmente na maior cidade empresarial de cada economia. 

Licenças de construção Este tópico acompanha os procedimentos, tempo e custo de construção.  Além disso, mede 
o índice de controlo de qualidade de construção. 

Obter eletricidade Mede os procedimentos, tempo e custo necessários para uma empresa obter uma ligação 
elétrica permanente. 

Registo de propriedade Examina as etapas, tempo e custo envolvidos no registo de propriedade. 

Obtenção de crédito Avalia a força dos sistemas de informação de crédito e a eficácia da regulamentação de 
garantia e de falência na facilitação de empréstimos. 

Proteção dos 
investidores minoritários 

Avalia a força da proteção dos acionistas minoritários contra a utilização indevida dos bens 
da empresa pelos administradores para seu benefício pessoal, bem como os direitos dos 
acionistas e os requisitos de transparência da empresa. 

Pagamento de impostos Impostos e contribuições obrigatórias que uma média empresa deve pagar ou reter num 
determinado ano; carga administrativa do pagamento de impostos e contribuições. 

Comércio internacional Tempo e custo associados ao processo logístico de exportação e importação de bens. 

Execução de contratos Tempo e o custo para a resolução de um litígio comercial através de um tribunal local de 
primeira instância. 

Insolvência Tempo, o custo e o resultado dos processos de insolvência envolvendo entidades jurídicas 
nacionais. 

 Fonte: Elaboração Própria, baseado no Ease of Doing Business publicado pelo World Bank 
 
 
Fonte: Elaboração Própria, baseado no Ease of Doing Business publicado pelo World Bank 
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O segundo grupo de indicadores considerados corresponde aos indicadores culturais. 

São incluídos nesta análise o índice de Hofstede, anteriormente abordado, na secção 

1.1.3.2.1.1. Abordagem Sistematizada ao Processo de Seleção de Mercados, e questões como 

a proficiência em inglês que integra o indicador “Ambiente Sociocultural” referido por Calof 

& Viviers (2020); Magnani et al. (2018) evidenciado na Tabela 1. Este último parâmetro é 

analisado, no modelo da Market Access, através do English Proeficiency Index, que classifica os 

países em 5 níveis - (1) Muito elevado; (2) Elevado; (3) Moderado; (4) Baixo; (5) Muito Baixo 

– sendo que o “Muito elevado” corresponde a uma elevada proficiência em inglês e o “Muito 

baixo” a uma fraca proficiência em inglês (EF, 2021). 

O modelo de seleção de mercados em vigor na Market Access analisa, também, uma 

série de indicadores setoriais. Este tipo de indicadores foi, também, enunciado na primeira 

parte do presente relatório sendo referidos na literatura por Calof & Viviers (2020); Sakarya 

et al. (2007).  São definidos de acordo com o setor/indústria de cada projeto em curso.  

É relevante ilustrar com um caso prático e real trabalhado pela Market Access, de modo 

a compreender que tipo de fatores podem ser analisados neste âmbito e como estes são 

definidos. Por exemplo, imagine-se a entidade A que dispõe de um sistema informatizado de 

controlo de frota que fornece a entidades/grupos empresariais informação online sobre os 

veículos, nomeadamente, custos, consumo, emissões de CO2, permitindo uma gestão 

integrada da sua frota automóvel. Nomeadamente, permite aceder detalhadamente a 

especificações como contratos, manutenção preventiva e corretiva das viaturas, custos e 

obrigações legais e prazos limite. A entidade A pretende iniciar uma expansão internacional 

num mercado europeu, contudo está indecisa entre o mercado X, Y e Z. De modo a auxiliar 

um processo de tomada de decisão informado e sistemático irão ser analisados vários 

indicadores, nomeadamente, indicadores setoriais. A definição destes é feita tendo por base 

algumas questões: 

1. Para quem é que este serviço é útil? 

2. Quais as características do mercado que tornam a solução implementável e 

necessária? 

A primeira questão tem como objetivo avaliar se o mercado X, Y e Z tem potenciais 

utilizadores da solução e a segunda questão irá permitir definir uma série de aspetos que 

devem ser analisados que tornam a solução mais ou menos importante consoante a 

classificação obtida em cada aspeto/critério definido para avaliação.  
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Quanto à primeira pergunta, este serviço seria útil para entidades que disponham de 

grandes frotas automóveis, por isso, decidiu-se avaliar o tamanho da frota automóvel em 

cada um dos mercados. Relativamente à questão dois definiram-se uma série de 

características que tornam a solução mais importante para os detentores de uma frota, 

nomeadamente: 

• Nível de sinistralidade do país - pois quanto maior for a sinistralidade, maior a 

preocupação na existência de um controlo rigoroso de pagamento de seguros 

automóveis e de rastreamento da circulação/utilizador do veículo; 

• Qualidade das vias - visto que quanto pior a qualidade da via (estradas) maior a 

importância do sistema da entidade A, pois haverá uma maior necessidade de 

controlo de manutenções de forma a assegurar a segurança dos veículos; 

• Eficiência tecnológica - uma vez que esta solução poderá apenas ser implementada 

se o mercado tiver desenvolvido tecnologicamente; 

• Carga fiscal do mercado - quanto maior a carga fiscal maior a importância de um 

sistema de monitorização de frota que permita controlar o valor e prazo para 

cumprimento das obrigações legais. 

Assim no caso da entidade A foram definidos os seguintes indicadores setoriais para 

análise: (1) Tamanho da frota automóvel; (2) Nível de sinistralidade do país; (3) Qualidade 

das vias, (4) Eficiência tecnológica; (5) Carga Fiscal. 

E, por fim, efetua-se, habitualmente, uma análise à concorrência nos mercados alvo. 

Esta análise passa pela identificação das principais entidades do mesmo setor da entidade 

envolvida no processo de internacionalização. Regularmente, neste critério analisam-se 

aspetos como o ano de fundação da empresa que indica a sua experiência, a similaridade nos 

serviços prestados pelas entidades e o volume de faturação. Daqui, podem resultar duas 

análises que dependem dos objetivos pré-definidos pela empresa. Por um lado, pode haver 

preferência por mercados onde não estejam presentes entidades concorrentes, por outro 

lado, podem ser valorizados mercados com entidades que operem no mesmo setor, visto que 

pode ser um fator justificativo da atratividade de determinada geografia.  

Todos os dados/indicadores recolhidos passam por uma posterior homogeneização, 

que consiste na divisão de cada indicador recolhido para cada mercado pelo melhor valor 

obtido nesse indicador e, posteriormente, hierarquização. A hierarquização dos mercados em 

estudo é efetuada através de uma ponderação atribuída a cada indicador, que pode variar 

consoante as características, perfil e objetivos de cada entidade envolvida no processo de 
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internacionalização.  Na Tabela 12 é possível observar-se um esboço do atual modelo de 

seleção de mercados da Market Access.  

 

Tabela 12. Modelo de Seleção de Mercados da Market Access 

Indicadores Ponderação País 
A 

País 
B 

País 
C (...) 

Indicadores Macroeconómicos/Empresariais 

𝑃𝐼𝐵!"# 

20% 

    
𝑃𝐼𝐵!"$     
𝑃𝐼𝐵!"%     

Ease of  doing 
business     

Índice de 
corrupção     

Indicadores 
Culturais/Linguísticos 

Hofstede 

PDI 

10% 

    
IDV     
MAS     
UAI     
LTO     

Indulgencia     

Distância 
Física 

Distância de 
Carro (Km)     

Distância Voo 
(Minutos)     

Indicadores Setoriais 50%     
Análise da Concorrência 20%     
Soma dos Ponderados 100%     

Ranking dos Ponderados (0-1)     
 

 

Com base no modelo anteriormente exposto, na secção seguinte procede-se à realização 

de uma proposta de melhoria, de acordo com as considerações expostas e indicadores 

previamente identificados no capítulo 1.1. Grandes Temas e Conceitos da Literatura de 

Seleção de Mercados. 

2.3.2. Propostas de Melhoria do Processo de Seleção de Mercados 

 

Nesta secção serão expostas algumas fragilidades do modelo anteriormente apresentado 

e sugeridas possibilidades de melhoria. As mudanças aqui sugeridas irão recair sobre a 

consideração/inclusão de novos indicadores, não considerados no modelo atual.  Contudo, 

é fundamental ter em consideração que a atratividade de determinado mercado depende de 

vários fatores, que devem sempre ser definidos consoante os objetivos concretos de cada 

entidade, tal como foi alvo de estudo no capítulo 1.1.3 Expansão Internacional e Seleção de 

Mercados. Apesar disso, existe uma série de indicadores que devem sempre ser considerados 

Fonte: Elaboração Própria, via modelo Market Access 
 
Fonte: Elaboração Própria, via modelo Market Access 
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e analisados, pois interferem e afetam a atividade da empresa multinacional, 

independentemente do setor/indústria em que se insere (Galazova et al., 2019).  

Na Tabela 1, evidenciada no capítulo da revisão de literatura, podem ver-se algumas das 

mais importantes determinantes a que a literatura se refere e que, à partida, deverão sempre 

ser analisadas num projeto de seleção de mercados.  

Das determinantes identificadas na literatura, o modelo da Market Access analisa 

indicadores económicos, indicadores culturais, distância geográfica e aspetos setoriais e 

concorrências, pelo que carece da análise de uma série de aspetos considerados acima, na 

Tabela 1. Principais Determinantes para a Seleção de Mercados, como relevantes, bem como, 

na nossa ótica, pode maximizar a eficiência com que mede alguns indicadores – 

nomeadamente a distância cultural e indicadores macroeconómicos. 

Depreende-se da análise ao modelo de seleção de mercados da Market Access algumas 

fragilidades e limitações que serão expostas adiante.  Irá, em seguida, ser feita uma análise 

por tipologia de indicadores indicando aspetos a corrigir e novas ferramentas de análise a 

incluir no processo de seleção de mercados.  

 

Indicadores de Distância Psicológica 

Tal como foi exposto na secção 1.1.3.1. Determinantes de Decisão no Processo de 

Seleção de Mercados, a distância psicológica constitui um dos mais importantes fatores a 

analisar num processo de internacionalização (Magnani et al., 2018). Este fator contempla 

todos os aspetos que dificultem ou impossibilitem a comunicação e fluxos de informação 

entre a empresa e o mercado externo (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). Através da 

Tabela 2, no capítulo 1.1.3.2.1.,  expõem-se dois modelos que permitem a avaliação deste 

fator – o modelo de regressão múltipla (Dow & Karunaratna, 2006) – que constitui um 

modelo econométrico que pode ser utilizado para auxiliar na sistematização do processo de 

seleção de mercados para a internacionalização -  e o índice de Hofstede (Arora & Fosfuri, 

2000; Hofstede, 2020; Kogut & Singh, 1988).  

De acordo com o primeiro é essencial, na medição desta determinante, a consideração 

de variáveis como a cultura, questões linguísticas, políticas, sistema educacional, religião e 

sistema político, fusos horários. De acordo com o modelo de Hofstede, esta análise está 

pendente da consideração de várias dimensões - (1) Power distance (PDI); (2) Individualism 

(IDV); (3) Masculinity (MAS); (4) Uncertainty Avoidance (UAI); (5) Long term orientation (LTO); 

(6) Indulgence.  
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Em seguida, serão apresentadas algumas críticas à atual forma de medição deste 

relevante indicador – distância psicológica – bem como, feitas propostas de possíveis 

melhorias. 

• Crítica ao modelo da Market Access: 

O atual modelo vigente na Market Access não possui uma clara abordagem a este 

importante indicador. Da análise efetuada no capítulo 1.1.3.2. Modelos de Abordagem ao 

Processo de Seleção de Mercados para a Internacionalização, perceciona-se que uma crítica 

frequente aos processos de seleção de mercados recai sobre a utilização do índice de 

Hofstede que atribui a mesma ponderação a todas as dimensões (Barkema & Vermeulen, 

1997), tal verifica-se no modelo seguido pela Market Access.  Esta crítica fundamenta-se no 

facto de que, tal como enunciado por estes autores, de acordo com as características de cada 

organização a importância de cada dimensão pode ser diferente e pode impactar de forma 

diferente o desempenho dessa mesma entidade nos mercados externos. 

• Proposta de Melhoria: 

Assim, sugere-se que, dada a extrema relevância do indicador de distância psicológica 

este seja claramente incluído e analisado. Bem como, enaltece-se a necessidade de ser 

efetuada uma alteração à atual medição do fator de distância cultural, sendo atribuídas 

diferentes ponderações a cada dimensão do índice de Hofstede, estas ponderações deverão 

ser definidas consoante as características, objetivos e valorização que cada entidade atribui a 

cada dimensão, tal como foi explicado no capítulo da revisão de literatura – 1.1. Grandes 

Temas e Conceitos da Literatura de Seleção de Mercados. 

• Crítica ao Modelo da Market Access: 

A distância psicológica não é claramente avaliada através do modelo vigente, pois 

inclui um número bastante reduzido de indicadores para a sua medição. Sustenta-se, apenas, 

no índice de Hofstede como medidor da distância cultural e em questões linguísticas. Esta 

crítica vai ao encontro da literatura exposta na secção 1.1.3. Expansão Internacional e Seleção 

de Mercados, onde é evidenciado que, de acordo com Dow & Karunaratna (2006), não se 

deve limitar a medição da distância psicológica à análise do índice de Hofstede.  

• Proposta de Melhoria: 

Tendo em conta a crítica exposta acima, de forma a prover um modelo que melhor 

sustente o processo de tomada de decisão na seleção dos mercados alvo sugere-se a 

combinação das metodologias expostas por Arora & Fosfuri (2000); Hofstede (2020); Kogut 

& Singh (1988) e Dow & Karunaratna (2006).  
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O indicador de distância psicológica deverá, nesta ótica, incorporar, tal como 

sugerido os seguintes fatores:  

(1) Distância cultural, que poderá, por exemplo, ser medida a partir do índice de 

Hofstede (Hofstede, 2020), atribuindo diferentes ponderações a cada dimensão analisada 

como sugere Barkema & Vermeulen (1997);  

(2) Diferenças linguísticas, avaliada através da análise da proficiência em inglês 

medida através do English Proeficiency Index (EF, 2021) – constitui o maior ranking de países e 

regiões de acordo com as suas capacidades de proficiência em inglês;  

(3) Sistema educacional, medido a partir, por exemplo, do nível de escolaridade 

obrigatória – pode ser consultado a partir do relatório Compulsory Education publicado pela 

Comissão Europeia (CE, 2019) que fornece informações concisas sobre a duração do 

ensino/formação obrigatórios em 43 sistemas de ensino europeus - ou através do número 

de indivíduos com formação superior no mercado em análise; 

(4) Sistema político/ambiente político, avaliado através do grau de liberdade política 

– pode ser analisada através dos dados publicados pelo Freedom House. O relatório Freedom in 

the World é composto por classificações numéricas e textos descritivos para 195 países e 15 

territórios. É utilizada uma combinação de pesquisa no terreno, consultas com contactos 

locais, e informação de artigos noticiosos, organizações não governamentais, governos, e 

uma variedade de outras fontes. Consultores especializados e especialistas regionais analisam 

em seguida as conclusões dos analistas. A classificação final de cada país representa o 

consenso dos analistas, consultores, e dos colaboradores da Freedom House. Para cada país e 

território, o Freedom in the World analisa o processo eleitoral, o pluralismo político e a 

participação, o funcionamento do governo, a liberdade de expressão e de crença, os direitos 

associativos e organizacionais, o estado de direito, a autonomia pessoal e os direitos 

individuais (Freedom House, 2021) - ou através do índice de corrupção de um país – que, 

como mencionado na secção anterior, avalia o país em muito corrupto ou muito transparente 

(Transparency International, 2021);  

(5) Religião, pois é um fator condicionante do comportamento da sociedade em geral. 

Este fator pode ser analisado através do Report on International Religious Freedom publicado 

anualmente pelo US department of State (US Department of State, 2019) e descreve o nível de 

liberdade de cada país, abrangendo a análise a políticas governamentais que violam crenças 

religiosas e práticas de grupos;  
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(6) Fuso horário, medido através do número de horas de diferença entre dois 

mercados. Esta questão afetará, claramente, os fluxos de comunicação entre a empresa e o 

mercado, tal como foi evidenciado na secção 1.1.3.2.1.  Abordagem Sistematizada ao 

Processo de Seleção de Mercados, na Tabela 2. Modelos de Medição da Distância 

Psicológica, referido por Dow & Karunaratna (2006). 

 

À semelhança do que Magnani et al. (2018), Viswanathan & Jha (2019) defendem, 

acredita-se que, também, deverá ser incorporada na análise da distância psicológica a distância 

geográfica pois poderá dificultar quer os fluxos de informação ou de acesso ao mercado alvo, 

quer custos logísticos e de transporte.  

Na Tabela 13, decorrente destas propostas de melhoria, pode observar-se a seleção de 

indicadores sugeridos para uma medição que se julga ser mais adequada do fator da distância 

psicológica, bem como a sua forma de medição.  

 
Tabela 13. Sugestão de Indicadores Utilizados na Medição da Distância Psicológica 

Indicador Forma de medição 
Distância cultural Índice de Hofstede - Atribuição de diferentes ponderações às dimensões do índice.  
Distância geográfica Medida através da distância de carro ao mercado ou duração do voo (tempo de deslocação por 

via aérea). 
Diferenças 
Linguísticas 

Proficiência em inglês do mercado através do English Proficiency índex. 

Sistema Educacional Medido através do nível médio de escolaridade da população ou através da percentagem de 
indivíduos com formação superior. 

Ambiente Político Medido através do grau de liberdade política e do índice de corrupção. 
Religião Avaliado através de liberdade da região no país, medida pelo Report on International Religious 

Freedom. 
Fuso horário Avaliado pela diferença horária entre os mercados. 

  

 

Indicadores Macroeconómicos  

Paralelamente a estas questões devem ser analisados determinantes macroeconómicos 

(Calof & Viviers, 2020; Magnani et al., 2018), tal como evidenciado na Tabela 1. Principais 

Determinantes para a Seleção de Mercados, que permitam compreender a estabilidade e 

crescimento económico de determinado mercado, bem como, estudar eventuais apoios ou 

barreiras comerciais à entrada.  Os indicadores macroeconómicos são analisados no atual 

modelo em vigor na entidade de acolhimento. 

Deverá manter-se a avaliação do ambiente económico, conseguida através de uma 

análise à evolução do PIB ou através do ease of doing business.  

 

Fonte: Elaboração Própria 
 
Fonte: Elaboração Própria 
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• Crítica e Proposta de Melhoria ao Modelo da Market Access: 

Considera-se que a análise ao índice de corrupção não deverá ser avaliada neste 

campo, mas sim contemplada na análise ao Ambiente Político efetuada no âmbito da 

avaliação do fator de distância psicológica. 

Indicadores Setoriais 

Devem, também, ser considerados uma série de indicadores setoriais (Sakarya et al., 

2007) correlacionados com a atividade específica desenvolvida pela empresa e deverão ser 

definidos pela própria, de acordo com os aspetos que consideram mais impactar as suas 

operações. Estes indicadores já são, atualmente, considerados – pelo que, neste tópico – não 

há uma crítica ao modelo a fazer - aconselha-se a sua permanência. Os fatores a serem 

analisados deverão ser definidos, cuidadosamente, pela empresa em processo de 

internacionalização consoante os aspetos que esta mais valorizar. Ainda em relação a este 

indicador, à semelhança do que foi referido no subcapítulo anterior, estes fatores são 

definidos avaliando várias características dos mercados de destino de forma a compreender 

a necessidade da adoção do serviço/produto da empresa em causa. 

Indicadores Demográficos 

Acredita-se ser indispensável a consideração de aspetos como o ambiente demográfico 

(Calof & Viviers, 2020), pois conferem uma visão da população de um país.  

• Crítica ao Modelo da Market Access: 

O modelo de seleção de mercados da Market Access não considera a análise de 

qualquer tipo de indicador que permita o retrato demográfico da população dos mercados 

em estudo. 

• Proposta de Melhoria: 

Considera-se indispensável a inclusão do estudo deste indicador, onde se pode incluir 

a análise de critérios como:  

(1) idade média da população – poderá ser analisada através do sítio web World Data 

que dispõe de informação atualizada relativa à idade média da população de cada país (World 

Data, 2021); 

 (2) condições de infraestrutura – poderão ser medidas, por exemplo, através do 

índice LPI (Logistics Performanc Index) que avalia o desempenho logístico de 160 países em 

categorias como: alfândega, infraestrutura, envios internacionais, competência logística, 

acompanhamento do transporte e pontualidade (CE, 2021), ou através dos relatórios 
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publicados pela comissão europeia que avaliam a eficiência e qualidade dos serviços 

ferroviários, aéreos, marítimos e terrestres (CE, 2021); 

 (3) rendimento médio da população ou salário mínimo nacional – poderá ser 

consultado através do Country Economy (Country Economy, 2021).  

 

Todos estes aspetos têm grande relevância na atividade da empresa, pois irão 

condicionar a força de trabalho disponível, as condições de trabalho e influenciar os gastos 

em que a empresa terá de ocorrer para operar num determinado país.  

 

Na Tabela 14, é possível observar-se a proposta de alteração/adição de indicadores de 

seleção de mercados ao modelo da Market Access.  

 
Tabela 14. Proposta de Melhoria ao Modelo de Seleção de Mercados da Market Access 

Indicadores Ponderação País A País B País C (...) 

Indicadores Macroeconómicos 

𝑃𝐼𝐵!"# 

20% 

    
𝑃𝐼𝐵!"$     
𝑃𝐼𝐵!"%     

Ease of  Doing 
Business     

Distância 
 Psicológica 

Distância 
Cultural 

Hofsetede 

10% 

 
PDI     
IDV     
MAS     
UAI     
LTO     

Indulgência     

Distância 
Geográfica 

Distância Carro (Km) 
    Distância Voo 

(Minutos) 
Diferenças  

Linguísticas Proficiência em inglês     

Sistema  
Educacional 

Nível médio de 
escolaridade     

% Populacional com 
formação superior     

Ambiente 
Político 

Grau de liberdade 
política     

Índice de corrupção     
Religião     

Diferença horária     

Ambiente  
demográfico 

Idade média da população     
Condições de infraestrutura     

Rendimento médio/Salário mínimo 
nacional     

Indicadores Setoriais 50%     
Análise da Concorrência 20%     
Soma dos Ponderados 100%     

Ranking dos Ponderados (0-1)     
 Fonte: Elaboração Própria 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Contudo, importa ressalvar a necessidade de este modelo ser extremamente flexível às 

necessidades e especificidades de cada entidade. Ressalva-se, por isso, que no modelo acima 

evidenciado, todos os indicadores considerados deverão ser sujeitos a uma revisão que deverá 

ter em pensamento o âmbito e objetivos do processo de internacionalização em causa, bem 

como o setor de atividade em que a organização envolvida se integra. Ao nível das 

ponderações atribuídas, foram mantidas as ponderações atualmente em vigor no modelo da 

Market Access por grupo de indicadores. Contudo considera-se que poderá aqui residir um 

eventual problema e que todas estas ponderações devem ter um caráter de flexibilidade de 

modo a serem adequadas às caraterísticas e especificidades de cada projeto de 

internacionalização.  

 

Considera-se que, após esta revisão, o modelo de seleção de mercados apresentado na 

Tabela 14 permite avaliar uma panóplia de questões mais abrangentes que influenciarão o 

desempenho de uma entidade nos mercados externos. A ponderação de um maior número 

de critérios permite uma tomada de decisão mais segura e eficaz. 
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Conclusão 

 
A globalização representa um dos fenómenos económicos mais importantes das últimas 

décadas, motivada pela redução das barreiras comerciais que promovem a diminuição dos 

custos de transacionar internacionalmente, bem como pela interdependência das economias 

mundiais; fatores que têm promovido uma crescente dinâmica de internacionalização de 

empresas.  Neste seguimento, uma das mais importantes decisões num processo de 

internacionalização prende-se com a seleção de mercados, dado que tal irá afetar o 

desempenho da empresa nos mercados externos. Isto enfatiza a necessidade e importância 

de desenvolver modelos para a seleção de mercados internacionais.  

Ao longo dos anos, têm sido desenvolvidos vários estudos sobre esta área do 

conhecimento - que estimulam o estudo de novos indicadores que devem ser alvo de análise 

no momento de abordagem a mercados externos de forma a assegurar um processo de 

seleção de mercados sustentado. Neste âmbito, são distinguidos na literatura dois tipos de 

abordagem a estes processos: (1) Abordagem sistematizada ao processo de seleção de 

mercados e (2) Abordagem não sistematizada ao processo de seleção de mercados – o 

primeiro integra um processo de seleção de mercados baseado em critérios objetivos 

implicando a recolha, análise e ponderação de vários indicadores e caraterísticas dos 

mercados de destino sustentando-se em métodos estatísticos. Por outro lado, a abordagem 

não sistematizada traduz-se num processo de seleção de mercados não estruturado, 

sustentado na perceção que o tomador de decisão tem acerca dos mercados externos.  

Empresas que sustentem a sua tomada de decisão em metodologias sistematizadas terão 

um melhor desempenho face a entidades que baseiem a sua tomada de decisão em processos 

não estruturados. Contudo, é habitual que as PMEs por falta de recursos financeiros se 

internacionalizem com base naquilo que forem as perceções do responsável pela tomada de 

decisão, tal leva a que, muitas vezes, estas entidades não abordem mercados que lhes 

poderiam proporcionar um maior sucesso e crescimento nos mercados internacionais.  

Paralelamente a estas questões, o processo de seleção de mercados é influenciado não 

só por um conjunto de características dos mercados alvo – avaliadas através dos indicadores 

expostos - mas também pelas características da própria empresa, nomeadamente a pré-

experiência em processos de internacionalização e o âmbito da sua atividade – se se trata de 

uma empresa de serviços ou de produção – bem como pela sua dimensão – se se trata de 

uma PME ou de uma grande empresa. Todos estes fatores devem ser considerados e 
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ponderados num processo de internacionalização pois terão um papel determinante no 

desempenho da entidade envolvida.  

A digitalização tem, também, desempenhado um papel fundamental nestes processos 

pois cria, simultaneamente, uma série de oportunidades e desafios para as empresas. Esta 

transformação permite estabelecer novas relações com mercados distantes, bem como 

permite a recolha de uma série de informações disponibilizadas online por instituições 

confiáveis para a análise de variáveis/caraterísticas dos mercados a abordar 

internacionalmente. Este aspeto tem colocado em causa a importância de fatores tradicionais 

como a distância geográfica. A evolução tecnológica proporcionou a diminuição de várias 

barreiras ao comércio internacional, por outro lado intensificou a concorrência a nível global 

devido ao estímulo que dá às empresas para abordar mercados externos.  

Dada a importância deste tema, decidimos realizar uma análise bibliométrica pioneira na 

literatura existente sobre Seleção de Mercados para a Internacionalização – Variáveis e 

Ferramentas de Decisão. Foram implementadas várias análises às principais características da 

literatura -Tipo de Publicações; Temáticas Focadas na Literatura Revista; Evolução 

Cronológica da Literatura; Número de Estudos por Categoria; Número de Publicações por 

foco Geográfico; Principais Tópicos Referidos na Literatura de Seleção de Mercados; 

Revistas com mais Publicações em Seleção de Mercados; Ranking das Publicações mais 

Citadas e, por fim, (9) Ranking dos Autores mais Influentes - de modo a permitir um fiel 

retrato ao seu estado, nível de desenvolvimento e, potenciais, carências. Os resultados desta 

pesquisa mostram que a partir do ano de 2016 tem havido um interesse crescente por parte 

dos estudiosos em todo o mundo.  

O presente relatório de estágio representa uma análise desta área do conhecimento 

visando proporcionar uma compreensão empírica sobre a importância de um processo 

estruturado de seleção de mercados para a internacionalização e do seu impacto na 

abordagem a mercados externos. Procurou-se, ainda, introduzir uma proposta de melhoria 

ao processo de seleção de mercados da entidade de acolhimento – Market Access.  

Quanto às limitações do presente relatório de estágio, apesar de este ter sido realizado 

com base numa metodologia rigorosa, alerta-se para a possibilidade da existência de 

publicações relevantes que possam não estar devidamente indexadas na extração efetuada. 

Tal facto deve-se à aplicação de filtros, quanto às publicações analisadas – Articles e Review 

Articles – bem como à filtragem de artigos consoante o idioma em que se encontravam 

redigidos – Português, Espanhol, Italiano e Inglês. Tais aspetos justificam-se com o objetivo 
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de assegurar a credibilidade das publicações analisadas, pois esta tipologia documento 

encontra-se publicada em periódicos científicos internacionalmente reconhecidos, bem 

como a maioria se apresentam redigidos em inglês, e só desta forma seria possível garantir 

uma clara e rigorosa análise e compreensão do conteúdo exposto em cada publicação. 

Considera-se, também, uma limitação o facto da análise às principais palavras-chave referidas 

na literatura ter alguma subjetividade associada – pois no caso de publicações que não 

disponham de Author Keywords, estas foram atribuídas com base na leitura e análise integral 

das mesmas.  

Contudo, apesar destas limitações, o presente relatório contribuiu para a melhoria da 

nossa compreensão sobre a importância e funcionamento do processo de seleção de 

mercados para a internacionalização, constituindo um tema extremamente relevante que 

deverá, certamente, continuar a ser alvo de mais investigação.  

Nesta análise foi possível a identificação de algumas lacunas na literatura, 

nomeadamente, no tópico Digitalização e Seleção de Mercados – devido à escassez de 

publicações que abordam a relação destas áreas. Denote-se que no presente trabalho foram 

identificados alguns dos principais impactos do processo de Digitalização na Seleção de 

Mercado para a Internacionalização. Contudo, dada a acelerada e constante evolução no 

campo digital/tecnológico, este é um tema sobre o qual deverão nos próximos anos ser 

realizados esforços no sentido de compreender determinados aspetos designadamente: (1) 

Como a Digitalização Impacta o Processo de Internacionalização das Empresas – Fator 

Inibidor ou Motivador?; (2) Como é que as Empresas se Estão a Adaptar à Evolução 

Tecnológica – Diferenças entre PMEs e Grandes Empresas; (3) A Digitalização/Evolução 

Tecnológica enquanto Ferramenta de Auxílio ao Processo de Seleção de Mercados – 

Desenvolvimento de modelos aprimorados com capacidade de processamento de grandes 

volumes de dados/informação; (4) O Impacto da Digitalização/Evolução Tecnológica nos 

Modos de Entrada; (5) O Posicionamento das Empresas de Cariz Tecnológico nos Mercados 

Internacionais; (6) De que forma a digitalização impacta o conceito de mercado. 

Assim, acredita-se existir aqui uma oportunidade para desenvolvimento de 

conhecimento científico que irá – se explorada – enriquecer a literatura existente 

relativamente aos processos de internacionalização.  
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