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Resumo  
 

Ao longo das duas últimas décadas, o comportamento organizacional e 

competitivo das pequenas e médias empresas parece ter mudado drasticamente. No 

âmbito da internacionalização dos negócios, um dos fenómenos mais marcantes diz 

respeito à relevância das International New Ventures: empresas que, desde o início, 

tentam definir um posicionamento competitivo com base na utilização de recursos e na 

venda de produtos em vários países. Implícita nesta noção está a ideia de que o tamanho 

não é relevante, apenas a idade da empresa o é. Utilizando um quadro conceptual 

fortemente influenciado pelas teorias baseadas na perspectiva da empresa, nas teorias 

baseadas na rede e na abordagem do empreendedorismo internacional, foi elaborada 

uma ferramenta de análise multiteórica com o objectivo de analisar a dinâmica e a 

estrutura das International New Ventures. 

Não existe um modelo único que consiga explicar a globalidade deste fenómeno. 

Interligando várias perspectivas, o resultado é uma abordagem mais eclética. Esta 

pesquisa adopta uma metodologia qualitativa abductiva, analisando sete casos de 

empresas que se internacionalizaram nos primeiros seis anos de existência, produtores 

de bens muito diferentes entre si (tradicionais e tecnológicos) e com diferentes 

dinâmicas. Incide sobre as características iniciais (empresas, redes e fundadores), sobre 

motivações, sobre o processo (mercado internacional, selecção do mercado 

internacional, modo de entrada e decisão quanto ao modo de entrada) e sobre a 

estrutura. 

A flexibilidade da empresa e o facto de ter ou não um produto inovador, bem 

como algumas características do empreendedor (nomeadamente as relacionadas com a 

mentalidade internacional), a sua rede de contactos e o seu capital social mostraram-se 

fundamentais na definição do quando, como e para onde a empresa se internacionaliza. 

Também, as redes organizacionais, principalmente o nível de integração da rede 

horizontal, condicionam o percurso internacional, nomeadamente a selecção dos 

mercados.   
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Abstract 
 

During the past years, the competitive and organizational behavior of small and 

medium-sized companies have changed dramatically. International New Ventures, firms 

that, from the inception, try to take competitive advantage from the use of resources and 

the sale of outputs in multiple countries, are now very relevant in international business. 

Implicit is that size is not relevant, only the age of the firm. Using a conceptual 

framework strongly influenced by theories based on the firm perspective, network 

approach and international entrepreneurship literature increase our understanding of the 

internationalization process of International New Ventures.  

No single model can explain all the dynamics of this internationalization. 

Linking all together, the result is a more eclectic approach and a new framework. This 

research adopts a qualitative abductive methodology, analyzing seven international new 

ventures, producers of very different products (traditional and technological) and with 

different dynamics. It focuses on the initial characteristics (firms, networks and 

entrepreneurs), motivations, the process (international market, international market 

selection, entry mode and entry mode decision) as well as the structure of companies. 

The firm flexibility, product innovation, a number of entrepreneur characteristics 

(including those related to international mentality), its network of contacts and social 

capital proved to be fundamental in the definition of when, how and to which markets 

firm internationalizes. Also, organizational networks, especially the level of horizontal 

network integration, determine the international circuit, including the selection of the 

markets. 
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Résumé  
 

Au cours des dernières années, la concurrence et le comportement 

organisationnel des petites et moyennes entreprises ont changé de façon spectaculaire. 

International New Ventures, entreprise que à la création, vise à tirer avantage 

concurrentiel significatif de l'emploi des ressources ainsi que la vente de produits dans 

plusieurs pays, sont très pertinentes dans le commerce international. Implicite est que la 

taille n'est pas pertinente, que l'âge de l'entreprise. En utilisant un cadre conceptuel 

fortement influencé par les théories fondées sur la perspective de le internationale 

entreprise, approche de réseau et de l'esprit d'entreprise littérature d'accroître notre 

compréhension de la mondialisation de la International New Ventures.  

Aucun modèle ne peut expliquer tous la dynamique de cette internationalisation. 

Relier tous ensemble, le résultat est une approche plus éclectique et un nouveau cadre. 

Cette étude adopte une méthodologie qualitative abductive, analysant les sept nouvelles 

entreprises, les producteurs de produits très différents (traditionnel et technologiques) et 

avec différentes dynamiques. Il met l'accent sur les caractéristiques initiales 

(entreprises, réseaux et entrepreneurs), sur les motivations, sur le processus (marché 

international, sélection du marché international, mode d'entrée et la décision sur le mode 

d’entrée) et sur la structure. 

La flexibilité de l'entreprise et si oui ou non d'avoir un produit innovant, 

certaines caractéristiques de l'entrepreneur (y compris ceux liés à la mentalité 

international), son réseau de contacts et le capital social révélée fondamentale dans la 

définition de quand, comment et à dont l'entreprise est internationale. Aussi, 

l'organisation des réseaux, notamment le niveau d'intégration du horizontal réseau, de 

déterminer le circuit international, y compris la sélection des marchés. 
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Capítulo 1 - Introdução 
 

O mundo é cada vez menos a soma de vários espaços, mais ou menos 

independentes. Tem-se assistido a um progressivo esbatimento das fronteiras entre os 

países em termos de relações, conexões e organizações económicas. Este processo 

parece irreversível, constituindo um dos principais factores criadores de ameaças e 

oportunidades para as empresas. Zuchella (2002) argumenta, mesmo, que esta 

globalização alterou as dimensões temporais e espaciais em que as empresas operam. 

Foi este novo binómio espaço/tempo que permitiu e até forçou que algumas empresas se 

internacionalizassem de forma muito precoce, desafiando os modelos tradicionais. Este 

fenómeno foi descrito pela primeira vez por Rennie (1993), através da expressão “Born 

Global”, referindo-se a empresas que, desde a sua criação, vêem o mundo como um 

único grande mercado. Mais tarde, com o trabalho de Oviatt e McDougall (1994), 

surgiu o termo International New Venture (INV) para caracterizar a empresa que retira 

vantagem competitiva, desde o seu aparecimento, do uso de recursos e da venda de 

produtos em diferentes países. A visão quase consensual de que a capacidade de aceder 

ao mercado externo estava fora do alcance das empresas mais novas e mais pequenas 

era assim definitivamente posta em causa.  

Para alguns autores, essa internacionalização aparece, num contexto de 

globalização dos mercados, não só como uma realidade e uma opção para muitas delas, 

mas sobretudo como uma necessidade estratégica (McDougall et al., 1994). Esta 

temática tem suscitado interesse em investigadores de diversas áreas, nomeadamente, 

do Negócio Internacional, do Marketing Internacional e do Empreendedorismo, que têm 

vindo a analisar INVs em diversos países. A maior parte dos trabalhos são meramente 

descritivos, tentando compreender e interpretar as razões da emergência da 

internacionalização precoce. De facto, a ênfase colocada na rápida ou quase instantânea 

entrada no mercado externo implicitamente sugere que estas empresas são compelidas 

por factores externos comuns e/ou partilham características, vantagens competitivas, 

circunstâncias e estratégias que as tornam capazes de se internacionalizarem 

precocemente. Porém, estes estudos são, em geral, demasiado focalizadas. Por um lado, 
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são o resultado de visões parcelares da internacionalização, umas centradas na empresa, 

outras na rede e ainda outras no empreendedor. Por outro lado, grande parte dos 

trabalhos baseia-se, apenas, nas empresas de tecnologia de ponta (Rialp et al., 2005) e 

limita a ideia de internacionalização à actividade exportadora. Desta forma, esta tese 

procura fornecer um contributo teórico e empírico para a literatura existente ao 

interligar de forma dinâmica as perspectivas da empresa, da rede e do empreendedor e 

ao englobar INVs não tecnológicas. 

 

1.1 Enquadramento 
 

Existem numerosos estudos teóricos e empíricos que testemunham a existência 

do fenómeno das INVs em múltiplos países, Cavusgil (1994) refere que são 25% dos 

exportadores emergentes da Austrália; Rasmussen et al. (2001) chegaram a um valor de 

17,65% para o mesmo tipo de empresas; Moen (2002) afirma que mais de 50% das 

empresas que se estabeleceram em França desde 1990 podem ser englobadas nesse 

grupo e refere estudos de Lindmark et al. (1994) e de Waago et al. (1993) no mesmo 

sentido. Há estudos que comprovam a sua existência em economias tão diferentes como 

a Austrália (Rennie, 1993) e a Espanha (Rialp et al., 2005), como o Vietname (Thai e 

Chong, 2008) e a Suíça e Alemanha (Gassmann e Keupp, 2007) ou a Coreia (Kang e 

Jin, 2007). Knight et al. (2004) referem a afirmação de Shimbun (1995) de que existem, 

no Japão, empresas que vendem os seus produtos nos mercados externos desde, ou 

muito perto, a sua criação. Os mesmos autores afirmam que 37% das empresas 

dinamarquesas formadas depois de 1976 são INVs. Madsen e Servais (1997) concluem 

que será de esperar que este fenómeno se torne ainda mais disseminado no futuro. 

Grande parte desses estudos refere a globalização dos mercados, como um factor 

catalisador da internacionalização (Levitt, 1983; Yip, 1992; Bartlett e Ghoshal, 2000). 

As grandes alterações geopolíticas dos anos 80, como a queda do muro de Berlim, o fim 

da guerra-fria, o desmembramento da União Soviética e a abertura das economias de 

leste, a redução das barreiras alfandegárias (criando-se grandes mercados através de 

acordos como a NAFTA e o MERCOSUL e, de forma ainda mais efectiva, a UE), a 
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gradual redução de tarifas negociadas via GATT e WTO e o aparecimento do Euro 

levaram a um aumento da liberalização a nível mundial e da interdependência das 

economias.  

Por outro lado, entrou-se na Era da Informação. A tecnologia é, sem dúvida, um 

dos principais factores de competitividade. Axinn e Mathyssens (2002, p. 4) afirmam, 

até, que “a tecnologia é o motor do progresso económico” e Dunning (2000) sugere que 

se encare a economia baseada no conhecimento como um novo estádio na economia do 

mercado (sendo os outros a economia baseada no trabalho e a economia baseada na 

máquina). As tecnologias da informação e do conhecimento criaram a aldeia global. O 

mundo tornou-se mais pequeno, o tempo mais acelerado (Simões, 1999). Os 

conhecimentos e a informação não têm fronteiras. Acresce, ainda, uma maior 

interdependência e um maior cruzamento de saberes entre diferentes tipos de indústrias 

e entre indústria e ciência. Isto implica um estreitamento de relações entre sectores 

diferentes, quer em termos de actividade, quer em termos espaciais. Há, assim, o 

aparecimento de um novo fluxo internacional – o fluxo da tecnologia, da informação e 

do conhecimento.  

Os gostos mudam cada vez mais depressa encurtando, dessa forma, o ciclo de 

vida dos produtos que rapidamente são substituídos por inovações. Fortemente ligado à 

diminuição do ciclo de vida dos produtos e ao desenvolvimento das tecnologias de 

informação, há a diminuição do tempo das “janelas de oportunidade”. Aquilo que hoje é 

do conhecimento exclusivo de uma empresa, rapidamente se torna do domínio do 

conhecimento de um grande número de interessados, fazendo com que surjam cópias, 

produtos semelhantes ou até versões melhoradas desse mesmo produto. 

Em termos de formação há uma cada vez maior especialização do conhecimento 

e um maior número de programas de intercâmbio internacional, seja em termos de 

estudantes que participam em programas escolares, seja em termos de possibilidades de 

países. Também ao nível dos estágios profissionais, tem-se assistido a um crescendo de 

movimentos internacionais. Há progressivamente mais pessoas com formação cada vez 

mais específica, com uma visão mais internacional, que falam vários idiomas, que 
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conhecem várias culturas e que estabeleceram, desde cedo, uma cadeia de contactos 

bastante dispersa. 

Ao nível da procura, apareceram os nichos de mercado globais (Knight e 

Cavusgil, 1996), susceptíveis de existirem em qualquer parte do mundo e que resultam 

de duas grandes forças. A crescente procura mais sofisticada e específica leva a um 

aparecimento de cada vez mais nichos de mercado; a tecnologia da informação e a 

maior mobilidade das pessoas leva a uma procura global mais homogénea. Assim, no 

mesmo país, é possível encontrar procuras muito diferentes e em diferentes países, 

procuras muito iguais. A internacionalização do estilo de vida tornou-se uma realidade 

(Douglas e Craig, 1995). Rennie (1993, p. 48) defende que “os nichos de mercado 

tornaram-se uma importante fonte de oportunidades para as pequenas empresas”. 

Ao nível tecnológico, tem-se assistido ao avanço das telecomunicações que se 

tornaram mais rápidas e mais efectivas, devido ao desenvolvimento dos transportes 

(contentores, viagens aéreas, supertanques), que tornaram mais rápido e mais eficiente o 

movimento de pessoas e bens entre países e, até, entre continentes. Os avanços ao nível 

dos processos de produção (tais como sistemas de produção flexíveis) facilitaram 

adaptações de produto mais eficientes em termos de custo. A informação disponível 

aumentou e deram-se grandes avanços quanto à difusão das novas tecnologias. Os 

mercados financeiros tornaram-se internacionais e flexíveis, a competição tornou-se 

global.  

Para Rennie (1993), estas dinâmicas implicam mudanças nas relações com os 

consumidores e nas suas preferências, alterações ao nível da produção e das tecnologias 

de informação e modificações ao nível das condições de competitividade. De entre as 

macrotendências que têm encorajado de forma mais profunda o aparecimento das INVs, 

a globalização e o avanço das tecnologias de informação e de comunicação parecem ser 

as mais importantes (Knight et al., 2004).  

Este contexto não explica, contudo, o porquê de determinada empresa ter um 

comportamento diferente daquele que tradicionalmente era o esperado. Assim, além de 

ser, em geral, que estas tendências têm um efeito positivo no aparecimento de um maior 

número de INVs (mas de que por si só não explicam o porquê de aquela determinada 
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empresa o ser), nesta área não existem, até agora, muitos mais consensos. Em suma, o 

que se pode afirmar é que todas estas alterações não explicam, mas certamente 

favorecem o aparecimento das INVs, na medida em que criam um ambiente propício 

para o seu surgimento.  

 

1.2 International New Ventures 
 

O conceito de International New Venture apareceu descrito de forma exaustiva, 

pela primeira vez em 1993, na Austrália, num estudo da McKinsey & Co (Rennie, 

1993), com a referência expressa a um novo tipo de empresas que vêem o mundo como 

um único grande mercado e desafiam as formas tradicionais de entender a 

internacionalização. Contudo, esta ideia não era completamente nova. Em 1985, 

Hedlund e Kverneland postulam que, como o mercado de exportação se está a tornar 

cada vez mais homogéneo, algumas empresas saltam alguns estágios do seu 

desenvolvimento, fazendo com que a internacionalização seja uma parte central da sua 

estratégia. Em 1988, Johanson e Mattsson defendem que, em mercados já por si 

altamente internacionalizados, as empresas poderão saltar (leapfrog) algumas das etapas 

definidas tradicionalmente. Ganitsky (1989) contrapõe a noção de Innate Exporter à de 

Adoptive Exporter. Assim as primeiras, embora podendo estar limitadas pela falta de 

recursos e de experiência, iriam ter um maior grau de internacionalização, dada a visão 

dos seus gestores. Garnier (1982) estuda o mesmo fenómeno no Canadá. Jolly et al. 

(1992) definem empresas complexas, com fundadores oriundos de várias nacionalidades 

que seguiriam uma estratégia direccionada para a internacionalização através de nichos 

de mercado. Estas empresas, às quais chamaram High Technology Start Ups, dado o seu 

elevado nível tecnológico, teriam que ser internacionais logo desde o início. Já em 

1994, Oviatt e McDougall definem as International New Ventures e criam diversas 

tipologias. Além das expressões já referidas, há, ainda, outras que têm sido utilizadas 

em contextos semelhantes: Global Start-Ups (Mamis, 1989; Oviatt e McDougall, 1995), 

Instant Internationals (Preece et al., 1999), Instant Exporters (McAuley, 1999), Infant 

Multinationals (Rasmussen e Madsen, 2002) e Early Internationalizing Firms – EIF 

(Knight et al., 2004). 



 6

Bell et al. (2001) referem um outro tipo de empresas que não obedece à 

internacionalização por etapas. Assim, afirmam que há empresas que estão 

estabelecidas no mercado nacional, sem terem grande motivação para se 

internacionalizarem, e, de repente, decidem internacionalizar-se de forma rápida e 

intensa. A estas empresas, que repentinamente alteram o seu mercado primordial de 

doméstico para o exterior, chamaram de empresas Born-Again Global. 

Dimitratos et al. (2003) referem, ainda, as Micromultinacionais como um corpo 

distinto de estudo, já que até agora o termo multinacional estaria reservado apenas para 

as grandes empresas. Assim, as Micromultinacionais seriam pequenas e médias 

empresas que organizam e controlam actividades de investimento em mais do que um 

país. 

Se é certo que esta multiplicidade de termos é fruto de um grande interesse que 

levou a que inúmeros estudos tenham sido feitos em simultâneo, é também verdade que 

pode introduzir algumas confusões, podendo até afirmar-se que denominações 

diferentes correspondem, por vezes, a diferentes concepções de INVs (Zuchella, 2002). 

Por exemplo, Jolly et al. (1992) referem-se às empresas High Technology Start-Ups, 

mas, Rennie (1993, p. 49) refere que “… a história das Born Global não é acerca de 

nenhuma tecnologia em particular nem de nenhum sector da economia; empresas com 

elevado crescimento podem ser encontradas em qualquer indústria”. Por outro lado, 

pode levantar-se a questão de em determinadas expressões se encontrar referenciado o 

carácter internacional das empresas, enquanto noutras se usa a expressão global. Para 

Preece et al. (1998, p. 262) uma empresa internacional tem uma presença no exterior 

relativamente limitada em termos geográficos. O seu mercado apercebido pode estar 

limitado a determinada região específica, normalmente bi ou tri-direccionada (Malnight, 

1996). Uma empresa global tem uma maior dispersão das suas actividades no exterior e 

alcance em muitos mercados simultaneamente (Preece et al., 1998). Note-se, ainda, que 

a expressão “Global” pode estar a referir-se ao facto da internacionalização ser feita 

através de múltiplas e variadas actividades e não apenas, por exemplo, através da 

exportação.  



 7

Nesta tese, a expressão utilizada será a de International New Venture (ou apenas 

INV), por ser a expressão mais aglutinadora. Ao referir internacional incluem-se as 

empresas que são internacionais mas que ainda não atingiram o patamar global e as que 

sendo globais são também obrigatoriamente internacionais. Se se utilizasse a expressão 

global estaria a excluir-se as empresas apenas internacionais e com um número restrito 

de actividades externas (quando grande parte dos estudos empíricos apenas se baseia em 

empresas meramente exportadoras).  

Com a escolha do termo “International New Venture” pretende colocar-se em 

destaque três pontos: 

• O estudo está centrado na empresa, sendo esta a unidade de análise primordial. 

• As empresas são internacionais e não necessariamente globais. 

• As empresas são novas quando se internacionalizam, ou seja, o foco é a idade da 

empresa quando esta se internacionaliza (e não o seu tamanho). Há aqui uma 

dimensão temporal muito importante. 

O tempo no estudo da internacionalização tem, essencialmente, duas dimensões: 

a velocidade e a precocidade. De facto, neste trabalho o grande fenómeno em estudo é a 

internacionalização precoce, ou seja, aquela que começa nos primeiros seis anos de 

existência da empresa, independentemente da velocidade que ganha a partir do seu 

arranque. Não cabem neste estudo aquelas empresas que, embora o aprofundamento e a 

diversificação da internacionalização se processe de forma rápida, demoraram mais de 

seis anos a iniciarem a ida para os mercados externos. 

Na primeira vez que surgiu a expressão Born Global referia-se que “... estas 

empresas vêem o mundo como seu mercado alvo; não vêem os mercados estrangeiros 

como extensões úteis ao mercado doméstico” (Rennie, 1993, p. 9), não havendo 

qualquer referência a quando é que isto acontece. Acresce ainda que esta definição é 

muito baseada na atitude do gestor sendo, portanto, muito difícil de operacionalizar. O 

conceito que tem sido mais aceite é o que caracteriza as  International New Ventures 

(Oviatt e McDougall, 1994) como empresas que, desde o seu aparecimento, retiram 

vantagens competitivas do uso de recursos e da venda de produtos em vários países (p. 
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49). Em termos de estudos empíricos, não tem havido completo acordo quanto ao 

significado da expressão “desde o seu aparecimento”, havendo estudos que não referem 

limite temporal, estudos que falam em um ano, em dois, em três e até em seis anos 

(Dominguinhos e Simões, 2004).  

Quanto à noção de retirarem vantagem do uso de recursos e da venda de 

produtos em diversos países, praticamente só se tem vindo a considerar as exportações, 

e, mesmo aqui a sua importância medida em termos de percentagem das vendas totais, 

tem também variado bastante. Assim, encontram-se estudos que não impõem nenhuma 

percentagem (assumindo-se que os autores aceitariam qualquer nível de exportação), 

outros 5%, 15% ou até 25% (Dominguinhos e Simões, 2004). Knight (1997) define-as 

como empresas que começaram a exportar com três anos um mínimo de 25% das suas 

vendas. Este mesmo critério tem vindo a ser seguido por outros investigadores (veja-se, 

por exemplo, Madsen et al., 2000; Knight et al., 2004).  

Quando se fala em internacionalização, não se está apenas a falar de exportar, 

logo o grau de internacionalização não deveria, também, apenas tomar em consideração 

o nível das exportações. Assim, a profundidade, a distância, a diversidade e a rapidez 

traduzem, quando combinados, diferentes níveis e padrões de internacionalização. A 

profundidade é o número de actividades da cadeia de valor estabelecido no exterior. 

Esta dimensão é muito importante, pois ao associar-se um maior número de actividades 

a uma maior complexidade implica que a empresa possua mais conhecimentos e que 

tenha maiores necessidades de aprendizagem (Barkema et al., 1997; Barkema e 

Vermeulen, 1998). A distância refere-se quer à distância psicológica, quer à distância 

geográfica. Quanto à diversidade, depende da variedade de modos de entrada que a 

empresa opta para se internacionalizar. Um maior número de modos de entrada reflecte 

uma maior flexibilidade e adaptação às condições locais (Autio et al., 2002). 

Têm sido propostas várias formas de avaliar a internacionalização, de forma a 

capturar os vários níveis possíveis, sendo de destacar as baseadas na intensidade, na 

extensão e na diversidade. A primeira é medida pela percentagem das vendas oriundas 

das operações internacionais (Zahra et al., 1998; Preece et al., 1999 e Lu e Beamish, 

2001). Esta medida reflecte até que ponto as exportações contribuem para o sucesso da 
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empresa (Arenius, 2002). A extensão da internacionalização é medida pelo número de 

actividades que a empresa explora no exterior (Bloodgood et al., 2006), enquanto a 

diversidade reflecte o número de países (ou regiões) em que a empresa marca presença 

(Preece et al., 1999; Zahra et al., 2000 e Lu e Beamish, 2001) e que se traduz por uma 

dimensão geográfica. 

A medição do grau de internacionalização é, pois, um assunto controverso, 

havendo quem defenda que uma medida baseada apenas numa variável (tal como a 

percentagem de vendas no exterior, o número de actividades ou de países) nunca 

poderia captar a multidimensionalidade da internacionalização. Para dar resposta a este 

problema, Sullivan (1994) construiu um índice compósito e Reuber e Fischer (1997) 

utilizaram um critério tridimensional que inclui a percentagem das vendas externas, a 

percentagem dos funcionários que gastavam mais de 50% do tempo em actividades 

internacionais e a dispersão geográfica. Contudo, na prática, há sempre problemas na 

obtenção dos dados que dificultam a sua utilização o que leva a que a percentagem das 

vendas externas seja a variável mais utilizada (Glaum e Oesterle, 2007).   

O foco desta tese não é o grau, nem a extensão da internacionalização. A 

empresa tem que ser internacional, mas não há qualquer requisito de quão internacional 

tem que ser. Assim, de acordo com Cavusgil (1984) e Westhead (1995), será aplicada 

uma visão dicotómica - a empresa está, ou não, internacionalizada e a 

internacionalização é vista “como o processo de envolvimento crescente em mercados 

internacionais” (Welch e Luostarinen, 1988), mas apenas como vendedores/produtores. 

Ou seja, empresas meramente importadoras poderão ter (e certamente têm!) 

características, motivações e contextos diferentes dos aqui estudados.  

Repare-se que, consoante a escola de pensamento a que pertencem, os 

investigadores têm utilizado essencialmente 5 tipos de critérios (Gabrielsson e 

Kirpalani, 2004, p. 3) para distinguirem as INVs: 

1. Visão e estratégia para se tornarem internacionais/globais (Knight e 

Cavusgil, 1996; Oviatt e McDougall, 1994); 
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2. Pequenas empresas tecnologicamente orientadas (Bell, 1995; Knight e 

Cavusgil, 1996); 

3. Tempo para se tornar global/internacional variando entre ser imediato e seis 

anos (Knight et al., 2001); 

4. Expansão geográfica quer em termos de mínimo de exportações (Knight e 

Cavusgil, 1996), quer em termos do número de países (Oviatt e McDougall, 1994); 

5. Expansão geográfica fora do continente de origem (Luostarinen e 

Gabrielsson, 2004). 

Outro ponto que é, muitas vezes, referenciado como característico das INVs é a 

visão internacional com que nascem. Contudo, repare-se, que aqui tem-se uma 

verdadeira identidade, não se podendo sequer pôr em causa nem testar. A noção de que 

estas empresas têm uma visão estratégica internacional, desde a sua formação, é o que 

as diferencia das demais. Afirmar-se que determinada empresa tem uma visão 

internacional desde a sua formação ou afirmar-se que é uma INV é uma só e a mesma 

coisa. 

Existem, pois, várias abordagens possíveis para o estudo da internacionalização 

das INVs, mas como todas são parcelares pois são centradas na empresa (ver Capítulo 

2), na rede (ver Capítulo 3) ou no empreendedor (ver Capítulo 4), nenhuma parece 

fornecer uma visão global deste novo movimento. As perspectivas baseadas na empresa 

estão demasiado dependentes do tempo, seja para a construção de uma base doméstica 

sólida, seja para o estabelecimento de vantagens competitivas. Este ponto colide de 

imediato com a internacionalização das INVs que é feita precocemente, pouco tempo 

depois do seu aparecimento. A teoria das redes, ao defender que as empresas não têm 

necessariamente que ser detentoras dos recursos, podendo ser suficiente ter um acesso 

indirecto àqueles de que precisa, poderia, de alguma forma, colmatar aquela lacuna. 

Assim, por exemplo, em relação ao conhecimento, a empresa poderia obtê-lo através da 

experiência dos seus parceiros. Mas o que é que acontece se os contactos da empresa 

não estiverem internacionalizados? Ou se a empresa ainda não tiver estabelecido 

contactos? Poderá a empresa utilizar os contactos e os conhecimentos do 

empreendedor? Poderá este, por si só, condicionar toda a dinâmica internacional da 
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empresa? Sendo assim, ter-se-ia que incluir as abordagens centradas no empreendedor. 

Para uma visão mais completa da internacionalização precoce destas empresas, é 

necessário interligar estas três perspectivas, visto cada uma delas, sozinha, não ser 

suficiente.  

É ainda de referir, neste ponto, a confusão que, por vezes, se faz ao afirmar-se 

que as INVs são empresas pertencentes a sectores de tecnologia de ponta. Este tipo de 

presbiopia tem levado a que muitos estudos empíricos se debrucem apenas sobre estes 

sectores, levando a conclusões limitadas e de difícil generalização. Há cada vez mais 

exemplos de empresas pertencentes a outros sectores que podem ser classificadas como 

INVs (Madsen et al., 2000; Aspelund e Moen, 2001; McDougall et al., 2003). 

Andersson e Wictor (2003) defendem que as empresas originárias de países com 

mercados mais alargados são as tecnologicamente mais evoluídas, enquanto nos 

pequenos países pertencem a outros sectores, o que está de acordo com o que já tinha 

sido sugerido por Madsen e Servais (1997). Repare-se, no entanto, nos vários possíveis 

exemplos referentes a INVs originárias de Portugal, que é uma pequena economia, que 

não estão de acordo com esta explicação1.  

Não está, pois, totalmente esclarecida a relação entre INV e tecnologias de 

ponta. Há várias referências à existência de INVs não tecnológicas, mas não abundam 

os estudos que as analisem. Assim, não se sabe se a internacionalização precoce destas 

empresas é, ou não, despoletada pelas mesmas condições que a das tecnológicas (que 

são as que têm sido largamente estudadas), se fazem o mesmo tipo de percurso e se têm 

a mesma estrutura, nomeadamente ao nível de sustentabilidade e posicionamento na 

rede. Neste trabalho estão incluídas empresas de vários sectores, com exigências 

tecnológicas muito diferentes. 

Outra limitação da literatura existente é a sua visão demasiado estática da 

internacionalização das INVs, que não consegue fazer uma total destrinça entre causa e 

consequência, visto só se conseguirem estabelecer efeitos causais se se levar a cabo uma 

análise dinâmica.  

                                                 
1 Dentro das tecnologias de informação pode dar-se como exemplo, a Critical Software, a YDreams, a 
eChiron e a Chipidea; dentro da biotecnologia pode dar-se como exemplo,  a Crioestaminal, a Biotecnol e 
a STAB. 
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1.3 Objectivo da Investigação e Estrutura da Tese 
 

O interesse pelas empresas que precocemente se internacionalizam surgiu na 

década de 90, tendo como trabalho pioneiro o estudo de Rennie (1993) sobre as 

empresas australianas. Quinze anos mais tarde o interesse mantém-se, tendo-se gerado 

uma grande onda de publicações. Contudo, como se viu, esta literatura está bastante 

fragmentada, embora muito enriquecida quer em termos teóricos, quer em termos 

empíricos (veja-se Dominguinhos e Simões, 2004 e Rialp et al., 2005). 

Com este trabalho pretende-se contribuir para uma melhor compreensão deste 

fenómeno, por um lado, ao levar a cabo uma investigação dinâmica sobre as INVs 

independentemente do seu sector de actuação e, por outro, ao integrar como 

fundamentos teóricos perspectivas ao nível da empresa, da rede e do empreendedor. 

Desta forma, obter-se-á uma abordagem mais ampla do fenómeno, não deixando fora do 

estudo nenhum dos actores principais e tendo em atenção a evolução da empresa ao 

longo do tempo. 

Dada esta problemática, a presente investigação tem como objectivo responder a 

quatro questões: 

1. Quais são as características iniciais necessárias para que uma empresa se 

torne uma INV? 

2. Quais são as motivações que fazem com que as INVs estejam interessadas 

em internacionalizar? 

3. Como é que as INVs se internacionalizam? 

4. Qual a estrutura das INVs? 

De acordo com alguns investigadores há tendências gerais que favorecem o 

aparecimento deste tipo de empresas. Contudo, ainda não existe um quadro teórico que 

consiga abranger o fenómeno em todas as suas dimensões e em toda a sua dinâmica. 
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Nos Capítulos 2 a 5, analisam-se as abordagens existentes na literatura. A primeira 

tentativa de explicação foi procurada nos modelos centrados na empresa (Capítulo 2), 

nomeadamente nos modelos etápicos e nos modelos baseados nos recursos (tangíveis e 

intangíveis). Nos primeiros a grande premissa é a de que a internacionalização é um 

processo gradual que evolui de etapa para etapa, partindo de uma situação de 

desenvolvimento de base doméstica. Por outras palavras, o processo de 

internacionalização só seria despoletado depois da aquisição de determinadas condições 

base, em termos domésticos. Também os modelos baseados nos recursos defendem a 

necessidade do desenvolvimento de determinadas condições para que a 

internacionalização seja possível. Assim, a empresa teria que desenvolver vantagens 

competitivas que lhe transmitissem, de alguma forma, uma certa diferenciação em 

relação às restantes, possibilitando a sua afirmação noutros mercados. Em todos estes 

modelos, as condições iniciais têm que ser desenvolvidas ao longo do tempo, o que, 

desde logo, levanta sérias dúvidas quanto à sua adequação a este estudo.  

Um número significativo de trabalhos apoia-se nas redes organizacionais para 

estudar a internacionalização. Assim a empresa não teria necessariamente que possuir 

todas as condições e recursos necessários, bastando que tivesse acesso a essas condições 

e recursos. As redes serviriam, pois, de veículo de transferência de recursos tangíveis e 

intangíveis, ajudando a que empresas novas, normalmente pequenas, se agigantassem. 

As empresas estudadas por Coviello e Munro (1995) foram capazes de se 

internacionalizar, ligando-se a redes extensas preestabelecidas. Esta abordagem será 

vista com maior profundidade no Capítulo 3, embora também ela não consiga responder 

de forma cabal a todas as questões de investigação. 

Para muitos autores uma INV é conduzida por um empreendedor que é capaz de 

actuar e de aproveitar as oportunidades internacionais. Para uns, são, grande parte das 

vezes, imigrantes com contactos e com familiares noutros países (McDougall et al., 

1994), para outros, estabeleceram contactos trabalhando no exterior (Bloodgood et al., 

1996; Reuber e Fischer, 1997; Preece et al., 1999; Crick e Jones, 2000). Uma rede de 

contactos internacionais forte e um grande capital social foram, também, sugeridos 

como atributos necessários para a existência de INVs (Oviatt e McDougall, 1995). O 
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Capítulo 4 desta tese estuda a internacionalização pela perspectiva centrada no 

empreendedor. 

O Capítulo 5 apresenta as questões de investigação e o modelo de análise 

resultante da integração dos corpos teóricos estudados nos capítulos anteriores. 

A metodologia seguida nesta investigação é abdutiva, tal como se pode constatar 

pela leitura do Capítulo 6. Assim sendo, começou por ser feito um estudo intensivo dos 

vários corpos teóricos que, de alguma forma, poderiam ser importantes para a 

compreensão do fenómeno da internacionalização precoce. Avaliaram-se as suas 

lacunas, contribuições e complementaridades, construindo-se um modelo de análise, 

que funcionou como uma ferramenta de trabalho em permanente actualização.  

Dada a não existência prévia de conceitos unanimemente aceites nesta matéria, 

optou-se pela análise qualitativa de múltiplos casos, que se traduziu na análise da 

internacionalização de sete empresas portuguesas. Os responsáveis das empresas foram 

entrevistados, bem como informantes indicados por estes. As entrevistas foram 

codificadas usando, por um lado, o modelo de análise proposto e, por outro, deixando-se 

que certas categorias fossem emergindo. Pretendeu-se, com isso, não perder nenhum 

detalhe e, dessa forma, enriquecer a investigação.  

No Capítulo 7 são apresentados os casos e é feito um estudo aprofundado de 

cada um deles, seguindo-se uma análise conjunta de todos. As empresas não foram 

escolhidas de forma aleatória, nem pretendem ser uma amostra representativa de um 

qualquer tecido industrial. A opção por englobar cada uma delas teve por base a vontade 

de que representasse uma mais-valia para a investigação. Assim, foram sendo 

adicionadas empresas até se atingir a exaustão. Neste trabalho, e porque nenhuma é 

mais importante do que outra qualquer, são apresentadas por ordem alfabética. 

A tese encerra com um capítulo dedicado à discussão, conclusões, limitações e 

possíveis futuras linhas de investigação. 
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Capítulo 2 - Perspectiva Centrada na Empresa 

 

2.1 Introdução 

 

Designa-se por perspectiva centrada na empresa o conjunto de teorias que 

baseiam as suas explicações nas características e no desenvolvimento da própria 

empresa (vista como unidade independente e una) e nos seus mecanismos de adaptação 

ao meio ambiente. Neste capítulo, apresentam-se os modelos que adoptam esta visão 

para explicar o fenómeno da internacionalização das INVs.  

A Secção 2.2 debruça-se sobre o Paradigma Eclético de Dunning, que permite 

justapor factores específicos das empresas e dos países na procura da explicação para os 

fluxos comerciais e de investimento, aos factores ao nível do sector. O estudo da 

internacionalização entre a década de 1960 e a de 1990 foi dominado pelos modelos 

etápicos, analisados na Secção 2.3. Estes paradigmas colocam especial ênfase nas 

exportações e no investimento directo estrangeiro, sendo os mais conhecidos o Modelo 

de Uppsala e aqueles baseados na inovação, que vêem a própria internacionalização 

como um processo inovador. Mais recentemente, começaram a ganhar grande 

visibilidade as abordagens baseadas nos recursos, que têm como base a ideia de que só 

os factores específicos da empresa lhe poderão permitir a internacionalização. A Secção 

2.4 apresenta uma revisão destes modelos. 

 

2.2 Paradigma Eclético de Dunning 

 

O Paradigma Ecléctico de Dunning, também conhecido como Paradigma OLI, 

foi apresentado pela primeira vez pelo autor em 1976, num Nobel Symposium em 

Estocolmo. O termo eclético traduz o elevado número de condicionantes utilizados para 
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explicar. com base nas teorias da internalização, a selecção dos mercados e as diferentes 

formas de internacionalização. Este paradigma permite justapor factores específicos da 

empresa e dos países, na procura da explicação para os fluxos comerciais e de 

investimento internacionais, a que se devem adicionar factores ao nível do sector. O 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) é visto como uma resposta a alguma 

oportunidade de lucro identificada e ainda não explorada. De acordo com o modelo, as 

empresas locais apresentam, naturalmente, uma posição privilegiada em relação às 

oriundas do exterior. Isto porque, por um lado, têm um melhor conhecimento do 

mercado local e, por outro, estão mais próximas dele. Assim, a entrante necessita de ter 

outras vantagens que se sobreponham a estas.  

O desenvolvimento internacional de qualquer empresa depende de três conjuntos 

de factores ou subparadigmas (cf. Dunning, 2000). O primeiro relaciona-se com as 

vantagens ligadas à propriedade, sendo um pré-requisito à internacionalização. 

Tradicionalmente é representado com a letra O (de Ownership) e identifica-se 

fortemente com a ideia de vantagem comparativa de Hymer (1960). Pode ser 

subdividido nas vantagens que resultam do acesso exclusivo a factores de produção, 

activos intangíveis ou mercados e aqueles directamente relacionados com a 

multinacionalidade. Dunning (1983) distingue, também, vantagem de propriedade que 

resulta de activos que a empresa detém e que podem ou não ser internalizados e 

vantagem que apenas poderá explorar se internalizar.  

Desde 1960, vastíssima literatura identificou vários tipos de vantagens 

competitivas de propriedade específicas. Algumas referem-se à posse e exploração do 

poder de monopólio, como foi inicialmente identificada por Bain (1956) e Hymer 

(1960), que criam barreiras à entrada em relação ao mercado do produto final. Outras 

relacionam-se com a posse de recursos e capacidades escassos ou únicos, reflectindo 

uma eficiência técnica, uma tecnologia mais avançada ou um produto mais inovador. 

Por último, as que se relacionam com o próprio decisor da empresa, a forma como este 

avalia recursos e capacidades dispersos pelo mundo e os coordena com os existentes no 

seu território. Dentro desta linha, Dunning (1993) acrescentou uma quarta vantagem 

específica que a empresa deve possuir: a estratégia de gestão. A importância relativa de 

cada uma delas não tem sido constante ao longo do tempo, sendo que, actualmente, há 
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uma nova corrente que defende que a mais importante é a capacidade para aceder e 

organizar o conhecimento (veja-se a Subsecção 2.4.2). 

O segundo subparadigma, normalmente identificado pela letra L (de Location), 

prende-se com a atractividade da localização das empresas em comparação com outras 

alternativas. Incidindo na dimensão espacial, focaliza-se nos transportes, na 

acessibilidade da mão-de-obra, nas barreiras culturais e regulamentares e no potencial 

de mercado – quer nos seus aspectos atractivos quer nos seus aspectos dissuasores.  

O terceiro subparadigma refere-se à Internalização (por isso se identifica com a 

letra I), ou seja, poderá ser melhor para a empresa internalizar determinadas actividades, 

do que conseguir esses produtos ou serviços através do mercado. Dados os outros dois 

subparadigmas, a empresa pode escolher esta opção, colocando, assim, especial ênfase 

nos benefícios que é susceptível de obter com a criação na sua estrutura dos próprios 

sistemas. 

Assim sendo, o paradigma eclético de Dunning postula que as empresas 

defrontam diferentes parâmetros e diferentes contextos e a sua internacionalização é 

fortemente dependente desta conjugação (Dunning, 1988). A partir deste modelo, é 

possível identificar a melhor forma de entrada nos mercados externos. A vantagem 

específica é fundamental para a existência de toda e qualquer internacionalização. O 

investimento só poderá ser feito com a conjugação dos quatro tipos de vantagens, 

contudo, se a vantagem da localização for suficiente, a empresa poderá optar pela 

exportação e cedência de licenças. 

Como refere Castro (2000), uma das grandes críticas feitas a este paradigma é o 

grande número de variáveis utilizadas, o que dificulta a sua operacionalização. Dunning 

(1991) defende que essa é uma inevitabilidade quando se tenta integrar várias 

motivações numa só teoria. Outro problema desta abordagem prende-se com o facto de 

ser, essencialmente, uma visão estática do fenómeno de internacionalização. Em termos 

de abordagem dinâmica convém referir os modelos de internacionalização por etapas. 
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2.3 Modelos Etápicos 
 

Nos modelos etápicos, o processo de internacionalização é visto como sendo 

incremental, o que se deve à necessidade de se acumular conhecimento quanto aos 

mercados estrangeiros e a uma certa aversão ao risco. A internacionalização envolve 

diferentes fases ou etapas, evoluindo como “anéis na água” (Madsen e Servais, 1997, p. 

561). 

 

2.3.1 Modelo de Uppsala (U-Model) 
 
 

Dentro da perspectiva da empresa, deve-se salientar a abordagem desenvolvida 

por Johanson e Vahlne (1977), normalmente conhecida como Modelo de Uppsala ou 

Modelo de Internacionalização por Etapas.  

O Modelo de Internacionalização por Etapas segue a perspectiva da empresa 

iniciada por Penrose (1959), vendo-a como um organismo em desenvolvimento, no qual 

a internacionalização consiste e resulta de um processo de aprendizagem. Por isso 

mesmo, o crescimento da empresa é progressivo e a internacionalização desenvolve-se 

de forma sequencial (Johanson e Vahlne, 1977). Assim, antes de qualquer empresa se 

aventurar no exterior, constrói uma base doméstica e a primeira forma de 

internacionalização é sempre conseguida via exportações. Assim, o mercado doméstico 

é o mercado base e só a partir do seu amadurecimento e respondendo a estímulos 

externos (Luostarinen, 1979) é que o processo de internacionalização começa 

lentamente e de forma reactiva.  

Carlson (1966), um dos pioneiros na investigação da internacionalização, chama 

a atenção para a escassez de conhecimento acerca da forma de conduzir um negócio 

num mercado externo. O foco de análise de Carlson (1966) situa-se ao nível do processo 

de decisão, sendo o primeiro a colocar a hipótese de que a empresa tende a procurar 

diminuir o risco por experimentação e erro, através de um gradual aumento de 

informação acerca de mercados externos. Carlson (1966, p. 15) argumenta que “depois 
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de uma empresa ter ultrapassado as barreiras culturais, se tiver tido a sua primeira 

experiência com operações externas, geralmente irá conquistar um mercado, depois o 

outro”. Desta forma, estavam lançadas as bases para o modelo de internacionalização 

conhecido como Modelo de Uppsala.  

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), ao estudarem o desenvolvimento 

internacional de quatro multinacionais suecas, encontram um padrão, assente em quatro 

fases, que se pode desenhar como um processo. Johanson e Vahlne (1977) partem desse 

trabalho inicial, refinando-o e reformulando-o. O processo de internacionalização é 

visto, por um lado, como um jogo de “interacção entre o desenvolvimento de 

conhecimento sobre os mercados externos e as operações, e, por outro, como o aumento 

do comprometimento de recursos nos mercados externos” (Johanson e Vahlne, 1990, p. 

11). Desta forma, o envolvimento de uma empresa num mercado externo desenvolve-se 

seguindo um processo que parte de actividades não exportadoras, prolongadas por 

exportações apoiadas em intermediários independentes e, depois, em filiais de 

comercialização, para, numa última fase, eventualmente, passar à produção no exterior. 

Este avanço gradual no envolvimento e comprometimento externo é acompanhado por 

um também gradual aumento na distância psicológica dos países a que se dirige. Como 

refere Lemaire (1997, p. 137), “o sequenciamento por fases traduz, pois, um 

envolvimento crescente, associado a uma maior experiência nos mercados”. 

Como as empresas estrangeiras têm pouco, ou nenhum, conhecimento das 

condições dos mercados de destino, enfrentam uma desvantagem em relação às 

empresas locais. Embora possa até haver o conhecimento objectivo (via estudos 

económico-sociológico-culturais), falta-lhes o conhecimento experiencial que obriga à 

presença efectiva da empresa no país em causa. Assim, as empresas optam por começar 

pelos países que lhe estão mais próximos em termos de distância psicológica. O 

conceito de distância psicológica (psychic distance) é, pois, fundamental nesta 

perspectiva. A escola de Uppsala define-a como “a soma dos factores que impendem ou 

dificultam os fluxos de informação entre as empresas e os mercados” (Johanson e 

Wiedersheim-Paul, 1975, p. 308) e que, como refere Castro (2000, p. 26), “seria medida 

por factores como as diferenças em termos culturais, dos sistemas políticos, do nível 

educacional e do nível de desenvolvimento industrial de cada um dos mercados 
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possíveis”. Quanto maiores as diferenças percebidas pela empresa, menor a 

atractividade do país. À medida que o nível de conhecimento aumenta, a empresa 

compromete-se cada vez mais fora de portas, passando para mercados cada vez mais 

afastados em termos psicológicos. Desta forma, a distância psicológica é um forte 

dissuasor da internacionalização para certos mercados, pelo menos nos primeiros 

estágios da internacionalização (Brewer, 2007). No entanto, à medida que a empresa vai 

adquirindo maior envolvimento em cada um dos mercados em que já se encontra, vai-se 

encurtando a distância psicológica que se tem em relação aos mercados vizinhos dos 

primeiros em que já se estabeleceu, o que permite que a expansão seja progressivamente 

mais distante. A empresa não emprega métodos objectivos de avaliação na selecção dos 

mercados, estando mais dependente de factores circunstanciais não económicos 

(Tornroos, 1991 e Ellis 2000). Esta distância psicológica é, pois, o factor chave na 

escolha dos mercados destino. 

Figura 2.1 - Processo de internacionalização 
 

 

                        

         

Fonte: Johanson e Vahlne (1990, p. 12) 
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conhecimento generalizado e o específico) e o comprometimento estabelecido nos 

mercados afectam, quer as decisões de mais comprometimento, quer a forma como 

essas decisões são postas em prática. As actividades correntes desempenham um papel 

fundamental, pois são a principal fonte de conhecimento experiencial para a empresa. 

Este é a chave de todo o processo. Assim, e como refere Tomroos (2002), quanto maior 

o conhecimento que a empresa tem de determinado mercado, mais se compromete com 

ele, ou seja, quanto mais uma empresa sabe acerca de um mercado externo, menor é o 

seu risco percebido e maior será o seu investimento nesse mercado. Repare-se que, de 

acordo com o modelo, obter informação passa por ter actividades no mercado externo e 

não por compilar informação (Forsgren, 2002). Parece, pois, que o driver da 

internacionalização é a experiência. Esta, ao diminuir o risco percebido, aumenta a 

visibilidade das oportunidades. O conhecimento funciona, assim, como um catalisador 

do comprometimento, fazendo com que a internacionalização se vá desenvolvendo de 

forma incremental. 

Figura 2.2 - Tendência de padrão de internacionalização 
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Esta teoria supõe que a empresa dispõe sempre de informação incompleta e, por 

isso, desenvolve a sua actividade num ambiente de permanente desconhecimento 

relativamente às condicionantes da internacionalização. Assim, o maior obstáculo para a 

internacionalização da empresa é a carência de conhecimento e de recursos, daí a 

necessidade de tempo para se internacionalizar, pois primeiro tem que construir uma 

sólida base doméstica. O aspecto cíclico da internacionalização implica que, com raras 

excepções, a internacionalização seja feita através de pequenos passos. Desta forma, 

com este modelo, os autores estabelecem um padrão de internacionalização da empresa 

no que diz respeito à selecção de mercados e à selecção dos modos de entrada, pelo que 

a empresa tem, à priori, um percurso definido (Figura 2.2), sem qualquer intervenção de 

outros agentes. 

Resumindo, pode-se explicar o modelo em quatro pontos: 

1. Modelo de aprendizagem de mercado; 

2. Modelo com aversão ao risco; 

3. Modelo com falta de conhecimento em relação a novos mercados; 

4. Modelo em que existe uma introdução gradual nos novos mercados; 

É, pois, ”um ciclo virtuoso de aquisição de conhecimentos, redução de risco e 

aumento do comprometimento externo” (Karadeniz e Goçer, 2007, p. 388). Preconiza a 

existência de uma base doméstica como condição essencial para se dar início ao 

processo de internacionalização, afirmando, também, que a escolha dos mercados é feita 

de acordo com condições de verosimilhança. A empresa não coloca a questão de qual o 

melhor mercado, mas sim qual o mercado com condições mais semelhantes àqueles em 

que já se encontra. Por outro lado, a entrada em novos mercados é conseguida através 

de exportações, evoluindo, paulatinamente, para formas de internacionalização com um 

grau de comprometimento superior. 

Ao Modelo de Uppsala têm sido apontadas algumas limitações importantes. 

Uma delas prende-se com o carácter pouco nítido das relações de causalidade propostas, 

o que dificulta a sua tradução em variáveis operativas. Outra é relativa à excessiva visão 
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linear e esquemática, pouco compatível com a complexidade da realidade actual e com a 

diversidade de opções que se apresentam a uma empresa. Há, ainda, referências ao seu 

carácter determinístico, como que obrigando a que cada empresa passasse por todas as 

fases de comprometimento internacional. Nessa medida, Andersson (2000) critica-o, 

pois, que se as empresas se comportassem como no modelo, os decisores não teriam que 

fazer qualquer opção estratégica. Axinn e Matthyssens (2001) referem, também, que a 

própria concepção de aprendizagem de Johanson e Vahlne (1990, p. 11), que consiste 

na “interacção entre o desenvolvimento do conhecimento entre os mercados 

internacionais e as operações, por um lado, e o aumento do comprometimento em 

termos de recursos aplicados no exterior, por outro” pode, actualmente, levantar alguns 

problemas. A diminuição do ciclo de vida dos produtos, nomeadamente nos mercados 

de elevada tecnologia ou na nova economia, torna a janela de oportunidades muito 

curta, obrigando, literalmente, as empresas a saltar estágios. 

Repare-se que o Modelo de Uppsala explica a evolução internacional das 

empresas em termos individuais, não fazendo qualquer referência, nem à posição 

competitiva dos países ou dos sectores, nem à maior ou menor integração em termos de 

relações, nem ainda a qualquer característica ou acção do empreendedor. Quanto ao 

estudo das INVs, cabe chamar a atenção para a sua inadequação relativamente a dois 

pontos. Por um lado, muitas INVs praticamente nascem internacionalizadas e com 

grande nível de comprometimento, contrariando o pressuposto de envolvimento gradual 

e paulatino. Por outro lado, esta análise é apenas focalizada na empresa, não se dando 

atenção à sua envolvente nem deixando qualquer espaço de manobra a quem toma as 

decisões. 

Johanson e Vahlne (1990) identificam três situações em que o processo de 

internacionalização não tem necessariamente que percorrer todos os estágios: 

1. Empresas com acesso a grandes recursos podem intensificar o processo de 

internacionalização, pois são menos susceptíveis às consequências de uma má opção; 

2. Quando as condições de mercado são homogéneas e estáveis, o 

conhecimento pode ser obtido de outra forma que não a experiência directa; 
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3. Quando a empresa tiver obtido conhecimento de um determinado mercado 

com condições similares, pode generalizar esta experiência e aplicá-la a novos mercados 

alvo. 

Contudo, nenhuma destas excepções serve, todavia, para explicar o 

comportamento das INVs. Este modelo exclui da sua análise a tecnologia, as 

considerações estratégicas, as economias de escala e outras variáveis que afectam o 

processo de internacionalização e que poderão desempenhar um papel importante no 

objecto em estudo. 

 

2.3.2 Modelos Relacionados com a Inovação (I-Models) 

 

Andersen (1993) refere um outro grupo de modelos em que o desenvolvimento 

internacional se faz por etapas e no qual o ponto comum é a ênfase dada à inovação. A 

evolução da empresa depende da sua adopção da inovação, ou seja, deriva da selecção 

que esta faz de uma inovação, como sendo a melhor alternativa em determinada altura 

(Morgan e Katsikeas, 1997).  

O termo “innovation-related” surge no trabalho de Rogers (1962), no qual cada 

estágio subsequente da internacionalização é considerado uma inovação para a empresa. 

Simmonds e Smith (1968) utilizam este conceito referindo-se à exportação, ou seja, 

vendo a exportação como uma inovação. Esta visão das exportações foi, posteriormente, 

largamente explorada por Bilkey e Tesar (1977). Estes modelos centram-se apenas na 

exportação, em particular das pequenas e médias empresas (Ruzzier et al., 2006). 

Embora haja vários modelos, com diferentes estágios, Leonidu e Katsikeas (1996) 

notam que existem três estágios genéricos: o estágio de pré-exportação, o estágio de 

iniciação na exportação e o estágio avançado de exportação. Tal como no Modelo de 

Uppsala, estes autores defendem que o comprometimento com o exterior é gradual e 

incremental, acompanhando o aumento de conhecimentos. Cabe aqui referir, 

essencialmente, seis trabalhos com diferentes estágios (Quadro 2.1). Bilkey e Tesar 

(1977) falam em seis estágios de acordo com o grau de envolvimento externo. Cavusgil 
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(1984) identifica três estágios de internacionalização – experimental, activa e 

comprometida – em que o último incluiria investimento directo no exterior. Contudo, 

em trabalhos anteriores (Cavusgil, 1980, 1982) parte da situação não exportadora e 

refere, ainda, a situação pré-exportadora da empresa. Para Johnston e Czinkota (1982), 

de acordo com a experiência da empresa, existem seis estágios, enquanto Reid (1981) 

defende a existência de apenas cinco. A partir deste trabalho, Lim et al. (1991) levam a 

cabo um trabalho empírico com quatro estágios e Rao e Naidu (1992) avaliam até que 

ponto empresas em diferentes estágios são diferentes. 

Para Bilkey e Tesar (1977), o processo de desenvolvimento exportador baseia-se 

num envolvimento gradual, por parte da empresa, para mercados psicologicamente mais 

afastados, existindo seis fases. Na fase inicial, os responsáveis da empresa não têm 

interesse na exportação evoluindo até à fase em que esta explorava a actividade 

exportadora em mercados psicologicamente distantes. Um ponto muito importante neste 

modelo é a ênfase colocada nos pedidos externos não solicitados. Estes são os primeiros 

catalisadores do interesse da empresa pelo mercado externo, que depois continua com 

outras formas de internacionalização. 

Para Cavusgil (1980, 1982), a grande motivação para a exportação é a saturação 

do mercado interno. Baseado em evidências empíricas, defende a existência de 

determinadas características específicas das empresas que actuam como facilitadores 

(ou inibidores) do progresso da empresa, ou seja, facilitam (ou inibem) a passagem de 

um estágio para outro. Cavusgil (1980) designa as exportadoras experimentais por 

empresas extra-regionais em vez de internacionais, dada a tendência para exportarem 

para mercados muito próximos. 
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Quadro 2. 1 - Modelos Baseados na Inovação 
Bilkey e Tesar 
(1977) 

Cavusgil (1980) Reid (1981) Lim et al. 
(1991) 

Johanson e 
Czinkota 
(1982) 

Rao e Naidu 
(1992) 

Primeiro 
Estágio – Os 
responsáveis não 
estão 
interessados na 
actividade 
exportadora para 
a empresa. 

Primeiro 
Estágio – 
Empresa não 
exporta 

Primeiro Estágio 
– atenta 
possibilidade 
exportação: 
reconhecimento 
de oportunidades 
e aparecimento da 
necessidade. 

Atenção à 
Exportação 
 
 
 
Interesse na 
Exportação 

Primeiro 
Estágio – 
empresa 
completamente 
desinteressada 
pela 
exportação 

Não 
exportadora. 

Segundo Estágio 
– responde a 
pedidos externos 
sem preocupação 
da viabilidade da 
sua continuidade. 

 Segundo Estágio 
– empresa com 
intenção de 
exportar: 
motivação, 
atitudes, 
acreditando na 
exportação. 

Intenção na 
Exportação 

Segundo 
Estágio – 
empresa 
parcialmente 
desinteressada 
na exportação 

 

Terceiro Estágio 
– explora 
activamente a 
viabilidade da 
actividade 
exportadora. 

Segundo Estágio 
– empresa é um 
pré-exportador, 
busca informação 
e avalia a 
possibilidade de 
exportação. 

Terceiro Estágio 
– empresa exporta 
como teste. 

 Terceiro 
Estágio – 
empresa 
informa-se 
acerca da 
actividade 
exportadora. 

Empresa 
interessada 
em exporter 

Quarto Estágio 
– exportação com 
carácter 
experimental 
para países 
psicologicamente 
próximos. 

Terceiro Estágio 
– Empresa é uma 
exportadora 
experimental 
para alguns 
países 
psicologicamente 
próximos. 

Quarto Estágio – 
empresa avalia as 
exportações 

 Quarto 
Estágio – 
empresa 
experimenta 
exportar. 

Exportadora 
occasional 

Quinto Estágio 
– empresa é 
exportadora 
experiente. 

Quarto Estágio 
– empresa 
exportadora 
activa, até com 
exportações 
directas. 

Quinto Estágio – 
empresa 
aceita/rejeita as 
exportações. 

 Quinto 
Estágio – 
empresa 
experiente na 
actividade 
exportadora 
em pequenas 
quantidades. 

Exportador 
regular 

Sexto Estágio – 
empresa explora 
países com maior 
distância 
psicológica. 

Quinto Estágio 
– empresa 
exportadora 
comprometida, 
avalia a afectação 
de recursos 
limitados entre o 
mercado 
doméstico e o 
externo. 

 Adopção da 
Exportação 

Sexto Estágio 
– empresa 
experiente na 
actividade 
exportadora 
em grandes 
quantidades. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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No modelo desenvolvido por Reid (1981), a ideia de exportação como adopção 

da inovação está mais explícita. Assim, neste contexto, não é apenas necessária uma 

atitude favorável à exportação por parte dos responsáveis da empresa, mas também, 

uma avaliação favorável das oportunidades dadas pelo mercado externo e, ainda, dos 

recursos disponíveis. Lim et al. (1991) partem deste trabalho, identificando quatro 

fases: empresa atenta às exportações, empresa interessada nas exportações, empresa 

com a intenção de exportar e empresa a exportar. Nesse trabalho, mostram fortes 

evidências empíricas, sugerindo que a adopção da inovação tem considerável aplicação 

no contexto das decisões de exportação. 

Johnston e Czinkota (1982) partem de uma investigação empírica, na qual se 

apercebem que as empresas, nos diferentes estágios, apresentam diversas características 

em termos organizacionais e de gestão. Desta forma, desenvolvem um modelo que 

estuda as motivações de gestão que levam as empresas a passarem de completamente 

desinteressadas na actividade exportadora para experientes na exportação em grandes 

quantidades. 

Rao e Naidu (1992) levam a cabo um trabalho feito através de uma abordagem 

diferente para testarem a opção pela exportação como adopção de inovação. Dividiram 

as empresas em quatro categorias: não-exportadoras, com intenção de exportar, 

exportadoras ocasionais e exportadoras regulares, tendo posteriormente analisado as 

características de cada grupo. Desta forma, validaram empiricamente a ideia de que em 

cada fase a empresa apresenta atributos diferentes quanto à actividade exportadora das 

empresas. 

 Um grande problema, comum a todos estes modelos, prende-se com o facto da 

dimensão ‘mudança’ estar muito dependente da noção de estágio, o que leva a uma 

grande dificuldade na sua operacionalização (Miesenbock, 1988; Andersen, 1993). Há, 

ainda, quem defenda que estes modelos são demasiado vagos em termos teóricos (cf., 

Ruzzier et al. 2006). Ahokangas (1998) chama a atenção para o facto destes modelos 

apenas descreverem o processo de mudança, mas não darem atenção, nem à dimensão, 

nem às abordagens das empresas, para desenvolverem as suas actividades. 
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2.3.3 Síntese 

 

Um ponto comum em todos os modelos por etapas é o de que a 

internacionalização ocorre de forma gradual, ou seja, é um processo que precisa de 

tempo. Contudo, como refere Rennie (1993), as INVs não construíram o seu caminho 

para o comércio internacional lentamente, elas nasceram internacionais. Há ainda outros 

autores que reforçam a ideia de que a dimensão da empresa e a sua intensidade de 

internacionalização não estariam relacionados (Bonaccorsi, 1992; Calof, 1994; 

Zuchella, 2001). Cavusgil (1994, p. 18) vai ainda mais longe ao afirmar que o 

aparecimento das INVs veio demonstrar essencialmente duas coisas: 

1. não é preciso ser grande para se poder internacionalizar, afirmando até que 

“pequeno é bonito” (small is beautifull), 

2. a noção de que as empresas se internacionalizam por etapas já não é válida, 

ou, nas suas palavras, “a internacionalização gradual está morta” (gradual 

internationalization is dead). 

Aspelund e Moen (2001) testam a aplicabilidade do modelo de 

internacionalização por etapas, na medida em que defende que a internacionalização se 

desenvolve como “anéis na água”, alcançando gradualmente mercados 

psicologicamente mais afastados. Assim sendo, seria de esperar que as empresas mais 

velhas estivessem presentes em mercados psicologicamente mais afastados. O seu 

estudo não analisa o caminho seguido, apenas investiga a distância psicológica de cada 

empresa ao seu mercado mais importante, concluindo que não existem diferenças 

significativas entre os grupos em análise. Assim, experiência internacional não parece 

ser, nem uma pré-condição, nem uma vantagem competitiva, para se atingirem 

mercados mais distantes.  

Sharma e Johanson (1987), embora acreditem que a distância psicológica se 

aplica à escolha de mercados por parte dos produtores como um todo, desafiam a sua 
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aplicação à internacionalização de certo tipo de empresas, como por exemplo as de 

consultadoria técnica. O argumento utilizado é que, quer o risco apercebido, quer o 

risco real são anulados nas situações em que a empresa em causa é uma especialista 

internacional. Coviello e Munro (1995) observam que as empresas ligadas à alta 

tecnologia de software rapidamente ultrapassam grandes distâncias, ligando-se a redes 

já estabelecidas. 

Ford (1980) refere que a distância que se coloca na escolha de parceiros num 

processo vertical é condicionada por factores sociais (dependente da intensidade de 

contactos entre os parceiros), culturais e geográficos (como tradicionalmente é vista), 

tecnológicos (os mecanismos de adaptação necessários para a integração) e temporais (o 

espaço temporal até à data da concretização). Ford e Rosson (1982, p. 260), a partir da 

sua análise sobre a interacção entre os produtores e os seus distribuidores externos, 

defendem um conceito mais integrador de distância como “sendo os factores que 

impedem os fluxos de informação entre o comprador e o vendedor”, ou seja, esta 

distância não teria apenas a ver com aspectos geográficos, culturais e políticos (como 

referido quer nos modelos analisados nesta secção, quer nos modelos apresentados na 

secção seguinte) mas também com aspectos de relacionamento. 

 

2.4 Abordagens Centradas nos Recursos 

 

As teorias centradas nos recursos evoluíram, essencialmente, a partir dos 

trabalhos sobre estratégia de negócio de Andrews (1971) e a Teoria do 

Desenvolvimento da Empresa de Edith Penrose (1959). Tendo-se formado um corpo 

teórico com diferentes correntes, das quais se pode salientar: a Resource Based View 

(RBV), a Teoria das Competências Dinâmicas (TCD) e a Knowledge Based View 

(KBV). Todas elas tentam encontrar a fonte de vantagem competitiva sustentável da 

empresa, partindo da noção de que as empresas são profundamente heterogéneas, 

dependendo dos recursos que integram e conseguem mobilizar. A empresa é, pois, vista 

como um conjunto de recursos e capacidades (Barney, 1991, 1995, 2001; Conner, 1991; 

Mahoney e Pandian, 1992; Amit e Schoemaker, 1993). “Os recursos podem ser 
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entendidos como os activos base que intervêm no processo global de produção de bens 

ou serviços da empresa” (Pantin, 2005, p. 9). Enquanto a RBV tem em consideração os 

recursos tangíveis e intangíveis num dado momento, embora tendo em conta a 

dependência de recursos, a TCD centra-se nos recursos intangíveis, adoptando uma 

perspectiva dinâmica. A KBV, além de reconhecer a importância de recursos 

intangíveis baseados no conhecimento, explora os factores dinâmicos relacionados com 

a aprendizagem. 

 

2.4.1 Resource Based View 

 

A RBV centra-se nos atributos da empresa que são únicos ou que têm grandes 

custos para imitar e que, por isso, são sustentáveis, servindo como base à vantagem 

competitiva sustentável necessária à internacionalização. A capacidade da empresa para 

ganhar e manter uma determinada posição no mercado depende da sua aptidão para 

obter e defender uma posição de vantagem no acesso ou domínio de recursos 

estratégicos. O crescimento óptimo da empresa encontra-se através do equilíbrio entre a 

exploração dos recursos que a empresa tem e o desenvolvimento de novos recursos 

(Wernerfelt, 1984). Isto sugere que a empresa não deve olhar para o mercado para ver 

quais são os recursos que precisa, mas antes para os recursos que tem ou domina de 

forma a determinar qual o mercado em que melhor os pode aplicar e desenvolver. Os 

recursos são, pois, tudo aquilo que pode ser visto como uma força ou como uma 

fraqueza da empresa, como por exemplo a marca, a capacidade, os conhecimentos 

tecnológicos, os trabalhadores competentes, os procedimentos eficientes e o capital.  

A RBV defende que as empresas que têm sistemas e estruturas ‘superiores’ são 

mais lucrativas, não por fazerem investimentos estratégicos com menores custos a longo 

prazo, mas sim por terem custos inferiores ou oferecerem produtos superiores (Teece et 

al., 1997). Ou seja, as opções da empresa não são apenas função das oportunidades com 

que é confrontada, mas resultam, também, dos recursos da empresa e da forma como os 

organiza. Learned et al. (1969) entendem que a verdadeira chave para o sucesso das 
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empresas e até para o seu desenvolvimento futuro está na capacidade de encontrarem 

(ou criarem) uma competência que seja verdadeiramente distintiva, sendo que, como 

refere Andrews (1987), uma competência verdadeiramente distintiva se traduz em algo 

que a empresa faz particularmente bem. Repare-se, contudo, que para que seja efectiva 

tem que ser percebida como tal pela empresa. 

O mesmo tipo de raciocínio poderá ser feito, alargando a visão de crescimento e 

de sucesso da empresa para o campo internacional. Assim, existem factores 

idiossincráticos da empresa que fazem com que se distinga, em determinadas 

actividades, a nível internacional, facilitando a expansão para mercados externos. A 

entrada em novos mercados deve seguir certos trâmites: 1) identificar os recursos únicos 

que a empresa possui, 2) avaliar em que mercados estes recursos podem ser utilizados 

de forma mais rentável e 3) decidir de que forma utilizar estes resultados. Wernerfelt 

(1984) sugere que se se especificar o perfil da empresa em termos de recursos, 

consegue-se encontrar a combinação produto/mercado óptima para cada empresa. No 

entanto, dada a heterogeneidade das pequenas empresas e do ambiente em que operam, 

há naturais dificuldades em elencar todos os atributos possíveis facilitadores da 

internacionalização.  

Na literatura não há uma definição única das características que fazem com que 

os recursos sejam considerados competitivos a longo prazo. Para Barney (1991), os 

recursos devem ser valiosos (para que possam explorar oportunidades e neutralizar 

ameaças com o objectivo do lucro puro de forma duradoura), raros (representando um 

diferencial entre a empresa e as suas concorrentes), não perfeitamente imitáveis e sem 

substitutos (pois recursos diferentes podem gerar resultados semelhantes). De acordo 

com Grant (1991), esses recursos devem ter uma grande duração no tempo, ser 

transparentes, transferíveis e passíveis de replicação. Estas características tão díspares 

mostram como é complexo enumerar os atributos dos recursos e como não há 

“fronteiras claramente definidas” (Andersen e Kheam, 1998).  

Dierickx e Cool (1989) fornecem algumas pistas importantes para a avaliação 

dos recursos, defendendo que os activos críticos da empresa não podem ser comprados 

mas que são cumulativos no tempo. Assim, defendem a existência de: a) deseconomias 
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na compressão do tempo, já que determinados activos demoram o seu tempo a ser 

construídos e tentar construí-los mais rapidamente, não leva ao mesmo resultado; b) 

eficiência dos activos em massa, porque a construção de activos críticos é cumulativa, e 

a sua construção a partir dum nível inferior pode ser muito difícil, sendo, por vezes, 

necessária uma certa massa crítica inicial; c) interconectividade dos activos acumulados, 

ou seja, o resultado de acréscimos feitos aos activos existente depende da 

complementaridade existente entre os novos e os prévios; d) erosão dos activos, visto 

que os activos acumulados tendem a diminuir e e) ambiguidade causal, pois, em certos 

casos de activos complexos acumulados é muito difícil determinar exactamente qual o 

factor chave subjacente, sendo, por isso mesmo, muito difícil qualquer competidor 

imitar a empresa.  

A ideia de recursos e de activos está intimamente ligada à de competência, pois 

“cada objecto não é, por si só, um recurso, ele transforma-se durante o processo que o 

mobiliza e o relaciona com outros objectos-recurso (…) combinar recursos exige 

competências” (Tarondeau, 1998, p. 100). Desta forma, a evolução da empresa não 

depende apenas da qualidade e da quantidade dos recursos, depende da competência 

para os organizar. Sanchez (2000) chega mesmo a afirmar que uma empresa detentora 

de recursos únicos, por exemplo uma tecnologia superior, pode não conseguir sequer 

sobreviver, se não conseguir coordenar esses recursos de maneira eficiente. Da mesma 

forma, a apreensão das oportunidades depende da competência de gestão e organização. 

Resumindo, o desenvolvimento das novas empresas depende da natureza dos recursos 

que os empreendedores conseguem adquirir e desenvolver (Aspelund et al., 2005). As 

competências organizacionais são a base da vantagem competitiva da empresa (Sharma 

e Vredenburg, 1998; Kusunoki et al., 1998) e esta capacidade baseia-se na organização 

dos recursos de forma a atingir determinado objectivo (Amit e Schoemaker, 1993; 

Helfat e Lieberman, 2002). Dado que não exige percepção, entendimento e 

perspectivas, é, pois, necessário incluir na análise o (ou os) decisor(es), sem os quais 

não será possível entender/explorar a evolução da empresa, nomeadamente o seu 

desenvolvimento internacional.  
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2.4.2 Teoria das Capacidades Dinâmicas 

 

A RBV sugere que empresas pertencentes à mesma indústria teriam evoluções 

diferentes por causa de diferentes dotações de recursos. A TCD chama a atenção para a 

necessidade de distinguir recursos de capacidades, dando especial ênfase ao processo 

dinâmico da sua construção. A visão das competências dinâmicas sugere que a empresa 

tem que desenvolver novas capacidades, de forma a identificar oportunidades e a 

responder-lhes rapidamente (Jarvenpaa e Leidner, 1998). Embora Wernefelt (1984) 

tenha incluído as capacidades nos recursos, há quem os distinga, considerando 

capacidades “como a forma de organizar recursos para cumprir determinada tarefa ou 

actividade” (Hitt et al., 2001, p. 24). Repare-se que o termo “dinâmicas” refere-se à 

capacidade de renovar as competências para se manter alinhado com as mudanças na 

envolvente de negócios. Determinadas respostas inovadoras são necessárias quando 

existe o tempo-de-mercado, ou seja, quando o tempo é uma variável importante, a taxa 

de mudança tecnológica é rápida, bem como a natureza da futura concorrência e 

mercados é difícil de determinar. O termo “capacidades”  dá especial ênfase à gestão 

estratégica, de forma a adaptar, integrar e reconfigurar competências organizacionais, 

recursos e competências funcionais com o intuito de atingir o objectivo de se manter 

alinhado com a envolvente em mudança (Teece et al., 1997). Desta forma, a empresa 

teria que fazer uma opção em termos estratégicos, sabendo que a opção por 

determinados caminhos vai traduzir-se por um comprometimento quasi-irreversível por 

determinados domínios de competências.  

Para uma capacidade ser estratégica deve responder a uma necessidade 

específica do mercado (ou seja, tem que ser uma fonte de receitas), tem que ser única 

(de forma a que os produtos/serviços possam ter um determinado preço sem entrar em 

guerras com a concorrência) e difícil de reproduzir. Assim, qualquer activo homogéneo 

e que possa ser comprado e vendido mediante um preço estabelecido, não encaixa nesta 

noção de estratégico. Um activo distintivo (e por isso estratégico) só poderá ser 

adquirido comprando toda a empresa ou, pelo menos, subunidades dela. A RBV foca-se 

essencialmente na exploração dos activos específicos da empresa, enquanto a TCD se 

prende com a identificação dos fundamentos através dos quais a empresa pode 
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construir, manter e reforçar vantagens distintivas não transaccionáveis e difíceis de 

replicar. Weerawardena et al. (2007) sugerem que esta visão poderia ajudar a 

compreender o desenvolvimento das capacidades das INVs e a forma acelerada da sua 

internacionalização. Mas, mais uma vez, se levanta um problema de tempo: se estas 

capacidades precisam de ser desenvolvidas como é que a empresa, sendo nova, já as 

desenvolveu? 

Eisenhardt e Martin (2000, p. 117) sugerem que a única forma das capacidades 

dinâmicas se tornarem uma fonte de vantagem competitiva é se a sua aplicação for 

“mais cedo, mais astuta ou de forma mais fortuita2”. Todavia, conseguir fazer “mais 

cedo, mais astuto ou de forma mais fortuita” é, em si mesma, uma capacidade que pode 

ser analisada à luz da RBV, traduzindo, ou não, uma vantagem competitiva. Ou seja, o 

facto de algumas empresas serem mais flexíveis e terem uma capacidade de adaptação e 

inovação superior às outras, pode representar uma vantagem competitiva num contexto 

de grande mudança. Não obstante, se a empresa estiver num mercado bastante estável, 

esta capacidade deixará de ser uma vantagem competitiva. Os autores referem que 

várias capacidades dinâmicas foram descritas em diferentes indústrias, concluindo que 

estas capacidades, por si só, não constituiriam uma vantagem competitiva. “Isto, é claro, 

está de acordo com a lógica da RBV tradicional” (Barney et al., 2001, p. 6311). Desta 

forma, o valor de qualquer capacidade tem que ser avaliado no contexto negocial da 

empresa (Barney et al., 2001). Barney et al. (2001) defendem que as capacidades 

dinâmicas, como o próprio nome indicia, nada mais são do que capacidades que são 

dinâmicas, podendo pois ser vistas à luz da RBV tradicional. 

 

2.4.3 Knowledge Based View 

 

Um refinamento da RBV, que está muito próximo desta ideia de competências, é 

a KBV (Knowledge Based View) para a qual as vantagens competitivas assentam apenas 

em recursos intangíveis. Dentro desta perspectiva, o conhecimento é o recurso mais 
                                                 
2 Por outro lado a ideia de fortuito também já está referenciada no trabalho de Barney (1986) ao referir a 
sorte. 
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importante. Os diferentes conhecimentos base de cada empresa justifica as suas 

diferentes performances (DeCarolis e Deeds, 1999), já que “a maior barreira para as 

empresas pequenas se internacionalizarem é a falta de conhecimentos” (Loane e Bell, 

2006, p. 470). A KBV enfatiza a forma e o caminho pelo qual determinadas capacidades 

se desenvolvem ao longo do tempo, tornando-se num modelo de capacidades dinâmicas. 

Assim, as empresas que tiverem a capacidade de criar e gerir conhecimento raro, 

valioso e difícil de substituir, têm uma maior capacidade de criar vantagens, quer a nível 

nacional, quer a nível internacional (Kuivalainen, 2003; Kuivalainen e Bell, 2004). A 

aprendizagem é o grande factor de vantagem competitiva a longo-prazo (Teece et al., 

1997), o que tem um grande impacto no como, para onde e quando se internacionalizar 

(Tuppura et al., 2008). 

A expansão internacional da empresa acarreta elementos desconhecidos o que, 

inevitavelmente, aumenta o risco para a empresa. Uma maior familiaridade com esses 

elementos, ou seja, um conhecimento acumulado sobre os mercados e a 

internacionalização, tornam essa tarefa mais simples, levando a que essas empresas 

apresentem uma vantagem competitiva em relação às que não possuem esse 

conhecimento acumulado. As que possuem conhecimentos específicos acumulados 

(conhecimentos baseados na experiência e know-how) são capazes de aprender mais 

rapidamente (Cohen e Levinthal, 1990). Por outro lado, empresas que possuam um 

maior conhecimento de mercado acumulado têm também uma maior capacidade para 

identificar e explorar possíveis oportunidades (Shane, 2000; Shepherd e DeTienne, 

2005). De acordo com Shane (2000, p. 452), a empresa deverá ter “conhecimento prévio 

do mercado, conhecimento prévio de como servir o mercado e conhecimento prévio 

sobre os problemas dos consumidores”. Esta ideia é, também, partilhada por Johanson e 

Vahlne (2003) para os quais o desenvolvimento, a integração e a transferência de 

conhecimento devem ser vistos como um aspecto crítico da gestão estratégica da 

internacionalização. Tuppura et al. (2008), num estudo com 299 empresas finlandesas, 

concluem que existe significância estatística suficiente para validar hipóteses ligadas à 

importância da acumulação de conhecimentos específicos, afirmando que quando as 

empresas “têm conhecimento prévio sobre os mercados, sentem-se mais bem equipadas 

para serem pioneiras na entrada em novos mercados” (Tuppura et al., 2008, p. 12). 
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Acresce também que a empresa, ao entrar em novos mercados, tem que 

encontrar uma certa congruência entre a sua capacidade produtiva e as necessidades 

locais (Day, 1994). A versatilidade de recursos leva a que as empresas possam 

experimentar mais combinações (inovativas), podendo dar resposta a novas 

oportunidades de negócio (Galunic e Rodan, 1998). Seguindo a mesma linha, para 

Sapienza et al. (2006), uma maior versatilidade de recursos conduz a um mais rápido 

crescimento da empresa. Sendo assim, será de esperar que haja uma relação positiva 

entre a diversidade de conhecimentos e a entrada nos mercados externos. Contudo, no já 

referido estudo, Tuppura et al. (2008) não encontraram significância estatística que 

suportasse esta hipótese, embora tenham sugerido que empresas com recursos mais 

versáteis se apercebem melhor da necessidade de serem as primeiras do mercado, 

quando comparadas com empresas com recursos mais orientados. 

Para Schoenecker e Cooper (1998), uma maior quantidade de recursos em 

termos de conhecimentos tecnológicos e comerciais detidos pela empresa está 

relacionada com a entrada mais precoce das empresas no mercado externo. Este tipo de 

análise pode, porém, ser feito com base na RBV tradicional. Por outras palavras, a 

avaliação do recurso ser, ou não, uma vantagem competitiva é feita de forma casuística. 

Em cada caso, é analisado qual o recurso que distingue a empresa das suas 

concorrentes, o qual, à luz da RBV, pode muito bem ser o conhecimento. 

Examinando a lista de categorias de recursos definida por Grant (1991), nota-se 

que, por norma, as INVs não podem ser consideradas muito bem dotadas em termos de 

recursos tangíveis, isto é, sofrem de “constrangimentos de pequenez” (liability of 

smallness) (Aldrich e Auster, 1986). Na verdade, de acordo com Chetty e Wilson 

(2003), os recursos destas empresas estão muitas vezes reduzidos ao conhecimento. 

Dentro da mesma linha, Knudsen et al. (2002) concluem que as INVs acumulavam e 

transferiam conhecimentos mais rapidamente, reforçando a ideia de que este seria um 

factor estratégico. Contudo, para Fletcher (2007), embora a transferência de 

conhecimentos possa explicar alguns episódios de envolvimento internacional, não 

consegue explicar todos os aspectos e influências, não conseguindo, por exemplo, fazer 

entender o que se passa com os pedidos não solicitados. No mesmo sentido, Gassmann 

e Keupp (2007, p. 362), num estudo sobre empresas do sector biotecnológico com 



 38

rápidos processos de internacionalização, chegam à conclusão que “eram necessárias 

construções teóricas mais ecléticas, pois os seus resultados mostravam que a visão 

baseada no conhecimento, sozinha, não conseguia explicar completamente esses 

resultados”, devendo pois incluir-se o estudo do capital social e das redes. 

 

2.5 As Abordagens Centradas nos Recursos e a Internacionalização 

 

Tendo como ponto de partida a RBV, a empresa expande-se de acordo com as 

suas capacidades e com as oportunidades de mercado, tentando responder às perguntas: 

a) O que é que faz melhor que as concorrentes? Onde é que isto se aplica? 

Assim, a selecção dos mercados estará relacionada com todo o processo de 

diversificação já identificado. Pela análise dos recursos, a empresa irá descobrir qual o 

mix produto/mercado através do qual consegue maximizar o seu lucro. Conseguir lucros 

acima do normal através das vantagens da empresa é a grande motivação para entrada 

nos mercados externos” (Sharma e Erramilli, 2004). 

A partir do momento que uma empresa decide expandir-se internacionalmente, 

esse alargamento deverá estar de acordo com as vantagens competitivas da empresa 

(Andersen e Kheam, 1998). Esta, para seleccionar um determinado mercado, deverá ter 

conhecimentos sobre o mesmo e informações quanto à forma de colocar o produto nesse 

mercado. Resulta, pois, que, neste contexto, as capacidades de marketing são muito 

importantes. A empresa irá escolher um mercado onde tenha vantagem competitiva em 

termos de produção e/ou em termos comerciais (Sharma e Erramilli, 2004). Esta 

capacidade para transferir a vantagem competitiva para o mercado externo pode estar 

limitada essencialmente por dois factores: por um lado, pode não ser transferível por 

estar intimamente ligada ao mercado doméstico (por exemplo trabalho especializado ou 

determinada matéria prima); por outro, esta vantagem competitiva pode ser transferível, 

mas levantar problemas de compatibilidade com os recursos locais. 
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A selecção de mercado está também intimamente relacionada com outras 

dimensões da internacionalização, nomeadamente com a escolha dos modos de entrada 

(Douglas et al., 1982; Welch e Luostarinen, 1988; O’Farrel e Wood, 1994). Estes 

variam muito quer nos seus custos, quer nos benefícios que resultam de cada um. À luz 

da RBV, o valor de cada recurso é definido em termos da contribuição que esse recurso 

faz para as vantagens competitivas da empresa (Madhok, 1997). Por outras palavras, 

quanto maior é a sua contribuição, maior o seu valor. Assim, o grande desafio é o de 

transferir recursos do mercado doméstico para o mercado externo, com a menor erosão 

do valor do recurso possível, sem afectar a sua capacidade de contribuir para as 

vantagens competitivas, quer estas se situem ao nível da produção, quer se situem ao 

nível comercial. Para Sharma e Erramilli (2004), de acordo com a RBV, as opções 

quanto ao modo de entrada nos mercados externos dependem da capacidade de 

transferir as vantagens competitivas de produção e/ou comerciais para esses mercados. 

Portanto, se a empresa se apercebe que a probabilidade de estabelecer uma vantagem 

competitiva, seja ao nível da produção, seja ao nível comercial, em determinado 

mercado é muito baixa, a empresa manterá as suas infra-estruturas no mercado 

doméstico, exportando de forma indirecta. Dentro da mesma linha de raciocínio, se a 

empresa se apercebe que tem uma grande probabilidade de estabelecer actividades 

ligadas à produção com vantagem competitiva no mercado externo, mas não actividades 

comerciais, esta deverá optar por produzir nesse mercado, usando-o, até, como fonte 

para outros mercados. Pelo contrário, se tiver apenas vantagem competitiva nas 

actividades comerciais, aí deverá optar por produzir no mercado doméstico (ou noutro 

qualquer mercado em que tenha uma vantagem competitiva ligada à actividade 

produtiva) e usar alguma forma de exportação. A empresa terá, ainda, que fazer uma 

opção quanto ao modo de entrada, em termos de propriedade. Pode decidir entrar no 

mercado através de empresas detidas por si, e/ou através de entidades externas. À luz da 

RBV, tudo depende da capacidade de transferir os recursos geradores de vantagem 

competitiva para possíveis parceiros. 

Como refere Madhok (1997), uma das características dos recursos prende-se 

com o facto de serem imperfeitamente imitáveis, ou seja, serem difíceis de replicar. 

Assim sendo, os argumentos relacionados com as deseconomias de compressão no 

tempo, com a ambiguidade causal, com o grau de complexidade, com as características 



 40

tácitas e com os problemas de insubstituibilidade são também válidos quando quem os 

quer replicar é um parceiro da empresa. Os recursos mais difíceis de codificar, de maior 

dificuldade de explicação, e que têm um conhecimento mais complexo, são mais 

difíceis de replicar (Kogut e Zander, 1993), tornando-se a sua transposição mais 

complicada. A transferência interna, neste caso, será, pois, muito mais simples do que a 

feita através do mercado, usando parceiros externos (Madhok, 1993). 

Para se transferirem recursos para parceiros é também necessário que o mercado 

externo tenha capacidade para receber e absorver esses recursos (Cohen e Levinthal, 

1990, Madhok, 1993). Isto significa que o mercado destino terá que ter os recursos 

complementares necessários, como os recursos humanos, tecnológicos, financeiros e 

organizacionais que se conjuguem com os da empresa, de forma a criarem valor em 

termos de produção, ou em termos comerciais aproveitando a vantagem competitiva. Se 

tal não for possível, a empresa terá que optar pelo crescimento interno. Sharma e 

Erramilli (2004, p. 11) desenvolveram uma tabela com as opções em termos de modo de 

entrada no mercado externo e a sua propriedade (Quadro 2.2). 

A RBV consegue explicar uma grande variedade de opções em termos de modo 

de entrada nos mercados externos e da sua propriedade: exportações indirectas, 

exportações directas, modos contratuais, join ventures e subsidiárias próprias. O Quadro 

2.2 descreve sete cenários possíveis pela conjugação de quatro condições: probabilidade 

de estabelecer uma vantagem competitiva em termos de produção no mercado externo, 

probabilidade de estabelecer uma vantagem competitiva comercial no mercado externo, 

capacidade de transferir os recursos geradores da vantagem competitiva em termos de 

produção para os parceiros e capacidade para transferir os recursos geradores da 

vantagem competitiva comercial para os parceiros. Os primeiros dois explicam o tipo de 

entrada e os outros explicam a propriedade. 
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Quadro 2. 2 - Explicação dos modos de entrada pela RBV 

Actividade Produtiva Actividade Comercial Modo de Entrada 
à luz da RBV 

Probabilidade de 
estabelecer uma 
vantagem 
competitiva no 
exterior 

Capacidade para 
transferir os 
recursos geradores 
da vantagem 
competitiva para 
os parceiros 

Probabilidade de 
estabelecer uma 
vantagem 
competitiva no 
exterior 

Capacidade para 
transferir os 
recursos geradores 
da vantagem 
competitiva para 
os parceiros 

Baixa NA Baixa NA Não Entra 

Exportações 
indirectas 

Baixa NA Alta Alta Exportações 
directas via 
agentes locais 

Baixa NA Alta Baixa Exportações 
directas via canais 
internos 

Alta Alta Alta Alta Modo contratual 
(Licenciamento, 
franchising) 

Alta Alta Alta Baixa Joint Venture de 
produção 

Alta Baixa Alta Alta Joint Venture 
comercial 

Alta Baixa Alta Baixa Subsidiária 
própria 

Fonte: Sharma e Erramilli (2004, p. 11) 

Para Autio (2005), as empresas International New Ventures têm características, 

recursos e capacidades que são únicos e idiossincráticos, o que permite que as 

abordagens baseadas nos recursos sirvam de teoria base para a sua análise. Contudo, 

esta afirmação levanta um problema ainda maior: quais são essas características, 

recursos e capacidades? Sendo certo que cada empresa tem as suas próprias 

características e condicionantes, é necessária a existência de vantagens competitivas, 

desenvolvidas muito rapidamente por cada empresa para que se diferenciem, quer das 

empresas domésticas, quer das internacionais tradicionais. Oviatt e McDougall (1995) 

argumentam que estas empresas têm competências únicas e boas infra-estruturas em 
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termos de comunicação, o que lhes permite uma maior rapidez de difusão da inovação. 

Afirmam, ainda, que são empresas voltadas para nichos globais que têm uma visão 

alargada dos possíveis mercados. Por outro lado, como são empresas jovens, os seus 

recursos são limitados o que implica que, naturalmente, sejam pequenas empresas 

(Knight et al., 2004). Desta forma, ainda não se teriam formado rotinas domésticas que 

pudessem colidir com o mercado externo, sendo empresas mais flexíveis. Cavusgil e 

Zou (1994) falam em produto sem substitutos e Shrader et al. (2001) defendem que são 

empresas que colocam um grande ênfase no produto que é inovador e com maior 

qualidade. Kandasaami e Huang (2000) não encontraram suporte estatístico para a ideia 

de que houvesse diferenciação do produto. Esta conclusão pode, no entanto, dever-se ao 

facto da análise ter sido feita por comparação usando apenas empresas já internacionais. 

Com a RBV, o grande desafio situa-se ao nível da identificação/mobilização e 

coordenação dos recursos, para que a empresa realize uma vantagem competitiva 

(Penrose, 1959; Hamel e Prahalad, 1990). Isto implica que, seguindo as indicações de 

Gassmann e Keupp (2007a)), seja sempre necessário incluir no estudo da 

internacionalização das INVs, quer o empreendedor, quer as redes. 

 

2.6 Conclusão 

 

Este capítulo começou por apresentar o paradigma eclético de Dunning. 

Contudo, como este é um modelo estático, sentiu-se a necessidade de estudar outras 

abordagens. Assim, foram apresentados dois grandes grupos de modelos de 

internacionalização em que a unidade de análise é a empresa: os modelos etápicos e os 

modelos baseados nos recursos. Segundo os modelos etápicos, a internacionalização é 

um processo que se desenvolve gradualmente. À medida que as empresas aumentam os 

seus recursos e os seus conhecimentos, vão acrescentando, também, o seu 

comprometimento a nível internacional, a diversidade de países em que operam, a 

distância psicológica entre os países e a densidade de actividades no exterior. Estes são, 

pois, modelos de análise ao nível da empresa, quer no que se refere ao comportamento, 
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quer no que se refere ao processo, acomodando a ideia de que certas condições da 

empresa, quando conjugadas com determinados factores envolventes, são suficientes 

para explicar a internacionalização (Jones e Coviello, 2005). Por outro lado, estes 

modelos, ao definirem a internacionalização como um processo gradual, têm algumas 

limitações no que se relaciona com as INVs, que por vezes começam a sua 

internacionalização em mercados distantes e com grande comprometimento, não 

conseguindo explicar de forma completamente satisfatória este fenómeno. 

Quanto aos modelos baseados nos recursos, a empresa assenta o seu 

desenvolvimento internacional nas vantagens competitivas constatadas (reais ou 

potenciais). A construção destas vantagens é cumulativa e demorada, isto é, a empresa 

vai construindo a vantagem competitiva sobre o que já possui, sendo este um processo 

que se vai desenrolar ao longo do tempo, tendo, portanto o mesmo tipo de inadequação 

em relação às INVs. Pode assim afirmar-se que existem dois pontos comuns a estes 

modelos que levantam problemas quanto à sua adequação ao fenómeno das INVs. Quer 

a análise seja feita através dos modelos de internacionalização por etapas, quer através 

dos modelos assentes nos recursos, para a empresa se internacionalizar precisa de 

tempo. E este é, sem dúvida, um dos grandes handicaps destes modelos. O 

conhecimento desempenha em todas as abordagens analisadas um papel muito 

importante. Nos modelos etápicos, o conhecimento experiencial é o motor de todo o 

processo e, nos modelos baseados nos recursos, o conhecimento é referido muitas vezes 

como uma vantagem competitiva. Assim, parece ser sempre fundamental para a 

internacionalização precoce.  

O outro aspecto comum importante, e que parece não se ajustar 

convenientemente ao fenómeno em estudo, prende-se com a distância psicológica. 

Várias investigações testemunham que nem todas as empresas são afectadas da mesma 

forma por esta distância. Todavia, se se adaptar uma concepção mais abrangente de 

distância, na qual se englobariam as condições sociais, culturais, geográficas, 

tecnológicas e temporais (Ford, 1980; Ford e Rosson, 1982) consegue-se obter uma 

explicação mais cabal para este fenómeno de internacionalização. Isto é bastante 

importante para esta investigação, pois, a noção de que a redução da distância não é 

apenas função dos mecanismos de mercado, mas que pode também ser conseguida 



 44

através da interdependência entre as partes, obriga este trabalho a debruçar-se sobre a 

perspectiva centrada nas redes 
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Capítulo 3 - Perspectiva Centrada nas Redes Organizacionais 
 

3.1 Introdução 
 

É importante analisar uma empresa dentro do seu contexto. Cada empresa está 

envolvida numa complexa rede de relações, directas e indirectas, que afectam o seu 

desenvolvimento, atingindo toda a internacionalização. Estas redes têm a sua própria 

dinâmica e cada empresa e as suas relações influenciam e provocam mudança nos 

fluxos entre elas. De acordo com a perspectiva das redes, desenvolvida pelo IMP 

(Industrial Marketing and Purchasing) Group, todo e qualquer acontecimento só pode 

ser compreendido no seu contexto social, cultural e histórico, enfatizando, desta forma, 

a descrição e compreensão das interacções. Sendo assim, parece fundamental incluir 

neste trabalho a perspectiva centrada nas redes. 

Logo a seguir a esta pequena introdução, serão expostos os conceitos 

fundamentais da Teoria das Redes (Secção 3.2) e a sua aplicação à internacionalização 

(Secção 3.3). A Subsecção 3.3.1 apresenta uma visão geral desta abordagem e, em 

seguida a tipologia de empresas proposta por Johanson e Mattsson. A Subsecção 3.3.2 

expõe a Teoria das Redes e a internacionalização das INVs, apresentando também 

críticas a esta abordagem, lacunas e sua adaptabilidade ao estudo das INVs.  

 

3.2 Conceitos Fundamentais 
 

Uma rede “na sua forma mais abstracta (…) é uma estrutura onde vários nós 

estão ligados uns aos outros por relações específicas” (Hakansson e Ford, 2002, p. 133). 

Neste trabalho, o termo “redes” será equivalente a “redes de negócio”, sendo que “as 

redes de negócios consistem em relações de longo-termo entre empresas legalmente 

independentes que exploram complementaridades mútuas e trocam informação” (Elo, 
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2005). As relações resultam, pois, de processos de troca entre as partes (Hallén et al., 

1991) que interagem. Cada uma leva a cabo determinadas actividades, trocando 

recursos com valor. Estas relações resultam, pois, da interacção entre os vários actores, 

baseando-se na confiança e em interesses comuns de longo prazo (Johanson e Mattsson, 

1988). Esta interacção prolonga-se enquanto for benéfica para todas as partes 

envolvidas. 

Repare-se que há um outro tipo de literatura essencialmente desenvolvida por 

investigadores norte-americanos, em que as redes pressupõem ligações formalizadas 

entre as empresas. Essa não é, contudo, a concepção seguida neste trabalho. 

Hakansson e Johanson (1992) apresentam um modelo de redes industriais 

conhecido por modelo ARA (Actors – Resources – Activities), através do qual se 

consegue fazer uma análise integrada da estabilidade e do desenvolvimento de uma 

indústria (Figura 3.1). Os actores podem ser empresas ou indivíduos, grupos de 

indivíduos, partes de empresa (por exemplo departamentos) e grupos de empresa 

(Hakansson e Johanson, 1992), que levam a cabo actividades e controlam recursos, 

provocando, desta forma, desenvolvimento e mudança ao nível da própria rede 

(Hakansson e Johanson, 1992).  

Figura 3. 1 - Modelo ARA 
 

 

 

 

Fonte: Hakansson e Johansson, 1992, p. 29. 

As actividades ocorrem quando um ou mais actores combinam, desenvolvem, 

trocam ou criam recursos pela utilização de recursos de outros (Hakansson e Johanson, 

1992). Há essencialmente dois tipos de actividades: as de transformação e as de 

transferência. Nas actividades de transformação, os recursos, detidos por determinado 
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actor, alteram-se de alguma forma. Nas actividades de transferência o controlo sobre 

determinado recurso passa (ou é partilhado) de um actor para outro. As redes industriais 

diferem bastante das redes sociais (Hakansson e Johanson, 1993). As redes sociais são 

dominadas pelos actores e pelas suas relações sociais e só existem na medida em que 

existe envolvimento pessoal. Nas redes industriais “... as entidades são actores 

envolvidos no processo económico que convertem recursos em produtos acabados e 

serviços” (Axelsson e Easton, 1992, p. xiv). As redes industriais consistem nos actores e 

nas suas relações, mas também em certas actividades/recursos e interdependência entre 

eles, ou seja, há actividades e/ou recursos que directa ou indirectamente são controlados 

pela contraparte. Estes relacionamentos são estabelecidos ao nível das organizações e 

não dependem de um indivíduo específico (Agndal e Chetty, 2007). O IMP Group tem 

feito inúmeros estudos nesta área, focalizando, sobretudo, a sua análise na visão do 

mercado como uma rede (market as a network), desenvolvendo a abordagem das redes 

industriais.  

Segundo Richardson (1972), as empresas estão interligadas por uma rede de 

cooperação e afiliação. O que verdadeiramente distingue a análise através das redes dos 

outros tipos de análise é o reconhecimento da existência de interdependência (Easton e 

Hakansson, 1996). Nesta abordagem, os actores não agem e reagem, os actores 

interagem (Ford et al., 2002). O que cada um vai fazer depende do que o outro faz, que, 

por sua vez, é reflexo do que um outro tenha feito anteriormente, podendo, aqui, criar-se 

o efeito dominó (Hertz, 1993). Uma rede é, pois, um conjunto de relações de troca, 

interligadas (Cook e Emerson, 1978).  

As empresas na rede industrial estão ligadas umas às outras por relações de 

longo prazo. “A extensão do conhecimento sobre os parceiros requerido em termos de 

idoneidade, recursos, organização e possibilidade de desenvolvimento, bem como o 

grande número de indivíduos que interagem, é um esforço que consome tempo”, logo a 

construção por parte do agente focal da rede demora tempo. Por tudo isto, as trocas 

normalmente, processam-se entre relacionamentos já existentes, o que leva a que se 

considere que estes relacionamentos são estáveis (Scholl, 2006). Todavia, eles estão 

permanentemente em mudança (Johanson e Mattsson, 1988). As empresas tentam 

manter, desenvolver ou alterar os relacionamentos de acordo com os seus objectivos. 
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Assim, entrar em novos mercados, por exemplo, significa construir novas relações e 

acabar com outras. Os relacionamentos têm um passado e um futuro, o que leva a que a 

rede seja uma entidade viva, estável e em permanente mudança (Wilson e 

Mummalaneni, 1990; Hakansson e Snehota, 1995; Turnbull et al., 1996). Os 

relacionamentos têm, também, um carácter particular e universal (Roseira, 2006). As 

atitudes e comportamentos do conjunto e de cada uma das empresas envolvidas em 

qualquer relacionamento são influenciados por toda a rede em geral e por cada uma das 

empresas da rede em particular. Por sua vez, o comportamento de cada empresa vai 

também influenciar toda a rede.  

Figura 3. 2 - A Empresa Focal inserida numa rede internacionalizada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3.2 representa uma rede focal imaginária de uma empresa focal 

imaginária. As redes não têm limites, pois cada empresa à qual a focal está ligada 

relaciona-se, por sua vez, com outras empresas que estão interrelacionadas com outras. 

“Uma vez que não existem critérios objectivos para decidir que relacionamentos de 

troca incluir ou excluir, os limites de uma rede específica são necessariamente 

nebulosos” (Johanson e Mattsson, 1992, p. 210). Assim, esses limites “são construídos 

de acordo com a percepção da relevância da empresa focal em relação a cada actor” 
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(Brito e Roseira, 2003, p. 13). Desta forma, para a construção da rede focal, a inclusão 

ou não de determinadas ligações depende dos objectivos de análise.  

Uma rede de negócios global pode ser dividida de várias formas. Uma rede 

horizontal consiste nos relacionamentos que a empresa tem com a concorrência, 

enquanto uma rede vertical é formada pelos fornecedores, clientes e distribuidores 

(Chetty e Wilson, 2003). Quando a divisão é feita em termos geográficos, pode falar-se, 

por exemplo, em redes nacional e internacional, havendo ainda diferentes redes 

nacionais. Também podemos falar em redes industriais de acordo com o produto, 

englobando todas as actividades ligadas àquele produto específico. Se se falar em “ramo 

industrial”, inclui-se, também, produtos complementares e similares. Embora a rede de 

negócios seja a mesma, o posicionamento da empresa nas diversas sub-redes pode ser 

muito diferente de umas para as outras.  

“Assim, para se estabelecer num novo mercado, visto como uma rede, a empresa 

terá que construir novas relações, que serão novas quer para a empresa quer para o 

parceiro com que se relaciona” (Johanson e Mattsson, 1988, p. 292). Para conseguir 

estas relações é necessário tempo e esforço. Este processo limita a empresa nas suas 

possibilidades de mudar de parceiros e condiciona o desenvolvimento de uma nova 

empresa, que terá que arranjar essas ligações. O facto de ser cumulativo torna o 

posicionamento da empresa na rede ainda muito mais importante. De acordo com 

Johansson e Mattsson (1992), o posicionamento3 na rede descreve como o actor 

individual da rede está relacionado com cada um dos outros actores, ou seja, é a 

caracterização do estado corrente dos seus relacionamentos (Elo, 2005). Este 

posicionamento depende das suas acções e interacções dentro da rede, bem como das 

dos outros membros, caracterizando, pois, a relação que a empresa tem com os outros, 

limitando as possibilidades de desenvolvimento da mesma (veja-se, Mattsson, 1985, 

referido em Johanson e Mattsson, 1988). O posicionamento na rede determina o 

posicionamento estratégico e os recursos a que a empresa terá acesso, sendo dependente 

do investimento que a empresa tenha feito nessa área, já que é o resultado cumulativo 

dos seus investimentos e dos investimentos dos efectuados pelos outros actores da rede. 

                                                 
3 Para um aprofundamento do conceito de posicionamento veja Henders (1992) que levou a cabo uma 
extensa discussão sobre o conceito na qual debateu o impacto dos processos na rede.  
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São a natureza e os padrões dos relacionamentos da empresa que determinam o seu 

posicionamento, sendo este medido em termos de poder (capacidade para aceder e 

controlar recursos na rede) e do seu papel. “Mesmo que a empresa não procure mudar o 

seu posicionamento e que os seus relacionamentos directos não se alterem, a sua 

posição geral é afectada pelas mudanças que ocorrem noutros locais da rede, 

nomeadamente nos relacionamentos dos seus parceiros directos” (Roseira, 2006, p. 68).  

Turnbull et al. (1996) categorizam os elementos de posicionamento na rede da 

seguinte forma: 

1. Acesso aos recursos dos outros membros da rede (recursos financeiros, 

transformação/transferência de capacidades, conhecimento); 

2. Reputação que é função da experiência dos outros membros da rede e 

3. Expectativas que podem facilitar ou restringir a liberdade de acção da 

empresa. 

De acordo com a teoria das redes, o posicionamento reflecte o presente e o 

futuro da empresa (Elo, 2005), sendo, pois, muito subjectivo, pois reflecte as 

conjecturas das empresas, que depois serão testadas através das suas acções e das 

interacções dos parceiros. Como potencia ou constrange as possibilidades de acção 

(Snehota, 2004), mostra-se absolutamente decisivo para a forma como as actividades e 

recursos dos outros se reflectem na empresa. À medida que esta interage na rede, as 

fronteiras da rede e o seu posicionamento vão se alterando, levando a que 

continuamente reveja a sua estratégia. 

Dentro desta perspectiva, uma empresa que faça parte de determinada rede tem a 

opção de a usar para fortalecer e desenvolver as relações existentes, para procurar novos 

parceiros ou, até, para dissolver relações existentes (Tornroos, 2004). Ao longo de 

vários estudos tem sido demonstrado que as relações podem ser não só uma fonte de 

know-how técnico valiosa, como também um importante factor no desenvolvimento das 

capacidades da empresa. Podem, ainda, ser importantes na criação de uma posição de 

mercado ou alavancar a aproximação a novos clientes (Hakansson e Snehota, 1989). As 

relações são, pois, um dos activos mais importantes de uma empresa resultando do 

trabalho com/contra outras em que estão presentes objectivos comuns e individuais, ou 
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seja, é uma combinação de conflito e cooperação. As empresas, ao interagirem, 

adaptam-se umas às outras, seja em termos de produto, seja em termos de produção. 

Hállen et al. (1991) defendem que as empresas aprendem com esta necessidade de 

adaptação. Repare-se que este é um processo mútuo e iterativo que faz com que no final 

a empresa seja o resultado dos seus recursos e actividades, interligados com os recursos 

e actividades das empresas com que interage (Kronen, 1995). Para Madhok (1997), a 

empresa ao ganhar experiência a colaborar com um parceiro desenvolve capacidades 

que a ajudarão, no futuro, a colaborar com outros. A grande tarefa que o gestor enfrenta 

será a de conseguir aquilo que a empresa quer de cada relação, ao longo do tempo (Ford 

et al., 2002). 

 

3.3 A Abordagem das Redes na Internacionalização 

 

3.3.1 Visão Geral 
 

Para estudar a internacionalização de uma empresa, tem que se compreender o 

contexto no qual opera, as suas condições envolventes e os seus relacionamentos 

(Madsen e Servais, 1997). Na sua actividade, as empresas vão estendendo as suas 

ligações, podendo, até, atravessar fronteiras, fazendo com que se tornem internacionais 

e criando “pontes para os mercados externos” (Coviello e Munro, 1997, p. 365). Para a 

abordagem das redes, internacionalização é a capacidade da empresa estabelecer e 

desenvolver o seu posicionamento na rede através da extensão (criação de novos 

relacionamentos em mercados externos), da penetração (desenvolvimento de relações e 

do aumento do comprometimento em termos de recursos em redes nas quais a empresa 

já tem uma posição) ou da integração (ligação de diferentes redes em diferentes países) 

em termos de relações internacionais. Por outras palavras, a internacionalização 

significa ou um fortalecimento das relações internacionais, ou um aumento do seu 

número. A expansão para determinado mercado é necessariamente a fase anterior à da 

penetração, e a integração só é possível depois da expansão e da penetração terem 

atingido níveis elevados (Mattsson e Andersson, 2004). Desta forma, a 
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internacionalização deixa de ser um processo sequencial, passando a ser feita aos 

“saltos”, pela interligação de várias redes (Hertz, 1996), estando dependente do 

posicionamento da empresa na rede. Por outro lado, a internacionalização deixa de ser 

apenas intra-organizacional passando a ser um fenómeno inter-organizacional. 

Quando várias empresas, numa indústria, coordenam as suas actividades e as 

suas estratégias ao longo de vários países, diz-se que essa indústria se encontra 

globalmente integrada (Kobrin, 1991). Novas empresas que entrem numa indústria, 

cheia de ligações e interligações, encontram oportunidades ao nível internacional e 

global, que não teriam de outra forma (Oviatt e McDougall, 1994, 1995). Novas 

empresas que entrem neste mercado estão, desde logo, ligadas ao mercado internacional 

embora de forma indirecta e, simultaneamente, ficam, em contacto com uma 

mentalidade mais internacional. “Nestes casos, o contexto externo não só afecta a 

probabilidade dos contactos internacionais, como também afecta a maneira de pensar 

dos decisores quanto às possibilidades dos mercados externos” (Benito e Welch, 1994, 

p. 22). Sendo assim, o facto de pertencer a um sector altamente internacionalizado 

transfere para a empresa uma visão global praticamente desde a sua criação. 

Enquanto o modelo de internacionalização por etapas assenta num crescimento 

orgânico a partir do interior das empresas, o modelo de internacionalização baseado nas 

redes assenta na influência que os actores externos e as organizações têm sobre a 

internacionalização das empresas. Estas estabelecem determinadas relações e inter-

relações com outros agentes que podem, de forma directa ou indirecta, influenciar o 

processo de internacionalização (Johanson e Mattsson, 1988). As oportunidades e as 

limitações de cada empresa estão relacionadas quer com os seus recursos e com as suas 

capacidades, quer com os recursos e capacidades das empresas com as quais está ligada, 

A capacidade de uma empresa entrar num novo mercado está, pois, mais dependente do 

seu posicionamento na rede e das suas relações, do que das características do próprio 

mercado. Desta forma, justificar-se-ia o percurso aparentemente errático de muitas 

empresas nos mercados internacionais, pela maneira como as oportunidades 

internacionais lhes são apresentadas pelos seus parceiros e parceiros dos seus parceiros. 

Sendo assim, “este sistema de contactos externos ou relações poderá conduzir, facilitar, 
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ou inibir o desenvolvimento internacional de uma empresa” (Coviello e Munro, 1997, p. 

366).  

Para a empresa poder tirar partido da rede tem que a compreender (Gemunden e 

Ritter, 1997), devendo preocupar-se em conhecer os parceiros dos seus parceiros. “O 

conhecimento dos actores sobre a existência, interesse e acessibilidade das actividades e 

recursos de outros actores enforma a participação em cada relacionamento” (Roseira, 

2006, p. 60). Isto é particularmente importante no caso de empresas com muitas 

condicionantes e que tentam usar a rede para obterem os recursos que não controlam e 

como forma de estabelecerem contacto com potenciais parceiros. Contudo, Blakenburg 

(1992), citado em Holmen e Pedersen (2001), realizou um estudo sobre o conhecimento 

das empresas em relação àqueles actores a que estavam indirectamente ligados (clientes 

de clientes, fornecedores de clientes, etc.), tendo chegado à conclusão de que esse 

conhecimento era muito reduzido. Roseira e Brito (2007), ao tentarem responder à 

pergunta “o que é que as empresas sabem sobre as suas redes de fornecedores?”, 

chamaram a atenção para o facto de não ser apenas um problema de quantidade mas 

também um problema da “natureza” da informação. 

Coviello e Munro (1997), depois de analisarem o processo de 

internacionalização de quatro INVs, concluíram que a própria escolha do mercado de 

entrada e do modo de entrada era fortemente conduzida pela rede da empresa. Mais 

tarde, à mesma conclusão chegaram Zain e Ng (2006), num estudo qualitativo levado a 

cabo com três empresas. Da mesma forma, a escolha dos potenciais parceiros é 

fortemente condicionada. As relações internacionais são normalmente vistas como 

implicando um maior nível de risco: maior assimetria de informação, distância 

geográfica, distância psicológica e até uma maior dificuldade em avaliar as reais 

capacidades do potencial parceiro. Aqui, a experiência e os contactos internacionais de 

outras organizações internacionais podem ser inestimáveis, já que a empresa 

inexperiente aprende com as lições dos outros (Bonaccorsi, 1992). A própria rede pode 

servir como uma fonte de informação e de aconselhamento, diminuindo o risco da 

relação e o tempo necessário para a avaliação do parceiro, conseguindo-se atingir os 

objectivos mais rapidamente. Freeman e Cavusgil (2007, p. 7) afirmam mesmo que “a 

maior função de uma rede é fornecer contactos que possam ser usados quando 
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necessário para a empresa, tal como quando quer entrar num mercado externo”. Mesmo 

quem não está directamente relacionado pode ser importante, pois os intermediários 

(ligações directas) ajudam a ligar agentes que não se conheciam, fomentando relações. 

As ligações são importantes canais de influência, já que cada uma (directa) dá acesso a 

um numeroso conjunto de outras ligações (indirectas). Do fomento destes canais pode 

nascer a internacionalização, fazendo com que as empresas não escolham os mercados 

pelas suas potencialidades, mas antes os seleccionem onde conhecem algum possível 

parceiro em quem possam confiar. Assim, como referido, justificar-se-ia a escolha 

aparentemente errática feita por algumas empresas, quanto a mercados destino. As 

empresas não necessitariam de ir para os mercados mais próximos, ou seja, o salto 

poderia ser muito maior (Karlsen, 2007). Pode, desde já, concluir-se que as redes 

facilitam a internacionalização ao colocarem em contacto potenciais parceiros que, de 

outra forma, não se conheceriam. 

Esta visão está também patente no trabalho de Welch (1992) sobre o uso de 

alianças e formas cooperativas por parte de pequenas empresas na internacionalização, 

ao defender que, embora não sejam a panaceia para todos os problemas, as alianças 

podem desenvolver o potencial da empresa para uma maior penetração nos mercados, 

ao fornecerem-lhe acesso à sua rede e às dos seus parceiros. Mesmo sem canais directos 

de comunicação com outras organizações, a empresa pode optar por imitar outras que 

considere bem sucedidas, usando determinados pontos de referência para a sua tomada 

de decisões, especialmente em situações de elevado risco (Hadley e Wilson, 2003), 

resultando no efeito de carruagem (bandwagon effect – Tornroos, 2002). Zucchella 

(2001) constata que, em Itália, muitas INVs (Born Global na nomenclatura usada por 

esta investigadora) estão localizadas nos distritos industriais, o que estaria relacionado 

com o efeito imitação. A empresa pode usar determinadas empresas como fonte de 

aprendizagem pelos erros, tendo em consideração o resultado obtido, não repetindo 

determinadas acções. Embora nestes casos não exista uma transferência directa de 

conhecimentos, a verdade é que a empresa aprende através do contacto com outros 

agentes. Assim, como refere Bonaccorsi (1992), pequenas empresas podem acelerar a 

sua internacionalização, obtendo informação através da rede e imitando outras 

organizações.  
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O modelo de internacionalização através das redes põe em evidência a influência 

de factores externos na tomada de decisão da empresa. O mercado representa uma fonte 

de informação e conhecimento que a empresa pode capitalizar através da 

internacionalização. Por conhecimento, entende-se “toda a informação que se pode usar 

sem ser necessária mais experimentação” (Leibeskind, 1996, p. 94). As relações entre 

empresas fornecem conhecimentos e incentivos para a empresa inexperiente se tornar 

internacional sem que ela própria tenha que experimentar. São necessários três tipos de 

conhecimento para se internacionalizar: o do negócio externo; o externo institucional e 

o de internacionalização (Hadley e Wilson, 2003). O primeiro refere-se à informação 

sobre os potenciais clientes, concorrência e mercado. O conhecimento externo 

institucional está ligado à cultura, ao tipo de governação e de normas e regras 

institucionais. O terceiro, o conhecimento da internacionalização pode considerar-se o 

know-how da internacionalização, já que se refere ao conhecimento de como adaptar-se 

ao contexto externo de forma a agilizar todo o processo. 

 “O desenvolvimento e a manutenção de redes externas está (…) intimamente 

relacionado com o processo de aprendizagem que está por detrás de toda a 

internacionalização. Realmente, uma parte importante do conhecimento da empresa é 

sempre criado e mantido através dos actores na sua rede relevante.” (Welch e Welch, 

1996, p. 12). Sharma e Blomstermo (2003) argumentam que as ligações da empresa, 

sendo específicas e difíceis de recriar, têm grandes consequências a três níveis: 

1. a informação disponível para a empresa; 

2. o timing da empresa; 

3. a arbitragem. 

A rede funciona como uma fonte de informação para a empresa, com a 

vantagem de que, aquela que está disponível para uma, não é a mesma que está 

disponível para todas as outras. Por outro lado, a rede influência o timing no qual a 

informação fica disponível para a empresa e, por último, a ideia de arbitragem faz com 

que veja os seus interesses representados de uma forma positiva, na altura certa. Quanto 

mais central é o posicionamento da empresa na rede, mais rapidamente recebe a 

informação que será, também, mais completa e diversificada. 
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3.3.2 Tipologia de Johanson e Mattsson 
 

O nível de internacionalização do mercado em que a empresa opera (ou seja a 

quantidade e qualidade de relações que mantém com os mercados externos) e o próprio 

nível de internacionalização da empresa são os factores chave para o desenvolvimento 

do processo internacional. Johanson e Mattsson (1988) desenvolveram uma matriz de 

análise da empresa (que se apresenta na Figura 3.3), que relaciona o nível de 

internacionalização da empresa com o nível de internacionalização da sua rede 

industrial. O seu desenvolvimento internacional depende do seu micro-posicionamento 

(relação directa com as outras empresas) e do seu macro-posicionamento (dinâmica 

dentro de toda a rede), consequentemente, o seu posicionamento é um activo muito 

importante. 

Figura 3. 3 - A Internacionalização e a Teoria das Redes 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Johanson e Mattson, 1988, p. 298. 

As empresas Early Starter têm poucas (ou mesmo nenhumas) relações directas 

com organizações no exterior, e, da mesma forma, o mercado em que operam não está 

internacionalizado. A empresa tem pouco conhecimento acerca da forma como se lançar 

para o exterior e, como não tem relações externas, não pode obter o conhecimento dessa 

forma. Os seus pares estão na mesma situação, logo também não poderá obter os 

conhecimentos necessários por via indirecta. Começar com elevados investimentos é 

uma estratégia reservada a grandes empresas, bem estabelecidas no mercado o que, 
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normalmente, não é o caso das INVs. Assim, estas empresas, de acordo com esta 

análise, começam a internacionalização respondendo a estímulos exteriores ou através 

de agentes nos mercados vizinhos. Nestes mercados, as necessidades, seja de 

informação, seja de ajustamentos, são inferiores. O início do processo de 

internacionalização das Early Starter na abordagem das redes não é muito diferente do 

previsto no Modelo de Uppsala, embora à medida que se vão internacionalizando 

passem para Lonely International, já com uma abordagem diferente.  

As Lonely International têm grandes ligações ao exterior, mas estão inseridas 

num mercado meramente nacional. Estas empresas podem ir adquirindo conhecimentos 

através da sua internacionalização, o que facilitaria a sua entrada em novos mercados. 

Estas empresas são bastante independentes e proactivas na sua forma de 

internacionalizar. 

As empresas Late Starter não possuem ligações externas directas, mas sim 

indirectas. Têm uma rede de contactos doméstica que lhes fornece as ligações e os 

conhecimentos necessários para se internacionalizarem. Podem ser empurradas para o 

exterior por agentes com quem já operam como clientes ou operadores. Embora não 

incluídos no modelo, parece que os fornecedores de bens complementares podem 

representar essa força catalisadora ao estabelecerem parcerias para responderem a 

determinados projectos específicos. O processo de internacionalização é conduzido 

pelos conhecimentos adquiridos através da rede, é específico e não se pode imitar, pois 

as oportunidades são apresentadas por outros membros. Logo, no caso das INVs Late 

Starter, a sua falta de conhecimentos, por serem novas e não terem ligações externas, 

pode ser ultrapassada pelo facto de pertencerem a uma rede integrada 

internacionalmente. 

As empresas International Among Others estão inseridas num mercado 

altamente internacionalizado e são, elas próprias, altamente internacionalizadas. Neste 

caso, a empresa, se precisar ou se o desejar, pode usar a sua própria rede internacional 

para aceder a outros mercados. 

A estratégia de internacionalização da empresa na matriz de análise 

desenvolvida por Johanson e Mattsson é, pois, caracterizada, por: 
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1. minimizar as necessidades de conhecimentos para o desenvolvimento; 

2. minimizar a necessidade de ajustamentos e, 

3. explorar as relações estabelecidas. 

Nesta sua análise, Johanson e Mattsson (1988) só entram em consideração com a 

rede industrial, não valorizando outro tipo de relações organizacionais que também 

poderiam ser importantes (por exemplo, ligações com produtores de bens 

complementares, com produtores de sucedâneos, com instituições financeiras e ainda 

ligações com centros de investigação).  

Para o estudo das INVs (visto serem empresas por definição novas que estão 

agora a iniciar a internacionalização), só interessam os casos das Early Starters e das 

Late Starter. Repare-se, contudo, que a análise feita à internacionalização das Early 

Starter não é muito inovadora, sendo muito próxima da apresentada no modelo de 

Uppsala. Embora a ideia de conhecimento experiencial não seja explícita neste modelo, 

quando é referido o nível de internacionalização da empresa, no fundo, o que se está a 

avaliar é o nível de conhecimento externo que a empresa obteve por si própria. Logo, o 

grau de internacionalização da empresa, que é uma dimensão do modelo de redes de 

Johanson e Mattsson (1988), está directamente associado ao nível de conhecimento 

experiencial contido na empresa (Hadley e Wilson, 2003). No entanto, este modelo 

assume também, ao contrário do Modelo de Uppsala, que a empresa pode obter 

conhecimento através da rede.  

Para Elo (2005), uma função importante de um relacionamento de negócios 

(parte de uma rede) é a de interligar actividades de forma a combinar recursos 

heterogéneos e, através desta combinação, facilitar a criação, utilização e transferência 

de conhecimento, inovação e know-how sobre a internacionalização. Afirmando ser 

importante o estudo das redes nacional e internacional da empresa, este autor construiu 

uma matriz de análise bastante simples (com apenas duas polaridades) em que a 

empresa pode ter, ou não, um elevado grau de internacionalização, o mesmo se 

passando, quer com a sua rede doméstica, quer com a sua rede internacional. 

Conjugando as várias possibilidades de cada um, obtêm-se diferentes hipóteses. Assim, 

numa situação em que a empresa e as suas redes têm um baixo grau de 
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internacionalização, não terá capacidade para se internacionalizar, muito menos tão 

rapidamente como seria o caso das INVs. Se as redes forem altamente 

internacionalizadas, a empresa poderá obter, através da(s) rede(s), os conhecimentos 

que estão em falta. No entanto, corre o risco de ser “controlada” pela rede. Por outro 

lado, se se estiver perante uma situação em que a empresa tem um elevado grau de 

internacionalização e está integrada em redes internacionalmente pouco  integradas, 

poderá ser “explorada”, visto ser a única fonte dos conhecimentos. Numa situação em 

que todos os intervenientes têm um elevado grau de internacionalização,  poderá haver 

uma cooperação eficiente, benéfica para todos. 

Repare-se, que nesta apresentação, as empresas pouco internacionalizadas estão 

sempre numa posição pouco privilegiada, não podendo, pois, explicar a 

internacionalização precoce das INVs. Por outro lado, tal como o modelo de Johanson e 

Mattsson (1988), não engloba uma importante possível fonte de conhecimento, o 

empreendedor.  

 

3.3.3 A Abordagem das Redes e a Internacionalização das INVs 
 

 

Há várias referências na literatura ao facto das redes serem importantes para a 

internacionalização de qualquer tipo de empresas, por auxiliarem a relacionar 

actividades e recursos, através das suas ligações (Coviello e Munro, 1995; Jaklic, 1998; 

Chetty, 2003 e Anderson e Wictor, 2003). É interessante notar que uma das razões 

ambientais que tem vindo a ser apontada para o aparecimento das INVs é mesmo uma 

tendência global para o estabelecimento de redes (Borsheim e Solberg, 2004). Estas 

têm, aparentemente, uma maior importância para a internacionalização das pequenas 

empresas, dado possuírem restrições específicas. Westhead et al. (2002), por exemplo, 

referem que a internacionalização das PMEs envolve um nível superior de risco porque 

são menos capazes de gerir a incerteza e têm menos segurança financeira. Assim, estas 

empresas têm menores recursos com os quais possam responder às adversidades. 

Repare-se que, todas as restrições e constrangimentos que as pequenas empresas 
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enfrentam no processo de internacionalização são comuns também às INVs. Chetty e 

Wilson (2003, p. 6) afirmam, de acordo com outros investigadores (Jolly et al., 1992; 

Oviatt e McDougall, 1994 e Knight e Cavusgil, 1996), que estas empresas que 

“internacionalizam rapidamente e que têm deficiências em termos de recursos vão 

utilizar a rede para complementar a sua base interna de recursos”. Há, também, estudos 

que referem que as redes podem ser importantes para as INVs, ao ajudarem a identificar 

oportunidades e a conseguir o conhecimento necessário (Coviello e Munro, 1995; 

Chetty e Blakenburg Holm, 2000; Madsen e Servais, 1997). Segundo Oviatt e 

McDougall (1994), os relacionamentos em rede abrem portas para as INVs, sugerindo 

que uma forma cada vez mais popular das empresas se internacionalizarem é através da 

criação de redes internacionais ou alianças estratégicas, pelo que as empresas teriam 

acesso aos recursos necessários sem terem, obrigatoriamente, que os possuir. 

As INVs têm restrições impostas por serem pequenas e por não conseguirem 

aproveitar possíveis economias de escala, consequentemente têm falta de recursos e 

uma maior vulnerabilidade ao risco (pois não têm, ainda, uma base que possa servir de 

almofada). A estas restrições acrescem as resultantes de serem novas e não terem ainda 

uma reputação e notoriedade estabelecidas. Mort e Weerawardena (2006) referem, 

também, que estas empresas tendem a ser mais vulneráveis pois, em grande medida, 

estão dependentes de um só produto que comercializam no mercado externo. O facto da 

empresa estar inserida em determinada rede poderá ajudá-la a ultrapassar todos estes 

problemas. Todo o processo de internacionalização destas empresas é conduzido pelas 

suas ligações na rede, aprendendo através delas, ou seja, é um processo de 

aprendizagem através das redes.  

Por outro lado, na opinião de Hadley e Wilson (2003), se é certo que existem 

muitos estudos empíricos que demonstram que a empresa é capaz de obter relevante 

conhecimento internacional através das suas relações, “se esse conhecimento se traduz 

directamente em aprendizagem ainda é questionável” (p. 700). No modelo de 

internacionalização por etapas, valoriza-se o conhecimento objectivo e o conhecimento 

experiencial. No entanto, enquanto o primeiro pode ser generalizado e reutilizado em 

diferentes mercados, o segundo é endémico e relaciona-se com a cultura de um povo, os 

seus hábitos e estruturas. É a acumulação deste conhecimento experiencial que reduz a 
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percepção de risco da empresa em relação aos mercados externos, o que levará a 

empresa a gradualmente se comprometer mais e mais com a internacionalização. Já na 

teoria das redes o conhecimento experiencial não é uma variável explícita do modelo 

(embora esteja implícito no conceito de grau de internacionalização). A empresa terá 

que ser capaz de recrutar pessoas ou ter contactos externos com outros agentes que 

tenham o conhecimento necessário. O conhecimento experiencial na abordagem das 

redes não será, pois, determinante nos esforços de internacionalização da empresa.  

De qualquer das formas, parece ser pré-condição a empresa ter acesso a 

determinados conhecimentos. Não são só necessários os relacionados com o negócio 

internacional, são também muito importantes os conhecimentos específicos de cada 

mercado (Barkema et al., 1996; Meyer e Skak, 2002) que podem ser adquiridos através 

de parceiros (locais), formando uma pool de conhecimento (Elo, 2005). Bonaccorsi 

(1992) concluiu que, num distrito industrial em Itália, uma vasta quantidade de 

informação sobre os mercados externos e formas negociais passa, de empresa para 

empresa, através de conversas informais (word-of-mouth).  

É interessante notar a importância dada ao conhecimento, quando se fala de 

internacionalização de INVs, à luz das teorias referidas (quer neste capítulo quer no 

anterior). Esta ideia é reforçada pela evidência estatística encontrada por Knudsen e 

Madsen (2002), de que nas INVs a velocidade de aquisição de conhecimentos era 

superior à das outras empresas. 

As redes podem também funcionar como fonte de recursos, ajudando a empresa 

a estabelecer uma base mais sólida (Black e Boal, 1994; Brush et al., 2001), ou criando-

lhe o acesso a recursos de outros parceiros (Coviello e Cox, 2006). Neste contexto, as 

INVs podem mobilizar activos sem terem que os internalizar, conseguindo, assim, 

agigantar-se e atingir determinados resultados para além da sua estatura (Jarillo, 1989). 

Coviello e Cox (2006) sustentam que os recursos obtidos pelas INVs através da rede 

dependem do estádio de evolução em que se encontram. Então, “no início, os recursos 

gerados pela rede da INV baseada no conhecimento serão essencialmente capital 

organizacional, incluindo recursos ligados ao desenvolvimento tecnológico. Na 

comercialização, os recursos gerados pela rede são dominados pelo capital humano. Na 
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fase de crescimento, os recursos serão dominados pelo capital humano associado ao 

desenvolvimento de mercado.” (Coviello e Cox, 2006, p. 126). Estes resultados não 

podem ser generalizados, porque resultaram de um estudo qualitativo com apenas três 

empresas. Por outro lado, o facto de não haver qualquer referência nem a recursos 

físicos, nem a recursos financeiros, pode dever-se ao facto de todas as empresas em 

estudo serem de desenvolvimento de software, isto é, terem baixa necessidade de 

recursos deste género. 

A credibilidade e a confiança desenvolvem-se de forma incremental, mas as 

INVs não têm história para mostrar como cartão de visita, podendo este ser um dos 

factores mais impeditivos das negociações internacionais. As empresas podem tentar 

obter certificações para apresentarem, mas, por vezes, estas são muito dispendiosas, 

quer em termos de recursos, quer em termos de tempo. Outra forma de conseguirem 

reputação é usando o nome de alguns clientes e/ou fornecedores. Embora não se 

referindo particularmente às INVs, Srivastava et al. (1998) argumentam que as redes 

podem ter um efeito directo em termos de vantagem competitiva das empresas ao 

fornecerem-lhes reputação. Outros autores (Chetty e Patterson, 2002; Turnbull et al., 

1996 e Fukuyama, 1995) sustentam que as relações através das redes fornecem à 

empresa a oportunidade para construir credibilidade e confiança com outros membros. 

Bowey e Easton (2004) ressalvam que quando os actores não se conhecem podem 

basear-se no grupo a que pertencem, para formarem uma ideia em termos de capital 

social. 

Assim, através da rede, a empresa poderá ultrapassar as restrições existentes 

pelo facto de ser pequena e nova. Porém, o facto de ser nova e pequena traz, 

simultaneamente, vantagens e desvantagens. Como não estão presas a rotinas fixas, 

também têm uma maior capacidade de improvisar, de se adaptar e mostrar maior 

interesse nos interesses dos clientes. Esta flexibilidade, se estiver conjugada com uma 

grande capacidade de absorver a informação que a rede lhe fornece, pode ser uma 

grande vantagem competitiva destas empresas. Então, “a velocidade, a reactividade e a 

flexibilidade parecem contrabalançar as limitações de recursos das PMEs, levando-as a 

capitalizar as oportunidades relacionadas com a internacionalização” (Elo, 2005, p. 81). 

Numa outra perspectiva, nestas empresas, essas restrições são muitas vezes 
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ultrapassadas através da rede, o que também pode trazer alguns problemas. Conforme 

foi referido, a empresa apoia-se na rede para, por um lado, ter acesso a recursos de que 

não dispõe e, por outro, para construir relações no exterior. Quanto ao primeiro aspecto, 

as empresas ao utilizarem recursos externos, logo na fase inicial da internacionalização, 

tornam-se muito vulneráveis no que diz respeito ao comportamento dos seus detentores. 

Contudo, tal poderá não acontecer se as INVs apenas recorrerem à rede para obtenção 

de recursos complementares, ou seja, se os activos estratégicos forem sempre 

propriedade da empresa. Quanto ao segundo aspecto, o resultado da incerteza no 

mercado pode ser uma excessiva dependência em relação a terceiros considerados de 

confiança.  

O modelo de internacionalização, através das redes, remete para a importância 

de agentes externos (outras empresas ou instituições) no processo de 

internacionalização levado a cabo pela empresa. A ideia central é que as relações 

funcionam como pontes para outras redes (Laine e Kock, 2000). Ao reconhecer-se a 

importância das relações da empresa, reconhece-se, também, a existências de múltiplos 

factores que influenciam a sua tomada de decisão e que poderão, consequentemente, 

servir como veículo, catalisador, ou inibidor, da internacionalização. Há, na literatura, 

exemplos de INVs que se teriam internacionalizado de forma proactiva e exemplos de 

INVs que se teriam internacionalizado de forma reactiva. Por internacionalização 

proactiva entende-se a levada a cabo por uma empresa, começando por fazer uma 

procura activa de oportunidades, seguindo vários passos estratégicos. Por 

internacionalização reactiva entende-se uma ida para o mercado externo resultante de 

pressões da sua envolvente interna ou externa. Assim, a empresa pode começar a 

internacionalizar sem que esta tenha sido uma decisão tomada espontaneamente. Pode, 

por exemplo, responder a uma proposta não solicitada vinda do exterior ou reagir à 

pressão feita por um cliente para entrar num novo mercado. Em qualquer dos casos, as 

redes ao ligarem a empresa a parceiros dos parceiros, ou seja, a potenciais parceiros, 

desempenham um papel muito importante. A visão da internacionalização, de acordo 

com a abordagem das redes, consegue, pois, explicar quer uma, quer a outra.  

Esta abordagem da internacionalização tem sido criticada por não apresentar 

modelos de previsão satisfatórios, por ter baixa capacidade de explicar diferentes 
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padrões de internacionalização, por não oferecer uma conclusão clara e por incluir 

demasiadas variáveis (Bjorkman e Forsgren, 2000). Acresce, ainda, o facto de não 

entrar em consideração com as relações interpessoais (Agndal e Axelsson, 2002) e com 

as características quer do decisor, quer da empresa (Chetty e Blankenburg Holm, 2000), 

na forma como aproveitam as oportunidades que emergem a partir das redes. Estas 

características podem ser muito importantes, quer na capacidade de reconhecer as 

oportunidades, quer na ambição de as aproveitar (Vissak, 2004), principalmente em 

empresas novas e pequenas em que muitas vezes parece não estar bem delineada a 

fronteira entre o empreendedor e a própria empresa. 

Em termos de estudo das INVs, um outro problema do modelo centra-se na falta 

de explicação para a criação das ligações, podendo colocar-se a questão: como é que 

uma empresa que não tem ligações as passa a ter? Convém referir que o modelo assume 

que as relações são de longo termo, pois é necessário haver conhecimento sobre os 

parceiros, gerando-se, a partir daí, confiança, ou seja, o processo de se estabelecer 

relações demora tempo (Johanson e Mattsson, 1988, p. 291). Ora, as INVs são, de 

acordo com o próprio nome, empresas novas, não se podendo, pois, esperar que tenham 

já estabelecido as relações necessárias, levantando, pois, problemas à aplicação desta 

abordagem em relação ao início do seu processo de internacionalização. Num trabalho 

sobre rápida internacionalização de empresas do Canadá, da Irlanda, da Austrália e da 

Nova Zelândia, Loane e Bell (2006, p. 479) concluíram que, “embora as empresas que 

operam em novos nichos de inovação claramente compreendam e valorizem as redes de 

todos os tipos, muitas não têm redes relevantes no início”. 

A literatura sobre empreendedorismo defende que a idade da empresa, pelo 

menos na sua fase inicial, é muito importante na determinação do tipo de relações que a 

empresa vai utilizar (Chetty e Wilson, 2003). Empresas mais novas tenderão a utilizar 

relações sociais: família, amigos e colegas (Birley, 1985; Ramachandran e Ramnarayan, 

1993 e Ostgaard e Birley, 1994), visto que as empresas ainda não construíram o tal 

clima de confiança. Falemo (1989) sustenta que, uma vez ultrapassada a fase de 

arranque, a empresa passa a ter mais necessidades organizacionais, precisando de outro 

tipo de relacionamentos em que sustentar o seu crescimento. Sendo assim, coloca-se o 

problema de adequação (ou não) da abordagem das redes ao início da 
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internacionalização das INVs, reconhecendo-se, também, a necessidade da inclusão do 

empreendedor e dos seus relacionamentos. 

 

3.4 Conclusão 

 

Na perspectiva da rede, a internacionalização é vista como o estabelecimento, 

manutenção e aprofundamento de relações com o exterior, integrando-se, dessa forma, 

numa rede internacional. Esta suporta o acesso da empresa não só à informação, mas 

também ao capital humano, ao capital financeiro e, de forma directa ou indirecta, a 

todos os recursos de que necessita. O apoio dado por pertencer a uma determinada rede 

pode servir para superar e ultrapassar as limitações que as INVs têm por serem novas e 

terem poucos recursos, minimizando o risco das empresas entrarem em novos mercados 

(Ellis e Pecotich, 2001). Assim, a internacionalização das INVs, de acordo com a 

abordagem das redes, pode ser apresentada da seguinte forma: a) a empresa e a sua 

internacionalização são dependentes do posicionamento da empresa na rede; b) a rede 

oferece várias ligações que podem ser exploradas de diferentes maneiras: acesso a 

recursos, com grande ênfase no conhecimento; acesso a potenciais parceiros, através de 

contactos; reputação e gestão de expectativas, dando uma visão global à empresa desde 

a sua criação, por exemplo. De tudo isto resulta que o uso efectivo das redes facilita, 

pois, a internacionalização das INVs. 

A maior parte dos factores apresentados que impulsionam a internacionalização 

pela rede baseiam-se no conhecimento, na experiência e nos contactos que se 

conseguem alcançar através da prática e que se transferem de uma para outra empresa. 

Os contactos têm a ver com o conhecimento da existência de parceiros de outros 

parceiros (ou seja, de potenciais parceiros). A reputação está relacionada com o 

conhecimento do valor do que as empresas estão a fazer. As expectativas, por sua vez, 

têm a ver com o conhecimento dos resultados obtidos pelas outras empresas. 

Finalmente, o acesso a recursos tem muito a ver com o conhecimento ligado ao mercado 

internacional e à internacionalização.  
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Repare-se que, na abordagem das redes, as variáveis que vão desde as barreiras 

ao comércio, até às acções estratégicas de terceiros (que poderão ter um grande impacto 

na empresa) são variáveis exógenas. A ideia de interdependência implica, de certa 

forma, um elevado grau de dependência. Em grande medida, as acções da empresa são 

reflexos das acções e interacções do resto da rede. 

A visão da internacionalização por etapas e a visão da internacionalização 

suportada pelas redes não é mutuamente exclusiva. Refira-se o estudo de Coviello e 

Munro (1997), no qual os autores postulam que a compreensão do fenómeno da 

internacionalização das pequenas e médias empresas deve ser analisado integrando os 

dois modelos. 

Por outro lado, “as relações podem bem ser, e nós pensamos que são, o recurso 

mais importante que leva a que uma empresa seja capaz de ter uma performance única” 

(Hakansson e Snehota, 1995, p. 137). Sendo aquele tipo de activo muito difícil de 

recriar e imitar, traz uma vantagem competitiva à empresa podendo, pois, também ser 

visto à luz da RBV. Quer Zahra et al. (2003), quer Chetty e Wilson (2003), quer 

Coviello e Cox (2006) desenvolveram estudos integrando a RBV com a abordagem de 

redes. Porém Zahra et al. (2003) consideram a rede um recurso em si mesmo, enquanto 

Chetty e Wilson (2003) colocam os recursos como resultantes da rede. Por sua vez, 

Coviello e Cox (2006, p. 127) afirmam que “as redes das INVs são, simultaneamente, 

um recurso e uma fonte de recursos”.  

Em suma, internacionalização, de acordo com a abordagem das redes, significa 

que a empresa estabelece e desenvolve um posicionamento na rede internacional. Isto 

implica que a forma como começa a internacionalização da empresa depende da sua 

posição inicial na rede (Karlsen, 2001), o que se traduz num problema para as INVs. 

Embora exista um vasto número de estudos empíricos que demonstram que a empresa é 

capaz de adquirir, através da rede, recursos importantes (nomeadamente o conhecimento 

internacional relevante), sendo o estabelecimento de relações demorado no tempo (time 

consuming) as INVs ainda não tiveram tempo suficiente para as estabelecer e 

estabilizar, não podendo, portanto, usar o que ainda não têm. Cria-se, assim, a 

necessidade de uma outra força impulsionadora da internacionalização. Nessa medida, o 
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empreendedor pode transportar com ele relações, recursos e características específicas 

que levem a que certas empresas, inseridas em determinadas redes, se tornem INVs. 
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Capítulo 4 - Perspectiva Centrada no Empreendedor 
Internacional 

 

4.1 Introdução 

 

Há numerosas razões para incluir o empreendedor num estudo deste âmbito. Por 

um lado, para alguns autores (cf., Madsen e Servais, 1997), as influências da 

envolvente, as condições da indústria e o pensamento empresarial dos próprios 

empreendedores são, na verdade, os factores que maior influência têm na velocidade de 

internacionalização das empresas. Para outros (cf., Andersson, 2000), todos estes 

factores são intermediados pelas percepções e pela tomada de decisão dos 

empreendedores. E outros (cf., Bruderl e Preisendorfer, 1998), ainda, vêem os aspectos 

organizacionais, incluindo características objectivas e subjectivas, redes e reputação do 

empreendedor, como tendo influência directa na internacionalização, visto que não seria 

suficiente dispor de recursos e oportunidades, se a internacionalização não fosse 

desejada e realizada por pessoas com comportamento empreendedor. 

Este capítulo pretende analisar a intervenção do empreendedor, quer no início, 

quer no desenrolar da internacionalização. A Secção 4.2 apresenta uma visão geral da 

temática do empreendedorismo internacional. Dentro desta secção, visto não existir uma 

noção única de empreendedor, apresenta-se, também, aquela que é seguida neste 

trabalho. Na secção seguinte, analisa-se a influência que as redes sociais podem ter 

sobre a internacionalização e na Secção 4.4 são analisadas as características do 

empreendedor (características objectivas e subjectivas). 
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4.2 O Empreendedorismo Internacional 

 

Colocar o indivíduo como motor da internacionalização das INVs resulta da 

interligação entre dois campos de estudo: a internacionalização e o empreendedorismo. 

O empreendedorismo pode ser visto como o nexo entre o indivíduo e uma oportunidade 

a ser explorada em determinado contexto. Se esse contexto ultrapassa as fronteiras 

nacionais, o risco, a incerteza e a complexidade decorrentes dessa actividade aumentam, 

dando lugar a um novo fenómeno, o empreendedorismo internacional. 

O reconhecimento do papel do empreendedor como responsável do modo, 

direcção e velocidade do processo de internacionalização foi identificado em vários 

estudos (veja-se, a título de exemplo, Brooks e Rosson, 1982; Cavusgil, 1984; Aaby e 

Slater, 1989, Baird et al., 1994; Reuber e Fischer, 1997, Nakos et al., 1998; Leonidou et 

al., 1998; Chetty, 1999; Apfelthaler, 2000; Lloyd-Reason e Mughan, 2002, Hutchinson 

et al., 2006 e Di Gregório et al., 2008) e na maior parte das revisões sobre exportações e 

investimento internacional (por exemplo, Miesenbock, 1988; Aaby e Slater, 1989; 

Chetty e Hamilton, 1993; Leonidou e Katsikeas, 1996; Zou e Stan, 1998, Katsikeas et 

al.; 1998 e Fillis, 2001). Note-se que, em alguns modelos, o empreendedor é mesmo o 

factor chave do progresso da empresa (Reid, 1981; Cavusgil, 1982; Barret e Wilkinson, 

1986; Holmlund e Kock, 1998; Andersson, 2000 e Andersson e Evangelista, 2006). 

Para Leonidou et al. (1998) o management é visto como responsável pelo modo, 

direcção e velocidade a que se desenrola a internacionalização.  

A literatura clássica sobre empreendedorismo considera que o empreendedor 

tem um papel fundamental (em termos de custos económicos de transacção e das 

decisões de internalização) na teoria da empresa e seu crescimento e nas teorias da 

inovação. Da mesma forma, as características do empreendedor têm um papel 

importante ao reconhecer, aceder e combinar recursos e ao identificar e criar condições 

para ter acesso a novas oportunidades de inovação e internacionalização. 

Embora não estando no âmbito deste trabalho estudar exactamente o que é um 

empreendedor, convém ter a noção do conceito aqui utilizado. Hébert e Link (1989) 
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identificaram três correntes distintas na literatura sobre empreendedorismo. A mais 

conhecida, que será a utilizada neste trabalho, é a de tradição alemã, baseada nos 

trabalhos desenvolvidos por Schumpeter que se distingue da tradição de Chicago, 

assente nos trabalhos de Knight e Shultz e da tradição austríaca, baseada nos trabalhos 

de Kirzner e Shackle. Para Schumpeter (1911, 1942) o empreendedor define-se pelo 

desempenho da função empreendedora e não pelo empreendedor enquanto pessoa. Ou 

seja, o empreendedor é aquele que leva a cabo as acções empreendedoras.  

A internacionalização é um dos exemplos possíveis de actuação empreendedora. 

Basta, por exemplo, usarmos a definição de Campbell (1992, p. 22), baseada nas ideias 

schumpeterianas de que “um acto empreendedor é um acto que traz em si novas 

combinações” e de que novas combinações incluem: a introdução de novos produtos, 

novas tecnologias, entrada em novos mercados, assegurar novas fontes de matérias-

primas ou ainda mudar a organização industrial da empresa. De acordo com 

Schumpeter, entrar em mercados internacionais (internacionalizar-se) será, pois, um 

acto de empreendedorismo. Dentro da mesma linha, Zahra e George (2002, p. 261) 

definem empreendedorismo internacional como o “processo de descoberta criativa e 

exploração de oportunidades fora do mercado doméstico da empresa na perseguição da 

vantagem competitiva”. 

Desta forma, dadas as diferentes experiências, formações e, consequentemente, 

conhecimentos, dadas as diferentes capacidades e qualidades para processar esses 

conhecimentos, tendo em conta as diferentes relações e capital social, cada 

empreendedor irá influenciar de diversas e diferentes maneiras a internacionalização da 

empresa. Para poder actuar são necessários recursos. Contudo, as empresas e o 

empreendedor podem não possuir esses recursos, sendo que as relações pessoais são, 

por vezes, um importante meio para os obter. O elemento económico é óbvio nas 

relações entre empresas, sendo uma condição importante para a rede industrial. 

Contudo, as relações podem também ser de outra índole, pois as empresas são 

constituídas por pessoas que formam as suas próprias redes relacionais. Granovetter 

(1985) vai mais longe ao afirmar que é impossível analisar as trocas económicas sem ter 

em consideração o contexto social em que se inserem. Assim, as relações sociais são 

indubitavelmente muito importantes, podendo afectar e ser afectadas pelas outras. 
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Se o empreendedor é aquele que leva a cabo actos de empreendedorismo e se a 

internacionalização é um acto de empreendedorismo, esta depende necessariamente do 

empreendedor, das suas características, da sua rede social e do seu capital social. No 

capítulo anterior, já se tinha referido a importância das redes e o problema das empresas 

novas ainda não terem redes estabelecidas, contudo os empreendedores podem trazer 

consigo as suas redes sociais. 

Nas empresas muito novas, tal como nas pequenas, quer as decisões quer a sua 

implementação parecem ser, na maioria das vezes, o reflexo do decisor e das suas 

características pessoais. As INVs são empresas novas, por definição, o que lhes provoca 

algumas limitações tanto em termos de recursos, de conhecimentos, ou, até, de 

reconhecimento. Estas limitações levam a que a análise destas empresas seja 

inseparável da do empreendedor. As relações sociais dos empreendedores, o seu capital 

social e as suas características podem ser vistas como um dos principais recursos de 

todas as start-ups e, consequentemente, das INVs. O potencial da empresa (visto como 

a capacidade de tirar vantagem das oportunidades de produção e expansão) é limitado 

pela habilidade para reconhecer essas mesmas oportunidades, pela ambição em tomar 

decisões baseadas nelas (Penrose, 1959) e, ainda, pela capacidade para lhes dar uma 

resposta válida. O empreendedor, sendo a pessoa que descobre a oportunidade, avalia o 

seu potencial e decide o que fazer, é um elemento central para a compreensão da 

internacionalização. Quando analisa todas as condições, o empreendedor fá-lo através 

de lentes formadas pelas suas características pessoais e pelos seus receios (Oviatt et al., 

2004). Sendo assim, pode afirmar-se que a internacionalização está limitada pela 

habilidade em reconhecer as oportunidades que se colocam em mercados externos, pela 

ambição necessária para se decidir internacionalizar e pela capacidade de o fazer. Tudo 

isto está, em absoluto, ligado ao empreendedor. 

Westhead et al. (2001), na sua análise baseada na RBV, afirmam que os 

empreendedores providenciam recursos tangíveis e intangíveis para a empresa, recursos 

esses que são propriedade dos indivíduos que os adquiriram através da educação e da 

experiência. Assim, seguindo Becker (1975) e Cooper et al. (1994), referem a existência 

de quatro categorias de capital ligado ao empreendedor: o capital humano em termos 

gerais (general human capital), os conhecimentos de gestão, os conhecimentos 
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específicos a nível industrial e a capacidade de angariar capital financeiro. Porém, a 

maneira como depois engloba determinadas variáveis em cada uma das categorias nem 

sempre é absolutamente linear. Por outro lado, embora todos sejam recursos, nem todos 

seriam vantagens competitivas, nem todos contribuiriam positivamente e de forma 

diferenciada para a internacionalização precoce das empresas. 

 

4.3 As Redes Sociais do Empreendedor 

 

Os termos “redes pessoais”, “redes sociais” e “redes pessoais de contactos” 

aparecem frequentemente na literatura de empreendedorismo e são usados no mesmo 

sentido. Neste trabalho, estes termos também serão usados de forma intermutável. De 

acordo com a definição de Burt (1992), cada actor tem uma rede de contactos que 

engloba todos os actores que conhece, todos os que conheceu e todos os que o 

conhecem, mesmo que ele não os conheça.  

As redes pessoais de contactos podem ter uma grande influência na 

internacionalização das empresas e ser usadas de modo muito semelhante às redes 

industriais, para reduzir os custos de informação, a incerteza e a complexidade inerente 

a todo o desenvolvimento internacional da empresa. “Os relacionamentos são uma 

forma eficaz de ultrapassar a pobreza de recursos e simultaneamente aprender uns com 

os outros” (Gabrielsson e Kirpalani, 2004, p. 562). A interacção inicial é um pré-

requisito para o estabelecimento e desenvolvimento de qualquer relação. Como notam 

Ford et al. (2003, p. 40), para tal é necessário que haja comunicação “interpessoal que 

não pode ser separada do contexto social”. Assim, é fundamental uma teoria das redes 

sociais que integre a transmissão de informação das redes interpessoais para as 

empresas, condicionando, desta forma, a internacionalização. As redes sociais são 

particularmente importantes no caso das pequenas empresas, de forma a compensarem a 

falta de outros recursos (Tsai e Ghoshal, 1998 e BarNir e Smith, 2002).  

Muitas das contribuições académicas referidas na próxima subsecção assumem, 

explícita ou implicitamente, que o empreendedor focal é homogéneo, enquanto os 



 73

parceiros são heterogéneos (e não necessariamente empreendedores). É claro que a 

análise tem que se focar na rede de um empreendedor, da qual farão parte todo o género 

de pessoas. Contudo, as características pessoais e o capital social desse mesmo 

indivíduo desempenham um papel muito importante na sua interacção e consequências 

ao nível da internacionalização. Diferentes empreendedores terão diferentes 

características que levarão a distintas aspirações, a capacidade de interacção não será a 

mesma, a capacidade de atrair parceiros também não será igual, etc. As secções 

seguintes debruçar-se-ão sobre essas diferenças.  

 

4.3.1 As Redes Pessoais como Fonte de Recursos 
 

As redes sociais vão permitir ao empreendedor aceder de forma menos 

dispendiosa do que recorrendo ao mercado, a determinados recursos e obter outros aos 

quais nem sequer teria acesso através por essa via, tais como reputação, contactos de 

clientes, etc (Witt, 2004). Por detrás desta visão, que tradicionalmente é conhecida por 

Network Approach to Entrepreneurship (Bruderl e Preisendorfer, 1998, p. 213), está a 

ideia de que os empreendedores usam as suas redes sociais para obterem 

conhecimentos, recursos e contactos que não estariam disponíveis no mercado (ou, pelo 

menos, seriam muito mais dispendiosos). Estas redes seriam formadas por outras 

pessoas individuais: família, amigos, antigos colegas de trabalho, contactos 

estabelecidos em empregos ou ocupações anteriores, mas também instituições, tais 

como universidades e outras empresas. Assim sendo, estas redes interpessoais 

desempenham um papel fundamental na internacionalização das INVs. 

Axelsson e Agndal (2000) e Ellis e Pecotich (2001) consideram fundamentais as 

relações sociais, para que as empresas mais pequenas iniciem a internacionalização. As 

grandes empresas, mais diversificadas e com mais relações estabelecidas, têm uma 

melhor visão das oportunidades de negócios, quando comparadas com as mais pequenas 

e com menos contactos. O conhecimento das oportunidades é um factor fundamental 

(Komulainen et al., 2004). Esta informação por vezes, só pode ser obtida através do 

empreendedor que, nestas empresas, desempenha, assim, o papel principal (Holmlund e 

Kock, 1998).  
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Repare-se que é mais simples para as empresas iniciarem o processo de 

internacionalização se já tiverem identificado uma contraparte, pois, por um lado o 

conhecimento prévio do parceiro reduz o risco inerente à internacionalização e, por 

outro, não é necessário o chamado warm-up-period no qual as duas partes se vão 

conhecendo melhor. É através do empreendedor e das suas redes sociais que a empresa 

obtém esse conhecimento. O empreendedor utiliza as redes sociais para, de forma 

directa ou indirecta, encontrar parceiros potenciais (Komulainen et al., 2004). Lechner e 

Dowling (2003) referem que as redes sociais funcionam como um bilhete de entrada 

rápida na indústria. Parece, pois, que se pode extrapolar e afirmar que as relações 

sociais funcionam como um bilhete de entrada rápida no mercado externo.  

Câmara e Simões (2006) identificaram três mecanismos através dos quais as 

redes sociais influenciam a internacionalização das empresas: fornecimento de 

informação; legitimação e mobilização de  actores específicos. O primeiro mecanismo 

inclui informação sobre as oportunidades exteriores (Ellis, 2000) e a informação sobre 

potenciais parceiros. As redes podem, também, ser uma grande fonte de informação, no 

que se refere a potenciais mercados para os produtos, inovação e práticas negociais 

diferentes, ajudando o empreendedor a localizar novas oportunidades (Aldrich e 

Zimmer, 1986). Podem fornecer informações tecnológicas, mudanças em tendências de 

consumo, e novas formas de gestão que, eventualmente, terão enormes impactos no 

posicionamento dos produtos da empresa (Tjosvold e Weicker, 1993) mesmo a nível 

externo. Acresce ainda que esta informação conseguida através das redes de contactos 

pessoais é privilegiada, visto não estar à disposição de todos. A troca de informação é, 

mesmo, o benefício das redes mais citado (O’Donnell et al., 2001). 

O segundo mecanismo, a legitimação, está intimamente ligado ao capital social 

(ver Secção 4.3.2), isto é, à ideia de reputação, credibilidade e status associada ao 

empreendedor. Esta não é uma característica intrínseca, mas sim um reflexo e como tal 

só existe se for reconhecido pelos outros actores, ou seja, só tem significado através dos 

relacionamentos. No entanto, o facto de pertencer a determinada rede transmite, desde 

logo, capital social ao empreendedor (Câmara e Simões, 2006), necessário para 

determinadas relações internacionais (Bjorkman e Kock, 1995). As INVs, visto ainda 
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não se conseguirem afirmar como entidades autónomas, precisam desta legitimação 

para obter recursos e para poder fazer frente à concorrência (Delmar e Shane, 2001).  

O terceiro ponto é, também, extremamente importante. As redes sociais podem 

ser utilizadas para estabelecer relações com determinados agentes específicos, ou seja, 

ajudam na apresentação a parceiros relevantes (Komulainen et al., 2004), diminuindo o 

tempo de busca do parceiro, os recursos necessários à sua avaliação e o risco inerente a 

um parceiro não referenciado, o que está em linha com a noção que “fazer negócios 

sabendo com quem” (business know who) é tão importante como “saber fazer negócios” 

(business know how) (Peterson e Rondstadt, 1986). Também Birley et al. (1991) e 

Cromie (1994) referem a importância das redes no alargamento do número de contactos. 

Cada ligação traz consigo um grande número de contactos indirectos. Shane e Khurana 

(2003) falam dos vínculos estáveis estabelecidos pelos empreendedores (por exemplo 

na sua carreira profissional), que servem para a obtenção de recursos e de 

financiamento. Há, ainda, quem refira que ajudam a criar motivação, suporte e 

encorajamento (Szarka, 1990; Tjosvold e Weicker, 1993), que transmitem 

autoconfiança (Johannisson et al., 1994) e ainda que ajudam a lançar ideias para novos 

produtos e/ou serviços (Hansen, 1995). 

Em suma, a relação entre o empreendedor, a empresa e o ambiente externo 

funciona como um sistema em que existe uma contínua transferência e actividade entre 

eles (Jones e Coviello, 2005). As relações do empreendedor influenciam fortemente 

todo o processo de internacionalização. É através da sua rede de contactos que se podem 

identificar oportunidades e conhecer parceiros ou, ainda, podem ser vistos como 

potenciais parceiros. Sendo assim, as redes formadas pelos empreendedores não serão 

apenas um potencial catalisador da internacionalização, mas também, uma fonte de 

conhecimento alargada (Merrilees et al., 1998; Coviello e McAuley, 1999) que poderá 

ter um enorme efeito na direcção tomada pela empresa. Ripolles et al. (2002) constatam 

que o tamanho da rede social e a frequência com que interagem durante o período de 

criação da empresa influenciam de forma positiva e significativa a obtenção de recursos 

(tangíveis e intangíveis) necessários à internacionalização. Não encontraram, todavia, 

nenhuma ligação entre a intensidade das relações e a obtenção de recursos. Esta 

constatação está de acordo com a ideia de Granovetter (1973) de que uma rede de 
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relações fracas muito diversificada proporciona um grande número de ligações através 

das quais se pode obter recursos. Burt (1992, p. 64) refere que uma rede maior poderá 

ser uma “bênção mista”, já que nem sempre um maior número de contactos equivale a 

uma maior informação. Assim, é necessário que os conhecimentos dos vários actores 

sejam complementares entre si e relevantes para o actor focal, ou seja, que venham 

colmatar uma lacuna existente ou estabelecer uma ligação estrutural entre indivíduos 

com recursos ou com informação complementares. 

 

4.3.2 As Redes Sociais como Fonte de Capital Social 

 

Um obstáculo importante que a empresa tem que enfrentar pelo facto de ser 

nova e estar a operar num novo mercado é a possível falta de credibilidade, pois ainda 

não teve tempo de formar uma reputação, nem de construir a sua história (liability of 

newness). O empreendedor parece desempenhar aqui, mais uma vez, um papel central. 

O seu capital social, isto é, a sua reputação, a sua credibilidade, o seu status e 

integridade, poderá ajudar (ou dificultar se for conhecido como o não tendo) a 

estabelecer relações com parceiros internacionais. A reputação relaciona-se com o 

carácter do empreendedor, a credibilidade prende-se com noções de competência e o 

status tem a ver com a sua posição social (Easton e Bowey, 2004): juntos formam o 

reflexo do empreendedor. O capital social, em grande, medida é gerado, mantido e 

baseado em indivíduos (Burt, 2000). Os empreendedores, muitas vezes, usam o seu 

capital social para conseguirem os recursos necessários para as suas start-ups. Em 

determinado ponto, o capital social das novas empresas é virtualmente o dos fundadores 

(Larson e Starr, 1993; Hite e Hesterly, 2001). Neste sentido, Adler e Kwon (2002) 

afirmam que é muito difícil distinguir, numa pequena empresa, o capital social do 

empreendedor do da própria organização. 

Mais importante do que o empreendedor ter ou não capital social é o 

reconhecimento desse capital, isto é, pode afirmar-se que o “capital social existe entre 

actores numa situação social, representando uma capacidade para influenciar e ser 
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influenciado numa interacção social” (Easton e Bowey, 2004, p. 4). Desta forma, é um 

recurso produtivo, dinâmico, que só existe porque foram estabelecidas relações e que, 

simultaneamente, se traduz numa força dinamizadora destas e de outras relações. 

O capital social do empreendedor influencia, pois, a forma como é visto e 

avaliado, e poderá transmitir-se à empresa, levando à confiança económica e social nas 

suas capacidades (Larson, 1992) e substituindo, de alguma forma, o seu reconhecimento 

prévio. Um aumento da reputação facilita o acesso a outros parceiros que estão 

interessados em estabelecer relações com novas empresas sem, contudo, aumentarem 

significativamente o seu risco. Todos os empreendedores enfrentam o desafio de ter que 

convencer outros agentes a recolocar os recursos de uma forma diferente. Os actores 

que possuem mais legitimidade, ao internacionalizarem, conseguem mais facilmente 

obter esses recursos necessários (Hannan e Freeman, 1989; Zuckerman, 1999). “Quando 

medidas não ambíguas da qualidade não são facilmente observáveis, os fornecedores 

dos recursos olham para outros atributos” (Shane e Khurana, 2003). Assim, 

empreendedores com uma carreira de sucesso geram a legitimidade necessária para 

motivar potenciais investidores, empregados e accionistas.  

 

4.4 Características do Empreendedor 
 

4.4.1 O Empreendedor como Agente Heterogéneo 

 

Para Miniti (2004), o comportamento empreendedor está mais dependente dos 

relacionamentos do empreendedor com outros indivíduos, do que das suas próprias 

características. Porém, se é certo que as oportunidades internacionais estão espalhadas 

por todo o globo e, portanto, à disposição de todos, também é verdade que só alguns as 

descobrem, ou, como defendem Ardichvili et al. (2003, p. 113) só alguns é que as 

constroem. Mesmo que o conhecimento sobre as oportunidades chegue ao 

empreendedor através dos seus contactos, só alguns irão reconhecer as oportunidades 

como tal e, de entre estes, só alguns as conseguirão desenvolver. Uma vez reconhecida, 
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a oportunidade será avaliada, o que poderá conduzir ao seu aproveitamento ou a que 

seja abortada. Ou seja, utilizar as relações para que se tornem vantajosas, permitindo o 

desenvolvimento do processo de internacionalização, requer algumas competências, 

qualidades e características, que nem todos os empreendedores possuem. Cohen e 

Levinthal (1990) introduziram a ideia de ‘capacidade de absorção’ (absorptive 

capacity): os empreendedores não serão capazes de aproveitar os benefícios da 

“cooperação com”, ou a informação obtida através de “ligações com”, se não possuírem 

os conhecimentos necessários e a capacidade para absorverem essa informação para as 

suas organizações. Assim sendo, a experiência acumulada, as competências sociais, o 

nível educacional, as competências técnicas, entre outros factores, parecem influenciar 

se, e até que ponto, o empreendedor vai beneficiar da sua rede social.  

As características dos empreendedores e as suas intenções desempenham um 

papel fundamental no sucesso das start-ups (Witt, 2004), da mesma forma, será de 

esperar que desempenhem um papel muito importante nas decisões ligadas à 

internacionalização. Por outras palavras, as características do empreendedor podem, por 

exemplo, levar à adopção de modos de entrada mais ou menos arriscados, mais ou 

menos banais, mais formais ou mais, criativos ou híbridos. Repare-se que diferentes 

empreendedores não têm as mesmas aspirações (Chell e Baines, 2000), têm capacidades 

de marketing distintas (Smith, 1967) e a própria vontade de crescer não é a mesma 

(Davidson, 1989). Welch e Luostarien (1988) identificaram as competências 

organizacionais (capacidade de apresentação oral, habilidade na tomada de decisões, 

capacidade de diagnóstico e de uso de autoridade) do empreendedor como tendo fortes 

reflexos em áreas tão distintas da empresa como a sua estrutura, os recursos humanos e 

os recursos financeiros, áreas que condicionam a capacidade de internacionalização da 

empresa. Boyatzis (1992) refere, ainda, as competências específicas (conhecimentos 

técnicos e da indústria) e Chandler e Jansen (1992) as competências de gestão, como 

sendo condicionantes da actuação dos empreendedores. Vários autores chamaram a 

atenção para a importância da visão, da definição de objectivos e da auto-eficácia4 (Low 

e MacMillan, 1988). 

                                                 
4 Confiança em relação à própria habilidade para criar e desenvolver a empresa. 
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Mesmo quando há possibilidade de estabelecer relações com parceiros 

internacionais, o empreendedor desempenha um papel central. Não basta à empresa ter 

recursos e oportunidades, tem que haver vontade de internacionalizar (Boddewyn, 

1988). As intenções do empreendedor e a sua persistência em seguir determinadas 

estratégias são parâmetros decisivos para a internacionalização precoce destas empresas, 

podendo mesmo afirmar-se que a impressão que o empreendedor tem da sua envolvente 

é mais importante que os próprios factos, na escolha da estratégia de internacionalização 

(Andersson, 2000). Assim sendo, os determinantes individuais para a tomada de decisão 

são fundamentais nas escolhas da empresa, o empreendedor irá escolher com base no 

que está predisposto a fazer, no que está motivado para fazer e no que pensa ser capaz 

de fazer (Bandura, 1986; Hollenbeck e Whitener, 1988). Baum et al. (2001) vão ainda 

mais longe ao referirem que a “história começa com um hard-working, proactivo 

empreendedor, munido de um conjunto de competências técnicas, organizacionais e 

industriais. Este empreendedor está altamente motivado, o que se reflecte numa visão 

organizacional clara, estabelecendo grandes objectivos e verdadeiramente confiante de 

que atinge esses objectivos” (Baum et al., 2001, p. 299). E continuam, “talvez pela sua 

tenacidade e proactividade, capacidades organizacionais ou elevada motivação, este 

empreendedor é capaz de delinear uma estratégia de verdadeira diferenciação que 

resulta num elevado crescimento”. O facto dos empreendedores serem novos, 

autoconfiantes e com pouca aversão ao risco, segundo Oviatt et al. (2004), serve como 

acelerador da internacionalização. Em suma, para que haja internacionalização é 

necessário não só que o empreendedor reconheça as oportunidades como tal, mas que as 

avalie positivamente e que as saiba aproveitar de forma vantajosa para a empresa. Por 

outras palavras, o tipo de empreendedor e as suas características são determinantes para 

a internacionalização. 

Parece existir uma relação entre a internacionalização e a atitude internacional 

do empreendedor, a sua experiência orientação e motivação (Oviatt e McDougall, 1994; 

Madsen e Servais, 1997). Harveston et al. (2000) referem que os empreendedores das 

INVs possuem uma mentalidade global, enquanto Knight et al. (2004) entendem que 

estes vêem os mercados como não tendo fronteiras. A experiência internacional é muito 

importante (Rialp et al., 2005; Andersson e Evangelista, 2006). Segundo um estudo de 

Andersson e Wictor (2003), este tipo de experiência pode ser obtida quer trabalhando 



 80

no exterior, quer estudando (o mesmo tipo de conhecimentos pode ainda ser obtido 

através das redes). Contudo, segundo o mesmo estudo, a característica comum mais 

vezes encontrada nos empreendedores das INVs é a capacidade de verem oportunidades 

e desafios onde outros vêem ameaças e problemas. Neste contexto, alguns autores 

referem, também, que os empreendedores internacionais são mais tolerantes ao risco 

(McDougall e Oviatt, 2000; Harveston et al., 2000). 

Quando se estuda o processo de internacionalização de uma empresa tem, pois, 

que se assumir o empreendedor como sendo heterogéneo. As características do 

empreendedor mais citadas podem ser divididas em características objectivas 

(formação, experiência e conhecimento) e características subjectivas (percepções, 

atitudes e comportamentos do empreendedor).  

 

4.4.2 Características Objectivas 

 

A internacionalização depende de factores individuais. De entre os mais 

referidos destacam-se a formação, o conhecimento e a experiência. Repare-se que a 

experiência e o conhecimento são citados em todas as abordagens de 

internacionalização, seja o saber que a empresa obtém através da sua própria 

experiência, seja o que obtém através da experiência das outras empresas. Nesta 

abordagem, admite-se que o conhecimento pode ser obtido através da experiência do 

empreendedor. Na medida em que o empreendedor tem a experiência (prévia) 

necessária, o seu conhecimento será maior, “logo a sua percepção do risco será menor” 

(Hidalgo et al., 2008), estando, dessa forma, mais dispostos à internacionalização. Para 

Di Gregório et al. (2008), os empreendedores, tipicamente, descobrem as oportunidades 

com base no conhecimento prévio e é através destas que recebem um estímulo externo. 

Para Reuber e Fischer (1997), é necessário ter em consideração que quando 

alguém se muda de uma empresa para outra leva consigo a experiência que foi 

acumulando, o que, em parte, pode explicar a internacionalização acelerada de algumas 

empresas e o facto de saltarem alguns estágios. Para Kuemmerle (2002), o 
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conhecimento dos empreendedores é particularmente importante nos cenários que 

envolvam mais do que um país, ou seja, quando há diferentes culturas, distintos 

sistemas governativos, diversos fusos horários e várias línguas. 

As experiências passadas e os conhecimentos acumulados desempenham um 

papel fundamental, pois qualquer indivíduo face a um novo estímulo compara-o com a 

sua história passada, sendo apercebido e apreendido de forma diferente por cada um 

(Baron, 2004). 

Shane e Khurana (2003) chamam a atenção para o facto de empreendedores 

inexperientes terem que aprender novos papéis e obter novas competências (quer se 

refira a inexperiência de gestão, de internacionalização, industrial, técnica ou, pior 

ainda, um mix das várias). Este processo de aprendizagem é consumidor de recursos e 

de tempo, o que leva a que seja importante que o empreendedor já traga consigo estas 

competências, para que a internacionalização precoce seja possível. Por outro lado, 

empreendedores experientes sentem-se mais confortáveis no seu papel, transmitindo 

dessa maneira maior confiança para o exterior (Nohria, 1992), o que facilita a 

internacionalização. 

Dentro do conhecimento há que distinguir os conhecimentos técnicos e de gestão, 

dos conhecimentos a nível internacional e, ainda, dos que são específicos da indústria. 

A - Conhecimentos Técnicos e de Gestão 

Os conhecimentos de gestão são uma forma de capital social que representa o 

conhecimento não económico que tem impacto directo no comportamento económico dos 

indivíduos (Greene e Brown, 1997). Para Carter et al. (1997), o recurso central de uma 

empresa é o empreendedor, na medida em que este, através dos seus conhecimentos de 

gestão, consegue identificar os parceiros, os investidores e os conselheiros correctos, que 

poderão trazer para a empresa os recursos necessários. “Empresas com empreendedores 

com maiores conhecimentos de gestão terão melhores práticas, comprometer-se-ão com 

estratégias competitivas mais promissoras e identificarão mercados mais promissores (i.e. 

nos mercados externos)” (Westhead et al., 2001, p. 340).  
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Birley e Westhead (1993) constataram que com empreendedores habituais havia 

uma probabilidade marcadamente maior da empresa exportar, do que com 

empreendedores noviços (empreendedores pela primeira vez). Westhead e Wright (1998) 

afirmam, ainda, ter evidências estatísticas da existência de grandes diferenças em termos 

de características, comportamentos e motivações entre os empreendedores noviços e os 

que já têm experiência acumulada. Mais, para estes autores, empreendedores que surjam 

a partir de outros negócios próprios podem estar melhor preparados para enfrentar as 

oportunidades, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Assim, as 

capacidades, competências e ligações acumuladas durante um negócio próprio anterior 

vão influenciar a entrada nos mercados externos. “Talvez, mais do que qualquer outro 

tipo de experiência de trabalho, experiência prévia numa start-up possa compensar os 

constrangimentos de ser nova” (McDougall et al., 2003, p. 64). Mesmo que o negócio 

não seja próprio, na opinião de Westhead (1995), os empreendedores que tenham tido, 

anteriormente, posições de gestão em termos profissionais estão mais conscientes das 

oportunidades de exportar. Isto significa que será de esperar que empresas com 

fundadores com maiores conhecimentos de gestão tenham capacidade para se 

internacionalizarem mais rapidamente. Westhead et al. (2001), num trabalho empírico 

envolvendo 161 empresas britânicas, encontraram evidência estatística suficiente para 

confirmar esta ideia. Também Zuchella et al. (2007) concluíram que a única variável que 

estabelecia uma associação significante com a precocidade da internacionalização era 

representada pelo facto dos empreendedores terem trabalhado anteriormente num 

contexto semelhante. 

Em suma, os conhecimentos técnicos servem para mitigar os constrangimentos 

que as empresas possam ter pelo facto de serem novas (Stinchcombe, 1965) 

B - Conhecimento Internacional 

O conhecimento internacional é uma das características mais discutida no 

âmbito das influências nas INVs (McDougall et al., 2003). Para McDougall et al. 

(1994), os fundadores das INVs vêem oportunidades lucrativas no estabelecimento de 

negócios fora do país, dada a sua experiência internacional. Assim, este atributo 

contribui para a identificação das oportunidades, conhecimentos do mercado externo e 



 83

estabelecimento de uma rede de contactos, tudo factores facilitadores da 

internacionalização, sendo, por exemplo, mais fácil para alguém que conhece outros 

mercados, reconhecer a falta de produtos ou serviços que lhe são familiares e o 

potencial de novos produtos e ou serviços (McDougall et al., 2003) 

O impacto da experiência internacional faz-se sentir de forma mais acentuada 

nas pequenas e médias empresas (Hutchinson et al., 2006), seja ao nível das decisões 

iniciais de expansão, seja ao nível de estratégia de continuação de internacionalização 

(Aaby e Slater, 1989; Madsen e Servais, 1997; Nakos et al., 1998). Hutchinson et al 

(2006), no seu estudo sobre empresas do sector retalhista, confirmam a importância dos 

conhecimentos acumulados, quer em termos de internacionalização, quer em termos de 

gestão no sector em que se encontram. “É o conhecimento adquirido pelos gestores por 

terem trabalhado ou vivido no estrangeiro que expõe a empresa às culturas estrangeiras, 

levando à acumulação de maior conhecimento experiencial das características dos 

mercados e da competição através do globo.” (Hutchinson et al., 2006, p. 515). Chetty e 

Wilson (2003, p. 65) vão mais longe ao afirmarem como característica das INVs o facto 

de serem “fundadas por empreendedores experientes a nível internacional”   

O know-how adquirido pelo empreendedor através de outras experiências 

internacionais (ter nascido, estudado ou trabalhado no exterior) pode levar a um 

conhecimento acumulado, quer das características do mercado externo, quer do 

funcionamento dos países. Também, o conhecimento obtido através de viagens ou de 

vivência no estrangeiro mostra-se muito importante. A exposição a diferentes culturas 

cria uma mentalidade diferente no empreendedor (o que parece ser uma característica 

subjectiva muito importante), um melhor entendimento das diferenças culturais e, 

indubitavelmente, um melhor conhecimento desses mercados. Kuemmerle (2002), com 

base num trabalho empírico, defende que a ideia de criar uma INV surge durante, ou 

logo após, uma exposição ao contexto externo. 

O conhecimento que o empreendedor tem acerca dos outros países, quer tenha 

sido obtido através de anteriores experiências de trabalho, quer tenha sido obtido em 

viagens ou em estadias no exterior influenciam, pois, não só a sua sensibilidade em 

relação ao mercado externo, mas também a forma como o processo de 
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internacionalização se desenrola. Será de esperar que, quando um empreendedor 

conhece bem determinado país se sinta psicologicamente mais próximo, tendo uma 

menor noção do risco o que levará, por exemplo, a formas de entrada com um maior 

nível de comprometimento. 

Ibeh e Young (2001), num estudo com uma amostra (considerada representativa) 

de 78 empresas nigerianas, encontraram uma relação positiva entre a experiência 

internacional do empreendedor e a orientação internacional da empresa. Concluíram que 

o facto de estes terem vivido no exterior também tinha um efeito positivo. Para Autio et 

al. (2000), empreendedores com experiência internacional prévia tentam 

internacionalizar a empresa mais rapidamente do que os que não têm essa experiência. 

Da mesma forma, segundo Westhead et al. (2001), mostram maior atenção face às 

possíveis oportunidades emergentes. Esta ideia é compatível com o modelo de Uppsala, 

desviando o foco de análise da empresa para o empreendedor. À medida que a 

experiência internacional aumenta, a ambiguidade e complexidade apercebida dos 

mercados externos diminui, facilitando o maior envolvimento internacional (Johanson e 

Vahlne, 1977). Assim, conforme um empreendedor tem mais experiência internacional, 

menor a complexidade e o desconhecimento apercebido em relação à 

internacionalização e, consequentemente, maior a probabilidade de um elevado nível de 

envolvimento internacional da empresa que dirige.  

Para além da experiência, é por vezes referido (cf., Hutchinson et al, 2006) o 

domínio de vários idiomas, pois aproximaria o empreendedor da cultura local, 

facilitando a comunicação e a compreensão mútua. Wakkee (2004) refere que estes 

empreendedores, tipicamente são representados como tendo um elevado nível de 

qualificações académicas, falantes de várias línguas e mantendo uma extensa e intensa 

rede de contactos internacionais. Num estudo de casos levado a cabo por Andersson 

(2004), a fluência em várias línguas surge como factor importante no desenvolvimento 

internacional da empresa. Tudo isto leva a que os empreendedores tenham 

conhecimentos sobre os mercados internacionais mais desenvolvidos, o que lhes confere 

uma maior capacidade para entrarem nesses mercados mais rapidamente. 
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Empreendedores familiarizados com os mercados externos, através de viagens 

(Dicht et al., 1990), com conhecimento de vários idiomas (Lautanene, 2000) ou que 

tenham vivido no exterior (Naor e Punj, 1984) terão uma atitude mais receptiva quanto 

à oportunidade de internacionalização. Vários estudos (Manolova et al., 2002; 

Nummela et al., 200) chamam ao conjunto destas características “orientação 

internacional do empreendedor” ou “mentalidade internacional”. Por outras palavras, a 

exposição às influências externas contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade 

global que, por sua vez, traduz uma maior confiança na internacionalização por parte do 

empreendedor. Acedo e Florin (2006) falam de uma postura individual internacional 

(IIP – International Individual Posture), que incluiria os elementos ligados aos 

conhecimentos (a nível internacional) adjuvantes, quer da identificação, quer da 

capacidade de exploração das oportunidades. Ou seja, além da orientação internacional 

resultante das experiências anteriores do empreendedor, incluía outras características 

comportamentais que influenciavam a propensão para adoptar uma estratégia 

internacional, uma disposição proactiva, um estilo intuitivo e uma alta tolerância à 

ambiguidade (estas características subjectivas serão analisadas mais à frente). 

Bloodgood et al. (1996) encontram uma relação positiva entre a experiência 

internacional dos gestores de topo e a internacionalização. Reuber e Fischer (1997) vão 

mais longe, afirmando que a experiência dos gestores de topo está relacionada 

positivamente com a internacionalização precoce das empresas. Harveston et al. (2000) 

levam a cabo um trabalho com 224 empresas com o objectivo de verificar quais as 

diferenças entre as que internacionalizavam gradualmente e as INVs. Os seus resultados 

mostram que os empreendedores das empresas que se internacionalizam precocemente 

tinham mentalidade global, maior nível de experiência internacional e maior tolerância 

ao risco, quando comparados com os das empresas incrementais. Também McDougall 

et al. (2003) verificam a existência de uma maior experiência internacional por parte das 

equipas empreendedoras das INVs, quando comparadas com as equipas das empresas 

novas e doméstica. Pode, no entanto, levantar-se a questão se este grupo se teria 

formado porque preenchia os requisitos de uma empresa que se queria internacional, ou 

se o facto da empresa ser internacional resultou da maior experiência nessa área dos 

intervenientes, tendo, por isso mesmo, uma vantagem na identificação das 

oportunidades. 
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No trabalho de Zuchella et al. (2007), a experiência pessoal a nível internacional 

não surge como uma pré-condição para que a empresa se internacionalize cedo, embora 

possa ser útil na construção de uma mentalidade global. Repare-se que este resultado 

pode dever-se ao facto de, eventualmente, não existir uma relação directa, mas sim 

através da diminuição do risco apercebido pelo empreendedor. 

C - Conhecimentos Específicos da Indústria 

Empreendedores que tenham experiência prévia no sector podem transmitir à 

empresa informação detalhada sobre a envolvente. Chandler (1996) refere que os 

conhecimentos específicos da indústria levam a uma maior familiarização com os 

clientes locais, nacionais e internacionais, levando ao desenvolvimento de nichos de 

mercado mais apropriados. A partir de conhecimentos específicos da indústria, os 

empreendedores terão mais facilidade em processar informação, o que leva a que sejam 

capazes de melhor identificar oportunidades (Casson, 1982; Ronstadt, 1988) e recursos 

nos mercados externos, de forma a garantirem a sobrevivência e o desenvolvimento das 

suas empresas. Vários autores (Cooper e Dunkelberg, 1986; Aldrich, 1990) realçam o 

facto dos empreendedores, geralmente, preferirem posicionar-se na mesma área dos 

antigos empregos, ou de terem o objectivo de se relacionar com os antigos clientes e/ou 

com os antigos empregadores. Repare-se que um empreendedor que não tenha que 

simultaneamente fazer face a um contexto internacional e industrial desconhecido terá 

maior probabilidade em aceitar o risco da internacionalização (McDougall et al., 2003). 

Quem não tiver esse nível de conhecimentos específicos, terá maior dificuldade em 

adicionar mais complexidade ao negócio, internacionalizando-o. 

No já referido estudo realizado por Westhead et al. (2001) é apresentada 

evidência estatística suficiente para se afirmar que os empreendedores que têm 

conhecimentos específicos da indústria (assim considerados por terem começado um 

negócio na mesma área do seu anterior emprego) possuem marcadamente uma maior 

probabilidade de serem exportadores. Surpreendentemente, num outro trabalho, 

McDougall et al. (2003) encontram a relação inversa, o que se poderia dever a um certo 

enviesamento da amostra. Na verdade, o peso da indústria do medicamento, altamente 

regulamentada e com muitos protocolos a cumprir para entrar em qualquer mercado, 



 87

embora com empreendedores muito experientes, era muito elevado na amostra referente 

às empresas domésticas. Estas poderiam estar decididas a internacionalizar-se, mas no 

sexto ano ainda não o tinham feito por questões burocráticas. 

D - Idade 

Há estudos que referem a idade como uma característica importante em termos 

de empreendedorismo. Westhead et al. (2001) referem que empreendedores mais velhos 

teriam mais probabilidade de ser exportadores. Contudo, esta maior probabilidade 

resultava de mais idade trazer consigo, usualmente, mais experiência, mais recursos, 

mais informação e uma mais densa rede de contactos. Embora reconheça que a idade 

dos CEOs (assim referenciados nesses trabalho) reflecte uma experiência de vida mais 

longa e maiores redes pessoais, Andersson et al. (2004) apercebem-se que gestores mais 

novos teriam mais facilidade em aproveitar as oportunidades internacionais. O facto de 

serem jovens, nesta época, parece reflectir, essencialmente, uma mudança geracional, 

ou seja, quem é jovem agora pertence a uma geração mais viajada, com mais redes 

internacionais resultantes de intercâmbios estudantis e de viagens, que cresceu num 

mundo mais global e que, por isso mesmo, reconhece mais facilmente as oportunidades 

internacionais. Suárez-Ortega e Álamo-Vera (2005) não encontraram qualquer relação 

entre idade e o nível de exportações, contudo o estudo foi desenvolvido tomando apenas 

em atenção um sector (vitivinícola) num único país (Espanha). 

E - Formação 

Cooper et al. (1994) sugerem que o empreendedor é uma fonte de capital 

humano (em termos genéricos) e de recursos, resultantes, quer da experiência de vida do 

empreendedor, quer do seu nível educacional. A educação estaria relacionada com 

conhecimentos, capacidade de resolução de problemas, motivação e autoconfiança. 

Westhead et al. (2001) propõem que empresas cujos empreendedores têm um grau 

académico universitário têm maiores expectativas e estão mais atentas às oportunidades 

estrangeiras. Surpreendentemente não encontraram relevância estatística suficiente para 

relacionar estas características com maior propensão à exportação. Também Zuchella et 

al. (2007) não encontram suficiente relevância estatística para a relacionar com a 

precocidade da internacionalização. 
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4.4.3 Características Subjectivas 

 

Já na década de sessenta, Perlmutter (1969) propôs que as características dos 

gestores de topo das empresas eram um factor importante no seu desenvolvimento 

internacional. Esta ideia tem vindo a ganhar adeptos, na medida em que “os modelos 

mentais enformam a visão do empreendedor sendo a base para as suas escolhas 

estratégicas” (Andersson e Evangelista, 2006). Em termos gerais, a personalidade 

empreendedora é considerada como um compósito multifacetado de atitudes e 

comportamentos incluindo proactividade, o ser inovativo e ter atracção pelo risco (cf., 

Dess et al., 1997). 

A – Mentalidade Internacional 

Como já foi referido, Nummela et al. (2002) chamam a atenção para a 

mentalidade global. Esta refere-se a uma atitude positiva face a negócios internacionais 

e a uma habilidade para se ajustar a diferentes culturas. Oviatt e McDougall (1994) já 

haviam sugerido que a visão global (que é transmitida às empresas) é a característica do 

empreendedor mais importante associada às INVs. Esta é formada pela influência dos 

conhecimentos externos prévios e juntando-se proactividade, intuição e tolerância à 

ambiguidade obtém-se a IIP. O paralelismo entre o empreendedorismo e a proactividade 

é evidente desde logo a partir da definição: proactividade é “predisposição individual … 

para levar a cabo acções que influenciam a sua envolvente … sem se sentirem limitados 

pela sua situação” (Bateman e Crant, 1993, p. 103). Os indivíduos proactivos analisam o 

que os rodeia à procura de oportunidades, mostram iniciativa e são persistentes até 

conseguirem a alteração esperada. Congruente com tudo isto, a literatura tem definido 

empreendedor como “aquele que persegue as oportunidades, independentemente dos 

recursos que controla” (Timmons, 1994, p. 7). Kickul e Gundry (2002) encontram uma 

relação positiva entre a proactividade dos donos de pequenas empresas e o nível de 

inovações implementado. Dado que a internacionalização pode ser vista como uma 
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inovação, é também de esperar uma maior propensão à internacionalização por parte de 

empreendedores proactivos.  

Assim, uma atitude proactiva leva a uma constante busca de informações 

relevantes por parte do empreendedor. A intuição relaciona-se com a forma como 

recolhe, processa e avalia essa informação. A tolerância tem a ver com o quanto um 

individuo se sente ameaçado por uma situação ambígua, o que irá afectar o grau de 

confiança na tomada de decisões. Dado o grande grau de incerteza ligado às decisões 

internacionais, empreendedores com baixa tolerância à ambiguidade sentem-se 

esmagados pela incerteza. Por outro lado, os empreendedores com maior tolerância à 

ambiguidade terão um risco apercebido menor, possuindo uma maior probabilidade de 

aproveitarem as oportunidades externas. 

Há mais estudos a referirem característica deste género. O facto de ser proactivo, 

inovador e não ser avesso ao risco (Knight, 2001; Harveston et al., 2000) são 

considerados componentes de uma orientação empreendedora (Lumpkin e Dess, 1996). 

Uma atitude positiva/proactiva por parte do empreendedor em relação a uma estratégia 

internacional aumenta a probabilidade de uma empresa adoptar uma internacionalização 

acelerada (Pla-Barber e Escriba-Esteve, 2006). Baixa distância psicológica em relação 

aos mercados externos, ser pouco resistente à mudança e ter uma atitude positiva em 

relação ao mercado externo, à ida para o exterior e até o facto de gostar de viajar são 

também referidos como factores que favorecem a internacionalização. 

Consequentemente, pode afirmar-se que todos fazem parte da mentalidade global. Para 

Fletcher (2000), esta mentalidade seria, até, um pré-requisito fundamental para a 

aprendizagem internacional. Ou seja, de acordo com esta investigadora, estariam 

incluídas características como: a vontade de aproveitar as oportunidades internacionais, 

a capacidade de lidar com a diversidade cultural e a prontidão para assumir riscos na 

construção de relacionamentos externos. Os empreendedores com estas capacidades 

seriam capazes de combinar melhor os recursos de diferentes mercados graças às suas 

competências. Seria até possível que “considerassem o mercado externo como o seu 

mercado doméstico, em vez de se limitarem aos mercados nacionais independentes” 

(Nummela, 2004, p. 143). É interessante notar que, num dos trabalhos pioneiros sobre 

as INV (Born Global na terminologia dos autor) Rennie (1993), num estudo levado a 



 90

cabo na Austrália, refere que estes empreendedores vêem, desde o início, o mundo 

como o seu mercado e não apenas como um adjuvante do mercado doméstico. 

B – Tipo de Empreendedor 

Andersson (2000) distingue três tipos de empreendedores, considerando que 

“diferentes tipos de empreendedor irão escolher diferentes estratégias para a empresa” 

(p. 80), o que significa que, embora não o refira explicitamente, diferentes estratégias 

implicam diferentes decisões de internacionalização. O Empreendedor Técnico 

(Technical Entrepreneur) lida essencialmente com inovações técnicas, tais como novos 

produtos, partes de produtos ou tecnologias O Empreendedor Comercial (Marketing 

Entrepreneur) está mais preocupado com novos mercados e métodos de marketing (tais 

como inovações a nível de distribuição). O Empreendedor Estrutural (Structure 

Entrepreneur) actua em indústrias maduras e a sua acção situa-se mais ao nível 

corporativo. 

De acordo com Andersson (2000), a maior preocupação do empreendedor 

técnico é a tecnologia, “quando discute estratégia, as actividades mais importantes são o 

desenvolvimento do produto e a produção” (Andersson, 2002, p. 96). A 

internacionalização não é, pois, a sua principal preocupação, embora possa reagir a 

pedidos vindos do exterior para fazer exportações ou acordos de licenciamento. Os 

novos produtos podem ser conhecidos através da rede. Por norma, estes produtos 

pertencem a mercados emergentes e o país em que a empresa entra depende, apenas, de 

qual o país que está à procura. O empreendedor técnico tem uma estratégia de “ser 

puxado”. 

Segundo Andersson (2002, p. 100) se a empresa não tiver uma proposta externa, 

“uma empresa com um empreendedor técnico terá um processo de internacionalização 

lento e com um padrão incremental, que estará na linha da teoria da internacionalização 

por etapas”. “O empreendedor comercial encontrou uma necessidade num mercado e 

tem uma ideia de como a satisfazer” (Andersson, 2000, p. 80). Neste caso, o mercado é, 

em princípio, emergente ou em crescimento. Este tipo de empreendedor, segundo 

Andersson (2000, 2002), é proactivo e inovador quanto à internacionalização. Procura 

encontrar formas de entrada que o ajudem a uma rápida penetração no mercado, tal 
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como novas empresas internacionais ou outros modos de estabelecimento. Preferências 

pessoais e a rede são muito importantes na escolha dos mercados “a sua decisão não é, 

contudo, fruto de uma análise racional, mas sim da forma como interpreta a situação” 

(Andersson, 2000, p. 83), a sua estratégia de internacionalização é mais uma estratégia 

de empurrar. Uma empresa com um empreendedor comercial “terá um crescimento 

internacional rápido, que será iniciado pelo empreendedor” (Andersson, 2002, p. 1000). 

A estratégia do empreendedor estrutural sente-se mais ao nível corporativo e não 

tanto ao nível de problemas operacionais. Contudo, ao conjugarem-se organizações, 

podem surgir e desenvolver-se novas ideias de negócio. “Nesta perspectiva, a 

internacionalização não é uma estratégia separada em termos de objectivo, mas uma 

consequência da estratégia como um todo” (Andersson, 2000, p. 81). O objectivo da 

estratégia não é encontrar um nicho no espaço actual da indústria, mas sim criar um 

novo espaço que seja único e esteja de acordo com as vantagens competitivas da 

empresa. Os mercados são escolhidos de acordo com a situação competitiva. “As acções 

dos empreendedores estruturais são dependentes das acções dos outros actores da 

indústria e podem ser caracterizadas como reacção oligopolista” (Andersson, 2002, p. 

1000). 

Esta análise do empreendedor, levada a cabo por Andersson (2000, 2002), 

parece ser bastante útil na análise das INVs, podendo, desta forma, justificar-se porque 

é que empresas aparentemente iguais e dentro do mesmo sector teriam percursos tão 

diferentes. Explicar-se-ia, assim, o facto de umas serem INVs e outras não.  

C – Competência e Astúcia Internacional 

Phelan et al. (2006) desenvolvem um modelo adaptado às INVs, baseado nas 

redes do empreendedor, mas em que estas estavam fortemente ligadas a determinadas 

características. Repare-se que nem sempre experiências anteriores, por exemplo noutros 

países, levam à construção automática de relações. É fundamental a existência de 

“competência social” (cf., Phelan et al., 2006, p. 1) como cola que cria e interliga as 

relações sociais, bem como é imprescindível, por parte do empreendedor, uma certa 

“astúcia social” (cf., Phelan et al., 2006, p. 12) que leve a que relações pessoais 

consigam ser aproveitadas ao nível dos negócios. 
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Assim, competência social é a habilidade de formar e manter relações (i.e. de 

criar uma rede de contactos sociais). Consiste, pois, num determinado número de 

características e capacidades, incluindo as impressões do empreendedor, as percepções 

sociais, a adaptabilidade social e a capacidade de persuasão (Fligstein, 1997; Baron e 

Markman, 2000; Baron e Markman, 2003). Analogamente, a competência social 

internacional traduz-se pela capacidade de formar e manter relações (ou seja construir 

uma rede de contactos) através das fronteiras nacionais. Desta forma, estão incluídas 

todas as características necessárias à competência social e ainda um elemento de 

cruzamento das culturas: fluência de várias línguas e existência de uma certa empatia 

cultural (Karra e Phillips, 2004). É mais provável que estas competências 

multinacionais se desenvolvam quando o empreendedor tem a oportunidade de passar 

longas temporadas num outro país.  

A astúcia social é a capacidade de influenciar as expectativas dos parceiros 

actuais ou potenciais, de maneira a que estes envolvam determinados recursos de forma 

que lhe seja favorável (Phelan et al., 2006). Assim, uma pessoa astuta socialmente é um 

negociador nato, atento às motivações dos outros e diplomático na forma como 

apresenta os seus assuntos aos outros. O detentor de astúcia social tende a conseguir dos 

outros aquilo que quer sem que os outros, por vezes, se apercebam dos meios subtis 

utilizados.  

Conforme já foi referido, as INVs sofrem de um constrangimento triplo (por 

serem pequenas, por serem estrangeiras e por serem novas) o que pode levar a que 

tenham um baixo valor esperado quando comparadas com outras empresas, aos olhos 

dos potenciais parceiros. Mas as expectativas podem ser alteradas de várias formas, 

sendo uma delas o uso de astúcia social, elevando o seu valor aos olhos dos outros. As 

pessoas socialmente astutas tendem a ver a interacção social mais como uma 

oportunidade do que como uma ameaça. Será pois de esperar que um empreendedor 

com competência social e com astúcia social goste de cultivar ligações reais (ou 

aparentes) e utilize as relações como forma de legitimação e de reputação perante os 

outros, ajudando, desta forma, a empresa INV a ultrapassar alguns dos seus 

constrangimentos. Dentro desta lógica, “os empreendedores internacionais são 
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‘colaboradores promíscuos’ que procuram activamente estabelecer relações e que vêem 

oportunidades em vez de obstáculos” (Karra e Phillips, 2004). 

 
 

4.5 Conclusão 

 

A influência exercida pelo empreendedor sobre as opções de internacionalização 

de uma empresa parece ser determinante em muitos aspectos, podendo definir não só o 

onde e o como mas também o quando, o que explicaria que certas empresas fossem 

mais rápidas no início da sua internacionalização do que outras. Desta forma, seria o 

empreendedor o factor chave que determinaria se uma empresa seria, ou não, uma 

International New Venture. Empresas semelhantes, inseridas no mesmo sector podem 

ter desenvolvimentos internacionais completamente diferentes visto terem 

empreendedores com experiência anteriores, com atitudes e percepções, com capital 

reputacional e ou com redes preestabelecidas diferentes. 

O empreendedor, como indivíduo que pratica acções empreendedoras 

(Andersson, 2000), é um dos principais agentes de mudança e inovação, na sua tentativa 

de explorar oportunidades. Estas oportunidades podem aparecer quer no mercado 

nacional, quer no mercado internacional e o empreendedor tem que estar alerta para a 

sua existência. Tem que ter a capacidade de combinar recursos de diferentes origens 

para atingir o seu objectivo e tem que ter vontade para o fazer. O empreendedor das 

INVs tem que ter todas as características de um empreendedor internacional, isto é, ser 

capaz não só de reconhecer as oportunidades relacionadas ultrapassar as fronteiras e 

combinar os mercados, mas também o conhecimento e a motivação suficientes para as 

explorar (McMullen e Sherpherd, 2006), mas tem, praticamente, que já as ter 

desenvolvido quando cria a empresa. Para que tal seja possível, o empreendedor terá 

que possuir diferentes características (conhecimentos prévios específicos da indústria, 

conhecimentos prévios de gestão, conhecimentos prévios a nível internacional, atitude 

proactiva, mentalidade global, entre outros), e/ou, desde logo, possuir uma rede de 

contactos e/ou, ainda, ter um capital social já formado. A perspectiva do empreendedor 
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parece, assim, adaptar-se bastante bem ao nosso estudo, embora repare-se que pode ser 

vista como a extensão das outras perspectivas. 

Pode estabelecer-se uma ponte entre a RBV e a perspectiva do empreendedor, 

Alvarez e Busenitz (2001) e Rangone (1999) propõem que, implicitamente, os próprios 

empreendedores são uma fonte de vantagens competitivas sustentáveis, movendo 

ligeiramente o foco de análise da empresa (Foss et al., 1995) para o nível individual, 

mas continuando dentro do contexto dos recursos. Estes autores sugerem que o 

empreendedor tem recursos individuais específicos que facilitam o reconhecimento das 

novas oportunidades e a instalação de novas empresas (Alvarez e Busenitz, 2001). 

Como já foi discutido, o conhecimento do empreendedor, as relações, a experiência e o 

treino, determinadas capacidades, quer a nível de reconhecimento e avaliação de 

oportunidades, quer de prossecução e coordenação dos recursos são em si mesmos um 

recurso (Barney, 1991; Langlois, 1995; Barney et al., 2001). Repare-se que estes 

recursos adicionam valor à empresa e, simultaneamente são psicológica e socialmente 

muito complexos, o que os torna muito difíceis de imitar Ou seja, outras empresas não 

podem por si só recriá-los, tendo, pois, as características necessárias para que se 

considere que trazem vantagem competitiva à empresa. É, portanto, necessário 

enquadrar o empreendedor dentro da empresa juntamente com outros recursos, para 

uma melhor compreensão do fenómeno da internacionalização das INVs. 

Repare-se ainda que, tal como no Modelo de Uppsala, a análise ao nível do 

empreendedorismo assenta no conhecimento e na distância psicológica (influenciada 

quer por características objectivas e subjectivas do empreendedor). O empreendedor só 

o é na medida em que existe uma empresa, não tendo significado por si só. No contexto 

do trabalho aqui realizado, é quem pratica actos de empreendedorismo num contexto 

empresarial, isto é, dentro e para a empresa, não podendo dissociar-se um do outro. 

Parece, pois, não haver uma ruptura completa com o Modelo de Uppsala. Há, sim, um 

prolongamento do mesmo através de uma focalização diferente. A empresa pode obter 

experiência através do empreendedor e este pode obter essa experiência e conhecimento 

antes da criação da empresa. A análise terá que incluir o empreendedor e terá que 

começar quase no seu nascimento (se tiver nascido fora do país haverá, certamente, um 

conhecimento desse mercado e uma distância psicológica muito diferentes). 
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Da mesma forma o empreendedorismo e a sua análise da internacionalização 

enriquecem a análise das redes alargando o seu campo de estudo às redes sociais, não 

sendo, portanto, de maneira nenhuma abordagens antagónicas. Assim sendo, o 

conhecimento que a empresa precisa e do qual não dispõe poderá ser obtido através da 

sua rede organizacional, através do próprio empreendedor ou através da sua rede de 

contactos. 
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Capítulo 5 - Questões de Investigação e Modelo de Análise 

 

5.1 Introdução 

Este capítulo procura expor de que forma a literatura analisada nos três capítulos 

anteriores consegue explicar o fenómeno das INVs. Tendo em atenção as lacunas de 

cada uma das abordagens, pretende-se, também, analisar de que forma se 

complementam e se completam. Assim, as secções seguintes apresentam uma muito 

breve revisão das abordagens teóricas, da sua adaptabilidade, complementaridade e 

lacunas. Desta interligação resultam as questões de investigação que serão apresentadas 

na Secção 5.4. No seu seguimento, a Secção 5.5 expõe o modelo de análise proposto. 

 

5.2 Formulação do Problema 

 

Antes de um problema ser compreendido, explicado ou solucionado tem que ser 

devidamente detectado e formulado (Moreira, 2007). Assim, o primeiro problema a 

resolver foi o de encontrar uma questão de pesquisa. Strauss e Corbin (1990) assinalam 

três possíveis fontes: as sugestões de investigadores experimentados, a leitura de 

material escrito (livros, revistas, documentos publicados e não publicados) e a vivência 

de cada um.  

No caso deste trabalho pode afirmar-se que foram utilizadas as três fontes. Numa 

primeira aproximação através da vivência quotidiana houve o aperceber-se da existência 

de alguns fenómenos interessantes. Após várias conversas com o orientador da tese 

esses vários fenómenos foram vistos de uma perspectiva diferente, questionando até que 

ponto seriam investigáveis, interessantes e pertinentes. Por último, foram feitas várias 

leituras para avaliar a investigação que já tinha sido levada a cabo e o que seria 

interessante fazer. Desta forma, a primeira fase prendeu-se com a definição da questão 
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de investigação e das teorias de referência nessa área. A partir daí construiu-se um 

modelo orientativo de análise (continuamente revisto). 

As questões de investigação foram, pois, formuladas a partir da curiosidade de 

quem investiga, aconselhada por quem orienta e de acordo com as lacunas identificadas 

nas várias abordagens teóricas exploradas e nos vários estudos empíricos consultados. 

Desta forma as questões estão de acordo com os requisitos formulados por George e 

Bennett (2005) de que devem partir das lacunas de conhecimento existente em 

determinado momento, das suas contradições e das inadequações. 

 

5.3 Enquadramento Conceptual 

Nos modelos incluídos na perspectiva da empresa, não existe interacção entre 

esta e o seu meio envolvente. Acresce ainda que todos os empreendedores são iguais. 

Na perspectiva da rede, as empresas são homogéneas e o empreendedor não tem um 

papel fundamental no desenvolvimento da internacionalização. Já na abordagem 

internacional do empreendedorismo, tudo parece depender das características do 

empreendedor, esquecendo, que, tal como um cozinheiro está dependente dos 

apetrechos da cozinha, também o empreendedor está condicionado pela existência de 

uma empresa. Logo, esta perspectiva despreza a ideia que, por mais virtuoso que um 

jogador seja, a sua actuação e o resultado das suas jogadas estão dependentes da sua 

interacção com os outros jogadores. Assim, também o caminho da empresa não pode 

depender apenas das jogadas de um player, mas sim da interacção de toda a rede. 

Sendo, assim, parece que a maior lacuna de todas e de cada uma das perspectivas é, 

desde logo, o alheamento em relação aos outros elementos. 

Por outro lado, o grande ponto em comum entre todas elas é o lugar de destaque 

em que colocam o conhecimento. No modelo de Uppsala, as empresas vão 

internacionalizando à medida que o seu conhecimento aumenta. Johanson e Vahlne 

(1977) argumentam que a internacionalização da empresa é um processo de gradual 

aumento de comprometimento no mercado externo e, simultaneamente, de gradual 

aumento de distância psicológica dos mercados. Ou seja, de acordo com Johanson e 
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Vahlne (1977), as empresas optam por iniciar o processo de internacionalização através 

de exportações para os mercados mais próximos em termos psicológicos. Este processo 

resulta do crescimento incremental do conhecimento experiencial e a empresa só obtém 

o conhecimento necessário para internacionalizar, internacionalizando. Sendo assim, o 

desenvolvimento externo da empresa é totalmente dependente apenas do caminho já 

percorrido pela empresa e, esse caminho (ou padrão de internacionalização) será igual 

para todas as empresas, independentemente do sector em que se encontra e do seu 

empreendedor. O facto de ser um modelo determinístico tem sido a grande crítica que 

lhe tem sido feita (Reid, 1981; Turnbull, 1987; Melin, 1992; Bell, 1995) e que parece 

torná-lo pouco adaptado às INVs, que se internacionalizam rapidamente e, na maior 

parte das vezes, sem obedecerem a qualquer padrão de desenvolvimento externo. 

A RBV centra-se nos atributos da empresa que são únicos ou que têm grandes 

custos para imitar e que, sendo sustentáveis, servem como fonte de recursos, ou seja, 

funcionam como vantagem competitiva sustentável necessária à internacionalização. 

Segundo Komulainen et al. (2004), o processo de internacionalização não pode ser 

iniciado sem a coexistência de três condições necessárias: 

1. a capacidade de internacionalizar; 

2. um motivo para internacionalizar; 

3. o conhecimento de oportunidades de negócio internacional. 

Os modelos baseados na RBV ajudam a perceber o que faz com que determinada 

empresa tenha capacidade para internacionalizar, contudo não ajudam a compreender o 

que a leva a internacionalizar-se, como tem conhecimento das oportunidades de 

internacionalização nem, tão pouco, como é que o faz. Dada a heterogeneidade das 

pequenas empresas e do ambiente em que operam, há também naturais dificuldades em 

elencar todas os atributos possíveis facilitadores da internacionalização. Outro problema 

dos modelos baseados na RBV é a sua desvalorização das relações entre as empresas e o 

não reconhecimento do empreendedor como um possível factor diferenciador. 

A Teoria das Redes assume que a empresa nem precisa de ter acesso directo a 

vantagens comparativas, nem a conhecimentos de internacionalização. Assim a rede 

industrial transformar-se-ia na própria vantagem comparativa, o investimento em 
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relações, mesmo que domésticas, é um activo que poderá ser capitalizado através da 

internacionalização. Tradicionalmente, assumia-se uma clara fronteira entre a empresa e 

a sua envolvente definida como “tudo aquilo que não fizesse parte da organização 

enquanto tal” (Miles, 1980, p. 185). Hakansson e Snehota (1989) colocam em causa esta 

visão ao considerarem que nenhum negócio é uma ilha. A empresa é vista como parte 

de uma complexa rede, em que mais do que agir e reagir, as empresas interagem, e onde 

toda e qualquer mudança em qualquer parte da rede provoca alterações que se reflectem 

também em todos e em cada um dos nós. Á priori, em relação às INVs, pressupondo-se 

que são novas e com poucos conhecimentos do mercado internacional, parecia adequar-

se bastante bem, contudo subsiste uma questão: como é que a empresa, sendo nova, já 

estabeleceu relações? 

Para o International Entrepreneurship, a resposta encontra-se no próprio 

empreendedor que traz consigo determinadas características e determinados 

relacionamentos, que irá transferir para a empresa. Esta não tem que viver ou adquirir 

experiências que o empreendedor já possua. Também existem algumas características 

pessoais (objectivas e subjectivas) catalisadoras da internacionalização precoce. A 

perspectiva do empreendedor parece adaptar-se bastante bem ao nosso estudo, contudo 

repare-se que pode ser vista como a extensão das outras perspectivas. 

Alvarez e Busenitz (2001) e Rangone (1999) traçam a ponte entre a RBV e a 

perspectiva do empreendedor, propondo que, implicitamente, os próprios 

empreendedores são uma fonte de vantagens competitivas sustentáveis, movendo 

ligeiramente o foco de análise da empresa (Foss et al., 1995) para o nível individual, 

mas continuando dentro do contexto dos recursos. Estes autores sugerem que o 

empreendedor tem recursos individuais específicos que facilitam o reconhecimento das 

novas oportunidades e a instalação de novas empresas (Alvarez e Busenitz, 2001). 

Como já foi discutido, o conhecimento do empreendedor, as relações, a experiência e o 

treino, determinadas capacidades, a nível não só de reconhecimento e avaliação de 

oportunidades como também de prossecução e coordenação, são em si mesmos um 

recurso (Barney et al., 2001; Barney, 1991; Langlois, 1995). Repare-se que adicionam 

valor à empresa e, simultaneamente, são psicológica e socialmente muito complexos, o 

que os torna muito difíceis de imitar, ou seja, outras empresas não podem por si só 
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recriá-los. Estes recursos têm, pois, as características necessárias para que se considere 

que trazem vantagem competitiva à empresa. 

Repare-se ainda que, tal como em Uppsala, a análise ao nível do 

empreendedorismo assenta no conhecimento e na distância psicológica (que seria 

influenciada quer por características objectivas, quer por características subjectivas do 

empreendedor). O empreendedor só o é na medida em que existe uma empresa, não 

tendo significado por si só. No contexto do trabalho aqui apresentado, um 

empreendedor é, pois, quem pratica actos de empreendedorismo num contexto 

empresarial, ou seja, dentro e para a empresa, não podendo dissociar-se um do outro. 

Parece não haver uma ruptura completa com o modelo de Uppsala, mas sim um 

prolongamento do mesmo e uma focalização diferente. A empresa pode obter 

experiência através do empreendedor e este pode obter essa experiência e conhecimento 

antes da criação da empresa. A análise terá, pois, que incluir o empreendedor e terá que 

começar quase no seu nascimento (se tiver nascido fora do país haverá, certamente, um 

conhecimento desse mercado e uma distância psicológica muito diferentes). 

Da mesma forma, o empreendedorismo e a sua análise da internacionalização 

enriquecem a análise das redes, não sendo, portanto, de maneira nenhuma antagónicas. 

O conhecimento que a empresa precisa e do qual não dispõe poderá ser obtido através 

da sua rede de contactos, através do próprio empreendedor ou dos contactos pessoais 

deste. Johannisson et al. (1994) defendem até que a distinção entre contactos pessoais e 

contactos organizacionais tem sido sobrevalorizada, mais ainda quando se fala de INVs, 

em que a fronteira do que é pessoal e do que é organizacional se esvai. 

Parece pois que para a construção do modelo de análise se deve integrar a 

perspectiva da empresa, com a perspectiva das redes e com a do empreendedor. Ao 

integrar-se estas três perspectivas passa-se de uma visão da empresa “solitária 

confrontada com uma envolvente sem rosto” (Astley, 1984, p. 526 citada em Anderson 

et al., 1994), para uma empresa que é única, pois tem características diferenciadoras 

(incluindo o empreendedor) e que já não é uma ilha pois as relações (quer pessoais, quer 

organizacionais) unem-na a toda a envolvente com a qual interage, podendo até, ser 

pontes para o mercado externo.  
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Contudo alguns problemas subsistem e será a partir deles que as questões de 

investigação se colocam. 

 

5.4 Questões de Investigação 

 

Se é certo que a integração das três perspectivas resulta numa visão muito mais 

clara e completa do fenómeno de internacionalização, levanta desde logo alguns 

problemas de compatibilização. 

 

5.4.1 Características Iniciais 

 

Cada uma das perspectivas (e até dentro da mesma perspectiva) defende a 

necessidade da existência de características iniciais diferentes para que o processo se 

inicie, não se sabendo, pois, quais são. Desta forma, a primeira grande questão de 

investigação que se coloca é: 

1 - Quais são as características iniciais necessárias para que uma empresa se 

torne numa INV? 

O modelo de análise proposto tem em consideração as três perspectivas, 

tentando combinar as várias correntes de explicação da internacionalização, de forma a 

preencher todas as lacunas e a conseguir-se uma visão mais ampla do fenómeno. 

De facto, da revisão da literatura resulta ser essencial analisar a 

internacionalização simultaneamente pela perspectiva da empresa, das redes e do 

empreendedor. Parece, pois, que a presença conjunta de todas enriquece a análise. A 

perspectiva da empresa é bastante útil na noção de que é necessário haver condições 

iniciais para se poder internacionalizar. De acordo com o Modelo de Uppsala, a empresa 
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necessitaria de uma base doméstica para se poder aventurar no exterior. Esta serviria 

simultaneamente para garantir os recursos necessários para a internacionalização e o 

conhecimento. A empresa precisa de uma base diferenciadora, mas, sendo tão nova, não 

poderá ser a dimensão, logo deverá ser a inovação (que pode situar-se, ou não, ao nível 

do produto) ou ainda o preço. 

A abordagem das redes contrapõe a certeza de que as empresas não têm que ser 

detentoras directas desses recursos, bastando-lhes ter um acesso indirecto. Muitas 

análises têm em consideração os recursos específicos, mas estes não têm, 

necessariamente, que ser detidos pelas empresas, bastando estar disponíveis (Hunt, 

2000). À luz da teoria das redes, o acesso aos recursos pode dar-se através de 

relacionamentos com outros agentes. Contudo, as empresas podem estar inseridas em 

mercados que ainda não estão internacionalizados, ou ainda não terem estabelecido as 

relações necessárias e suficientes, não podendo, por isso, obter dessa forma acesso ao 

exterior. Assumindo que as relações interpessoais antecedem todas as relações sociais 

(Granovetter, 1973), neste caso, o papel do empreendedor, os seus contactos e o seu 

capital social são cruciais para o processo de internacionalização. 

Na verdade, as características iniciais que permitem a internacionalização 

precoce terão que ser encontradas ao nível da empresa, do empreendedor e/ou ao nível 

da rede. Assim, na construção do modelo, este ponto está de acordo com a Figura 5.1. A 

própria definição de INVs aponta para que estas empresas, que desde a sua criação se 

apercebem das vantagens da internacionalização, são, necessariamente, novas e sem 

base doméstica. Estas duas características resultariam numa terceira muito importante, a 

flexibilidade, o que parece ser uma grande vantagem comparativa. Assim a empresa não 

estaria presa a determinadas rotinas que dificultariam a sua adaptação ao mercado 

externo, por um lado, e por outro, sendo mais flexível, poderia adaptar o seu processo, o 

seu produto e a sua distribuição às necessidades específicas de cada mercado/clientes. 

Dentro desta linha, Autio et al. (2000) fala da “vantagem em termos de aprendizagem 

de ser nova” (learning advantage of newness), ou seja, as INVs não teriam a mesma 

inércia resultante de forças estabelecidas nas empresas, resultante de rotinas enraizadas. 

Sem se referir às INVs, Goshal (1987) argumenta que as empresas que se 

internacionalizam mais cedo desenvolvem menos rotinas e estruturas que se podem 
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tornar num obstáculo para a sua entrada em mercados externos. Operações muito longas 

nos mercados internos podem, assim, incutir nas empresas traços culturais específicos 

dos respectivos mercados domésticos (Bucley, 1993; McDougall et al., 1994).  

 
Figura 5. 1 - Características Iniciais 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para Andersson e Wictor (2003), as INVs podem aplicar tecnologia de ponta 

para o desenvolvimento de um único produto, de uma ideia ou de uma nova forma de 

fazer negócios. Os seus produtos têm, tipicamente, grande valor acrescentado e são 

destinados a ser utilizados na indústria (Andersson e Wictor, 2003). São produtos 

orientados para nichos de mercado sendo mais estandardizados ou mais capazes de se 

adaptarem (Knight e Cavusgil, 1996; Madsen e Servais, 1997). Segundo Boter e 

Holmquist (1996), as empresas inovadoras têm uma visão mais global, ou seja, a 

 



 104

internacionalização das INVs está intimamente ligada a tecnologias e produtos 

inovadores (Rennie, 1993). 

Outra característica referenciada muitas vezes é a questão da visão global, que 

aparece como uma característica da empresa, que parece deve ser classificada, também, 

como uma característica dos empreendedores (Larimo, 2003). Este, ao ver o mundo 

como o seu mercado desde a formação da empresa, o que está interligado com o seu 

nível de ambição e de motivação (Andersson e Wictor, 2003), condiciona toda a 

evolução da organização. O facto das empresas serem novas leva a que as suas 

características subjectivas sejam, em grande medida, reflexo das características do 

empreendedor, pois a empresa ainda não terá tido tempo para desenvolver uma cultura 

própria. 

São várias as características (objectivas e subjectivas) do empreendedor 

necessárias à internacionalização. Uma empresa e a sua rede podem ter todas as 

características necessárias, contudo se o empreendedor for, por exemplo, muito avesso 

ao risco, pode nunca se iniciar nessa aventura. O conhecimento das oportunidades na 

teoria das redes surge através das ligações organizacionais da empresa. Mas quem 

reconhece essas oportunidades? O tipo de empreendedor é, pois, fundamental. Não 

basta ter conhecimento de algo, é necessário que se reconheça que esta é uma 

verdadeira oportunidade para a empresa, sendo, portanto, muito importantes os 

esquemas mentais do empreendedor. Para Korri et. al. (2003), no modelo de Uppsala, o 

empreendedor tem um perfil cauteloso e avesso ao risco, enquanto que, segundo os 

mesmos autores, nas INVs, o empreendedor tem maior atracção pelo risco, o que o leva 

a assumir um comprometimento mais rapidamente. O capital social é, também, muito 

importante. Este envolve as capacidades que o empreendedor tem para conseguir usar as 

suas redes a favor das empresas (Yli-Renko, 1999). Também Burgel e Murray (2000), 

Andersson e Wictor (2003) e Chetty e Campbell-Hunt (2004) referem a importância das 

redes no acesso a mercados estrangeiros. Evangelista (2005, p. 186) defende que “a 

experiência internacional dos fundadores bem como os seus contactos no exterior são 

usados para identificar oportunidades”. Vários autores referem que os empreendedores 

das INVs têm uma maior experiência internacional (Oviatt e McDougall, 1995, 1997; 

Madsen e Servais, 1997; Shrader et al., 2000 e Andersson e Wictor, 2003). Bell et al. 
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(2003) defendem que a experiência acumulada dos fundadores serve para compensar a 

falta de experiência das empresas, enquanto que Knight e Cavusgil (1996) põem o 

acento tónico no conhecimento quer dos mercados externos quer do negócio 

internacional. Kandasaami e Huang (2000) referem que nas INVs há um maior 

comprometimento dos empreendedores. Axinn (1988, p. 64) observou que quando o 

empreendedor é um migrante ou tem alguma experiência prévia de trabalhar no exterior, 

será capaz de utilizar “os seus contactos pessoais nesse país de forma a facilitar a 

entrada da empresa”. “Provavelmente, muitos dos ‘genes’ da empresa têm as suas raízes 

mais atrás nas empresas e nas redes em que os seus fundadores ou gestores de topo 

ganharam a sua experiência industrial” (Larimo, 2003, p. 264), ou seja, a história do 

empreendedor tem uma larga influência nas INVs (Madsen e Servais, 1997) 

Oviatt e McDougall (1995) referem que o facto dos empreendedores falarem 

várias línguas e gostarem de viajar faz com que os próprios possam contactar com os 

seus parceiros no exterior. Estes empreendedores são, tipicamente, caracterizados como 

tendo substancial conhecimento internacional (quer tenha sido adquirido a trabalhar ou 

a estudar no exterior, ou ainda através de contactos), grande competência cultural 

cruzada (incluindo a capacidade de falar várias línguas) e excelentes redes de contactos 

pessoais (Madsen e Servais, 1997; Andersson e Wictor, 2003; Karra e Phillips, 2004). O 

tipo de empreendedor, ou seja, o facto de ser um empreendedor técnico (Andersson, 

2000, 2002), de ser um empreendedor comercial (Andersson, 2000, 2002) ou um 

empreendedor estrutural (Andersson, 2000) leva a maneiras de estar e de agir muito 

diferentes, influenciando, desde logo, a internacionalização.  

Em relação a características demográficas, tais como o sexo e a idade, é ainda 

um campo de análise que não está muito explorado, havendo apenas referência à relação 

entre a idade e o risco (Westhead et al., 2001) e entre a idade e a visão global do 

empreendedor (Andersson et al., 2004). Sendo certo que o sexo pode ser mais um 

problema sociológico, a idade pode ser uma variável importante. Muitos estudos falam 

da importância das redes na internacionalização. Para Johanson e Mattsson (1988), o 

desenvolvimento internacional das empresas está tão dependente da sua própria história 

como da da rede industrial em que está inserida. As relações são muito importantes 

porque fornecem contactos, conhecimento dos vários mercados, ajudam a estabelecer 
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parcerias e a chegar a possíveis distribuidores (Johansonn e Mattsson, 1988; Coviello e 

Munro, 1995; Ellis, 2000; Komulainen et al., 2006, Mainela e Puhakka, 2006). As 

empresas aprendem através das redes e é com este conhecimento que adquiriram que se 

tornam capazes de se internacionalizarem (Johanson e Vahlne, 2003). A interacção com 

os outros agentes da rede leva a que obtenham informação com eles e através deles, 

sobre os seus recursos e estratégias (Mainela e Puhakka, 2006) e, muito importante, 

sobre oportunidades e possíveis parceiros internacionais (Ellis, 2000). É, pois, muito 

relevante analisar as próprias características da rede. 

Será a partir destas noções que se tentará responder à pergunta “Quais são as 

condições iniciais necessárias para que uma empresa se torne numa INV?” É necessário 

que a empresa consiga aperceber-se da existência das oportunidades, tenha capacidade 

para as aproveitar e ambição para decidir seguir esse caminho. 

 

5.4.2 Motivações 

 

 Não é, contudo, suficiente ter determinadas características iniciais para se 

internacionalizar. É necessário que existam motivações, ou seja, que haja vontade de 

internacionalizar a empresa. 

Daqui surge uma segunda questão de investigação: 

2 - Quais são as motivações que fazem com que as INVs estejam 

interessadas em internacionalizar? 

Estas motivações podem ser de vária índole, tendo Tornroos (2002) referido 

quatro: uma proposta vinda do exterior, o medo de perder um mercado, o efeito band-

wagon (existirem empresas nessa área com muito sucesso) e, finalmente, a existência de 

muita concorrência no mercado doméstico (que poderá, até, ter origem no exterior). 

Repare-se que se pode sempre, contudo, classificar as motivações em reactivas (a 

empresa responde a uma solicitação) ou proactivas (a empresa reconhece uma 
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oportunidade de negócio e reúne as condições e os parceiros necessários), ou seja, 

poderá haver dois tipos de forças a actuar, ou não, de forma concomitante. Assim, há 

um tipo de forças que empurra a empresa para a internacionalização: pequena dimensão 

do mercado interno, ambição do empreendedor, aprender com os melhores e mercado 

nacional já saturado. Há, também, forças que puxam a empresa para o exterior: 

responder a pedidos externos, imitar as empresas de sucesso ou até seguir parceiros 

importantes (Figura 5.2). 

 

Figura 5. 2 - Motivações 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

Os modelos baseados na perspectiva da empresa, nomeadamente o modelo de 

Uppsala, postulam que a grande motivação para a empresa internacionalizar é a sua 

expansão, portanto, o crescimento da empresa empurrava-a para o mercado 

internacional. Já a teoria das redes postula que a motivação para se internacionalizar se 

encontra na própria rede que, sendo internacional, puxa para o mercado externo, quer 

apresentando-lhe possíveis oportunidades, quer dando-lhe a conhecer casos de sucesso. 

Na perspectiva do empreendedor, é possível reconhecer motivações de vária ordem. Por 
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um lado, o empreendedor pode ser ambicioso e apostar num crescimento externo, tendo 

assim motivações que empurram. Repare-se que embora sejam motivações pessoais, 

empurram a empresa para o exterior. Por outro lado, as redes do empreendedor podem 

levar a um mais rápido conhecimento do produto por parte de possíveis parceiros que 

entram em contacto com a empresa, havendo, assim, motivações que puxam. Numa fase 

inicial da internacionalização, há numerosas motivações para a internacionalização, que 

podem, então, ser analisadas como puxando ou empurrando as empresas. 

 

5.4.3 Processo 

 

Se as empresas tiverem as características iniciais necessárias e a motivação 

suficiente, o processo de internacionalização irá ocorrer, o que coloca as seguintes 

questões: 

3 - Como é que as empresas INVs se internacionalizam? 

 3.1 Mercados 

                A  – Quais são os mercados de destino escolhidos? 

                B – Como é que a empresa selecciona os mercados internacionais? 

 3.2 Modos de Entrada 

                A  – Qual é a forma de entrada nos mercados de destino? 

                B – Como é que a empresa selecciona a forma de entrada nesses 

                                    mercados? 

A distância psicológica é um conceito dominante no modelo de Uppsala. 

Consoante aumenta, ou seja, à medida que as diferenças em termos de língua, cultura e 

práticas negociais se tornam maiores, as dificuldades para a informação fluir também 
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aumentam. Como a empresa assume uma posição de aversão ao risco, os mercados são 

seleccionados de acordo com esta distância, definindo-se, desta forma, o processo 

mental de selecção dos mercados. Sendo assim, existe um padrão de internacionalização 

para todas as empresas do mesmo país. Tomando como ponto de partida Portugal, é de 

esperar que as empresas comecem o seu processo de internacionalização pelos países de 

língua oficial portuguesa (desde África até ao Brasil), que depois passam para Espanha 

e a partir daí para toda a Europa do Sul, e por aí adiante. A empresa escolhe o país e não 

os possíveis parceiros, sem estudar, por exemplo, se as condições da procura e do nível 

de desenvolvimento tecnológico desse país são as melhores. Leva a cabo uma selecção 

de mercado internacional tradicional não sistemática, aumentando gradualmente a 

distância psicológica do mercado destino. As INVs parecem, contudo, não seguir 

nenhum padrão, começando por vezes em mercados psicologicamente muito distantes, 

logo, o modelo de Uppsala parece não se adequar à forma de selecção dos mercados. 

Na abordagem da internacionalização através das redes, os relacionamentos 

servem para dar a conhecer oportunidades de negócio e para estabelecer contactos. A 

selecção dos mercados internacionais de uma empresa está condicionada pelos 

conhecimentos e experiências das outras empresas. Este modelo parece, assim, explicar 

o padrão aparentemente errático de escolha de mercados levado a cabo por 

determinadas empresas (Benito e Welch, 1994), conseguindo ainda justificar a opção de 

algumas empresas em começar a internacionalização por mercados manifestamente 

distantes. Uma empresa que comece agora a sua internacionalização e pertença a uma 

rede de produção integrada internacionalmente poderá, contudo, ter alguma dificuldade 

em penetrar um mercado em que já exista uma forte concorrência com conhecimento 

acumulado e com relações estabelecidas (Chetty e Blankenburg Holm, 2000). A 

inovação pode criar uma situação de excepção, uma empresa altamente inovadora (quer 

ao nível do produto e do processo, quer ao nível da distribuição e da gestão) pode 

conseguir ultrapassar essas barreiras e penetrar nesses mercados. Ou seja, os esquemas 

mentais por detrás da selecção de cada um destes mercados podem ser compreendidos 

através das redes organizacionais, o que está de acordo com uma vasta literatura. Por 

exemplo, num estudo levado a cabo por Bell (1995) a selecção dos mercados das 

empresas de software era mais influenciada por “seguir clientes locais”, objectivos 

sectoriais e trends industriais do que pela distância psicológica dos mercados. As 
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oportunidades de negócio são apresentadas por membros da rede (Chetty e Blakenburg 

Holm, 2000; Coviello e Munro, 1995, 1997) e a aprendizagem experiencial pode ser 

substituída pela aprendizagem através da rede (Chetty e Blakenburg Holm, 2000). Na 

sua grande maioria, estas opções têm por base oportunidades e contactos apresentados 

através da rede, ou seja, neste caso, a empresa levaria a cabo uma selecção de mercados 

internacionais relacional. Por outro lado, uma empresa que opte por zonas em que as 

outras não estão presentes, tem que possuir um maior conhecimento sobre esses 

mercados e não pode utilizar as redes como pontes. Nesta situação, a empresa leva a 

cabo uma Selecção de Mercados Internacionais Tradicional Sistemática. 

A literatura tem, também, evidenciado que num processo de selecção de 

mercado internacional, um empreendedor com vivência internacional pode, desde logo, 

sentir-se mais próximo de determinados mercado, ter melhores conhecimentos acerca 

do seu funcionamento e ter até contactos no seu interior o que, certamente, influencia a 

escolha de qual o mercado de destino. Assim, a empresa define um conjunto de 

mercados possíveis baseado nos seus conhecimentos, avaliando-os posteriormente. Este 

conjunto de possibilidades não é completamente racional, pois não são analisadas todas 

as alternativas, preferindo focar-se, apenas, nos países que conhece. Repare-se que, 

desta forma, a experiência e o conhecimento internacional do empreendedor de alguma 

forma compensam a falta de experiência das International New Ventures (Cooper e 

Dunkerberg, 1986; Kuemmerle, 2002; Evangelista, 2005).  

Da mesma forma, um empreendedor com características mais técnicas, cuja 

grande preocupação se centre ao nível da tecnologia - o que Andersson (2000) chama de 

empreendedor técnico - é menos proactivo na selecção do mercado, sendo mais 

provável que seja escolhido do que proceda a uma escolha. Um empreendedor 

comercial (Andersson, 2000) tem uma atitude mais proactiva, levando a empresa a ser 

vista e, a partir daí, a estabelecer relações que podem vir a resultar em 

internacionalização. O empreendedor estrutural (Andersson, 2000) parte com um grande 

conhecimento sobre o sector e o seu desenvolvimento, o que o poderá ajudar a fazer 

opções de acordo com o grau de desenvolvimento do sector em cada mercado. As 

características necessárias para a internacionalização são, pois, as características que 
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influenciam o tipo de esquema que está por detrás da selecção dos mercados 

internacionais. 

Algo semelhante se passa com a escolha do modo de entrada nos mercados. Para 

Dominguinhos e Simões (2004), as INVs utilizam formas híbridas, mais criativas, de 

entrar nos mercados, que em grande medida dependem da percepção que o 

empreendedor tem das condições da empresa. Esta visão não está de acordo com o 

Modelo de Uppsala, no qual a entrada nos mercados se efectua sempre da mesma 

forma, através de exportações, evoluindo gradualmente para formas com um maior grau 

de comprometimento externo.  

Root (1994) defende a existência de três modos de selecção de forma de entrada. 

Quando não há propriamente um processo de decisão quanto ao modo em cada um dos 

mercados, visto ser igual para todos, está-se perante a Regra Naive, “ignora-se a 

heterogeneidade dos países e das formas de entrada”. (Root, 1994, p. 159) Na Regra 

Pragmática, pelo contrário, a decisão é tomada de forma autónoma para cada um dos 

mercados. A empresa procura “um modo de entrada satisfatório (…) que oferece um 

nível de lucro aceitável, conjugado com um nível de risco aceitável” (Root, 1994, p. 

169). Embora possa não ser o melhor para a empresa (Hollensen, 1998, p. 205), esta 

regra parece ser interessante para as INVs, pois as empresas teriam conhecimento de 

algumas possíveis alternativas de entrada e avaliá-las-iam. Contudo, para encontrar o 

melhor modo de entrada, a empresa utiliza a Regra Estratégica, em que todas as 

alternativas possíveis são avaliadas. Note-se, no entanto que, tendo em atenção que “a 

escolha do modo de entrada de uma empresa para um determinado conjunto 

produto/país destino é o resultado líquido de numerosas, muitas vezes conflituantes, 

forças” (Root, 1994, p. 160), esta avaliação seria extremamente complexa. Mais ainda, 

se se considerar que além de se avaliar os custos e benefícios actuais de cada modo, 

teria também que se avaliar os custos e benefícios futuros. Embora este seja um 

problema comum a todas as tomadas de decisão, é ainda mais complicado quando o 

contexto é internacional. Assim, e considerando que as INVs são empresas novas, 

normalmente de pequena dimensão, não será de esperar que apliquem a Regra 

Estratégica. 
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Koch (2001), por sua vez, argumenta que não existe selecção de mercados 

internacionais e selecção de modos de entrada, entendendo que há apenas uma decisão 

única (p. 73) e que, quando se forma uma alternativa, tem que incluir, desde logo, 

mercado destino e forma de entrada. Esta ideia parece coadunar-se bastante bem com as 

INVs e com todas as formas relacionais de internacionalização, quer estejam apoiadas 

no empreendedor, quer estejam apoiadas nas redes. Quando um membro de uma rede 

transmite uma oportunidade a outrem ou quando apresenta uma proposta, normalmente 

já se encontra definido todo o projecto. Contudo, se a empresa tiver uma atitude mais 

proactiva de procura de mercados, aí parece que a regra pragmática será a utilizada. Este 

tipo de atitudes depende essencialmente de três factores: 

1. Empreendedor. Um empreendedor técnico não irá procurar a 

internacionalização, responde a propostas exteriores. Um empreendedor comercial será 

mais proactivo, tentando conhecer e ser conhecido, isto resulta quer numa procura 

efectiva de oportunidades, quer no recebimento de propostas externas. Um 

empreendedor estrutural é um bom conhecedor do sector, disposto a ter uma 

intervenção activa, a sua decisão de internacionalizar (para onde e como) é bastante bem 

avaliada antes de ser colocada em prática. Também o facto de ter, ou não, experiência 

internacional irá influenciar a escolha do modo de entrada e a forma se processa essa 

selecção.  

2. Rede. Grande parte das oportunidades que a empresa conhece surge 

através da rede. Assim sendo, ou a empresa aceita ou não essas oportunidades, não 

podendo influenciar o modo de entrada. Por outro lado, o facto da rede servir como 

veículo de informação também pode levar a empresa a mais facilmente conhecer 

possíveis alternativas de modo de entrada e a compará-las. 

3. Inovação. Uma empresa inovadora tem mais hipóteses de ser conhecida e 

reconhecida e, consequentemente, de receber propostas exteriores, sem ter que tomar 

uma atitude mais activa. Acresce ainda que sendo inovadora pode, também, ter formas 

mais criativas de se dar a conhecer. 

Assim, são as características iniciais do empreendedor, da rede e da empresa que 

determinam o esquema mental de selecção do mercado e consequentemente o mercado,  
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o esquema mental de selecção do modo de entrada e, consequentemente, o modo de 

entrada (veja-se Figura 5.3). 

Como o empreendedor técnico está mais preocupado em desenvolver a 

tecnologia do que em se internacionalizar, só se o produto for inovador e estiver 

integrado numa rede internacionalmente integrada é que a empresa será INV. A 

informação da existência de um produto inovador irá circular na rede, levando a que 

apareçam possíveis interessados nesse mesmo produto. Normalmente, as propostas que 

aparecem assim têm, desde logo, subjacente um mercado e um modo de entrada. A 

empresa terá que tomar uma decisão integrada: ou aceita ou não aceita a proposta.  

 
Figura 5. 3 - Processo de Internacionalização 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Se o produto não for inovador, dificilmente alguém se mostrará interessado e, 

por isso mesmo, o mais natural é que a empresa não se internacionalize, ou, pelo menos, 

que o não faça precocemente. Se se estiver perante um empreendedor técnico integrado 

numa rede doméstica, como este não mostra interesse em se internacionalizar, não fará 

grandes esforços para dar a conhecer o produto e portanto o seu mercado será o 
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mercado nacional. O mesmo se irá passar com um empreendedor pouco empenhado e 

pouco criativo. Se o mercado é doméstico, torna-se necessário ser muito mais proactivo 

para atravessar as fronteiras. 

O empreendedor comercial é muito mais empenhado, arranjando formas 

criativas de conhecer e de ser conhecido. Caso tenha uma vivência internacional, ou se a 

empresa pertencer a uma rede internacionalmente integrada, aproveitará essas ligações 

para obter conhecimento e contactos e para transmitir informação. Desta forma, se o 

produto for inovador, mais rapidamente será conhecido e mais rapidamente receberá 

propostas externas, tendo apenas que tomar uma decisão integrada. Nesta situação, quer 

o produto seja inovador, quer não o seja, o empreendedor irá procurar oportunidades 

externas, compará-las e optar. Desta forma, em termos de mercado, parece ser uma 

selecção relacional e em termos de modos de entrada ser aplicada a Regra Pragmática. 

Se o produto não for inovador, a empresa não poderá dirigir-se para os mercados mais 

maduros, onde a concorrência já se instalou e onde já têm relações estabilizadas. Numa 

situação extrema, pode, até, não utilizar as suas ligações. Se a rede for doméstica e o 

próprio empreendedor não tiver vivência internacional, irá arranjar outras formas para 

se informar e se dar a conhecer (indo a feiras internacionais, fazendo buscas na Internet, 

escrevendo newsletters), aqui o processo será mais complicado à partida, mas se o 

produto for inovador, pode expandir-se rapidamente através de propostas vindas do 

exterior ou através de oportunidades por ele descobertas. 

O caso do empreendedor estrutural é bastante diferente dos outros dois, pois 

está-se perante alguém que conhece muito bem toda a estrutura do sector. Sendo assim, 

saberá quais os melhores mercados e onde poderá ter mais hipóteses. A avaliação é feita 

por mercados, ou seja, a Selecção é Tradicional Sistemática. Quanto ao modo de 

entrada, será também o que lhe parecer mais adequado para cada um dos mercados, de 

acordo com a informação que possui, ou seja, irá aplicar a Regra Pragmática. 
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5.4.4 Estrutura 

 

Com a internacionalização, a empresa que foi criada há relativamente pouco 

tempo passa a ser uma International New Venture, o que leva a que ganhe uma nova 

estrutura. Assim, a última questão de investigação é: 

 

4 - Qual é a estrutura das INVs? 

 

Todas as perspectivas de análise, a abordagem baseada nas redes, os modelos 

centrados na empresa e o próprio empreendedorismo internacional postulam que, a 

partir do momento em que a internacionalização é iniciada, o processo se autoalimenta. 

Por um lado, o conhecimento acumulado em relação aos mercados externos facilita o 

maior comprometimento e o acesso a novos mercados. Por outro lado, ao 

internacionalizar-se, a empresa estabelece novos contactos e, indirectamente, liga-se aos 

contactos dos novos contactos. Este alargamento de redes organizacionais aumenta a 

capacidade das empresas reconhecerem novas oportunidades e de as aproveitarem. A 

aprendizagem através das redes possibilita a construção de novas relações (Johanson e 

Vahlne, 2003), as relações crescem de forma incremental em interacção e em 

comprometimento, podendo desta forma criar mais pontes para mercados 

internacionais. Quanto ao empreendedor, todas as relações organizacionais têm uma 

forte necessidade de comunicação e esta tem que se dar entre as pessoas. Assim, à 

medida que a internacionalização se dá, o seu conhecimento e os seus contactos 

aumentam, facilitando novos processos de internacionalização. Tudo isto se irá reflectir 

numa diferente estrutura da empresa (o que inclui as suas características, o seu 

posicionamento na rede focal e a importância do empreendedor) após a 

internacionalização. 

Desta forma, a empresa que era doméstica passa a ser internacionalizada e com 

relações mais estabelecidas, parte das características que inicialmente eram do 

empreendedor passam a ser da empresa e este perde alguma importância. A empresa já 
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tem uma história e por isso poderá ter alguma notoriedade e reputação, já está 

internacionalizada e por isso já tem conhecimentos de internacionalização próprios, já 

está mais inserida na rede sabendo agora melhor o que esta lhe pode trazer. Em termos 

de análise, as condições iniciais deverão ser revistas para se avaliar quais as alterações 

que cada um dos elementos sofreu, usando para tal o esquema proposto na Subsecção 

5.3.1 (quadro 5.1). 

 

5.5 Modelo de Análise 

 

Vissak (2004) sugere que se dê mais atenção às razões, ao processo e às consequências 

da internacionalização precoce das INVs. O modelo de análise aqui apresentado 

caminha nesse sentido (Figura 5.5) e resulta directamente das quatros questões de 

investigação e das considerações efectuadas na secção anterior.  

Figura 5. 4 – Modelo de Análise do desenvolvimento internacional das INVs 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Assim, assume-se que o processo de internacionalização será condicionado:  

1. pelas características iniciais da empresas, 

2. pela rede da empresa (com base nos conceitos desenvolvidos pelo IMP 

group), 

3. pelas características do empreendedor, nomeadamente, pela sua vivência 

externa, atitude e capital social, 

4. pelas motivações à internacionalização. 

O processo de internacionalização resulta da análise feita pelo empreendedor das 

condições, motivações, potenciais oportunidades e potenciais parceiros. Esta análise é, 

contudo, condicionada pelos seus conhecimentos, contactos e atitude perante a empresa. 

 A partir do momento em que se dá início à internacionalização, tudo muda, ou 

seja, a estrutura e posicionamento da empresa alteram-se, passando a poder ser chamada 

de International New Venture. 

A internacionalização é vista como sendo muito fluida e potencialmente 

iterativa, resulta do acumular de relações, conhecimento e capital relacional e social, 

tendo grande capacidade de se autoalimentar, aumentar as capacidades e as redes 

organizacionais da empresa e as próprias redes sociais do empreendedor. 

A partir do momento em que a empresa passa a ser internacional, passa ela 

própria a ter relações com o exterior, o que irá facilitar todo o processo. Em todas as 

perspectivas de análise, uma empresa que já começou o processo de internacionalização 

tem mais facilidade em entrar em novos mercados. 
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Parte II – Estudo Empírico 
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Capítulo 6 - Metodologia 

 

6.1 Introdução 

 

O estudo da internacionalização das INVs vista de uma forma dinâmica tem sido 

negligenciado e será o centro da análise deste trabalho, nomeadamente em relação às 

suas condições iniciais, ao processo de internacionalização e às respectivas 

consequências em termos de estrutura.  

A investigação social desenvolve-se segundo um processo, que é, em termos 

gerais, muito semelhante de trabalho para trabalho: começa com a formulação de um 

problema, cria-se um plano de estudos e passa-se para o trabalho de campo, segue-se a 

análise dos dados e a respectiva apresentação dos resultados, a partir dos quais, 

conjugados com a teoria, se poderá tirar conclusões.  

Este capítulo serve para mostrar de forma transparente como é que esse processo 

se desenrolou nesta investigação, pretendendo-se com isso evidenciar a sua integridade 

e congruência, transmitindo-se, dessa forma, uma maior validade a toda a investigação. 

As grandes opções metodológicas são apresentadas na Secção 6.2. A Secção 6.3 

esclarece quanto à estratégia seguida nesta investigação, sendo a sua operacionalização 

apresentada na Secção 6.4. A Secção 6.5 é dedicada às questões de avaliação deste 

trabalho. 

 
6.2 Grandes Opções Metodológicas 

 

A noção de que nenhuma teoria conseguia por si só compreender o processo de 

internacionalização das INVs, ou seja, de que não havia uma base teórica forte sobre a 

qual construir o modelo de análise foi fundamental na opção metodológica, tendo-se 
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chegado à conclusão que a Metodologia das Teorias Emergentes (Grounded Theory) 

através do estudo de casos, numa versão adaptada, que se aproxima muito da 

metodologia desenvolvida por Dubois e Gadde (2002) (Systematic Combining) seria a 

mais conveniente. Como esta metodologia é abdutiva e não dedutivo-hipotética não há 

lugar à colocação de hipóteses. Como é uma metodologia abdutiva e não apenas 

indutiva, há lugar à análise teórica. Repare-se, que mesmo na sua versão inicial, 

desenvolvida por Glaser e Strauss (1967, p.3) a metodologia das teorias emergentes 

assumia que “o investigador na sua aproximação à realidade não parte da tábua rasa – 

tem já a sua perspectiva de forma a detectar os dados relevantes e a partir daí inferir as 

categorias”. Assumindo, também que o conhecimento tem que ser uma construção 

dinâmica, “a estratégia de gerar teorias através da análise comparativa coloca uma forte 

ênfase na teoria como processo, na teoria como uma entidade em contínuo 

desenvolvimento, e não como um produto perfeito” (Glaser e Strauss, 1967, p. 32). 

Depois de uma primeira revisão da literatura elegeu-se como quadros teóricos 

centrais da investigação as abordagens da empresa, da interacção e redes industriais e 

das redes do empreendedor. Estes quadros teóricos mostraram-se decisivos para a 

escolha da metodologia. Como refere Mota (2000), existe um consenso entre os 

investigadores sobre a adequação do estudo de casos no contexto das redes industriais, 

visto terem algumas características especiais: conectividade, dificuldade de delimitação 

de fronteiras entre a rede e o seu contexto e ainda o carácter temporal e dinâmico das 

redes que se traduz num acréscimo de complexidade. Quanto às redes dos 

empreendedores não se encontrou o mesmo consenso, mas, por também estarem 

assentes na interacção e na conectividade e ainda por terem um carácter de grande 

dinamismo temporal e complexidade, parece, da mesma forma, ser o estudo de casos o 

método mais adequado. Para além disso, esta metodologia tem vindo a ser aplicada no 

campo da gestão da estratégia internacional na medida em que se tem acesso à 

informação das pessoas que intervêm nas decisões, podendo analisar-se melhor e com 

mais profundidade as suas opções (Rialp, 1998). 

Ou seja, como todo o projecto de investigação envolve dinâmicas muito 

complexas, numa área em que não existe ainda uma teoria base, considerou-se que o 

estudo aprofundado de casos seria o mais recomendável. Morse e Richards (2002) 
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defendem que em áreas em que os conhecimentos não estão muito cimentados ou em 

que as teorias existentes parecem inadequadas se deve optar por este tipo de análise. Na 

mesma linha, para Corbin e Strauss (1990, p. 19) o estudo de caso é particularmente 

adequado “… para revelar e compreender o que se esconde por trás de qualquer 

fenómeno sobre o qual pouco se sabe”. Esta área da internacionalização encontra-se 

ainda numa fase exploratória em termos de investigação, pretendendo-se levar a cabo 

um aprofundamento do estudo das INVs que é um fenómeno multidimensional que 

requer, pois, uma análise detalhada e holística.  

Yin (1994) postula, também, que o estudo de casos revela-se mais apropriado 

quando as questões de investigação envolvem o “como” e o “porquê”, o que é, como se 

pode ver na capítulo 5, o caso das questões deste trabalho. Ao permitir um maior 

contacto com os agentes envolvidos, obtém-se uma análise mais detalhada e 

aprofundada, podendo evidenciar pormenores que de outra forma poderiam passar 

despercebidos.  

Logo numa primeira fase da análise qualitativa teve que se tomar uma opção 

entre o estudo de um único caso (single case study) ou de vários casos (multiple case 

study). Para Yin (1994) a opção por um único caso justifica-se quando se está perante 

um caso crítico (de forma a testar uma teoria bem fundamentada), um caso extremo ou 

único (o que é muito frequente em algumas áreas como por exemplo a psicologia 

clínica) ou quando se está perante um caso revelatório, até agora inacessível. Contudo 

uma “potencial fragilidade do estudo de um caso prende-se com o facto desse caso 

poder vir a revelar-se diferente daquilo que se esperava inicialmente” (Yin, 1994, p.41). 

Um mesmo estudo pode, pois, ser levado a cabo através da inclusão de vários casos, 

beneficiando do facto de evidências resultantes de casos múltiplos serem consideradas 

mais robustas (Herriot e Firestone, 1983). Cada caso, contudo, deve ser analisado como 

se se tratasse de um estudo completo, no qual os factos têm várias origens e as 

conclusões resultam desses factos (Tellis, 1997).  
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6.3 Estratégia de Pesquisa 
 

O primeiro passo no desenvolvimento de qualquer investigação deve ser sempre 

a definição das questões a estudar, de acordo com factores de interesse e pertinência. 

Estas questões condicionam as restantes fases da estratégia. Assim, como foi referido na 

secção anterior as opções metodológicas têm que estar de acordo com o tipo de questão 

levantada o mesmo acontecendo com a unidade de análise, os casos seleccionados e a 

sua análise.  

 

6.3.1 Unidade de Análise 
 

A definição da unidade de análise não foi uma tarefa fácil, pois para ter uma 

visão completa da internacionalização das INVs tem que se ter em consideração a 

empresa, o empreendedor e a rede da empresa.  

Contudo, a unidade de análise prende-se com o fenómeno em si, ou seja, qual 

era o fenómeno a investigar? A internacionalização. De quem? De empresas. Daqui 

parece resultar que a unidade de análise é a empresa, embora no estudo esteja englobado 

o empreendedor, caracterizando-o como aquele que pratica actos empreendedores no 

contexto da empresa. Este trabalho não pretende estudar o empreendedor, pretende 

estudar o reflexo do empreendedor na internacionalização da empresa. O mesmo tipo de 

raciocínio se coloca em relação à rede. Fará a rede parte da unidade de análise? Quando 

muito, faria a “issue based net” (parte da rede relacionada com a problemática em 

análise) (Brito, 1997). Mas, também aqui, o interesse do estudo não se prende 

exactamente com a rede (ou parte da rede) mas sim com o seu reflexo na empresa.  

Sendo assim, parece ter toda a lógica considerar a empresa como unidade de 

análise deste estudo, o que está de acordo com Yin (1994) para quem a unidade de 

análise deve resultar da definição das questões de investigação. 
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6.3.2 Selecção dos Casos 
 

A selecção dos casos apresenta-se de primordial relevância. Para Miles e 

Huberman (1994) a selecção deve ser guiada pela teoria, de maneira que se estabeleça 

uma referência que permita responder aos objectivos da investigação, sem esquecer as 

limitações de tempo e de meios.  

Os casos seleccionados podem ter a função de: replicar casos anteriores ou de 

estender a teoria, podem ser escolhidos para preencher uma categoria teórica ou para 

exemplificar casos polarizados (Eisenhardt, 1989). Dubois e Gadde (2002) defendem 

que mais interessante do que as semelhanças que se podem encontrar entre os casos, são 

as possíveis diferenças e suas explicações. Assim, será de todo o interesse estudar casos 

contrastantes.  

De acordo com esse princípio, procedeu-se à selecção dos casos. Esta foi 

verdadeiramente uma fase crítica e muito complexa. Os casos foram escolhidos de 

forma não aleatória, de acordo com a sua utilidade, isto é, para serem usados para testar 

ou estender a teoria (Glaser e Strauss, 1967). A escolha seguiu o proposto por Yin 

(1994), ou seja, cada um dos casos deveria estar de acordo com determinado objectivos 

de entre três opções possíveis: 

1. Escolher casos que preencham as categorias teóricas, de forma a estender a 

teoria; 

2. Escolher casos que sirvam como replicação, para testar a teoria; ou 

3. Escolher casos que sejam contrastantes, para estender a teoria. 

Ou seja, acima de tudo, os casos teriam que ser relevantes (George e Bennett, 

2005) e com potencial de aprendizagem (Dubois e Gadde, 2002), para que dessa forma 

se conseguisse construir um mosaico mais completo e perceptível.  

Neste estudo, os casos seleccionados tinham ainda que preencher os seguintes 

critérios: 
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1. Serem INV - O critério utilizado para saber se se tratava de uma empresa 

INV foi apenas o tempo passado entre o nascimento da empresa e a primeira actividade 

internacional (Shrader et al., 2000: Autio et al., 2000; Rennie, 1993; Suárez, 2006).  

2. Serem empresas de capital exclusivamente nacional – desta forma tentava 

garantir-se que a sua internacionalização resultava apenas da sua actividade económica 

e não de meras ligações financeiras. 

3. Serem empresas independentes – com esta exigência pretendia-se garantir 

que os caminhos de internacionalização fossem traçados pela própria empresa e que não 

seguisse apenas o percurso da mãe. 

4. Os fundadores continuarem à frente da empresa – critério estabelecido por 

razões de ordem prática. Assim conseguia-se obter informação mais fidedigna quanto às 

características e à internacionalização da empresa. 

Um dos objectivos iniciais era que a lista de casos em estudo teria que englobar 

empresas tecnológicas (por exemplo, da área da tecnologia da informação ou da 

biotecnologia) e empresas não tecnológicas (por exemplo, empresas pertencentes ao 

sector das ferramentas ou ao sector corticeiro). A saturação teórica, ao sétimo caso, 

mostrou não ser necessário introduzir mais nenhum caso. 

Esta fase foi a mais complexa, tendo demorado muito mais tempo do que o 

previsto. Para a selecção dos casos tinha que se obter informação prévia. Assim a 

primeira diligência foi a de contactar várias associações industriais e regionais, expondo 

os objectivos da investigação, para que pudessem a partir daí indicar empresas 

“candidatas” ao estudo. Nem sempre esta primeira aproximação se mostrou profícua. 

Depois, em relação a toda e a qualquer empresa, antes de a contactar levava-se a cabo 

uma breve análise da informação disponível na Internet e em jornais. Em grande parte 

dos casos verificava-se que, afinal, a empresa não estava de acordo com as exigências 

do trabalho. Em relação a outras, também em grande número, não se conseguia obter 

essa informação à priori e só, aquando da primeira entrevista se podia avaliar a sua 

adequabilidade. Houve ainda outros casos em que a empresa embora nos parecesse 

muito interessante não estava disposta a colaborar. O acesso às empresas nem sempre 

foi fácil e, como desde o início, se sentiu a necessidade de entrevistar vários possíveis 

informantes, era necessário, para cada empresa, garantir a disponibilidade de todos. 
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Duas das que preenchiam os critérios abriram a porta para uma primeira entrevista mas 

não se mostraram disponíveis para mais do que isso. Em todos os casos o CEO foi o 

primeiro a ser entrevistado, tendo posteriormente indicado com quem se deveria falar e 

facilitado o acesso. Todo este processo de selecção das empresas, acesso ao CEO, 

informação de possíveis informantes e acesso a estes, foi bastante complexo e demorou 

mais de dois anos, o que condicionou todo o desenvolvimento da investigação. 

 

6.4 Operacionalização do Processo de Pesquisa 
 

Tão importante como a opção feita em termos estratégicos é a forma como esta é 

operacionalizada. Uma forma menos cuidada de recolher os dados e um tratamento 

menos criteriosos pode colocar em causa toda uma investigação que tinha sido muito 

bem pensada e delineada. 

 

6.4.1 Recolha dos Dados 
 

Uma das grandes vantagens da utilização de metodologias qualitativas é que a 

análise pode centrar-se em torno dos fenómenos no seu contexto natural, o que leva a 

que a recolha de dados ocorra próxima da situação em estudo (Miles e Huberman, 

1994).  

Neste trabalho, a recolha de dados foi feita através de várias vias. A primeira foi, 

na maior parte das vezes, uma busca na Internet, excepto em dois casos que o primeiro 

contacto com a empresa foi numa apresentação pública da mesma.                                                                      

Contudo, a principal recolha de dados foi feita através de entrevistas pessoais 

semi-estruturadas dirigidas aos responsáveis das empresas seleccionadas. Estes 

indicaram-nos outros agentes bem colocados para nos darem mais informações sobre a 

empresa (sócios, colaboradores e parceiros). Todas as entrevistas foram gravadas, para 
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posterior transcrição. Em todos os casos os dados foram enriquecidos com informação 

sobre as empresas presente na imprensa da especialidade e na Internet. A possibilidade 

de um dado ter diferentes proveniências (triangulação) é um método assumido por Yin 

(1994) que permite confirmar informação e evitar más interpretações. Logicamente, 

quando a informação obtida por diversas vias coincide a evidência adquire uma força 

acrescida. A triangulação serve, ainda, para através de uma outra fonte colmatar lacunas 

e imprecisões. Quando, mesmo assim, ainda tínhamos dúvidas em relação a algum 

ponto, realizaram-se entrevistas mais focalizadas de acordo com os objectivos ou pediu-

se um esclarecimento directo via e-mail. 

A escolha de entrevistas semi-estruturadas como forma preferencial de recolha 

de dados fundamenta-se nos objectivos e questões de investigação. De acordo com 

Rubin e Rubin (1995) este tipo de entrevistas é especialmente útil quando se tem como 

objectivo decifrar relações complicadas que evoluam lentamente, quando é necessário 

desenvolver o conhecimento profundo dos fenómenos, obtendo-se dados mais ricos para 

o desenvolvimento das teorias. Por outro lado, o recurso a entrevistas semi-estruturadas 

diminui o risco de enviesamento na respostas ao não transmitir possíveis alternativas ao 

informante, desta forma não se introduzindo qualquer tipo de ruído na comunicação, 

obtendo-se mais facilmente categorias emergentes, o que está de acordo com Fontana e 

Frey (1994) para os quais uma estrutura mais formal (ou uma categorização à priori) 

limita o campo de investigação. 

Foram construídos três guiões para as entrevistas (Anexo I), de acordo com o 

posicionamento que o entrevistado tinha em relação à empresa. Assim, desenvolveu-se 

um guião para os empreendedores, que incluiu os sócios-fundadores entrevistados e 

numa empresa, na Álvaro Coelho & Irmãos, o Director Financeiro que estava na 

empresa desde a sua criação e que desempenhava um papel idêntico ao dos sócios-

fundadores na tomada de decisões. Construiu-se ainda um guião para os parceiros, que 

incluía empresas associadas, clientes ou associações industriais e um terceiro para 

colaboradores. 

A utilização de guiões permitiu orientar as entrevistas para os pontos 

considerados essenciais para a investigação. Contudo nem sempre se seguiu a ordem 
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preestabelecida das perguntas e, na maior parte das vezes, nem sequer foram feitas todas 

as perguntas. Em muitos casos o simples pedido: “Pode contar a história da empresa?” 

resultava na resposta a todas as perguntas previstas. As entrevistas tinham como 

objectivo compreender a trajectória, as estratégias e os contextos da internacionalização 

das empresas, pedindo para os entrevistados identificarem pontos-chave. 

Todas as entrevistas foram realizadas nas instalações das empresas/organizações 

entrevistadas, com excepção de três casos. Um dos sócios da Critical Software e o CEO 

da Necton foram entrevistados nas instalações da Faculdade de Economia do Porto, o 

representante da empresa Marquez de Cáceres (empresa vitivinícola espanhola) foi 

entrevistado nas instalações da empresa Álvaro Coelho & Irmãos. 

A calendarização das entrevistas foi, na maior parte dos casos, definida pela 

disponibilidade dos entrevistados. Em todos os casos a primeira pessoa a ser 

entrevistada foi um dos fundadores da empresa que depois, na maioria dos casos, 

estabeleceu ele próprio os contactos seguintes. 

Embora, a maioria dos dados necessários sejam qualitativos também existem 

dados quantitativos. De acordo com Eisenhardt (1989, p. 538), a sua utilização conjunta 

poderá ser altamente sinergética. Assim, “os dados quantitativos podem indicar relações 

que se podem observar directamente e corroborar as revelações dos dados qualitativos. 

Os dados qualitativos podem ajudar a entender a racionalidade da teoria e suportar 

relações” (Pandit, 1996). 

Em todas as entrevistas e com todos os entrevistados houve preocupações a nível 

da ética. Respondendo a este problema de três maneiras (o que está de acordo com o 

proposto por Moreira, 2007): o consentimento esclarecido e por aí respeitando o direito 

à privacidade; assegurando-se o anonimato quando pedido e garantindo-se a 

confidencialidade de determinada informação. 

No Quadro 6.1 pode encontrar-se o nome de todos os entrevistados, o cargo que 

ocupam ou o tipo de relação que têm com a empresa em análise e a abreviatura com que 

aparecem referenciados neste trabalho. 
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Quadro 6. 1 - Lista dos Entrevistados 
 Nome do Entrevistado Cargo 
Álvaro Coelho & Irmãos, SA 
AC Álvaro Coelho Administrador  
AS 
AS1 

Álvaro Silva 
(primeira entrevista) 

Director Financeiro 

AS2 (segunda entrevista)  
A Aveleda Cliente 
S Sogrape Cliente 
MC Marqués de Cáceres Cliente 
Bluepharma 
PB Paulo Barradas Director Geral 
IM Isolina Mesquita Directora de Operações 
SS Sérgio Simões Director de Desenvolvimento 
Critical Software 
GQ Gonçalo Quadros Chief Executive Officer  
JC 
JC1 

João Carreira 
(primeira entrevista) 

Primeiro Chief Executive 
Officer  

JC2 (segunda entrevista) CEO da Critical Links 
DC Diamantino Costa VP of Business Development 
RC Rui Cordeiro Project Management Office 

Director 
S Soporcel Cliente 
Edigma 
MO Miguel Oliveira Chief Executive Officer 
AB Afonso Barbosa Chief Creative & Technology 

Officer  
MF Miguel Fonseca Chief Business Officer 
F Fiducial Aconselhamento Financeiro 
Frezite 
JFM José Manuel Fernandes Presidente Conselho de 

Administração 
MFM MFMetal Subsidiária 
M Moveme Cliente 
AEBA Associação Empresarial Baixo 

Ave 
Parceiro 

Ndrive 
ED Eduardo Carqueja Chief Executive Officer 
JN João Neto President 
EI Eurico Inocêncio Chief Technology Officer 
PD Paulo Duarte Sales Manager 
JPL João Pedro Leite Product Manager 
Necton 
VV Vítor Verdelho Presidente do Conselho de 

Administração 
IV Inácio Valle Responsável Financeiro 
JN João Navalho Manager 
VdP Vitória del Pino Innovation Manager 
I Iago Engenheiro 
JP José Pedro  Parceiro – produtor de sal 
PA Pediu anonimato  

 



 129

6.4.2 Análise dos Dados  
 

Os dados foram recolhidos e procedeu-se, quase em simultâneo, a uma análise 

rápida, de forma a garantir flexibilidade no processo. Esta flexibilidade mostrou-se 

muito importante pois permitiu fazer ajustamentos na forma como se iam recolhendo os 

dados à medida que a análise ia gerando resultados.  

A ordenação cronológica dos dados é muito importante ao permitir ao 

“investigador determinar relações causais ao longo do tempo, pois a sequência básica 

temporal de causa e efeito não pode ser invertida” (Yin, 1994, p. 119). 

Depois de ordenados, os dados foram analisados (quinta fase), o que envolveu 

um processo de codificação. Grande parte da codificação foi aberta, deixando que as 

categorias emergissem a partir dos relatos das empresas. As outras categorias resultaram 

das várias abordagens teóricas que nos pareceram importantes para o fenómeno em 

estudo. De seguida estabeleceram-se relações (codificação axial), a partir das quais se 

definiram as categorias (mais importantes) e as subcategorias.  

Figura 6. 1 - Modelo do Paradigma 
 

 

 

 

 

  

 

  

Fonte: Pandit, 1996 
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A última fase da codificação (codificação selectiva) envolveu a integração das 

categorias de forma a estabelecer-se um corpo teórico de trabalho (initial theoretical 

framework). As subcategorias estão ligadas às categorias de acordo com o Paradigma do 

Modelo (Figura 6.1) 

A ideia central (ou categoria central) é definida como o fenómeno, que está 

ligada às outras categorias de acordo com o esquema. As condições causais são os 

eventos que levam ao aparecimento do fenómeno. O contexto e as condições 

intervenientes referem-se a condições especiais sem as quais o fenómeno não seria 

possível, ou seja, são condições necessárias para a que se torne viável. As acções e 

reacções são acções e respostas que ocorrem porque se deu o fenómeno e, finalmente, 

as consequências referem-se ao resultado, não só do fenómeno, mas também das acções 

e reacções que daí advieram. Este esquema parece adaptar-se perfeitamente aos 

objectivos de estudo das condições, processo e estrutura resultante da 

internacionalização (das INVs não tecnológicas). 

Figura 6. 2 - Parte da Árvore de Análise 
 

 

 

 

 

 

 

Nesta fase o uso de software apropriado (NVivo 7) facilitou, simplificando e 
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análise (Anexo II) com quatro ramos principais. Apresenta-se, aqui, apenas a título 

exemplificativo, parte de um ramo dessa árvore (Fig. 6.2). 

Quando se analisaram os casos de maneira individual começaram a gerar-se 

ideias acerca de relações que se poderiam estabelecer, por esta razão fez-se, de seguida, 

uma análise conjugada dos vários casos. 

A última fase prendeu-se com a comparação da teoria emergente com a restante 

literatura examinando-se os pontos em comum, as diferenças e o porquê quer de uns 

quer dos outros. 

Nesta metodologia as fases não são sucessivas, ou seja, tal como defende Brito 

(1997) “a amostragem e a análise sobrepõem-se e entrelaçam-se com impacto uma na 

outra” (p.18), o que na prática se veio a verificar. Assim pode afirmar-se que é uma 

metodologia iterativa e comparativa, requerendo um contínuo movimento entre os 

conceitos e os dados, bem como uma constante comparação entre as diferentes 

evidências de forma a proceder-se a um controlo ao nível dos conceitos e da teoria 

emergente. 

Em suma, o estudo começou por se focar nas questões de investigação, que 

foram analisadas tendo por base uma teoria orientativa. Os casos foram escolhidos de 

forma selectiva de acordo com a lógica da replicação. Depois de recolhidos (podendo 

ser vários os métodos) e ordenados os dados foram categorizados. A partir da 

interpretação das relações entre as categorias a teoria emerge/desenvolve-se. Por último 

procedeu-se à comparação desta teoria com as teorias existentes. 

Assim, procedeu-se de acordo com a noção de que a complexidade do contexto 

em que se inserem as organizações deve ser incorporado para melhor compreensão dos 

fenómenos, em vez da sua simplificação ou não inclusão (Pettigrew, 1990). O uso da 

metodologia das teorias emergentes permitiu a inclusão e investigação de todos os 

pontos. Por último convém notar que as teorias emergentes facilitam “o aparecimento 

de teoria referentes ao processo, à sequência e mudanças das organizações, das posições 

e das interacções sociais” (Glaser e Strauss 1967, p. 114). 



 132

O facto desta metodologia ser abdutiva, contextual e processual, encaixa 

perfeitamente na orientação exploratória e interpretativa deste trabalho. O objectivo, 

aqui, será o desenvolvimento de uma análise baseada no contexto, orientada em termos 

de processo e não, apenas, uma descrição estática dos factos. Sendo assim, há a plena 

noção de que os resultados da investigação explicam os respectivos casos, mas também 

poderão explicar outros casos/factos ou eventos semelhantes. 

 

6.5 Avaliação da Investigação 
 

A validade de uma investigação é uma das partes mais importantes, pois que se 

refere à credibilidade e ao grau de correcção da descrição, da conclusão, da explicação e 

da interpretação dos dados (Maxwell, 1996).  

De acordo com Suárez (2006) um trabalho deve ter validade descritiva, 

interpretativa e teórica. A validade descritiva refere-se à forma como os dados foram 

recolhidos e sistematizados. Para que tal fosse assegurado as entrevistas foram gravadas 

e cuidadosamente transcritas. A validade interpretativa tem como grande preocupação a 

capacidade do investigador de não transmitir as suas ideias preconcebidas para dar 

significado ao estudo. Para que tal fosse assegurada optou-se por entrevistas semi-

estruturadas, abertas, em que o entrevistado tinha total liberdade de respostas, não se lhe 

apresentando possíveis hipóteses de categorias nem tão pouco o direccionando para 

possíveis respostas. A validade teórica ou explicativa, também foi assegurada neste 

trabalho, tendo-se sempre em mente possíveis alternativas de explicação para o 

fenómeno em análise. 

Suárez (2006) refere a existência de várias ferramentas para assegurar a validade 

aos diversos níveis: 

1. A triangulação; 

2. A interpretação das respostas com os sujeitos que deram a informação; 

3. A procura de dados o mais completos possíveis; 
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4. A comparação entre vários casos; 

5. A retroalimentação: que se refere a conseguir opiniões de diversas pessoas 

que tenham familiaridade com o fenómeno em estudo; e a  

6. A quasi estatística: que é o uso de resultados numéricos simples que podem 

ser retirados do dados, na procura de evidências discrepantes, de casos negativos e do 

modus operandi. 

Neste trabalho foram usadas quatro (1, 3, 4 e 5) das seis ferramentas. 

Segundo Yin (1994) e Miles e Huberman (1994) os critérios para se poder 

avaliar a qualidade de um trabalho empírico são: 

• Validade Interna: o estabelecimento de uma relação causal, onde determinadas 

condições levam a outras condições, retirando-se as relações espúrias. Ou seja, tem a 

ver com a colocação de diferentes alternativa e a eliminação das que não interessam. De 

acordo com Eisenhardt (1989) as questões “Porquê?” ajudam a estabelecer este tipo de 

validade. Para Glaser e Strauss (1967) relaciona-se com a profundidade da investigação 

de forma a encontrar o que verdadeiramente interessa, separando o trigo do joio, 

separando-se as verdadeiras explicações das variáveis que sirvam apenas para perturbar 

a análise. “O primeiro passo para poder controlar possíveis hipóteses explicativas 

alternativas, ou seja, variáveis perturbadoras, é conhecê-las” (Moreira, 2007, p. 91). 

Nesse sentido, neste trabalho começou por se fazer um estudo exaustivo dos vários 

quadros concepcionais, procurando encontrar aqueles que melhor se ajustariam às 

evidências empíricas. 

• Validade Externa: relaciona-se com a generalização, ou seja, com o grau em 

que a inferência estatística pode ser aplicadas. Os estudos quantitativos levam à 

possibilidade de generalização estatística, a qual não é possível nesta investigação, nem 

nunca poderia ser esse o objectivo. Como este trabalho está limitado por um número 

relativamente pequeno de casos, escolhidos de forma não aleatória, mas sim de acordo 

com critérios preestabelecidos, a generalização está também ela limitada aos casos que 

preencham os mesmos critérios (Glaser e Straus, 1967). Sendo assim, em relação a este 

trabalho é possível estabelecer uma generalização analítica ou teórica, ou como lhe 

chama Stake (1990) generalização naturalista (feita apenas sobre o que é semelhante). 
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• Validade de Construto: constitui um caso especial do critério de validade 

externa. De facto, como refere Moreira (2007) um investigador trabalha sempre a dois 

níveis diferentes: 

� Um nível teórico, abstracto; 

� Um nível de observáveis, de operações e de indicadores. 

Os dois estão intimamente ligados já que um é o reflexo do outro, ou melhor, só 

haverá verdadeira validade de construtos se um for o reflexo do outro. Neste trabalho, 

esta validade foi assegurada a vários níveis, assim, a utilização de múltiplas fontes e de 

múltiplos respondentes permitiu a triangulação, o que levou a uma fotografia mais 

perfeita e com mais pormenores. A inclusão de um muito grande número de excertos de 

entrevistas directamente na exposição dos casos permite uma maior transparência na 

transferência entre o observável e o construído, assegurando-se uma maior validade 

naquilo que se constrói. 

• Confiança: associada à possibilidade do mesmo estudo de caso poder ser 

repetido por outro investigador obtendo os mesmos resultados. Huberman e Miles 

(1994) defendem que exigir às ciências sociais o mesmo tipo de confiança que se exige 

às ciências exactas não é realista, ou como defendem Strauss e Corbin (1990, p. 250) 

“os cânones usuais de ‘boa ciência’ … requerem uma redefinição de forma a que 

possam estar de acordo com a realidade da investigação qualitativa”. Assim, “o que se 

deve procurar é um padrão razoável de confiança” (Roseira, 2006, p. 143). Clont (1992) 

e Seale (1999) preferem o conceito de consistência, que será assegurada quando os 

vários passos da investigação possam ser verificados através do exame dos dados em 

bruto, dos dados trabalhados e das notas de todo o processo (Campbell, 1996). Neste 

trabalho procurou descrever-se pormenorizadamente todos os procedimentos levados a 

cabo, desde a selecção dos casos, a recolha dos dados e a sua codificação de forma a 

garantir consistência à investigação, transmitindo-se, também, uma maior confiança ao 

leitor.  

• Credibilidade: demonstrando que no trabalho as várias realidades estão 

representadas adequadamente. Na recolha de dados, na transcrição das entrevistas, na 

codificação dos dados (com recurso ao programa NVivo7) e na sua interpretação houve 
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sempre uma preocupação de transparência, rigor e imparcialidade de forma a garantir-se 

o nível máximo de credibilidade da investigação. A apresentação é o mais detalhada 

possível tendo em consideração as limitações necessárias para proteger as empresas 

intervenientes que confiaram nos propósitos da investigação e que de forma voluntária e 

extremamente disponível colaboraram. 

Este trabalho obedece, pois, aos vários critérios estabelecidos assegurando uma 

maior validação científica a toda a investigação. 

 

6.6 Conclusão 
 

A parte empírica deste trabalho envolve a recolha e interpretação dos dados. 

Contudo para a levar a cabo começou por se fazer uma revisão da literatura de forma a 

identificarem-se conceitos e categorias, tendo-se gerado a partir daí ideias e dúvidas. 

Novas ideias, categorias, conceitos e dúvidas apareceram ao longo da recolha dos 

dados, justificando um permanente diálogo entre mais leituras e mais dados. Os dados 

foram obtidos recorrendo a várias fontes e através de diferentes actores, assegurando-se 

uma maior riqueza de informação. Depois, foram observados por diferentes lentes e 

perspectivas gerando-se novas ideias e modelos de análise. As evidências começaram a 

dar força às interpretações e aos modelos, sempre que parecia haver contradições entre 

eles, tudo era revisto até se ter conseguido chegar a um ponto em que o acessório 

parecia ter sido eliminado e apenas restava o essencial. 

A investigação de base qualitativa tem sempre como grande limitação ser a 

interpretação de uma pessoa, contudo, neste trabalho tentou-se compensar esse possível 

grau de subjectividade com a triangulação das ideias teóricas e dos dados materiais, não 

se tendo desta forma visto o que se queria ou esperava ver, mas sim aquilo que os dados 

mostravam. 
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Capítulo 7 - Análises dos Casos 
 

 

7.1 Introdução 
 

 

Com este estudo de casos múltiplos não se pretende obter verdades absolutas, 

nem tão pouco fazer generalizações. Os objectivos passam por um aprofundamento dos 

conceitos e das categorias teóricas que rodeiam a internacionalização das INVs, de 

forma a uma mais completa compreensão do fenómeno. 

Os casos apresentados nesta investigação foram escolhidos de forma não 

aleatória, mas sim de acordo com as suas características intrínsecas. Cada um foi 

cuidadosamente avaliado antes de ser integrado na amostra, de forma a garantir que 

todos eles trouxessem algo de novo. Desde o início do estudo se teve em especial 

atenção o facto de grande parte da literatura existente apenas se referir às empresas de 

elevada tecnologia, chegando em alguns trabalhos a considerar que só era possível a 

existência de uma INV se estivesse integrada num sector tecnológico. Sentiu-se, assim, 

a necessidade de incluir empresas de sectores muito diferentes ao nível da tecnologia do 

produto e, por isso mesmo, foram incluídas empresas de diferentes sectores, sectores 

que não são considerados de elevada tecnologia (cortiça, ferramentas, medicamento) e 

de elevada tecnologia (software e biotecnologia). As empresas são todas portuguesas, 

mas não houve qualquer preocupação em termos de definição de regiões, estando 

incluídas empresas desde o Minho até ao Algarve. 

Ao longo da análise dos casos vão sendo apresentados excertos das entrevistas, 

aparecendo sempre uma referência do género (Abreviatura do nome do entrevistado, ch. 

r. … - …), em que ch. r. significa character range (intervalo de caracteres), ou seja, a 

sua localização na totalidade da entrevista.  
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Os casos serão apresentados por ordem alfabética, embora essa não tenha sido a 

ordem em que foram sendo incluídos no estudo. Assim na Secção 7.2 será a apresentado 

o caso da empresa Álvaro Coelho & Irmãos, SA; na Secção 7.3 a Bluepharma – 

Indústria Farmacêutica, SA; na 7.4 a Critical Software, SA; na 7.5 a Edigma.com- 

Gestão de Projectos; na 7.6 a Frezite – Ferramentas de Corte, SA; na 7.7 a NDrive 

Navigation Systems e na 7.8 a Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, 

SA. A Secção 7.9 apresenta uma análise conjunta das sete empresas e a Secção 7.10 

apresenta a conclusão do capítulo. 

A análise de cada um dos casos faz-se seguindo sempre a mesma estrutura: 

• Breve caracterização 

• Datas mais relevantes 

• Apresentação 

• Características iniciais 

• Motivações 

• Processo 

• Estrutura 

• Resumo 

Como se vê, os três primeiros pontos visam dar uma panorâmica geral sobre a 

empresa e a sua evolução. Os quatro pontos seguintes resultam directamente das 

questões de investigação e permitem a análise da empresa à luz do modelo desenvolvido 

no Capítulo 5. 
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7.2 Álvaro Coelho & Irmãos, SA 
 

 
                                                         

7.2.1 Breve Caracterização 
 

Nome da Empresa: Álvaro Coelho & Irmãos, SA 

Sócios fundadores: Álvaro Coelho, Joaquim Coelho e Armando Coelho 

Ano de criação: 1996 

Área de actividade: rolhas de cortiça 

Peso das exportações no total das vendas: 80% (2005) 

Volume de Negócios: 37 979 mil Euros (2005) 

Resultados Líquidos: 749 mil Euros (2005) 

Nº de colaboradores: 180 (2005) 

Site: www.aci.pt 
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7.2.2 Datas mais Relevantes 
 

Fundação da Álvaro Coelho & Irmãos, 

SA (ACI). 

Começou, no exterior, a vender a 

importadores. 

1997 

Começam os planos para a criação da 

ACI, Chile. 

1998 

Criação da ACI – Chile Corchos, SA 

em Quilicura – detida a 100%, pela 

ACI. 

1999 

Criação da ACI-MD Corchos de 

Argentina, SA, em Mendonza, em 

parceria com um sócio local. 

2000 

Criação, com sócio húngaro, da HP-

Cork, KFT, em Kecskemet, na Hungria. 

Compra da Vinprom Service – Portugal 

Cork, SA, em Sófia, em parceria com 

outras duas empresas portuguesas. 

Abertura de parte do capital da HP-

Cork, KFT, aos sócios portugueses da 

VinProm. 

Tomada de 51% da Preteux Bourgeois, 

transformando um importador francês, 

num distribuidor próprio. 

2001 

Compra de uma pequena empresa em 

Cáceres – Geval, SL. 

2002 

Compra de uma empresa em Logronho 

(80%), ACI – Corchos Rioja, SA. 

Compra de 40% da Trachsler, na 

Catalunha. 

Criação, em parceria com um italiano, 

da AC Suheri Itália srl, com uma 

participação de 80%. 

2005 

Desactivação da parte de produção da 

Trachsler, o número de trabalhadores 

locais passa de 58 para 9. 

Compra de 60% da Trachsler, passando 

a deter 100% da empresa. 

Constituição, com um sócio espanhol, 

(50% - 50%) da ACI Mancha. 

Compra de 20% ao sócio italiano, 

ficando com 100% da AC Sugheri Itália 

srl. 

Criação da ACI Cork USA, em 

Fairfield, San Francisco, EUA. 

2006 

Criação da WePack em Barcelona, em 

parceria com um sócio catalão, com 

uma participação de 80%.  
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Fonte: Elaboração própria. 

Início da 
Internacionalização

Primeira fase da 
Internacionalização

Grande 
Conhecimento 
dos Mercados

Late Starter

Nova

Proximidade 
Geográfica

Segunda fase da 
Internacionalização

Segunda fase da 
Internacionalização

Dinâmicos

Relações com 
Parceiros Locais

Dimensão

Serviço Inovador

Estrutura

Figura 7. 1 – Esquematização da Evolução da ACI 
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7.2.3 Apresentação 
 

A Álvaro Coelho & Irmãos (ACI) é uma empresa produtora de rolhas de cortiça, 

fundada por três irmãos em 1996. Está sedeada em Lourosa, cluster corticeiro 

português. Os seus clientes são caves produtoras de vinho, situadas em vários países. A 

empresa foi criada com uma tal dinâmica, que a hipótese de vender apenas para o 

mercado interno nunca se colocou, exporta desde o início da sua actividade. Tendo 

começado por trabalhar com importadores locais, foi tendencialmente abolindo esse tipo 

de intermediário, optando por actuar directamente nos vários mercados. Actualmente, 

tem subsidiárias na Argentina, Bulgária, Chile, Espanha, Estados Unidos da América, 

França, Hungria e Itália, sendo detentora de 100% do capital em alguns casos, e tendo 

parceiros locais noutros. Neste momento, são onze as empresas relacionadas com rolhas 

de cortiça fora de Portugal: a ACI – Chile Corchos, SA; a ACI-MD Corchos de 

Argentina; a HP-CORK, KFT (Hungria); a Vinprom Service - Portugal Cork, S.A 

(Bulgária); a Preteux Bourgeois (França); a Geval, S.L. (Espanha); ACI - Corchos 

Rioja, S.A. (Espanha); a Trachsler (Espanha); a AC Sugheri Itália srl (Itália); ACI 

Mancha (Espanha) e a A.C.I. Cork U.S.A. (Estados Unidos da América).  

Desde a sua constituição que esta empresa possui um vasto conhecimento da 

indústria corticeira, pois os três irmãos trabalharam durante muitos anos na Amorim & 

Irmãos, líder mundial do sector. Como está localizada no maior centro corticeiro do 

país, a maioria dos seus colaboradores tem elevada experiência no manuseamento da 

cortiça. 

É uma empresa bastante dinâmica envolvida em parcerias de investigação, quer 

com clientes, quer com universidades, sendo de destacar o projecto Innocuous. Desde a 

sua criação, a ACI tem tido, ainda, a preocupação de obter diversas certificações. 
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7.2.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

À data do início da internacionalização, a Álvaro Coelho & Irmãos era uma 

empresa produtora de rolhas de cortiça. Pertencia, pois, a um sector tradicional, que em 

termos de produto não apresenta grande desenvolvimento tecnológico, embora ao nível 

do processo já incorporasse bastante tecnologia (“Há muita tecnologia nesta indústria 

tradicional. Muita tecnologia introduzida nesta indústria tradicional com as electrónicas, 

tudo, tudo, tudo” (AC, ch. r. 29.108 - 29252)).  

A empresa, já nessa altura, aproveitava as tecnologias de informação, 

nomeadamente a Internet, como ferramenta de trabalho, pois já tinha “um reporting 

organizado muito bem. Nós fluímos on-line, sabemos stocks, sabemos cobranças, 

sabemos tudo a cada momento aqui” (AC, ch. r. 34749 - 34881). Em termos de 

abordagem de mercado, optou por aquilo que chama de tempo de cliente, “o cliente 

impõe, é tempo do cliente, e nós ajustamo-nos exactamente à medida exacta do cliente” 

(AC, ch. r. 18389 - 18483). Apresentando como vantagem em relação à concorrência o 

facto de serem “mais pequenos,” e terem “uma política muito rosto humano” (AC, ch. r. 

82050 - 82128), “é a abordagem, é o cumprimento, é o rosto humano, é a maneira de 

estar e de ser, é tudo isso, é a organização, é a garantia” (AC, ch. r. 58 173 - 58415), é 

todo este conjunto de factores que, na opinião dos seus responsáveis, os distingue da 

concorrência. 

O processo de internacionalização foi começado de imediato, exportando através 

de importadores para vários países. Contudo, os responsáveis da empresa, quando 

abordam a questão da internacionalização, nunca se referem a este modo de entrada. 

Reportam-se, sim, a situações de investimento directo no exterior.  

Quando iniciou o processo de internacionalização para o Chile tinha pouco mais 

de 1 ano. Era, portanto, uma empresa muito nova. Tinha já uma base doméstica, 
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vendendo rolhas para as principais caves portuguesas, como, por exemplo, a Aveleda, 

“a partir dessa altura [formação da ACI] passaram a ser nossos fornecedores e desde 

então até esta data continuam” (A, ch. r. 760 - 855). Já nessa época era uma empresa 

certificada, “primeiro com a ISO 9002, depois com a ISO 2000, com conceitos 

diferentes” (AC, ch. r. 63200 - 63323). 

A ACI nasceu, pois, já com uma vocação internacional. Nas palavras do seu 

Director Financeiro, aquando da sua criação definiram-se “algumas linhas estratégicas 

e, entre elas, portanto, esta da internacionalização” (AS2, ch. r. 2136 - 2240) ou, como 

afirma Álvaro Coelho “e, então, como é que nós começámos? Com a certeza da 

internacionalização”. (AC, ch r. 11451 - 11523). 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

A ACI está localizada em Santa Maria da Feira pertencendo ao cluster 

corticeiro, fazendo parte do subsector de fabrico de rolhas de cortiça. Portugal é o maior 

produtor de rolhas de cortiça, exportando para todo o mundo. “O próprio sector em que 

estamos inseridos, a cortiça, é um sector essencialmente de exportação”, (AC, 614 – 

707). A rede horizontal da empresa é altamente integrada em termos internacionais, o 

que leva a que esta empresa deva ser considerada uma Late Starter. Sendo assim, 

através do sector, esta empresa teria muitas ligações indirectas ao exterior, 

essencialmente a Espanha e França. 

Embora o sector rolheiro esteja extremamente concentrado em termos 

geográficos não foi referido o estabelecimento de relacionamentos profícuos dentro da 

indústria com concorrentes, mas apenas que “aqui sempre há, ao nível da formação de 

operários, há uma cultura da cortiça, ao nível da mão-de-obra” (AC, ch. r. 64086 - 

64193). 

Em termos de rede vertical a situação é muito diferente caso se refira a clientes 

ou a fornecedores. A empresa já tinha fortes ligações com produtores de vinho 
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nacionais, nomeadamente com a Aveleda e a Sogrape, entre outras. Quanto aos 

fornecedores, nunca desenvolveu grandes relações, podendo, antes, afirmar-se que 

prosseguia uma abordagem essencialmente transaccional. 

Desde 1997 que a Álvaro Coelho & Irmãos se integrou num projecto de 

investigação e desenvolvimento internacional, o Innocuous, envolvendo várias 

universidades. Quando começou o processo de internacionalização, a empresa já tinha 

estes parceiros internacionais. Não tinha estabelecido grandes relações com o Estado, 

nem aproveitado programas de apoio, pois os processos eram considerados demasiado 

morosos, “quem espera, só daqui a dois anos é que pode fazer o projecto e, entretanto, 

já passou a oportunidade.” (AC, ch. r. 62580-62691). 

 

C - Os Fundadores 

 

Esta empresa foi fundada por uma equipa de três irmãos: Joaquim Coelho, 

Armando Coelho e Álvaro Coelho. Este último veio a assumir a liderança efectiva, tanto 

mais que é o detentor da maioria do capital. 

C1- Características Objectivas 

A média de idades dos fundadores da ACI situava-se na casa dos 50 anos, não os 

podendo pois considerar jovens. 

Em termos de formação académica, nenhum tinha um curso superior. Álvaro 

Coelho tinha o Instituto Comercial, feito à noite. Contudo, quando saíram do Grupo 

Amorim, trouxeram consigo uma grande equipa que incluía, por exemplo, um 

economista, que é o Director Financeiro da ACI. Esta era já uma equipa muito 

experiente, quer Álvaro Coelho, quer os irmãos, tinham trabalhado durante muitos anos 

na maior empresa de rolhas do mundo. A empresa de onde saíram era altamente 

internacionalizada, o que levou a que quando Álvaro Coelho saiu, trouxesse consigo 

grandes conhecimentos, quer ao nível dos mercados internacionais, quer ao nível do 
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funcionamento do sector, como se pode entender através das suas palavras: “o 

conhecimento que eu tinha dos mercados e dos produtos, da indústria, do sector” (AC, 

ch. r. 49652 - 49731), “trabalhava na cortiça desde os anos 60, tinha uma experiência 

muito grande, aliás com dois irmãos, isto nasceu assim” (AC, ch. r. 3930 - 4049), ou 

ainda referindo-se a mercados externos “eu conhecia muito bem aquela área e, portanto, 

o caminho era mais fácil” (AC, ch. r. 15957 - 16030). Isto mesmo é reconhecido pelos 

seus parceiros, “Álvaro Coelho e irmãos, todos eles eram funcionários da Amorim & 

Irmãos” (A, ch. r. 341 - 412), “eles já traziam com eles uma experiência muito rica” (A, 

ch. r. 16050 - 16096) e “o Sr. Álvaro Coelho era o braço direito da maior empresa de 

cortiças ao momento e actual. A maior em termos económicos, científicos, em termos 

financeiros e em temos técnicos.” (S, ch. r. 371 - 546). De acordo com afirmações do 

próprio Álvaro Coelho, quando estava na outra empresa, viajava muito e, por isso 

mesmo, já tinha grandes conhecimentos do funcionamento do sector das caves do vinho 

(clientes das rolhas de cortiça) nos mais diversos países. 

Um dos irmãos (o Armando) esteve emigrado em Inglaterra, falando, pois, 

fluentemente inglês (este sócio não é, contudo, o grande dinamizador do projecto). O 

próprio Álvaro Coelho já falava várias línguas: “Eu acho que falo um pouco de tudo. 

Acho que falo francês e inglês sem problemas, espanhol e italiano também” (AC, ch. r. 

46349 - 46483). 

C2 - Características Subjectivas 

Houve, desde o início, um grande envolvimento dos três fundadores com a 

empresa, ou, nas palavras do próprio Álvaro Coelho “numa fase inicial, quando decidi 

fazer isto não olhei a meios para atingir os fins em termos da nossa vida. Toda a nossa 

vida está aqui metida e as pessoas sabem disso!” (AC, ch. r. 24783 - 24964). Os três 

irmãos demonstram mentalidade internacional o que se reflecte nas expectativas que 

têm para a empresa desde a sua criação. 

Os clientes referem ainda que são pessoas muito dinâmicas, colocando em 

evidência o facto de serem muito disponíveis e particularmente simpáticos. Atente-se 

nas seguintes palavras: “tem ao dispor uma magnífica arma de vendas que é o irmão 
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mais novo (…) tem disponibilidade para viajar, é simpático” (S, ch. r. 21615 - 22115), 

ou seja, demonstra uma grande competência social. 

Estes fundadores podem, portanto, ser considerados empreendedores 

essencialmente comerciais, com uma visão de mercado muito abrangente e com 

abordagens diferentes do mesmo. 

C3 - Rede de Contactos Pessoal 

Uma outra característica importante deste grupo de fundadores era a já vasta 

rede de contactos que detinham, resultante, em grande medida, da passagem pela 

Amorim & Irmãos. Já tinham estabelecido relações com um muito vasto leque de 

potenciais clientes, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Ao longo das 

entrevistas, isso mesmo é referido em várias ocasiões. Por exemplo, quando contam a 

forma como se desenvolveu a internacionalização, referem que em diversos casos 

esteve assente nesses contactos.  

Os fundadores trouxeram, pois, consigo uma rede de contactos pessoais 

nacionais e internacionais, resultante, nas palavras do próprio Álvaro Coelho, “da 

experiência nos Amorins. Viajava muito e conhecia as pessoas” (AC, ch. r. 33163 - 

33229). Esta informação está perfeitamente de acordo com o referido por clientes “O 

Álvaro Coelho era a pessoa que connosco lidava na parte comercial, na parte técnica” 

(S, ch. r. 4673 - 4758). 

C4 - Capital Social 

Estes três irmãos têm, desde o início, uma muito boa reputação quer em termos 

de seriedade (numa empresa cliente referiram “que se distinguem pela palavra, pela 

moralidade” (S., ch. r. 7151 - 7198)), quer em termos de garantias de qualidade na 

produção, já que outra empresa cliente refere “conhecia muito bem o Sr. Joaquim 

Coelho que estava na produção. Na altura um senhor com grandes conhecimentos da 

cortiça e da própria rolha. (…) uma certa garantia para poder aceitar. Eu conhecia-os 

muito bem.” (A., ch. r. 1108 - 1564). Para o Director Financeiro a reputação do sócio 

maioritário, Álvaro Coelho, foi muito importante perante a banca. 



 147

 

7.2.5 Motivações 
 

Desde o início que existia uma enorme vontade de internacionalizar, até por uma 

questão de ambição dos empreendedores, pois queriam ser “um dos três melhores 

fornecedores do mundo de rolhas de cortiça” (AC, ch. r. 8849 - 8918). O projecto foi 

desde logo pensado dessa forma, mesmo porque o mercado nacional “não tem a 

dimensão que justifique um projecto com a nossa dimensão” (AS, ch. r. 11004 - 11072). 

Os empreendedores tinham a noção de que o tinham de fazer rapidamente, por uma 

questão de pressão da concorrência: “nós sabíamos porque nós conhecíamos a nossa 

concorrência e se nós não crescêssemos num terço do tempo não íamos crescer (...) O 

mercado do vinho estava a crescer e as taxas de juro estavam a descer. Houve uma série 

de coincidências que nos ajudaram e nos permitiram dar um pouquinho mais de vapor a 

esta situação” (AC, ch. r. 22559 - 22929). 

A motivação para começarem a internacionalização foi, portanto, um misto de 

ambição dos empreendedores, pequena dimensão do mercado nacional, pressão da 

concorrência e aproveitamento da conjuntura positiva. Já numa fase mais avançada a 

motivação da ida para a Hungria e para a Bulgária, por exemplo, partiu de 

oportunidades propostas de possíveis parceiros que os contactaram. 

 

7.2.6 Processo 
 

Embora a empresa tenha começado a exportar, via importadores, desde o início 

da sua existência, a internacionalização assumida como forma de desenvolvimento da 

empresa começou com a decisão da ida para o Chile. Esta, sendo a primeira, reverte-se 

de especial importância. Começar-se-á, pois, o estudo do processo de 

internacionalização pela sua análise isolada. 
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A – Início da Internacionalização 

A1 - Mercado 

Álvaro Coelho sintetiza, de forma muito simples, a escolha do Chile: “porque o 

Chile estava cru, nu e cru em termos de rolhas. Em que tudo faltava fazer, portanto seria 

fácil” (AC, ch. r. 11940 - 12054), sendo, pois, “menos propenso à concorrência” (AC, 

ch. r. 12404 - 12460). Álvaro Silva, Director Financeiro da empresa, explica de forma 

muito clara esta mesma razão para a selecção deste mercado: “Arquitectámos um 

conjunto de mercados e nesses mercados pensámos no Chile. E porquê o Chile como 

primeiro mercado?” (AS, ch. r. 3668 - 3780) “é um mercado que está a 15.000 km e 

onde poucos chegavam na altura e entendíamos que se começássemos, por exemplo, por 

Espanha ou por França teríamos muitos mais problemas em entrar (…). O Chile é um 

mercado distante onde estavam um ou dois distribuidores. Seria, para nós, mais fácil”. 

(AS, ch. r. 4348 - 4701). 

Acresce ainda que a empresa queria posicionar-se como sendo de alta qualidade 

e, segundo os entrevistados, o Chile é um país de vinho de qualidade, o que leva a que 

exija rolhas de qualidade. Outra característica muito importante na escolha deste 

mercado prende-se com factores de ordem estratégica em termos de produção. Sendo a 

cortiça muito dependente do vinho, o seu ciclo ao longo do ano está fortemente 

dependente do ciclo do vinho. Assim, há um pico de vendas na época de 

engarrafamento que, no hemisfério norte, é no Outono. Como o Chile está situado no 

hemisfério sul, funciona em contra ciclo, aproveitando, desta forma, a época que seria 

de menor trabalho para as empresas rolheiras. Os responsáveis da ACI acharam que o 

facto de ser um país com forte influência norte-americana era também um factor 

positivo. 

De acordo com as categorias de análise definidas, a selecção deste mercado foi 

tradicional sistemática, pois a empresa teve em consideração o mercado, avaliando 

determinadas características, quer de ordem macroeconómica, quer mais específicas 

desta indústria. 
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A2 – Modo de Entrada 

Quanto ao modo de entrada neste mercado, a empresa optou por instalar um 

“entreposto comercial”, porque “é impensável vender rolhas no Chile não estando lá” 

(AS1, ch. r. 58246 - 58359). A empresa comprou instalações próprias e criou a ACI – 

Chile Corchos, SA, detida a 100% pela Álvaro Coelho & Irmãos.  

Esta escolha reflecte uma opção estratégica global e não apenas uma maneira de 

entrar neste mercado. A ACI decidiu instalar entrepostos comerciais para desta forma 

“saltar” um intermediário que, na opinião dos responsáveis da empresa, esmagava as 

margens e ficava com grande parte do lucro. Quanto à propriedade do mesmo (ser ou 

não detida a 100%) é que já foi uma opção feita para este mercado, pois como referem 

“nós podemos ter uma linha, mas essa linha é versátil e adaptável” (AC, ch. r. 30324 - 

30396). Ao ser detida a 100% pela empresa, assumiu, desde logo, um grande 

comprometimento com este mercado. 

B - Desenvolvimento do Processo de internacionalização 

Mercados 

Na análise desta empresa, uma das primeiras coisas que chama imediatamente a 

atenção é a ordem de entrada nos diferentes países: 

1º. Chile, 

2º. Argentina, 

3º. Bulgária, 

4º. Hungria, 

5º. França, 

6º. Espanha, 

7º. Itália e 

8º. Estados Unidos da América. 

O modo de selecção de cada um dos mercados foi bastante diferente de país para 

país.  
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A empresa começou o seu processo de internacionalização pela América Latina 

(primeiro Chile e depois Argentina) seguindo-se a Europa de Leste (Bulgária e Hungria) 

e, só depois, a sua opção recaiu sobre os países da Europa latina (França, Espanha e 

Itália). O oitavo mercado em que instalou uma subsidiária foi o norte-americano (este já 

além dos seis primeiros anos da empresa que se pretendem analisar). 

Se se tomasse em consideração apenas a distância cultural, seria de esperar que 

qualquer empresa optasse por se internacionalizar através dos países africanos de língua 

oficial portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe). Portugal teve uma grande influência sobre estes países, pois foram durante 

vários séculos colónias portuguesas, tendo a sua independência menos de 50 anos (na 

altura em que a ACI começou a internacionalizar-se teriam aproximadamente 30 anos 

de independência). Contudo, nenhum destes países faz parte da lista dos primeiros 

mercados da ACI. 

Se se tiver em atenção as relações comerciais que Portugal mantém com os 

diferentes países (Quadro 7.1), e se essas servirem para avaliarmos a proximidade 

comercial, tendo em consideração apenas os países em questão, a ordem esperada seria: 

Espanha, França, Estados Unidos da América, Itália, Hungria, Chile, Argentina e 

Bulgária. 

Quadro 7. 1 - Exportações Portuguesas 
 1996 1997 

 País Peso no Total 
Exportações (%) 

País Peso no Total Exportações (%) 

 
5 Países com maior 
peso nas exportações 
portuguesas 

Alemanha 21,08 Alemanha 19,83 

Espanha 14,60 Espanha 14,59 

França 14,35 França 14,13 

R Unido 10,82 R Unido 12,16 

P Baixos 4,91 P Baixos 4,97 

 
 
Restantes países com 
entreposto comercial 
da ACI 

E U A 4,41 E U A 4,67 

Itália 3,73 Itália 3,91 

Hungria 0,23 Hungria 0,28 

Chile 0,16 Chile 0,22 

Argentina 0,12 Argentina 0,16 

Bulgária 0,04 Bulgária 0,05 

Resto Mundo  25,56 RM 25,04 

 Fonte: INE. 



 151

Repare-se que, quer em 1996, quer em 1997, há uma forte preponderância dos 

países da União Europeia nas relações portuguesas, com especial relevo para Alemanha, 

Espanha e França, que juntos recebem perto de metade das exportações portuguesas. 

Em relação à ACI há uma inversão completa desta ordem dos países, pois daqueles em 

que está presente, os quatro mais distantes em termos comerciais foram os primeiros a 

ser acedidos. 

Análise semelhante pode ser feita tomando apenas como referência o subsector 

das rolhas de cortiça.  

Quadro 7. 2 - Exportações de rolhas de cortiça (valor em euros) 
  1996 1997  1998 1999 2000 

5 Maiores 
importadores 
de rolhas de 
cortiça 
portuguesas 

França   103406260 125641137 França   133958281 145061922 173274828 

E U A 68628875 78246541 E U A 94755470 86534072 105581772 

Alemanha 42932153 50545588 Alemanha  62245871 56501111 62437187 

Itália 23266050 27341015 Espanha  33124616 39632140 59014793 

Austrália 27988742 33776238 Austrália 37931705 49689931 56261815 
Restantes em 
que a ACI tem 
entreposto 
comercial 

Espanha 19242014 20184684 Itália 30022652 29637427 36165516 

Bulgária 5481176 6639380 Bulgária 5115997 4172776 4915668 

Chile 10912730 17429032 Chile 18418695 23204621 27036103 

Argentina 3489850 5885149 Argentina 9365937 12476020 14442548 

Hungria 885720 1416609 Hungria 1693960 1858772 2738550 

Fonte: INE. 

Observando o Quadro 7.2 pode constatar-se que a empresa começou por 

escolher mercados em que ainda não existia uma forte presença de empresas 

concorrentes portuguesas produtoras de rolhas de cortiça. A empresa terá optado por se 

localizar onde não estavam os outros. Mais tarde, quando já tinha um percurso feito e 

uma estrutura reforçada, é que a ACI decidiu ir para os mercados mais maduros, 

continuando, contudo, sem presença física quer na Alemanha, quer na Austrália. 

A escolha da Argentina decorreu da proximidade geográfica entre este país e o 

Chile (onde já estavam instalados), “a grande região vinícola da Argentina chama-se 

Mendonza, fica exactamente do outro lado da cordilheira dos Andes, de Santiago, e 

quando se fazia uma viagem ao Chile, se quiséssemos, meia hora depois estávamos em 

Mendonza” (AS1, ch. r. 6416 - 6740). 
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A selecção deste mercado pode, pois, ser considerada tradicional não 

sistemática. A empresa optou por um mercado, mas a opção teve por base sobretudo a 

distância geográfica que o separava de um outro mercado em que já estava presente e 

não uma avaliação rigorosa do potencial mercado. 

A ACI também aqui optou por montar um entreposto comercial. Contudo fez 

algumas adaptações ao mercado, “no caso da Argentina nós decidimos fazer um 

investimento pequenino, porque não sabíamos se ia funcionar e, se tivéssemos que vir 

embora, limitávamos as perdas” (Álvaro Silva, ch. r. 5979 - 6100), “enquanto que no 

Chile nós fomos criar um projecto 100% nosso, com instalações nossas, porque víamos 

que era um mercado que oferecia outro tipo de estabilidade. Na Argentina não o 

fizemos” (AS1, ch. r. 7994 - 8223). 

A ida para a Hungria foi o contraponto da ida para a América Latina. O Chile, 

conforme já foi referido, é um mercado de alta qualidade. No entanto, no sector 

corticeiro quando se produz uma rolha de alta qualidade, tem também que se produzir, 

obrigatoriamente, de baixa qualidade. Portanto, a Álvaro Coelho & Irmãos sentiu a 

necessidade de encontrar mercados para estes produtos. Os países do leste europeu não 

eram muito exigentes ao nível de qualidade, o que levou a ACI a entender que seriam 

bons para escoar estes produtos.  

A selecção deste mercado destino é mista, pois, por um lado pode-se considerar 

tradicional sistemática (a empresa conhecia determinadas características que apontavam 

o mercado húngaro como uma boa escolha, ser um mercado de baixa qualidade que lhe 

permitiria escoar determinado tipo de produtos), mas, por outro lado, a empresa escolhe 

a Hungria porque os empreendedores já lá tinham contactos estabelecidos, em quem 

podiam confiar, podendo, portanto, ser considerada uma selecção relacional. 

Quanto ao modo de entrada, como havia um bom conhecimento destes mercados 

por parte dos promotores do projecto, nomeadamente por parte de Álvaro Coelho que, 

no tempo que esteve na outra empresa, era o responsável por esta área, decidiram criar 

uma empresa em parceria com um sócio húngaro (contacto pessoal do anterior 

emprego). 
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A ida para a Bulgária não resultou de uma acção deliberada da ACI que, na 

verdade, não escolheu este mercado, nem tão pouco o modo de entrada. Foi-lhe 

proposto, com base em conhecimentos pessoais de Álvaro Coelho (mais uma vez, fruto 

da sua experiência profissional anterior) entrar neste mercado ao participar na 

privatização de uma empresa. Assim, à empresa coube apenas analisar a bondade da 

proposta e o potencial interesse do mercado. Como ainda era nova (tinha, na altura, 4 

anos de existência) e já tinha muitos investimentos, a sua capacidade financeira não lhe 

permitiu acorrer sozinha a este negócio. A opção pela entrada neste mercado juntamente 

com outras duas empresas do sector prendeu-se com razões ao nível da empresa e não 

ao nível do mercado de destino. Neste caso, teve apenas que decidir se aceitava ou não a 

proposta externa (mercado e modo) pelo que a selecção deste mercado e do modo de 

entrada pode classificar-se integrada relacional não sistemática. 

A selecção do mercado francês foi tradicional sistemática. A empresa escolheu-o 

como um mercado destino pela sua dimensão, quer em termos de volume, quer em 

termos de amplitude e tipo de produtos. “França é o maior produtor de vinho e, 

consequentemente, o maior consumidor de rolhas do mundo” (AS1, ch. r. 24051 - 

24149). “É um mercado muito amplo em termos de produto; (…) nós não podemos 

fugir” (AC, ch. r. 14111 - 1468). Assim, parece que o mercado francês seria há muito 

um destino ambicionado, mas em relação ao qual a empresa teria que ganhar dimensão 

para poder competir. 

Os responsáveis da empresa tinham a noção de que seria muito difícil 

afirmarem-se neste mercado com uma empresa criada por eles. Assim, a opção quanto 

ao modo de entrada recaiu na compra de uma percentagem da capital (mais tarde 

adquirindo-a na totalidade) de uma empresa importadora com quem já trabalhavam. 

A selecção do mercado espanhol pode também considerar-se como tradicional 

sistemática. Se atentássemos apenas numa frase de Álvaro Silva, quando se refere a 

Espanha, poderíamos pensar que a selecção de mercados levada a cabo pela empresa se 

baseava na distância física e psicológica dos mercados: “é um mercado que está mesmo 

aqui ao lado, isso é importante, e onde até a própria língua não cria tantos problemas 

como cria, se calhar, noutros mercados” (AS, ch. r. 29928 - 30081). Por outro lado, os 
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responsáveis da empresa referem também a dimensão do mercado e o facto de 

diferentes regiões espanholas usarem diferentes tipos de rolhas, tornando este mercado 

muito atraente. Estes foram os factores que levaram a que a empresa decidisse ir para 

Espanha, todavia, não foram suficientemente fortes para que este fosse um dos 

primeiros mercados de entrada da ACI. A sua proximidade levava também a que a 

concorrência fosse maior, o que fez com que a esta empresa optasse por não entrar neste 

mercado até ter uma dimensão que, na opinião dos seus responsáveis, fosse a necessária 

e suficiente. Espanha era, portanto, encarada como um mercado que há muito 

interessava, mas para o qual a empresa não estaria preparada. 

Neste momento, é o país com maior presença da ACI, o que resultou da 

constatação por parte da empresa de que “não há uma Espanha, há várias Espanhas”. Se 

na altura da tomada de decisão da primeira ida para este mercado, um dos factores que 

se lhes afigurara como importante era o facto de ter diferentes regiões que consumiam 

diferentes rolhas, posteriormente concluíram que só conseguiriam chegar às regiões em 

que estavam presentes. Assim, em cada uma, a ACI foi criando ou comprando 

empresas, tendo, neste momento quatro unidades económicas neste mercado. 

A Itália é um grande consumidor de rolhas de champanhe e um mercado em 

crescimento. Foram estas as razões invocadas pelos responsáveis da ACI para a 

selecção deste mercado. Mais uma vez, de acordo com as categorias de análise, a 

empresa parece ter optado pela selecção tradicional sistemática do mercado. Quanto ao 

modo de entrada, mais uma vez a empresa optou pela criação de um entreposto 

comercial em parceria com um sócio local. 

Modo de Entrada 

Os modos de entrada, não foram muito diferentes de país para país como se pode 

constatar através do Quadro 7.3. 

Em relação ao processo de escolha dos modos de entrada, atente-se nas palavras 

de Álvaro Silva: “a ideia é entrar no mercado, depois vemos qual é a melhor atitude a 

tomar. Nós temos situações que entrámos directamente, que criámos empresas de raiz, e 

temos mercados em que comprámos empresas já existentes. Um pouco o que fazemos é 
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seleccionamos mercados em que podemos estar presentes e depois, feita uma análise a 

esse mercado com alguma profundidade, vamos ver a melhor forma de lá estar” (AS2, 

ch. r. 3743 - 4143). Considere-se, ainda, as palavras de Álvaro Coelho: “nós podemos 

ter uma linha, mas essa linha pode ser versátil e adaptável” (AC, ch. r. 30330 - 30428). 

Embora destas afirmações se pudesse concluir que a empresa é flexível no modo de 

entrada, o que se tem passado é que tem sempre privilegiado o entreposto comercial, 

podendo este ser, ou não, detido a 100% pela própria. Repare-se que mesmo em França, 

onde a empresa pensou não haver condições para a criação de uma nova unidade 

económica de raiz e teve, por isso mesmo, que adquirir uma já existente, acabou por 

transformá-la num entreposto comercial. 

Quadro 7. 3 - Mercado acedido pela ACI e respectivo modo de entrada 
 País Modo de Entrada Propriedade 
1º Chile Entreposto Comercial Detido a 100% 
2º Argentina Entreposto Comercial Parceria 
3º Hungria Entreposto Comercial Parceria 
4º Bulgária Unidade Fabril Parceria 
5º França  1º Unidade Fabril 

2º Transforma-a em Entreposto Comercial 
Parceria 
Detido a 100% 

6º Espanha 1º Entreposto Comercial e Centro de 
Aprovisionamento (Cáceres) 
2º Entreposto Comercial, em Rioja 
3º Empresa de Cáceres passa a pequeno centro de 
produção 
4º Compra de parte de empresa produtora, na 
Catalunha 
5º Compra do resto do capital da empresa da 
Catalunha; passa a entreposto comercial 
6º Criação de empresa na Mancha com rolhas e 
produtos complementares para a vinificação 
7º Empresa de substitutos  

 
Detido a 100% 
Detido a 100% 
 
 
Em parceria 
 
Detida a 100% 
 
 
Em parceria 
Em parceria 
 

7º Itália 1º Entreposto Comercial 
2º Compra do resto do capital 

Em parceria 
Detido a 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

7.2.7 Estrutura 
 

Ao longo do processo de internacionalização, a estrutura foi-se alterando, quer 

se tome como variável de análise a empresa, a rede de relações ou os seus fundadores. 
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A - A Empresa 

 

Naturalmente, ao longo de todo este processo a empresa foi crescendo. Neste 

momento, no país é constituída por uma unidade fabril em Lourosa e outra em Ponte de 

Sôr. No exterior, está presente num grande número de países, como fornecedora de 

rolhas de cortiça: “hoje são estas onze empresas que nós temos de distribuição no 

mundo, representam cerca de 90%, 85 a 90% daquilo que nós vendemos” (AC, ch. r. 

51256 - 51385). 

Este crescimento foi acompanhado, de acordo com o site oficial da empresa, por 

várias certificações: 

� NP EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade APCER, 

� C.I.P.R. Bureau Veritas / C.E. Liège, 

� NP EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestão Ambiental, 

� ISO22000 - Sistema implementado e Certificação em curso e 

� OHSAS 18001 -Sistema implementado mas ainda não certificado 

Estes reconhecimentos foram suportados por um esforço em termos de 

investigação e desenvolvimento, continuando o envolvimento com as universidades que 

participaram no programa Innocuous, e aproveitando a relação com certos clientes para 

uma investigação mais aplicada. 

A própria internacionalização trouxe à empresa novos conhecimentos, o que se 

comprova pela repetição ao longo das entrevistas de algumas expressões do género: 

“fomos desenvolvendo o mercado, mas fomo-nos dando conta que …” (AC, ch. r. 

31826 - 31900), “E também percebemos que …” (AC, ch. r. 51256 - 51296). 

Embora não tenha precisado de uma grande base doméstica para começar o 

processo de internacionalização, esta reflecte-se na sua estrutura actual e tem-se vindo a 

mostrar muito importante. Álvaro Coelho reconhece isso mesmo, ao afirmar “Portugal 
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foi fundamental nisto tudo, porque nós íamos ao cliente final, clientes como a Sogrape, 

a Aveleda com conceitos de qualidade, ou a própria Reguengos lá em baixo, as 

cooperativas – nós temos a S. Mintow. Clientes que rapidamente impuseram o conceito 

de qualidade total que até aqui não havia” (AC, ch. r. 15346 - 15641). 

Hoje é “uma empresa de referência” (A, ch. r. 18740 - 18784), “é sempre 

melhor, não há dúvida, trabalhar com uma empresa saudável, não é a mesma coisa que 

trabalhar com uma empresa doente e a Álvaro Coelho é uma empresa saudável” (A, ch. 

r. 18265 - 18450). 

 

B -  A Rede de Relacionamentos 

 

Em termos de rede vertical, há que analisar o que se tem vindo a passar quer 

com os clientes (nacionais e estrangeiros), quer com os fornecedores e concorrentes. 

Os responsáveis da empresa acreditam que têm vindo a desenvolver com os seus 

clientes uma verdadeira relação de parceria, o que lhe garantiria a permanência das 

mesmas a longo prazo, apostando em relações de cooperação e competência. “Nós 

fizemos muito trabalho conjunto com, por exemplo, a Sogrape, com a Aveleda” (AC, 

ch. r. 27421 - 27542). “Nós temos contratos formais mas sentimos que, da parte da 

Álvaro Coelho & Irmãos, há um parceiro” (S, ch. r. 6016 - 6110), “É uma relação muito 

estável e até já com uma certa amizade” (A, ch. r. 8473 - 8565). Não obstante, tem que 

se ter em atenção que, para os clientes, a escolha é sempre feita pela qualidade, ao 

afirmarem que “nós estamos sempre investigando e se houver outro inovando nós 

mudaremos de fornecedor” (MC, ch. r. 3744 - 3833). 

A estrutura que a ACI foi desenvolvendo ao longo do processo de 

internacionalização colocou-a numa posição privilegiada para a continuação do 

processo. Repare-se nas palavras do representante da Marqués de Cáceres que revelam 

que a escolha da ACI como fornecedor resultou da “investigação que fazemos a cada 

fornecedor, das exportações, do balanço, da sua capacidade de produção. É um 
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fornecedor que, se só tivesse o mercado português, nunca o teríamos como fornecedor 

da Marqués de Cáceres” (MC, ch. r. 3389 - 3606). 

A nível dos fornecedores, os responsáveis da empresa confessam não existirem 

relações de longo prazo, nem relações privilegiadas. Cada herdade vende a quem der 

mais, o que leva a que os fornecedores possam variar bastante. 

Em Santa Maria da Feira há uma associação que reúne as empresas da área das 

rolhas de cortiça. Porém, parece que os responsáveis da Álvaro Coelho & Irmãos não 

lhe reconhecem grande utilidade. As ligações existem, mas parecem ser disfuncionais. 

Na verdade, o facto de se situar no maior cluster de rolhas de cortiça nacional 

não traz consigo, na opinião dos responsáveis, grandes vantagens. Parece não existirem 

projectos conjuntos nem tão pouco grandes fluxos de informação. A grande vantagem 

prende-se com o facto de, também em Santa Maria da Feira, existir um centro 

tecnológico da cortiça, dedicando-se, em grande parte, à formação. A existência deste 

centro leva a que seja mais fácil contratar mão-de-obra especializada. As ligações da 

ACI ao centro levaram-na a participar num projecto (com outras seis empresas) de 

internacionalização respeitante aos Estados Unidos da América. 

 

C - Os Fundadores 

 

Quanto a características subjectivas, como dinamismo e visão, tudo indica que 

continuam presentes e a serem grandes impulsionadoras do desenvolvimento da 

empresa. Contudo, com o passar do tempo, a grande importância dos fundadores foi-se 

diluindo. Quer o conhecimento, quer os contactos e relações que trouxeram consigo 

foram transferidos para a ACI. As relações que eram meramente sociais (embora do 

âmbito profissional) passaram a organizacionais: “as pessoas que lá estão não são 

minhas conhecidas, são conhecidas da estrutura” (AC, ch. r. 78225 - 78315), “Eu acho 

que hoje, no mundo, fala-se na ACI, …, fala-se na empresa” (AC, ch, r. 79386 - 79469). 

No entanto, alguns clientes são da opinião que há ainda uma grande centralização por 
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parte dos empreendedores “O que eu acho que é o grande desafio para Álvaro Coelho é 

passá-la para uma segunda geração” (S, ch. r. 19560 - 19676). 

 

7.2.8 Resumo 
 

A evolução internacional da ACI pode ser dividida em dois períodos. O primeiro 

engloba a ida para o Chile, Argentina, Hungria e Bulgária; o segundo a partir daí. A 

primeira decisão de ida para um mercado externo resultou de um plano estratégico 

traçado pela empresa. Repare-se que se considera que, nesta fase a empresa é uma Late 

Starter, ou seja, que entra tardiamente num mercado internacionalmente integrado. 

Como não tem ainda dimensão e o produto não é inovador, a empresa não tem as 

ferramentas necessárias para fazer frente à concorrência nos maiores mercados que são, 

também, os mais próximos. Como os fundadores têm grande experiência por terem 

trabalhado durante muitos anos na maior empresa do sector, conhecem bem as 

vantagens e desvantagens de grande parte dos mercados internacionais, podendo optar 

por outros, que, embora mais distantes, estejam mais protegidos da concorrência. 

Houve, pois, uma grande influência das características da empresa (nova e de pequena 

dimensão), da rede horizontal (transmitindo a ideia de mercado global, por um lado e 

impedindo a ida para mercados mais próximos por outro) e dos fundadores (experientes, 

dinâmicos e com muitos conhecimentos técnicos e do mercado internacional).  

Numa segunda fase, a ACI já ganhou dimensão, sentindo-se então como mais 

uma empresa internacional no meio das outras, com recursos e competências para 

aceder a mercados maiores e mais sofisticados. 

De tudo isto parece resultar que, nos primeiros seis anos de existência, a empresa 

foi usando uma selecção tradicional, quer sistemática (Chile, Espanha, França e Itália) 

quer não sistemática (Argentina), uma selecção relacional (Hungria) e até uma selecção 

mista na Bulgária, consoante as situações e oportunidades.  
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Quanto ao modo de entrada nos vários mercados a empresa não tem vindo a ser 

muito criativa, notando-se uma especial preferência pela instalação de entrepostos 

comerciais, com variações apenas quanto à propriedade. Sendo assim, tem utilizado a 

chamada Regra Naif como forma de escolher o modo de entrada, ou seja, a decisão não 

é tomada mercado a mercado, é uma opção genérica quanto à internacionalização da 

empresa. Repare-se que os dirigentes parecem nunca colocar sob suspeita a bondade, ou 

não, desta opção. 

A empresa cresceu, tornando-se numa estrutura absolutamente integrada a nível 

internacional, que oferece um produto tradicional e que incorpora muita tecnologia na 

sua produção. As relações com os fornecedores não foram aprofundadas nem 

estabilizadas. Com os clientes tem um posicionamento muito diferente: as relações são 

estáveis e de longo prazo, baseadas, por um lado, na qualidade do produto/serviço e, por 

outro, na confiança. Os fundadores transferiram os seus conhecimentos e contactos para 

a empresa, embora continuem a ser decisivos na sua evolução. 

Convém notar que, ao contrário do previsto no modelo de análise, a ACI quando 

começa a internacionalização já tem uma base doméstica estável. Base esta que serve, 

desde logo, como garante de rendimento e de almofada caso algo corresse mal. Assim, 

neste caso as ligações nacionais da empresa, embora não sirvam nem para transmitir 

conhecimentos quanto ao mercado externo, nem para estabelecer contactos 

desempenham um papel fundamental na internacionalização. Outro factor que diminui o 

risco apercebido foi o uso das tecnologias de informação que melhoraram a 

monitorização à distância. Desta forma embora não tenha uma presença contínua no 

exterior, os responsáveis da empresa têm a percepção, em tempo real, do que se passa. 

O que por si só não constitui um impulsionador da internacionalização mas funciona 

como um facilitador. O facto de pertencer a um sector tradicionalmente exportador 

trouxe à empresa um problema adicional: nos mercados mais próximos e mais aliciantes 

teria que enfrentar um elevado nível de concorrência. Assim, a opção inicial recaiu 

sobre mercados menos explorados. 

Quanto aos fundadores estes não são jovens, nem têm formação superior. 

Contudo, têm um percurso construído, já acumularam conhecimentos específicos do 
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sector, conhecimentos técnicos, contactos e reputação. No fundo, quando criaram a 

empresa já estavam internacionalizados. 

Estes factores parecem ter sido fundamentais na decisão de para onde 

internacionalizar. Como os fundadores eram experientes sabiam quais os mercados onde 

a concorrência era muito agressiva e onde seria mais fácil penetrar. Como tinham uma 

reputação já estabelecida foi mais natural receberem propostas não solicitadas, em 

mercados que conheciam e que facilmente conseguiram avaliar. O uso das tecnologias 

de informação diminuiu a distância psicológica e a existência prévia de uma base 

doméstica transmitiu à empresa uma maior folga de actuação. 

A Figura 7.2 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 2 - Resumo da Internacionalização da ACI 
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7.3 Bluepharma – Indústria Farmacêutica, SA 
  

 

7.3.1 Breve Caracterização 
 

 

Nome da Empresa: Bluepharma – Indústria Farmacêutica SA 

Sócios fundadores: Paulo Barradas, Isolina Mesquita e Sérgio Simões                    

Ano de criação: 2001 

Área de actividade: indústria farmacêutica 

Peso das exportações no total das vendas: 67% (2007)                   

Volume de Negócios: 6 751 mil Euros (2006) 

Resultados Líquidos: 331 mil Euros (2006) 

Nº de colaboradores: 135 (2006) 

Site: www.bluepharma.pt 

  

 

 



 164

7.3.2 Datas mais Relevantes 
 

2001 

Fundação da Bluepharma. 

Aquisição de uma unidade fabril à 

Bayer, mantendo os postos de trabalho e 

know-how. 

2002 e 2003 

A Bayer é o único cliente. 

2002 

Criação de empresa de medicamentos 

genéricos. 

Presença, com stand próprio, na Pharma 

& Biotech Manufacturing – Exhibition 

& Conference. 

Estabelecimento de parcerias nacionais 

e internacionais, para investigação. 

Presença na 13ª CPhI, em Villipinte, 

Paris. 

2003 

Certificação integrada das normas ISO 

9001:2000, ISO 14001:1999 e OHSA 

18001. 

Contratos de fornecimento de 

medicamentos a multinacionais. 

Obtenção de um certificado EMAS. 

Presença na 14ª CPhI, em Frankfurt, 

Alemanha. 

2004 

Projecto de investigação científica 

premiado pela União Europeia – 

European Regional Innovation Award. 

Presença na 15ª CPhI, em Bruxelas, na 

Bélgica. 

2005 

Integração na Rede PMEs – Inovadoras 

COTEC. 

Primeira presença no Centro de 

Convenções da BIO 2005, em 

Filadélfia. 

Presença (5.º ano consecutivo) na CPhI, 

em Madrid. 

2006 

Término, com sucesso, de 5 projectos 

de desenvolvimento de medicamentos 

genéricos em parceria com empresas 

multinacionais do sector, 

perspectivando a sua comercialização à 

escala global para 2007. 

Aquisição de uma participação na 

Technphage, empresa de biotecnologia. 

Presença na CPhI em Xangai e na CPhI 

em Paris. 

2007 

Presença (integrada na PharmaPortugal) 

no BIO 2007, em Bóston (EUA). 

Participação da Missão Empresarial à 

Polónia, no âmbito do projecto 

PharmaPortugal. 
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Figura 7. 3– Esquematização da Evolução da Bluepharma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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7.3.3 Apresentação 
 

A Bluepharma é uma empresa do sector farmacêutico, sedeada em Coimbra, de 

capital 100% português. É meramente industrial não tendo qualquer “braço” comercial. 

Foi fundada em 2001, por uma equipa de três profissionais. O projecto foi 

dinamizado por Paulo Barradas que quando viu a noticia do fecho da unidade fabril da 

Bayer em Coimbra, pensou que isso seria uma grande perda para a terra e, por isso 

mesmo, tentou encontrar uma equipa consistente que pudesse dar continuidade ao 

projecto. Foi com esta equipa que concorreu à compra da fábrica. Durante três anos 

produziram apenas para o mercado nacional, produziam aspirinas para a Bayer Portugal, 

sabendo de antemão que ao fim deste tempo perderiam este cliente. 

Está inserida num sector industrial muito complexo, em que em cada etapa há 

um grande número de intervenientes. A Bluepharma começou por se dedicar apenas à 

produção, não fazendo nem desenvolvimento, nem comercialização. Contudo ao 

trabalhar para outras empresas apercebeu-se de como o sector funciona e passou a 

oferecer, também, desenvolvimento, conseguindo desta forma aumentar a margem de 

lucro, ao eliminar um intermediário. Actualmente, leva a cabo investigação, assentando 

essencialmente em estudos de formulação, com vista ao desenvolvimento de 

medicamentos e de novas terapêuticas que se possam traduzir em novas fórmulas 

farmacêuticas. Considera que o desenvolvimento é decisivo na sua competitividade, 

pois só este lhe garante a oportunidade de exclusividade na comercialização, a 

possibilidade de rentabilização com o licenciamento para vários clientes e a atracção de 

clientes para a área industrial. 

Neste momento a empresa tem dois parceiros alemães (que começaram por ser 

clientes) com quem trabalha, de forma a ir a montante na cadeia de valor o mais 

possível e com os quais projecta ir mais além nos mercados e tentar o mercado norte-

americano. 

Foi a primeira empresa portuguesa do sector farmacêutico a obter uma 

certificação integrada nas áreas da Qualidade, Ambiente, Saúde Ocupacional e 
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Segurança, sendo, também, a primeira empresa farmacêutica e a oitava do sector 

industrial, em Portugal, a obter um certificado EMAS (a mais exigente certificação na 

área ambiental a nível europeu). Ou seja, tem vindo a levar a cabo determinadas 

medidas com vista a aumentar a sua competitividade. Desde 2005 que integra a Rede 

PMEs – inovadoras COTEC. 

Exporta para 20 países (via agentes) posicionando-se como o maior exportador 

português de medicamentos, em percentagem do seu volume de produção. 

Criou uma spin off, a Bluepharma Genéricos, para a comercialização, em 

Portugal, de medicamentos genéricos, cuja quota de mercado, em 2006, era de 1.1% . 

A Bluepharma tem-se caracterizado pela capacidade de ir aprendendo, com os 

próprios erros, à medida que o tempo passa. Hoje em dia conseguiu transformar alguns 

clientes em parceiros estando a trabalhar no desenvolvimento de partículas com vista à 

sua oferta no mercado norte-americano. 

 

7.3.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

A Bluepharma começou por ser apenas produtora de medicamentos logo não 

pertencendo a um sector de elevada tecnologia, mas onde existem muitas exigências e 

especificidades. 

“Pelo facto de Portugal ser um mercado pequeno, como todos sabemos, nós 

achámos que tínhamos que nos internacionalizar rapidamente”. (IM, ch. r. 4100 - 4240). 

Quando foi à primeira feira internacional (Outubro de 2001), tinha pouco mais de meio 

ano o que implica que, muito nova se apercebeu da necessidade de ir para o mercado 

externo. A empresa tem uma cultura muito internacional pois, “nós só comunicamos em 
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inglês, mesmo nos documentos oficiais dentro do desenvolvimento são todos em inglês, 

consegui ter na empresa uma cultura de internacionalização clara” (SS, ch. r. 20915 - 

21086).   

Quando iniciou a internacionalização, e até porque já tinha sido conseguido pela 

Bayer, a unidade fabril já estava certificada com o código de boas práticas, sendo “uma 

das melhores fábricas que temos no país. Tem um nível de automatismo e equipamento 

muito sofisticado” (PB, ch. r. 8349 - 8461). “Tínhamos uma experiência a demonstrar, e 

com alguns parâmetros muito objectivos, já tínhamos desde 1984 um certificado de 

qualidade, certificado de boas práticas. Em 30 anos nunca tínhamos tido um lote 

retirado do mercado” (IM, ch. r. 12724 - 12 957).  

Logo nessa altura, mostrou ser uma empresa muito flexível, quer em termos de 

gestão estratégica ao ter a capacidade de se redireccionar várias vezes (começaram por 

auscultar o mercado nacional, tentaram o segmento de mercado das grandes 

multinacionais com grandes lotes e aperceberam-se que o caminho seria através dos 

genéricos); quer mesmo em termos de oferta de produção, ao produzirem vários e 

diferentes pequenos lotes, o que responde a uma exigência do mercado, “E portanto 

começou-se a exigir das empresas produtoras muito maior flexibilidade do que antes e, 

evidentemente, nem todas as fábricas estão preparadas para essa flexibilidade e nós 

também oferecemos isso” (SS, ch. r. 9586 - 9788).  

Embora não sendo uma empresa absolutamente assente nas novas tecnologias 

tem vindo a usar a Internet de forma acessória “demorei algum tempo na Internet à 

procura desses agentes, tentei identificar quem eram os actores, porque não os 

conhecia” (SS, ch. r. 6634 - 6759), e ainda, “as tecnologias são hoje fantásticas. O e-

mail para nós é a ferramenta número um. Porque internamente e externamente trocamos 

tudo e as distâncias encurtam-se muitíssimo, vãos pdfs e vêm. Portanto, trocamos tudo.” 

(PB, ch. r. 23740 - 23951). 
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B - A Rede de Relacionamentos 

 

Esta empresa pertence ao sector de produção de medicamentos, sector que não 

estava muito desenvolvido no país e em que havia muito pouca ligação entre as poucas 

empresas. Era já, contudo, um sector altamente exportador como se pode constatar pela 

análise do Quadro 7.4. 

Quadro 7. 4- Exportações do Sector Farmacêutico 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Milhões de Euros 24.5 37.5 56 61.7 62.7 

               Fonte: Apifarma 

A empresa, no seu início, e de acordo com a tipologia de Johansson e Mattsson, 

poderia ser considerada Late Starter. Ou seja, é uma entrante tardia num comboio já em 

andamento. Dessa forma, na sua rede horizontal, tentou estabelecer, desde o início, 

relações com outras empresas nacionais de forma a trabalharem juntas, contudo, 

segundo os responsáveis da empresa estas não surtiram qualquer benefício para a sua 

internacionalização: “Nós não bebemos nada para o mercado internacional em Portugal. 

Empresas portuguesas não houve ninguém que nos dissesse “Eh pá, façam assim! Vão 

por aquele caminho! Tentem aquele agente! Vão para aquele país! Zero! Zero!” (SS, ch. 

r. 34199 - 34400). 

Quanto à rede vertical, convém notar que, quando iniciou a internacionalização o 

relacionamento da empresa com a Bayer (única cliente) estava a chegar ao fim, mas 

podiam, contudo, usar o rótulo da “fábrica da aspirina”. Em termos de fornecedores a 

empresa manteve os da Bayer pois estes já estavam certificados. 

A empresa desenvolveu desde muito cedo relações com universidades, 

nomeadamente com a Universidade de Coimbra, onde Sérgio Simões é docente. Desde 

o início a empresa tem tentado manter fortes laços com a investigação, oferecendo todos 

os anos um prémio nessa área.  
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C - Os Fundadores 

 

Esta empresa foi fundada por uma equipa de três técnicos, liderada por Paulo 

Barradas.  

C1 - Características Objectivas 

A média de idades dos fundadores da ACI situava-se abaixo dos 35 anos, 

podendo, pois, ser considerada jovem. 

Em termos de formação académica todos têm formação superior e um dos 

elementos (Sérgio Simões) é doutorado em biotecnologia, uma das áreas a que se dedica 

a empresa. É, pois, uma equipa muito qualificada, tendo sido construída para o efeito. 

Cada um dos elementos foi integrado pela mais valia que poderia trazer ao projecto e 

não por qualquer relação de amizade ou de parentesco (embora Paulo Barradas e Sérgio 

Simões tivessem sido colegas na faculdade e fossem amigos). Foram escolhidos por 

serem “um conjunto de pessoas com valências diferentes que pudessem dar um 

diferente contributo ao plano de negócios” (SS, ch. r. 1112 - 1222). 

Isolina Mesquita já tinha grande experiência no sector, pois, durante muitos anos 

trabalhou na Bayer Portugal. Nas suas próprias palavras, “o grupo que comprou tem 

muitas e variadas competências era também interessante para eles alguém que tinha a 

experiência industrial” (IM ch. r. 3232 - 3362). O facto da empresa em que trabalhara 

ser alemã e de ter, inclusivamente, vivido por algum tempo na Alemanha, trouxe-lhe 

ainda a mais valia de ter um profundo conhecimento do funcionamento e da cultura 

germânica. Curiosamente a sua área de formação não tem qualquer ligação ao sector, é 

formada em Germânicas, o que a leva a falar fluentemente alemão e inglês. 

Paulo Barradas é o dinamizador de todo o processo. Formado em Farmácia, 

tinha, também, uma grande experiência ao nível da gestão dentro do sector pois era 

Presidente da Direcção de uma “grande empresa de distribuição farmacêutica que é a 

Farbeira (…) é uma cooperativa de distribuição de medicamentos” (PB, ch. r. 572 - 

735), contudo estava ligado ao sector comercial e esta é uma empresa industrial.  
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Sérgio Simões fez o doutoramento nos Estados Unidos da América, docente na 

Universidade de Coimbra tem fortes ligações à área da Investigação. Como estudou nos 

EUA teve necessariamente que lá viver e que falar inglês. 

C2 - Características Subjectivas 

Há duas características subjectivas que, parece, serem comuns aos três 

fundadores: são pessoas optimistas e confiantes, quer em termos pessoais quer em 

termos da própria empresa. Paulo Barradas afirma “Nós somos pessoas optimistas, 

pensamos que temos potencial” (PB, ch. r. 32366 - 32424) e “achávamos, também, que 

tínhamos uma empresa competitiva” (PB, ch. r. 43892 - 44031), vendo-se, também, 

como uma pessoa muito dinâmica pois “quando as coisas começam a estabilizar, lanço-

me em novos projectos” (PB, ch. r. 340 - 413) enquanto que para Sérgio Simões “[Paulo 

Barradas] tem um espírito empreendedor muito forte” (SS, ch. r. 431 - 471) 

C3 - Rede de Contactos Pessoais 

Sérgio Simões tem, certamente, várias ligações ao mundo académico, contudo 

nunca tal foi referido como representando uma vantagem para a empresa. O mesmo se 

passando em relação a Paulo Barradas e ao sector de distribuição e venda de 

medicamentos. 

Isolina Mesquita, por seu turno, como era directora de produção, estabeleceu 

alguns relacionamentos externos que poderiam ser, também eles, uma mais valia. “A 

nossa directora de operações era uma pessoa com muitos links internacionais fruto de 

ter trabalhado para a Bayer, portanto, na Alemanha e também com algumas ligações em 

Portugal” (SS, ch. r. 6885 - 7063), que foram úteis no início, para encontrarem agentes 

que possibilitariam o desenvolvimento da empresa.  

C4 - Capital Social 

Em termos de capital social dos fundadores nada foi referido, possivelmente 

porque não estavam ligados ao fabrico de genéricos. 
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7.3.5 Motivações 
 

A grande motivação para a internacionalização residiu no facto de não terem 

encontrado potenciais clientes no mercado nacional, pois, por um lado, era um mercado 

sem a dimensão necessária e, por outro lado, era um mercado hostil. “Tínhamos uma 

capacidade para dez milhões como um todo, eram os números que tínhamos. E então 

pensámos ‘Nós temos que ir lá para fora. Nós com o mercado nacional não temos 

qualquer hipótese!’” (PB, ch. r. 17812 - 18032). “No fundo, foi a necessidade… Como 

dizem os portugueses, “a necessidade aguça o engenho!”, nós reconhecíamos que 

tínhamos que ir” (IM, ch. r. 5286 - 5400). “A nossa primeira demarche foi fazer, em 

território nacional, uma visita a todos os nossos competidores e colegas, etc., na 

tentativa de anunciar: “Nós estamos cá de novo, vemos sempre o negócio no 

desenvolvimento de parcerias, temos um site impecável, onde é que nos podemos 

complementar?” Tentámos arranjar um negócio, primeiro aqui. Pelo menos tentámos 

ver o que é que nos rodeava. Não encontrámos nenhuma facilidade, encontrámos uma 

série de portas fechadas, as pessoas recebiam-nos, basicamente as visitas eram 

infrutíferas, daí nós não levávamos negócio!” (SS, ch. r. 3895 - 4468). 

 

7.3.6 Processo 
 

No início a empresa focalizou no segmento de mercado formado pelas grandes 

multinacionais, este veio, contudo, a mostrar-se já ocupado. Este sector já há muito 

tinha arrancado o que levou a que fosse dificílimo penetrar agora no espaço da 

concorrência. Para ser competitiva no mercado dos grandes lotes a empresa teria que ter 

um preço muitíssimo baixo, pois como este mercado é altamente regulamentado para 

concorrer à produção de determinado medicamento todos têm que cumprir as mesmas 

regras. Assim, o produto não se poderia diferenciar, na verdade, as outras empresas que 

já estavam no mercado é que eram diferenciadas pois eram já certificadas pelos seus 

clientes. Esta primeira escolha (que se veio a mostrar ineficiente) resultou da falta de 

conhecimentos da empresa em relação ao funcionamento do sector (a empresa não tinha 
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ainda experiência acumulada e não conseguiu encontrar apoio na rede). Também os 

fundadores não dispunham do saber necessário, Paulo Barradas vinha de distribuição de 

medicamentos a nível nacional, Isolina Mesquita da produção e Sérgio Simões da 

investigação. Contudo a empresa aprendeu, não desistiu e flexibilizou a sua oferta.  

A Bluepharma apercebeu-se, pois, que teria que oferecer algo diferente, para um 

segmento de mercado diferente onde já tivessem alguma vantagem competitiva. O facto 

da empresa ser flexível e estar disposta a fazer pequenos lotes valeu-lhe a entrada na 

produção de genéricos. Assim a primeira tentativa de internacionalização não foi 

completamente inútil, pois foi através dela que a empresa obteve os conhecimentos 

necessários para se redireccionar e internacionalizar. 

 

A – Início da Internacionalização 

Mercados 

A empresa não esperou que os pedidos chegassem até ela. Escolheu os países 

para os quais queria exportar de acordo com o tipo de mercado que os seus 

empreendedores entenderam seria o seu, “o mercado europeu é um mercado que paga a 

qualidade que temos, somos uma empresa com qualidade “ (PB, ch. r. 44562 - 44657). 

Foi através das feiras internacionais que conseguiram os primeiros agentes 

“estabelecemos uma relação com uma empresa alemã que foi através das feiras” (PB, 

ch. r. 28420 - 28495). Estes eventos foram, pois, um canal de divulgação privilegiado 

para a Bluepharma, servindo para estabelecerem ligações com os potenciais parceiros. 

Em termos de escolha de mercado externo, quando iniciou o seu processo de 

internacionalização a empresa optou por uma selecção de mercado que pode ser 

considerada tradicional sistemática em termos de grandes blocos regionais, pois a opção 

foi assumida como sendo o “mercado europeu”. Em relação ao país em que primeiro 

tiveram um agente resultou de uma abordagem relacional por parte da empresa numa 

feira internacional. 

Modo de Entrada 
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Assim, a internacionalização da Bluepharma tem sido feita, em grande medida, 

com o recurso a agentes e de uma forma bastante proactiva. Tentaram dar-se a conhecer 

através de um “trabalho importante, nomeadamente publicações em revistas 

internacionais, revistas que têm acesso ao top management dessas grandes empresas” 

(SS, ch. r. 8649 - 8800), com a ida a feiras: “a presença nos certames foi crítica. 

Tínhamos um stand, estávamos ali e isso atraiu algumas pessoas importantes” (SS, ch. r. 

8416 - 8528), “na verdade, começámos a ir às feiras, contactar clientes, apresentar a 

Bluepharma a vários potenciais clientes” (IM, ch. r. 4241 - 4354), “houve aquele 

trajecto, claro, que tivemos que dar-nos a conhecer. Na primeira, na segunda, 

provavelmente na terceira feira farmacêutica. Fomos conversando, com brochuras e 

com apresentação, falávamos com pessoas que passavam” (IM, ch. r. 11572 - 11880). 

“Ir às feiras internacionais foi uma aprendizagem fantástica, porque permitiu-nos 

perceber quem é que estava no mercado” (PB, ch. r. 25895 - 26013). “Nós temos alguns 

negócios directos, que não passaram pelos agentes, passaram pelas feiras, pela presença 

nas feiras” (SS, ch. r. 35482 - 35629).  

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

A decisão de quais os países em que os seus medicamentos estão presentes não 

está sobre o seu controlo, “mas agora diz-me os seus mercados são condicionados pelos 

mercados que esses parceiros têm? São, são porque eu preciso deles do ponto de vista 

comercial, não tenho braço comercial” (SS, ch. r. 34891 - 35070). A empresa negoceia 

com os agentes e estes apresentam propostas de produção à empresa. 

Em termos de modo de entrada nos mercados parece que a empresa nunca terá 

sequer posto em causa a bondade de se internacionalizar via agentes, nem tão pouco 

parece alguma vez ter colocado uma outra possibilidade. A empresa tem aplicado a 

Regra Naif, ou seja, tem utilizado para todos os mercados o mesmo tipo de entrada. 

 

7.3.7 Estrutura 
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Ao longo do processo de internacionalização a estrutura foi-se alterando, quer se 

tome como variável de análise a empresa, as relações ou os seus fundadores. 

 

A - A Empresa 

 

Naturalmente ao longo de todo este processo a empresa foi crescendo, passando 

a ser constituída por uma unidade fabril maior e mais voltada para o desenvolvimento 

científico. 

A Bluepharma deixou de ser uma empresa apenas produtora de medicamentos 

passando a funcionar em três vertentes: produção de medicamentos para outras 

companhias, produção e comercialização de medicamentos genéricos e prestação de 

serviços de Investigação e Desenvolvimento e registo de novos medicamentos. 

Ou seja, em termos de produto oferecem um serviço completo, assim quando se 

apresentam a um potencial parceiro podem afirmar que ““Fazemos tudo, desde o 

desenvolvimento analítico fazemos lotes piloto, fazemos um pacote completo”, e 

portanto, começámos a ver que isto era um factor de diferenciação, este é que era o 

factor de diferenciação!” (SS, ch. r. 16644 - 16883). 

Conseguiu adquirir conhecimentos técnicos específicos, “através da associação 

desses dossiers aprendemos a fazê-los mais depressa, porque vimos como os outros 

faziam. Aprendemos os canais. Aprendemos o que eram as empresas de 

desenvolvimento e fomos ter com elas” (PB, ch. r. 25170 - 25456). Conseguiu perceber 

e apreender como é que o sector funcionava “Aprendemos o negócio de pensarmos 

nestes termos: se queremos um dia ter produções, fidelizar algum cliente para a 

produção temos que estabelecer a relação numa etapa precoce da vida desse 

medicamento. Ou seja, temos que nós ajudar o cliente a desenvolver, porque depois ele 

fideliza. Se ele faz o desenvolvimento connosco passamos a conhecer o produto melhor 

do que ninguém e além do mais é o nome da Bluepharma que vai no tal dossier de 
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admissão às autoridades, ou seja, o cliente fica um bocadinho amarrado a nós” (SS, 

14302-14818). 

Os responsáveis da empresa acreditam que hoje a Bluepharma já tem um nome 

firmado, “apesar de sermos uma empresa pequena, não tenho dúvidas de que a 

Bluepharma é já conhecida. É conhecida bem na Alemanha, é conhecida em França” 

(SS, ch. r. 36364 - 36511), “ sentimos que já temos algum nome” (IM, ch. r. 4590 - 

4614), “há, na verdade, uma qualidade que é sentida, que eles reconhecem.” (IM, ch. r. 

9291 - 9355).  

 

B - A Rede de Relacionamentos 

Em termos de evolução do sector foi criada uma associação com vista ao 

desenvolvimento das exportações e ao apoio à internacionalização, a PharmaPortugal. 

Contudo, a empresa não tem aproveitado para, por exemplo, fazer parte dos stands 

institucionais nas feiras internacionais, pois, os seus responsáveis acreditam, que isso 

não seria positivo para a empresa, seria voltar atrás pois se já costumam ter um stand 

próprio não vêem razão para agora irem misturados. 

As relações dentro do sector, embora existam, na opinião dos responsáveis da 

empresa, em nada influenciaram o seu desenvolvimento internacional. Com os clientes 

internacionais têm relações estáveis que se têm vindo a aprofundar “às vezes dizem 

“Vamos começar com um projecto” e na verdade há empresas com quem já temos 

quatro projectos!” (IM, ch. r. 10780 - 10886), “nós alargámos, de facto, o nosso leque 

de contactos internacionais” (IM, ch. r. 7428 - 7497). Há, até, o caso de dois clientes 

com os quais fizeram uma parceria com vista à entrada no mercado norte-americano, 

“era um cliente, agora é um parceiro! Então nós identificámos um parceiro, temos dois 

neste momento, muito activos, curiosamente alemães” (SS, ch. r. 23133 - 23303). Por 

outro lado, a empresa foi desenvolvendo uma posição mais central na rede, tendo-se 

apercebido que ao fazer os lotes-piloto criava uma certa dependência do cliente em 

relação ao seu trabalho. Desta forma a empresa foi, também, assegurando mercado para 

o futuro. 
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C - Os Fundadores 

 

Os fundadores têm tentado capitalizar o relacionamento humano em proveito da 

empresa. Ou seja, aperceberam-se que todas as relações comerciais são intermediadas 

por relações pessoais, tendo apostado numa comunicação mais próxima, que se mostrou 

bastante positiva. Embora não se possa afirmar que as relações organizacionais 

passaram a amizade, pode-se afirmar que passaram a relacionamentos com rosto 

humano, “Eu acho que o bom relacionamento com as pessoas e a confiança que nós 

transmitimos foi muito importante” (SS, ch. r. 24280 - 24383), “a relação pessoal nunca 

se poderá sobrepor, nunca, à relação profissional. Mas é natural que havendo uma boa 

relação profissional que a relação pessoal tenha … somos seres humanos!” (PB, 50558 

– 50737). Ao longo do tempo os fundadores da empresa desenvolveram, de forma 

absolutamente consciente, uma grande competência social. 

 

7.3.8 Resumo 
 

Estamos perante um processo de internacionalização de uma empresa 

considerada Late Stater, em que, quer a empresa, quer a equipa de fundadores, têm por 

detrás uma lógica de competências. Repare-se que a empresa é nova mas com umas 

instalações fabris de grande dimensão e muitíssimo bem equipadas. A equipa de 

fundadores foi criada para o efeito, tentando responder aquilo que lhes pareceu serem os 

conhecimentos necessários nesta área. Contudo, quando a empresa se balança na 

internacionalização está em falta o conhecimento específico do funcionamento do sector 

e, por isso mesmo, numa primeira fase direcciona-se para um segmento de mercado 

bastante difícil de penetrar. Conforme a empresa vai adquirindo conhecimentos 

específicos dos mercados (por um lado, fruto da própria vivência da empresa, por outro 

lado, fruto da ida a feiras) redirecciona-se, apostando agora em mercados em que se 
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consegue diferenciar. Neste caso as feiras internacionais desempenharam um papel 

fulcral no desenvolvimento da empresa: 

� Ajudaram a empresa a tornar-se conhecida; 

� Ajudaram a empresa a conhecer os outros players do sector; 

� Ajudaram a empresa a acumular conhecimentos específicos quanto 

ao sector. 

A empresa ao longo do processo ganhou capacidade para, por um lado passar a 

oferecer genéricos em Portugal (passam a ter uma vertente comercial) e por outro 

ganhou capacidade (conhecimentos específicos do sector e da sua forma de 

funcionamento) para conseguir penetrar no mercado externo.  

Numa primeira fase da internacionalização, a selecção dos mercados pode ser 

considerada tradicional sistemática, os mercados foram escolhidos pelas características 

da sua procura. Há aqui, contudo, uma excepção, o mercado alemão, foi escolhido 

porque, além de ter características que julgavam importantes, pensaram que poderiam 

aproveitar as ligações prévias de Isolina Mesquita. 

Quanto ao modo de entrada nos mercado, e até porque em termos internacionais 

a empresa não tem capacidade comercial, a escolha foi sempre a mesma – 

internacionalizar via agentes, a empresa aplicou sempre a Regra Naif. 

Numa segunda fase, que está agora a começar, a escolha de um novo mercado, 

neste caso o norte-americano, foi feita por um parceiro que os direccionou, não houve, 

pois, de forma deliberada uma selecção nem do mercado nem do modo de entrada. 

Convém notar que na sua génese esta empresa não seria internacionalizada. Só 

depois de uma tentativa de aproximação ao mercado interno se aperceberam que não 

tinham espaço para se desenvolverem. De seguida a empresa pensou oferecer no 

mercado externo a produção de grandes lotes de medicamentos, contudo também não 

obteve o resultado pretendido. Esta primeira tentativa de internacionalização da empresa  

e a ida a feiras serviram como fonte de informação para a empresa que obteve 

conhecimentos sobre o funcionamento do sector a nível internacional. A 
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internacionalização rápida da Bluepharma só foi possível graças à sua grande 

capacidade de aprender com os seus próprios erros e adaptar-se. Repare-se que a 

empresa embora inicialmente tivesse como mercado alvo Portugal, escolheu um nome 

em inglês. 

Neste caso houve uma característica da empresa sem a qual não teria sido 

possível internacionalizar-se: a flexibilidade. A empresa por várias vezes conseguiu 

mudar de direcção, sendo também flexível na medida em que consegue produzir 

diferentes pequenos lotes. A pouca colaboração da sua rede organizacional 

desempenhou, também, um papel muito importante ao obrigar a empresa a procurar 

mercado fora do país de uma forma bastante activa. O dinamismo dos seus fundadores 

que foram tentando vários meios para darem a conhecer a empresa foi, também, 

fundamental. 

Nota-se que numa primeira fase a empresa andou um pouco à deriva, 

acumulando conhecimentos essencialmente sobre o funcionamento do sector e que está 

agora a passar para uma fase mais consciente do seu papel, oferecendo um pacote mais 

completo de forma a assegurar um relacionamento mais duradouro com os cliente. 

A Figura 7.4 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 4 – Resumo da Internacionalização da Bluepharma 
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7.4 Critical Software, SA 
 
 

 

 

7.4.1 Breve Caracterização 
 

Nome da Empresa: Critical Software, SA 

Sócios fundadores (núcleo central): João Carreira, Gonçalo Quadros e 

Diamantino Costa                    

Data de criação: 1998 

Área de actividade: Desenvolvimento de software para a indústria aeroespacial, 

telecomunicações e outros clusters 

Capitais Próprios: 3 945 mil Euros 

Peso das exportações total das vendas*: 62% (2007) 

Volume de Negócios: 14 015 mil Euros (2007) 

Resultados Líquidos: 1 641 mil Euros (2007) 

Nº de colaboradores: 279 (2007) 

Site: www.criticalsoftware.com 

 

* se se considerarmos o valor de turnover a clientes sedeados em Portugal cujo 

destinatário final se situa no exterior: 72%  
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7.4.2 Datas mais Relevantes 
 

1998 

Fundação da Critical Software. 

Início de actividade na incubadora do 

Instituto Pedro Nunes. 

Primeiro contrato com um cliente – 

Soporcel, SA. 

Prémio Melhor Plano de Negócios 

atribuído pela ANJE (Associação 

Nacional de Jovens Empresários). 

1999 

Lançamento do primeiro produto 

comercial, XceptionTM. 

Filial em San José, Califórnia, EUA. 

Primeiro contrato internacional, com o 

Jet Propulsion Laboratory, da NASA. 

Primeiros contratos em Angola, Angola 

Telecom. 

2000 

Primeiros contratos no sector espacial 

europeu. 

2001 

Primeiro contrato em Moçambique, 

Moçambique Telecom. 

2002 

Vendas para o mercado externo já são 

superiores às do mercado interno. 

2003 

Integração no programa de certificação 

ISO 9001:2000 Tick-IT. 

2004 

Nomeação de um representante 

britânico. 

Primeira empresa ibérica a receber a 

ISO 9001:2000 Certification Tick-IT. 

Organização da 4ª Conferência 

Internacional SPICE sobre Process 

Assessment and Improvement. 

Criação em Inglaterra da Critical 

Software Technologies, Ltd, com sede 

em Londres. 

2005 

Aposta na ideia “Network-in-a-box” 

para PMEs. 

2006 

Comercialização do Xception para a 

JAXA (Agência Espacial japonesa). 

2007 

Fornecedor preferencial da Microsoft 

(Microsoft Gold Certified Partner). 

Critical Links, spin off da Critical 

Software, estabelece-se nos EUA. 

Abertura de subsidiária na Roménia. 
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Figura 7. 5 - Esquematização da Evolução da Critical Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração Própria
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7.4.3 Apresentação 
 

A Critical Software foi fundada por três estudantes de doutoramento, em 1998, 

como spin off do Instituto Pedro Nunes e do Departamento de Engenharia Informática 

da Universidade de Coimbra. Está sedeada em Coimbra, com subsidiárias na Maia e em 

Lisboa e, fora do país, em São José (EUA), Londres (Reino Unido) e na Roménia, tem 

ainda agentes espalhados um pouco por todo o mundo. Esta empresa fornece soluções, 

serviços e tecnologias para os sistemas de informação críticos. 

A empresa é absolutamente internacional, quer no que respeita às vendas e ao 

desenvolvimento do produto, quer, ainda, no que respeita à política de recrutamento de 

pessoal. Está presente em mercados de todos os continentes, operando nos sectores da 

aeronáutica, banca, defesa, espaço, indústria, sector público e telecomunicações. 

Trabalha para clientes como a Agência Espacial Europeia, a NASA, a Infineon, a 

Marinha Portuguesa, Siemens, Soporcel, Vodafone Eutmetsat, EADS, Astrium, 

Chevron Texaco, Agusta Westland Helicopters, Agência Espacial Japonesa JAXA, 

NATO, DNV, COTEC, Alcatel ShangaiHai Bell e vários outros da Europa, Ásia, África 

e América. Tem, crescentemente, vindo a actuar na área dos sistemas distribuídos com o 

produto WMPI II. Esta aplicação é utilizada por empresas, universidades e laboratórios 

de I&D de ponta, como o MIT San Diego Super Computer Center, Deutsche Telekom, 

Chevron Texaco e Honeywell. A empresa exporta cerca de 70% do seu volume de 

negócios e investe 15% em investigação e desenvolvimento. 

É certificada pela ISO 9001:2000 Tick-IT (British Standard Institute), seguindo 

processos de qualidade de software rigorosos baseados nas normas ISO 15504 e ISO 

12207, tendo também obtido a certificação NATO AQA 2110. Foi a primeira empresa 

em Portugal a obter a exigente certificação de qualidade do Instituto de Engenharia de 

Software da Universidade de Carnegie Mellon. Recentemente, a Critical Software 

passou a ser certificada pelo prestigiado Software Engineering Institutte (EUA) com o 

nível de maturidade 3 do Capability Maturity Model Integration (CMMI), tendo sido a 
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primeira empresa em Portugal. No ranking “2006 Europe 500 Scoreboard”, publicado 

pela BusinessWeek, está classificada como a 209º empresa da Europa de mais rápido 

crescimento. Reinveste integralmente a riqueza que gera como política de estímulo à 

I&D, crescimento e desenvolvimento pessoal. 

Conta com cerca de 279 colaboradores com mais de 10 nacionalidades 

diferentes. Estes colaboradores incluem equipas de engenharia com um know-how 

sólido em termos de sistemas e tecnologias, bem como profissionais especializados no 

negócio dos clientes, 10% dedicam-se a tempo inteiro ao desenvolvimento de novos 

produtos e tecnologias.  

Criada em 2006, a Critical Links é um spin off da Critical Software para a 

comercialização do Edgebox, um produto que concorre a um mercado que abrange os 

35 milhões de PME a nível mundial e que se prevê vir a valer 2,6 milhões de dólares em 

2011. Esta empresa tem vindo a desenvolver uma rede de parcerias a nível global tendo 

assinado contratos com fabricantes de equipamento e fornecedores de serviços de 

telecomunicações nos Estados Unidos, Ásia, Europa e África. A Edgebox foi 

classificada como de “alto potencial” no mercado emergente dos dispositivos “Business 

gateway”, pelo analista de mercado independente InStat, foi também galardoada com os 

prémios “2007 Convergence product of the year” pela Techword, no Reino Unido e 

com o “2007 IP Innovation Award” dos TMC Labs nos Estados Unidos.  

 

7.4.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

Em termos de características da empresa parece interessante referir, neste caso, 

que a empresa nasce desde logo com uma pequena base doméstica. “Já tínhamos um 

cliente garantido. O trabalho que nós fizemos com a Soporcel era mais ou menos 

garantido, houve conversas informais nesse sentido, que iria continuar connosco” (DC, 
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ch. r. 10319 - 10516). Esta base doméstica permitiu, por um lado, que a Critical 

Software criasse a riqueza suficiente para se internacionalizar e por outro serviu de 

“fundo de garantia” caso algo corresse mal no mercado internacional. João Carreira 

refere que a atitude terá sido do género, “OK, vamos capitalizar algumas relações que 

temos com a indústria cá em Portugal, nomeadamente aquelas que trabalhámos através 

do Instituto Pedro Nunes (fazia o interface) isso já nos permite sobreviver” (JC, ch. r. 

10275 - 10480). “Entretanto eu tinha os contactos com a Soporcel e o João com a 

Siemens (era a MTel e logo a seguir passou a ser a Siemens), que eram duas 

importantes empresas com muitas necessidades e que em boa verdade confiavam em 

nós e que foram as grandes âncoras desta empresa, devo dizer.” (GQ, ch. r. 24348 -  

24636), “foram elas que permitiram que nós criássemos a riqueza suficiente para 

pormos a tal estratégia em prática” (GQ, ch. r. 24839 - 24945). Isto também é 

reconhecido pela própria Soporcel, “de facto a Critical sentia-se mais confortável por ter 

o apoio de uma empresa com a dimensão que tinha a Soporcel” (Sp, ch. r. 1706 - 1819), 

“terá servido, quase de certeza, como almofada, um certo conforto” (Sp, ch. r. 10731 - 

10796). 

Portugal é uma pequena economia pouco relevante em termos de procura de 

sistemas críticos, assim a empresa sabia que não seria sustentável dedicar-se ao mercado 

português. Na sua entrevista, Gonçalo Quadros referiu-se ainda à falta de ”brand 

nacional de natureza tecnológica” (GQ, ch. r. 11241 - 11290). A vocação internacional 

da empresa foi, pois, assumida desde a sua criação, não se justificando, na opinião dos 

fundadores, sequer, a sua existência se apenas se dirigisse para o mercado nacional. “As 

pessoas nunca teriam feito a Critical se não tivesse por base a ideia de internacional, 

colocando isso logo como ponto de partida” (RC, ch. r. 338 - 472). “Nós queríamos 

fazer algo diferente, tínhamos que trabalhar no mercado internacional, isso foi logo a 

nossa vontade” (JC2, ch. r. 948 - 1063), “Na verdade, é algo que nós sabemos desde o 

primeiro momento de existência, a Critical é um projecto global, vocacionada para o 

mercado global” (GQ, ch. r. 3224 - 3364). A empresa assume uma cultura internacional, 

desde logo e a começar pelo nome, pelo website e pela atitude: “o interessante era que a 

Critical tinha um nome em inglês, uma sonoridade que ficava bem em qualquer 

contexto” (DC, ch. r. 6076 - 6226), “no nosso plano de negócios isso não estava escrito, 

mas estava nas nossas mentes, não é? E Porquê? Porque todos tínhamos trabalhado em 
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equipas internacionais e sabíamos as vantagens que daí vinham. E se estávamos a olhar 

para o mercado internacional, desde logo fizemos o website em inglês e tudo em inglês 

(…) sempre que havia candidatos estrangeiros nós olhávamos com especial atenção” 

(JC, ch. r. 19846 - 20396).  

A empresa era muito pequena quando começou a internacionalizar mas, em 

termos financeiros, isso não representava um grande problema, pois “uma empresa de 

software tem essa particularidade, que não é preciso investimento em equipamentos, 

não há nenhum grande investimento inicial” (JC, ch. r. 18667 - 18818). Também ajudou 

o facto da empresa ter recebido um prémio, “ganhámos um prémio de negócios, o 

espaço de incubação que era o que nós precisávamos” (GQ, ch. r. 51310 - 51400). 

A Critical Software era também muito jovem em termos de idade dos seus 

colaboradores, assim, “porque é uma empresa muito nova, as pessoas saem da 

universidade são particularmente preparadas e estimuladas para aprender, ávidas de 

aprender” (GQ, ch. r. 19792 - 19973). 

Pertencendo a um sector altamente tecnológico, em termos de produto situa-se 

numa “área de excelência de investigação a nível mundial, mas de nicho” (DC, ch. r. 

2647 - 2711), “um nicho de mercado internacional em que nós éramos capazes, porque 

tínhamos melhor tecnologia ou competência que eles” (RC, ch. r. 2387 - 2508). Como 

afirma Gonçalo Quadros, “nós estivemos a trabalhar para os nichos globais, nesta 

primeira fase” (GQ, ch. r. 31023 - 31096).  

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Segundo Porter (1980) uma indústria define-se como um grupo de empresas que 

produzem substitutos próximos. Não existem em Portugal empresas que produzam 

substitutos próximos aos produtos/serviços da Critical Software, assim a empresa não 

poderá ter, desde logo, relações nessa área. 
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Contudo, desde o início, que a empresa mantém relações com várias 

universidades e, especialmente, com o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de 

Coimbra. Isto é particularmente importante visto esta universidade ter um dos melhores 

departamentos, “a nível mundial em termos de sistemas fiáveis” (RC, ch. r. 794 - 912). 

Em termos de clientes já tinha relações estáveis com a Soporcel e a Siemens, 

pois os seus sócios Gonçalo Quadros e João Carreira já lá tinham trabalhado, tendo 

transferido estes contactos para a empresa. Em termos de fornecedores, visto a empresa 

produzir software, estes não desempenham um papel importante, pois não existem 

grandes fornecimentos. 

 

C - Os Fundadores 

 

A Critical Software foi fundada por três estudantes de doutoramento, que se 

conheceram na faculdade e que se dedicavam à investigação de áreas complementares 

entre si. 

C1 - Características Objectivas 

Os empreendedores da Critical Software tinham 27, 28 e 31 anos, à data da 

criação da empresa, ou seja, podem ser considerados jovens. 

A equipa de fundadores é formada por três engenheiros que se conheceram na 

universidade em Coimbra, quando eram estudantes de doutoramento. Sendo assim, têm 

grandes conhecimentos em termos científicos, o próprio produto inicial resultou de uma 

investigação ligada aos doutoramentos. “E o doutoramento era numa área específica que 

é a área de sistemas críticos, que é a área de tolerância a falhas, sistemas que não podem 

falhar, sistemas que se falharem têm grandes consequências em termos de perda de 

vidas humanas, ou perdas financeiras, etc., na área de toda a tolerância a falhas em 

geral, e é aí que nasceu! É daí que vem a competência chave da Critical que levou 

depois à criação da Critical” (JC, ch. r. 2048 - 2466), “havia também uma 
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complementaridade. O Gonçalo estava numa área mais de redes, mais de networking, e 

nós estávamos numa área de Fail Tolerance e Bad Systems. São questões mais técnicas, 

mas enfim domínios diferentes mas complementares e ambos são importantes na área 

de tolerância a falhas para desenvolver negócio.” (JC, ch. r. 52097 - 52318).  

 Convém ainda referir a grande mobilidade referida por João Carreira, que, 

quando esteve a trabalhar na indústria andou por vários países e que, posteriormente, fez 

o doutoramento distribuído por Coimbra, Amesterdão e Edimburgo. Também Gonçalo 

Quadros refere que quando esteve na Soporcel “o projecto era um projecto 

internacional, a empresa gestora era uma empresa finlandesa, a empresa que instalou os 

sistemas era uma empresa norte-americana” (GQ, ch. r. 18000 - 18244). Estes 

fundadores tinham pois experiência de trabalho internacional. 

Aquando da criação da empresa, uma das debilidades que a equipa de 

empreendedores reconheceu situava-se ao nível da gestão, nenhum deles tinha formação 

ou experiência nessa área. Para ultrapassar esta limitação um dos membros da equipa 

foi fazer um Master on Technologies Comercialization que era organizado pela 

Universidade do Texas, em Austin, em colaboração com a Universidade de Lisboa (com 

o Instituto Superior Técnico) e com a Universidade de Washington. Sendo assim pode-

se afirmar que os fundadores possuíam grandes conhecimentos a nível técnico ao qual 

juntaram uma formação em gestão comercial de tecnologia.  

C2 - Características Subjectivas 

A equipa central da Critical Software é formada por três engenheiros, dois dos 

quais em determinada altura abandonaram a carreira que, quer num caso quer no outro, 

corria bem para se lançarem no doutoramento. Podemos a partir desta opção considerar 

que são pessoas com um baixo nível de aversão ao risco, abertas à mudança ou nas 

palavras dos próprios têm “essa capacidade de ser disruptivo e de olhar as coisas de uma 

maneira completamente diferente” (GQ, ch. r. 6411 - 6509).  

O facto de ter havido um negócio anterior, baseado num artigo que saiu numa 

revista de grande difusão, provocou um adicional de confiança, levou-os à certeza de 

que eram capazes não só de terem a empresa mas eram capazes de vender para o 
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exterior. Os fundadores quando começaram a empresa e a internacionalização estavam, 

pois, extremamente motivados, estavam extremamente auto confiantes, “somos bons 

neste domínio, fizemos aqui uma coisa a brincar e afinal tivemos um grande sucesso. 

Imagina agora se fizéssemos uma coisa a sério!” (JC, ch. r. 8156 - 8320), embora 

Gonçalo Quadros refira que “nunca fui uma pessoa muito auto confiante” (GQ, 6889 – 

6933). “Mas o João tem esse espírito fantástico, é muitíssimo empreendedor, com uma 

autoconfiança fantástica” (GQ, ch. r. 8929 - 9099). 

Gonçalo Quadros refere em relação a João Carreira durante a entrevista que “eu 

julgo que ele é muitíssimo inteligente, ele viu perfeitamente antes de nós que havia ali 

um certo mix de competências entre nós que ele tinha que saber usar” (GQ, ch. r. 14592 

- 14797) e ainda que possuía “ aquela capacidade de primeiro que tudo e do que todos 

identificar – é por ali que nós vamos” (GQ, ch. r. 49041 - 49133). Também para a 

Soporcel “eles têm alguma facilidade de prever o que vai acontecer, quer do ponto de 

vista de crescimento da empresa (…) quer dos negócios” (Sp, ch. r. 13980 - 14134). 

Pode, pois, considerar-se que os fundadores têm uma excepcional capacidade de visão. 

Em termos de atitude, tiveram sempre grandes preocupações com a investigação 

e o desenvolvimento tecnológico, podendo pois serem considerados empreendedores 

técnicos. 

C3 - Rede de Contactos Pessoais 

Em termos de capital relacional esta empresa aposta na sua utilização e 

desenvolvimento. Os fundadores desta empresa eram investigadores, as conferências em 

que participaram e os seus artigos espalharam o seu nome através do mundo. Quando 

iniciaram a Critical Software já tinham ligações estabelecidas através da passagem de 

dois deles pela indústria, através da formação académica espalhada internacionalmente 

e através de outras ligações sociais. Pelo número de vezes que, durante as entrevistas, os 

fundadores da empresa referem que utilizaram contactos, principalmente quando 

referem a forma como obtêm informação, pode-se intuir que os fundadores desta 

empresa têm uma grande rede de contactos prévia. “E o doutoramento acabou por me 

dar um networking, uma rede de contactos muito boa” (JC, ch. r. 1705 - 1800), 

“Também utilizámos muito, inicialmente, a rede de contactos que tínhamos, que era 
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internacional, lá está, dos projectos que estávamos envolvidos que eram internacionais” 

(JC, ch. r. 27533 - 27698). “eu tinha os contactos com a Soporcel e o João com a 

Siemens” (GQ, ch. r. 24360 - 24405). 

C4 – Capital Social 

É de destacar, em termos de capital social, os fundadores Gonçalo Quadros e 

João Carreira. Antes de irem fazer o doutoramento estiveram a trabalhar um na 

Soporcel e o outro na MTel (actualmente Siemens). Tudo leva a crer que aí tenham 

criado uma imagem de competência, visto os seus antigos empregadores terem sido os 

primeiros clientes da empresa. Contudo, perante a banca o facto de serem doutorandos 

não era visto como algo positivo. 

 

7.4.5 Motivações 
 

Embora haja motivações específicas para cada um dos mercados, há dois 

grandes factores que servem de motivação para a internacionalização. Por um lado, 

Portugal tem um mercado pequeno e pouco qualificado que não justificaria, por si só, a 

existência da empresa, por outro lado mesmo este mercado não estaria a salvo da 

concorrência. Sendo assim a opção passou por competirem desde o início no mercado 

global o que, na opinião dos fundadores, os obrigaria a incluírem-se no grupo dos 

melhores. “Porque o mercado nacional era pequeno, não tinha clientes para a área que 

nós nos tínhamos especializado e a nossa aposta era tirar partido do know-how que 

tínhamos na área de tolerância a falhas para desenvolver negócio” (JC, ch. r. 52097 - 

52318). “Era uma questão central, não nos passava pela cabeça trabalhar só para o 

mercado nacional que é um mercado pequeno, pouco qualificado” (JC2, ch. r. 808 - 

941). “E depois, talvez mais importante ainda que tudo o resto, porque é, de facto, 

determinante, é decisivo para a atitude que se queria desenvolver com o nascimento de 

uma empresa como a Critical, é que nós queríamos competir com os melhores, 

sabíamos que estávamos num mercado que é global. … Não há qualquer tipo de 

barreiras ou obstáculos, não há qualquer tipo de canto para onde pudéssemos fugir. E, 
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portanto, nós tínhamos que, desde o princípio e de forma decidida, avançar para 

competir com os melhores, aprender com os melhores na perspectiva de podermos ser 

melhores” (GQ, ch. r. 631 - 1448) 

Quanto às motivações específicas de cada mercado passam por agradar a clientes 

(subsidiária nos Estados Unidos) e transmitir mais credibilidade (subsidiária em 

Londres). 

 

7.4.6 Processo 
 

A – Início da Internacionalização 

Mercado 

Desde a sua criação, dado o tipo de produtos que desenvolve, a Critical Software 

tinha a noção de que teria que ser uma empresa internacional, contudo a primeira 

iniciativa de internacionalização não foi sua. A empresa respondeu a uma proposta de 

um potencial cliente, tendo apenas que tomar a decisão tipo “go – no go”. Este 

conhecimento resultou da divulgação de um artigo académico escrito por dois dos 

sócios da empresa. “Fomos contactados pelos tipos da NASA que estavam interessados 

numa tecnologia de injecção de falhas que tinha a ver com testes de sistemas críticos” 

(GQ, ch. r. 11316 - 11465).  

 

Modo de Entrada 

A Critical Software quando entrou para o mercado norte-americano, não pode 

optar quanto à forma de entrada. A proposta da NASA tinha praticamente implícito que 

teriam que montar uma empresa nos Estados Unidos. Ou, como refere na entrevista 

Gonçalo Quadros “ a ida para a Califórnia foi meramente instrumental, não foi 

estratégica de facto” (GQ, ch. r. 33878 - 33929) e, nas palavras de João Carreira, “é 

muito complicado trabalhar nesta área, nos Estados Unidos se não for uma empresa de 
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direito americano” (JC, ch. r. 30798 - 31013). A empresa teve que decidir se aceitava ou 

não a proposta da NASA, o que implicava desde logo aceitar “criar uma empresa nos 

Estados Unidos” (DC, ch. r. 18673 - 18735).  

 

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

Mercados 

A partir desta primeira experiência a empresa adopta uma outra atitude mais 

activa em relação ao mercado externo. Assim, logo em 1999, tenta fazer aproveitar a 

proximidade cultural existente entre Portugal e os PALOP para se internacionalizar para 

Angola. Contudo, este era ainda um mercado muito pouco maduro, com uma procura 

pouco desenvolvida para este tipo de produtos. Posteriormente a Critical Software 

começa a exportar para Moçambique.  

Por outro lado, Portugal é membro da ESA (European Space Agency) desde 

2001, o que criou um acesso privilegiado das empresas portuguesas aos concursos 

lançados por esta agência. A Critical Software de imediato reconheceu esta 

oportunidade e levou a cabo um exaustivo trabalho interno de levantamento de 

informações. Nas palavras de João Carreira “depois de fazer alguma investigação no 

site deles, percebi que havia uma mesma área, equivalente àquela que nós estávamos a 

trabalhar com a NASA” (JC2, ch. r. 3935 - 4109). Aqui o cliente teve um papel muito 

importante, a decisão foi tomada e estudada tendo por base as necessidades de um 

cliente concreto. 

É interessante notar que em relação à integração de Portugal na ESA e posterior 

desenvolvimento de relações com esta empresa, Gonçalo Quadros referiu-se a terem 

sorte, contudo neste caso assiste-se a um processo de reconhecimento de oportunidades 

e de adaptação da empresas para melhor as aproveitar.  

O processo de decisão em relação à implementação de uma subsidiária em 

Inglaterra é completamente distinto destes. “Quando nós questionávamos “Vamos para 

Espanha?”, começámos a olhar para os números, “mais vale ir directamente para 
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Londres”” (GQ, ch. r. 39392 - 39513), “para consolidar uma posição mais interessante 

naquele que é o mercado mais maduro na Europa que é o mercado inglês” (GQ, ch. r. 

39168 - 39284). 

Modos de Entrada 

“Uma boa parte do nosso negócio novo, que fomenta, que alimenta o nosso 

crescimento é negócio que nós conseguimos em concurso” (GQ, ch. r. 25501 - 25694), 

o que implica que o modo de entrada no mercado esteja desde logo predefinido. Ou 

seja, na sua grande maioria, o processo de decisão é integrado, a empresa apenas tem 

que escolher ir ou não ir. Acresce ainda que, como o produto é um produto de nicho, 

com um número relativamente limitado de potenciais clientes não, há sequer a 

possibilidade de escolher os clientes, as escolhas são feitas entre concorrer ou não e 

tudo o resto já está definido. 

No Reino Unido a empresa começou com um baixo nível de comprometimento 

aumentando-o à medida que o projecto se desenvolve. “Nós tínhamos uma série de 

oportunidades em UK que estávamos já a explorar, mas achámos que podíamos ir mais 

longe se envolvêssemos alguém local, com conhecimento do mercado. Estamos a falar 

do mercado aéreo-espacial e defesa. De maneira que, primeiro contratámos uma pessoa 

em UK. Contratámos, no início só numa base de comissão, com retailing e comissão, 

portanto uma coisa sem grande comprometimento. Críamos a Critical SoftTechnologies 

UK, começou por lá estar virtual em Londres e depois passado algum tempo, à medida 

que íamos tendo mais pessoas lá em U.K., mudámos para o Technologies Park, agora 

tem para aí umas doze pessoas, duas delas são inglesas, o Bryan e o Peter e depois os 

outros são portugueses deslocados.” (JC, ch. r. 32125 - 32538). 
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7.4.7 Estrutura 
 

A - A empresa 

 

Ao longo do tempo a empresa foi-se desenvolvendo, alterando algumas das suas 

características iniciais. 

A Critical Software é multicultural, o que resultou de começarem muito cedo a 

“atrair pessoas dos mais diversos mercados geográficos e isso seria o primeiro passo 

para construir um contexto que facilitasse a presença nos mais diversos mercados. 

Portanto começámos a procurar canais através dos quais pudéssemos trazer pessoas dos 

mais diversos países” (GQ, ch. r. 21247 - 21521), “canadian born portuguese devem ser 

para aí uns 5, depois também portugueses nascidos nos Estados Unidos, depois 

estrangeiros temos chinês, inglês, romeno, alemão, indonésio, indiano, dinamarquês, 

são uma série de nacionalidades, depois posso contabilizá-los todos, brasileiros, temos 

uma série de brasileiros” (JC, ch. r. 22674 - 22991). 

É uma empresa com “boas práticas instaladas” (GQ, ch. r. 29674 - 29700) e com 

certificações muito importantes: 

� ISO 9001:2000, 

� TickIt (interpretação restritiva da ISO 9001:2000 do Governo do 

Reino Unido), 

� ISO 12207 – Software Life-Cycle Process,  

� ISO 15504 (SPICE – Software Process Improvement and Capability 

Determination), 

� CMMI, nível 3, atribuída pelo Carnegie Mellon Software 

Engineering Institute, 

� NATO AQAP 2110 e AQAP 150. 

� EN 9100:2003 e EN 9006. 



 196

Tem boa reputação a nível internacional, “na área aeroespacial e de defesa nós já 

adquirimos credibilidade” (JC, ch. r., 39163 - 39225), sendo bem vista pelos seus 

clientes, “estou a dizer que eles é que criaram a estrutura que é ágil, que é flexível, que é 

móvel, que é competente tecnicamente” (S, ch. r. 14764 - 14900). “e depois, de facto, 

cada cliente é um cartão de visita, cada projecto que se ganha é mais um projecto que 

ajuda a reforçar a nossa imagem num determinado sector.” (DC, ch. r. 31907 - 32070). 

Tendo também acumulado algum conhecimento sobre internacionalização, “foi 

sendo adquirido à medida do tempo. À medida que nós contactávamos com mais 

clientes e começámos a estudar melhor os clientes e entretanto fomos conhecendo 

melhor o mercado. Mas foi um processo gradual, ainda hoje estamos a aprender. É um 

processo contínuo” (JC2, ch. r. 1282 - 1571). 

Com a criação da Critical Links passou a “produzir tecnologia para o mercado 

global, produzir tecnologia para o mercado de massas” (GQ, ch. r. 29888 - 29975).  

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

A posição da empresa na rede alterou-se bastante. Neste momento mantém 

relações com algumas empresas portuguesas “são empresas que trabalham no mercado 

internacional. É a Altitude que praticamente só exporta, é a Number Five, que também 

só exporta, portanto são essas” (JC, ch. r. 40729 - 40892), “ajudamo-nos muito. Com a 

Altitude temos feito por vezes workshops. Ainda no ano passado fizemos um muito 

interessante sobre Product Management, como é que eles fazem o product chanel 

management, como é que gerem os canais dele e como é que nós gerimos o nosso, 

como é que podemos aprender um com o outro” (JC, ch. r. 41056 - 41377). E, em 

termos internacionais, “hoje já temos uma série de contactos que exploramos, que nos 

obriga a viajar imenso mesmo, mas é mesmo assim, que nos faz estar no centro das 

coisas” (JC, ch. r. 26494 - 26637). “Aéreoespacial e defesa é uma em que nós depois de 

muita luta em que andámos a bater, é um sector com muitas barreiras à entrada, 
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entrámos no meio, no clube, entre aspas. E depois de estar no meio é muito mais fácil 

porque conhecem-se oportunidades, sabemos onde é que vão surgir as oportunidades 

daqui a dois anos, posicionamo-nos já, agora. Fazemos as parcerias certas ou os 

consórcios com as empresas dos países certos para ganhar, é completamente diferente, 

não é? Mas isso é uma coisa que se constrói, que se constrói ao longo do tempo, é uma 

coisa valiosíssima!” (JC, ch. r. 23914 - 24563). Isto demonstra um posicionamento 

muito mais central na rede. “Depois de conhecer os clientes e o mercado, sabe-se o que 

vai acontecer daqui a um ano, digamos, e então prepara-se para isso” (JC2, ch. r. 11841 

- 11974). 

Em termos de clientes nacionais, embora as relações se mantenham estáveis, já 

não são tão importantes, visto a empresa ter também desenvolvido uma base 

internacional. O número de contactos alargou-se imenso, o que foi acontecendo 

naturalmente, como explica João Carreira através de um exemplo, “depois envolvemo-

nos nesse projecto que era um projecto pequenino, mas tinha não sei quantos parceiros, 

além da Alcatel era, imagine, a DNV sueca e começámos a conhecer as pessoas da 

DNV” (JC, ch. r. 29360 - 29550). 

Relações que acabam por se tornar estáveis no tempo, “depois de se estar num 

consórcio bem sucedido, tendencialmente a relação vai ter de se aproximar outra vez. 

Há um, a ESA lança um bid, ou uma organização qualquer lança um bid e há um 

telefonema “Pá apareceu isto, o que é que vocês acham?”” (GQ, ch. r. 31023 - 31096). 

“Tipicamente a nossa relação com um determinado cliente não se esgota num projecto, 

contínua. E isto porquê? Porque o cliente passou a confiar em nós” (GQ, ch. r. 25178 - 

25318). O que torna os processos mais simples, “Se eu tenho, o problema é uma 

empresa nova e eu só tenho o nome de uma pessoa que sei que está naquela posição no 

organograma há todo um discurso e uma imagem que é preciso criar. Se é uma pessoa 

com quem trabalho há quatro ou cinco anos é muito mais fácil chegar ao que é preciso, 

não é? Em vez de serem quatro ou cinco reuniões, uma conversa telefónica chega” (DC, 

ch. r. 39200 - 395667).  

As relações com as faculdades continuaram e aprofundaram-se, “tentamos 

estabelecer relações de proximidade com as universidades. Existe uma excelente relação 
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com Coimbra, obviamente. Procuramos desenvolvê-las com outras universidades, 

sempre que há oportunidade de participar numa conferência, procuramos estar atentos. 

Convidamos as pessoas a virem cá, tipicamente fazem uma apresentação do que estão a 

fazer” (GQ, ch. r. 54115 - 54465). Está a desenvolver projectos com a Aachen 

University, Budapest University of Technology and Economics, Concordia University, 

Consorzio Ferrara Ricercha, Fraunhofer FOKUS, INESC Porto, Instituto Politécnico de 

Coimbra, Instituto Politécnico do Porto, KTH Royal Institute of Technology, LAAS-

CNRF, National ICT Australia (University of New South Wales), SICS, Software, 

SpaceBel, Surelog, Technican University Friedrich-Alexander, Technical University 

Valencia, Technofi, TU Berlin, University College London, University of Cantabria, 

University of Chalmers, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, University 

of Ottowa, Universidade do Porto, University of Surrey e VTT. Ou seja, a Critical 

Software também se internacionaliza através das relações de investigação. 

 

C - Os Fundadores  

 

Em termos de fundadores parece ter havido, essencialmente, um enriquecimento 

da rede de contactos pessoais. Mesmo porque “há relações pessoais de aproximação 

entre as equipas, entre as empresas que depois tem tendência a condicionar o que depois 

vai acontecer para a frente” (GQ, ch. r. 26470 - 26621). E as relações tornam-se mesmo 

pessoais e então isso é uma vantagem muito grande, como os americanos dizem – is all 

about building relations!” (JC, ch. r. 25260 - 25399), ou seja, “Há, portanto, digamos, 

clientes que a gente já conhece de há longa data. Já fez tantos projectos, que passam, a 

fazer parte do nosso núcleo de amizades” (DC, ch. r. 38554 - 38718). 

Em termos estruturais a característica que mais sobressai nestes empreendedores 

é, pois, a grande capacidade de desenvolverem relações pessoais, quer a nível nacional, 

quer a nível internacional, podendo considerar-se que possuem um elevado nível de 

competência social. 
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7.4.8 Resumo 
 

A Critical Software é uma empresa de alta tecnologia que começou a sua 

internacionalização desde a sua criação. Os seus fundadores são três engenheiros, dois 

deles doutorados, com grandes conhecimentos técnicos e com uma mentalidade 

internacional. Embora no início a rede de contactos da empresa não fosse muito rica, os 

empreendedores tinham uma rede de contactos pessoais relativamente vasta que os 

ajudou no desenvolvimento internacional da empresa. Os primeiros mercados 

internacionais em que a empresa esteve presente foram, quase simultaneamente, a 

Alemanha e os Estados Unidos da América. O primeiro resultou de um contrato 

celebrado com a Siemens Portugal, mas em que o cliente era a casa mãe. Embora este 

primeiro contacto viesse a facilitar a evolução das relações com a empresa alemã, o 

certo, é que o contrato resultou da relação pessoal do João Carreira com a Siemens 

Portugal, não tendo sido, portanto, um negócio internacional em absoluto. Pode-se 

assim afirmar que o primeiro cliente internacional foi, de facto, a NASA (North 

America Spacial Agency). O primeiro cliente resultou do facto da informação fluir nas 

redes, o mundo académico é altamente internacionalizado e, assim, mais facilmente um 

produto inovador se dá a conhecer. 

Repare-se, contudo, que ainda no mesmo ano (1999) a Critical Software assinou 

um contrato com a Angola Telecom e mais tarde com a Moçambique Telecom, 

parecendo haver aqui uma tentativa de aproveitamento de uma certa proximidade 

cultural. Entretanto foi mantendo relações com outros países europeus, tendo, por 

exemplo, em 2001 começado a trabalhar para a ESA (European Spacial Agency). Em 

2006 começa a trabalhar para a JAXA (Agência Espacial Japonesa), o que segundo os 

próprios dirigentes lhes daria uma certa abertura em relação ao mercado asiático. 

Pela análise das referências aos clientes feita no site oficial da empresa vemos 

que está presente em países tão diferentes como Alemanha (Deutsche Telekom A. G., 

Quimonda e Siemens A. G.), Angola (Angola Telecom), Austrália (National ICT 

Australia – University of New South Wales), Bélgica (Universoty of Leuven), Brasil 
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(Instituto Superior de Pesquisas Espaciais, INPE), Estados Unidos da América (E2C 

Consulting, Gerontology Research Center, Honeywell Space Systems, IBM, MIT e 

NASA), França (EADS France, MBDA France), Itália (Instituto Supeiore di Sanità, 

Consorzio Ferrara Ricercha), Japão (Daikin Industries Ltd e a JAXA), Moçambique 

(Telecom Moçambique), Noruega (Det Norske Veritas), Singapura (Nanyang 

Technological University) e na Suécia (FOI – Swedish Defense Research), por 

exemplo. 

Em termos de comprometimento, se este medir a dependência da empresa face 

ao exterior, teremos que concluir que esta empresa já nasceu altamente comprometida 

pois o mercado nacional não é relevante, logo toda a sua evolução dependia do mercado 

externo. 

Repare-se que a grande evolução tecnológica leva a que se possam criar 

empresas meramente virtuais, como é o caso da empresa em San José. Tirando este 

ponto, que é meramente formal, vemos uma empresa que começa por apenas exportar, 

passa, a partir de certa altura, a ter um centro de comercialização em Londres, criando, 

só mais tarde, um centro de desenvolvimento na Roménia. 

Com o desenvolvimento internacional a empresa ganhou credibilidade e 

tamanho. Hoje em dia é uma empresa reconhecida em determinados sectores, por um 

lado porque tem uma lista de clientes que lhe transmite uma certa reputação e, por 

outro, porque tem muitas certificações prestigiadas.  

Conseguiu uma posição mais central na rede o que a leva a ter acesso mais 

rápido a determinado tipo de informação e a possíveis parceiros. Os seus 

empreendedores estão altamente empenhados com a empresa investindo na criação de 

contactos que servirão como catalizadores de negócios futuros. 

Convém notar, contudo, que a decisão de quando começar a sua 

internacionalização, para onde e como não partiu da empresa, foi meramente 

oportunística. Em relação a estes fundadores é de notar a grande preocupação de se 

dotarem de todos os conhecimentos que julgaram necessários para o desenvolvimento 

da empresa. Assim, parece que já tinham construído o caminho (angariado clientes 
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nacionais, acumulado conhecimento internacional e estabelecido contactos) que depois 

a empresa percorreu mais facilmente. 

A Figura 7.6 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 6 – Resumo da Internacionalização da Critical Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•B
as

e 
D

om
és

tiv
a

•P
ro

du
to

 In
ov

ad
or

•P
eq

ue
na

•N
ov

a

•T
ra

ba
lh

ad
or

es
•C

on
he

ci
m

en
to

s 
de

 M
K

T
•C

on
he

ci
m

en
to

s 
de

 In
te

rn
et

•C
on

fia
nt

es

•R
el

aç
õe

s 
co

m
 

U
ni

ve
rs

id
ad

es
•E

ar
lie

r
S

ta
rt

er
•C

lie
nt

es
 tr

an
sf

or
m

ad
os

 e
m

 
pa

rc
ei

ro
s

•I
nt

eg
ra

da
 n

o 
m

ei
o

•R
ep

ut
aç

ão
•C

om
 c

on
he

ci
m

en
to

 d
o 

fu
nc

io
na

m
en

to
 d

o 
se

ct
or

•C
om

pe
tê

nc
ia

 S
oc

ia
l

•C
on

fia
nt

es

P
ro

po
st

a 
N

ão
 

S
ol

ic
ita

da
P

ar
tic

ip
aç

ão
 e

m
 

co
nc

ur
so

s 
at

ra
vé

s 
de

 P
ar

ce
ria

s

E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

da
 A

m
ér

ic
a

R
es

to
 d

o 
M

un
do

In
ve

st
ig

ad
or

es

D
in

am
is

m
o 

e 
C

on
ta

ct
os

 d
o 

E
m

pr
ee

nd
ed

or

A
pr

en
di

za
ge

m

E
xp

an
sã

o
R

ed
es

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 In
ic

ia
is

P
ro

ce
ss

o
E

st
ru

tu
ra

P
eq

ue
ne

z 
do

 
M

er
ca

do
 In

te
rn

o

C
re

di
bi

lid
ad

e

S
ub

si
di

ár
ia



 203

7.5 Edigma.com 
                                                                             

 

7.5.1 Breve Caracterização 
 

Nome da Empresa: Edigma.com – Gestão de Projectos Digitais S. A.  

Sócios fundadores: Miguel Oliveira, Afonso Barbosa e Miguel Fonseca                    

Ano de criação: 2000 

Área de actividade: Internet e Interactividade 

Peso exportações no total das vendas: 60% (2007)                 

Volume de Negócios: 1 481,844 mil Euros (2007) 

Resultados Líquidos: 71, 178 mil Euros (2007) 

Nº de colaboradores: 34 (Agosto de 2008) 

Site: www.edigma.com e www.displax.com 
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7.5.2 Datas mais Relevantes 
2000 

Fundação da Edigma.com. 

2002 

Início do desenvolvimento do Displax, 

num consórcio com a Universidade do 

Minho e o International Network of 

Institutions (INI GraphicsNet), e, como 

parceiros tecnológicos, a HP Portugal e 

a Epson Portugal. 

2004 

Primeiro prémio de produto inovador 

para o DISPLAX INTERACTIVE 

WINDOW na COMTEC, em Lisboa. 

Primeiro pedido externo espontâneo 

vindo da Turquia. 

2005 

Primeira venda do produto para o 

mercado externo – Espanha. 

Primeira venda para um mercado 

distante (resposta ao primeiro pedido). 

2006 

Venda do maior ecrã interactivo da 

Europa para o canal espanhol CUATRO 

Criação, pela Vodafone, de um novo 

conceito de loja com montras 

interactivas DISPLAX 

INTERACTIVE FOIL. 

Presença com o DISPLAX®, na Digital 

Signage Expo, em Chicago. 

Montra interactiva (DISPLAX 

INTERACTIVE FOIL) no maior centro 

comercial do mundo, no Dubai. 

O DISPLAX® - Interactive System, no 

site Best Brands of the World. 

2007 

Lançamento mundial do DISPLAX� 

INTERACTIVE FLOOR, no Congresso 

Europeu OME, em Madrid. 

Case-study do MBA do Instituto de 

Empresa de Madrid, pelo sucesso da sua 

estratégia de crescimento tecnológico 

fora do Silicon Valley. 

Convidada pelo Presidente da República 

para demonstrar no exterior a 

capacidade tecnológica de Portugal. 

Displax® presente na SEK 2007, maior 

exposição do sector, Coreia do Sul. 

Presente na exposição “Portugal mais 

do que imagina” na Rússia. Fecha 

negócio com parceiro local. 

Acordo com a empresa norte-americana 

VANACOMM para a representação da 

marca DISPLAX® (sendo a empresa 

local responsável pela comercialização 

e assistência técnica das diferentes 

soluções. 
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Figura 7. 7 - Esquematização Evolução da Edigma.com 
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7.5.3 Apresentação 
 

A Edigma.com, fundada em 2000, apresenta-se como uma empresa fornecedora 

de produtos e serviços integrados na área do marketing. Está sedeada em Braga e o seu 

capital é 100% português.  

A empresa nasceu essencialmente da vontade de Miguel Oliveira em fazer algo, 

embora, na altura, ainda não tivesse a certeza do que seria. A Internet estava em 

expansão e tinha a certeza que o caminho seria por ali. Juntamente com Afonso Barbosa 

e Miguel Fonseca começaram por construir sites para outras empresas. 

Como profissionais de Marketing sabiam o que as empresas queriam. Desde o 

início que tem dado uma grande importância à Inovação, pelo que possui uma equipa na 

área de I&D, materializada pela criação do Future Lab – research center e logo em 

2002, formaram um consórcio com a Universidade do Minho e o INI GraphicsNet 

(International Networks of Instituions) às quais se juntaram, como parceiros 

tecnológicos, a HP Portugal e a Epson Portugal. Deste consórcio nasceu o Displax, que 

tem sido, até hoje, o produto de venda no exterior da Edigma.com.  

Foi com este produto que os responsáveis da empresa se aperceberam que a 

oportunidade desta se expandir para o exterior tinha chegado. Fizeram algumas 

adaptações ao produto para o tornarem mais fácil de expedir e de montagem simples e 

começaram a definir uma estratégia. Dividiram o globo em varias regiões e definiram 

países âncora, nos quais queriam estar presentes. Contudo, a grande procura não lhes 

tem dado disponibilidade para pôr essa estratégia em acção. A uma politica de 

promoção muito agressiva associam uma política de vendas muito conservadora, não há 

créditos mal parados nesta empresa, tudo é pago antes da expedição.  

Começam agora a pensar numa possível segunda fase de internacionalização, 

mais ambiciosa mas também mais arriscada, colocando a hipótese de terem uma 

presença directa em vários mercados. 
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7.5.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

A empresa Edigma.com é uma empresa produtora de produtos interactivos e 

serviços digitais dirigidos para a área do marketing. Pertence a um sector altamente 

tecnológico muito específico que, em 2005 quando a empresa começou a sua 

internacionalização, não tinha ainda grande expressividade.  

Durante cerca de três anos esteve apenas voltada para o mercado nacional, 

construindo desta forma uma pequena base doméstica. Quando iniciou a sua 

internacionalização, com três anos, era ainda uma empresa nova. 

A empresa tinha, desde o início, “esta perspectiva da internacionalização, da 

globalização, desde o nome da empresa, Edigma.com, o nome das marcas Displax” 

(MO, ch. r. 2794 - 2939). “Também é muito importante, na géneses, na formação da 

empresa, que foi aquela perspectiva que o projecto é um projecto para o mundo, para o 

globo” (MO, ch. r. 2383 - 2527). Toda a informação sobre a empresa presente no seu 

site aparece em inglês, o do produto Displax não tem sequer a opção em português. 

Tem como vantagem oferecer um produto com muito poucos substitutos, “a 

vantagem é que este produto é único, não existe! Começa agora a haver algumas cópias, 

aproximações, mas é a tal coisa, o que eles estão a vender nós já esquecemos” (AB, ch. 

r. 37133 - 37300). Tem, também, uma oferta mais completa que a concorrência, “Somos 

das poucas empresas que conseguem absorver um projecto e devolver uma ideia ou um 

produto a nível mundial, somos das poucas a nível mundial (!), que engloba projectos 

interactivos, com investigação, com design, com multimédia, marketing, com Internet, 

tudo junto” (AB, ch. r. 29560 - 29830). O produto é, pois, um produto inovador, “logo 

na primeira feira onde apresentámos o produto, o produto ganhou o prémio inovação. 

Foi considerado o produto mais inovador da feira, ficando a Microsoft em segundo 
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lugar, com um produto que lá apresentou” (MO, ch. r. 5364 - 5585). “O produto 

mostrou que tinha valor e que era diferenciador, ponto um, indiscutivelmente!” (AB, ch. 

r. 16839 - 16938) 

Desde o início que a empresa apostou no uso intensivo das tecnologias da 

informação, o que “passou por criarem um web-site com uma qualidade acima da 

média, com fotografias dos produtos acima da média, com o comunicar através de 

newsletters, de publicidade na Internet” (AB, ch. r. 11043 - 11219). A empresa teve 

sempre muito cuidado na apresentação da informação que era enviada “detectámos 

alguns sites que eram, de facto, de referência e mandámos informação bem preparada 

do que era o produto. Por sua vez como a informação chega lá bem preparada, bem 

redigida, com imagens bem validadas, foi imediatamente colocada on-line” (AB, ch. r. 

18611 - 18857).  

Tem-se mostrado uma empresa avessa ao risco, assim “têm tido uma política 

(que se calhar pode restringir as vendas, mas também reduz o risco) de no mercado 

externo receberem sempre antecipadamente” (F, ch. r. 4027 - 4200). 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Quanto à rede vertical, quando começou a vender no mercado externo, a 

Edigma.com tinha relações com clientes numa abordagem essencialmente transaccional 

e com outro produto que não foi o que levou à sua internacionalização.  

Nessa altura além de ser uma empresa muito nova era muito pequena (cerca de 5 

funcionário) não mantendo grandes relações dentro do seu sector. Este sector nem 

sequer era expressivo, mesmo a nível mundial (não existe um grande número de 

empresas com o mesmo tipo de oferta). 

Por outro lado, já integrava um consórcio de investigação, do qual veio até a 

resultar o produto que lhes trouxe a internacionalização, o Displax. Assim, desde o 
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início, foi “um pilar, apostar no I&D, foi a ligação à Universidade” (MO, ch. r. 1546 - 

1601). 

 

C - Os Fundadores 

 

Esta empresa foi fundada por uma equipa de três membros que se juntaram 

graças à complementaridade de saberes. 

C1 - Características Objectivas 

Cada um dos membros da equipa de fundadores, liderada por Miguel Oliveira, 

tinha um elevado grau de conhecimentos técnicos específicos e “de uma forma geral 

cada um de nós continuou na Edigma, aprofundou aquilo que já estava a fazer” (MO, 

ch. r. 2067 - 2164). 

A média de idades dos fundadores, aquando da criação, da Edigma.com, situava-

se abaixo dos 35 anos, podendo pois ser considerada uma equipa jovem. 

Em termos de formação académica apenas um dos elementos não completou um 

curso superior (embora tenha frequência). Um dos elementos é doutorado e outro tem 

várias pós-graduações. 

Esta é uma equipa com uma grande diversidade de experiências. Repare-se que, 

Miguel Oliveira além de ter formação específica em marketing, trabalhou em várias 

empresas antes de fundar a Edigma, estando ligado às relações com o mercado externo 

– Director de Marketing e Director do Departamento de Sistemas de Informação e 

Marketing Relacional do Grupo ENSIGEST, SA e da ENSIGEST Brasil e Consultor e 

Gestor de Mercado para a América Latina, EUA e Canadá na AEP (Associação 

Empresarial de Portugal). Fez o doutoramento na Galiza (Espanha) embora nunca lá 

tenha vivido. “Viajava, tinha uma vivência internacional” (MO, ch. r. 18107 - 18149), 
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ou seja, “Tinha uma visão mais de globo, de que o mundo não acaba em nenhuma 

fronteira, pelo contrário.” (MO, ch. r. 18221 - 18314) 

Afonso Barbosa tinha muita experiência como designer, Miguel Fonseca 

acredita mesmo que, “quando Miguel Oliveira teve vontade de começar a empresa, 

procurou o melhor profissional nesta área e encontrou o Afonso Barbosa” (MF, ch. r. 

5928 - 6082). Este era também o único sócio com experiência empresarial, pois, refere 

que “eu já tive três empresas, esta é a terceira … eu já tinha um background de duas 

empresas” (AB, ch. r. 6962 - 7144). Embora já tivesse trabalhado “numa empresa que 

tinha sucursais no Brasil” e falasse várias línguas (AB, ch. r. 23197 - 23249), até a 

empresa se começar a internacionalizar não tinha o hábito de viajar, nem qualquer 

vivência internacional, assumindo ainda que “eu, pessoalmente, não tinha qualquer 

intenção de ir lá para fora” (AB, 23648 – 28829). 

Miguel Fonseca fala, além do português, “espanhol, inglês, francês e um pouco 

de alemão. Mas no meu dia-a-dia o inglês é a coisa mais importante” (MF, ch. r. 21051 

- 21156), sempre gostou de viajar e chegou a viver em Madrid durante meio ano. Tem 

formação específica na área de actuação desta empresa, pois é licenciado em Gestão de 

Marketing, tendo aprofundado ainda mais a problemática do Marketing e da Internet no 

seu trabalho de final de curso. Em termos de experiência passou por várias empresa 

internacionais “comecei por pensar como era a rede de distribuidores que eles tinham e 

cheguei a visitar alguns em Espanha, com o director de marketing da altura” (MF, ch. r. 

1536 - 1697) e na “Merck, uma empresa americana, fui para lá trabalhar e estive lá 

cinco anos” (MF, ch. r. 1988 - 2067), mas nenhuma ligada ao sector da Edigma. 

C2 - Características Subjectivas 

Em termos de características subjectivas esta equipa parece ser mais homogénea. 

Com uma atitude muito positiva acreditam que “a coisa mais importante de todas é a 

atitude que a pessoa tem, ou seja, querer vencer, querer chegar mais longe, desafiar-se” 

(MF, ch. r. 8015 - 8138), apresentam-se como confiantes, quer no projecto (“acreditava 

verdadeiramente. Há sempre uma dose de risco, mas acreditar, acreditava. Não me vejo 

envolvido noutras coisas se não acreditar” - MO, ch. r. 21124 - 21262), quer em si 

próprios (“Eu sempre acreditei numa coisa, quem trabalha consegue e, como até aí eu 
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tinha pensado assim e sempre consegui, acreditava que também o conseguisse agora” – 

MF, ch. r. 4885 - 5037).  

Outra característica que se afigura muito importante, e que é comum aos três 

sócios, é o facto de serem muito trabalhadores, repare-se nas palavras de Afonso 

Barbosa, “o Miguel Fonseca também é uma pessoa do nosso género, uma pessoa 

trabalhadora. Isso é uma coisa que nós somos mesmo, somos muito trabalhadores. 

Quando eu digo trabalhadores é num dia trabalhar dezasseis horas, ou vinte horas, fazer 

duas directas seguidas” (AB, ch. r. 9945 - 10212). 

Todos eles podem ser considerados pessoas dinâmicas, pois, o Afonso Barbosa 

já esteve na origem de outras duas empresas, o Miguel Oliveira, quando andava na 

faculdade, foi presidente da Associação Académica e o Miguel Oliveira foi director do 

Jornal da Universidade e da Tuna Académica. 

O único que refere o facto de ser uma pessoa ponderada é o Afonso Barbosa 

“tenho o meu lado ponderado, da área das matemáticas, eu não dou dois passos sem 

saber qual é o resultado, não me atiro de cabeça sem saber o que vai acontecer” (AB, ch. 

r. 5217 - 5366). Contudo, nenhum dos outros dois arriscou deixar o emprego logo no 

início da Edigma. Ou seja, nenhum parece ter uma grande atracção pelo risco. 

C3 - Rede de Contactos Pessoais 

Em termos de rede de contactos pessoais os únicos que são referidos, como 

característica inicial, são os contactos ligados com a faculdade, “contactos que fomos 

conquistando ao longo da nossa actividade, concretamente à Universidade do Minho” 

(MO, ch. r. 1663 - 1766).  

 

7.5.5 Motivações 
 

Embora houvesse desde o início por parte de dois dos fundadores a vontade em 

internacionalizar, era, apenas, uma vontade abstracta. A grande motivação partiu das 
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propostas externas, quando após uma feira de tecnologia receberam proposta 

espontâneas para representarem o produto no exterior. “O produto Displax é que nos 

levou para a internacionalização, ele é que nos empurrou para lá. Nós tínhamos essa 

ambição, queríamos, gostávamos, mas não sabíamos como. Lançámos este produto e 

este produto obrigou-nos” (MF, ch. r. 24733 - 24968). Ou seja, só quando depois da ida 

à feira tecnológica a Lisboa, chegaram os pedidos turcos é que se aperceberam de que 

esse seria o caminho a fazer para a internacionalização. O início da internacionalização 

foi, pois, oportunístico. 

 

7.5.6 Processo 
 

A primeira vez que a empresa vendeu algo para o exterior aconteceu de uma 

forma esporádica. A Edigma contactou uma empresa holandesa, pois estavam 

interessados num produto, e esta deslocou-se até Braga. A Edigma não lhes comprou 

nada, mas a empresa holandesa encomendou-lhe a construção de um site “o primeiro 

cliente internacional foi um web-site para uma empresa na Holanda…. Nós descobrimo-

los através da Internet e eles vieram cá apresentar o produto. … Vieram à Edigma, nós 

não ficámos com o produto mas eles ficaram com o site” (AB, ch. r. 11765 - 12375). 

Este foi, contudo, um caso isolado, não se podendo afirma que a internacionalização da 

empresa se tenha iniciado nessa altura. 

A – Início da Internacionalização  

No final de 2004, a Edigma foi à COMTEC, em Lisboa onde apresentou o seu 

produto Displax, que foi considerado o produto mais inovador da feira. Como resultado, 

houve logo uma aproximação de uma empresa turca, interessada em representar o 

Displax. Foi aí que os fundadores se aperceberam que havia ali uma hipótese de 

começarem a exportar. A partir deste episódio começa verdadeiramente a 

internacionalização. Miguel Fonseca explica: “nós só nos apercebemos que íamos para 

o mercado internacional, nos três dias depois de termos lançado o Displax, em que nos 

chegam três tipos da Turquia que visitaram a feira em Lisboa, e que nos disseram, “Nós 
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queremos isto para levar para a Turquia”, “Ir lá para fora?!... Ah, nós até podíamos ir lá 

para fora!”” (MF, ch. r. 9698 - 10019) “Depois demos-lhe acompanhamento, 

começámos a perceber algumas dificuldades que tínhamos no mercado internacional, do 

próprio produto, e começámos novamente a trabalhar no produto para o tornar um 

produto vendável a nível internacional. Vendável a nível internacional é: fácil de enviar, 

simples, leve, que chega monta e é fácil, que não era propriamente o produto que nós 

tínhamos” (MF, ch. r. 10510 - 10890). 

Assim, a selecção do mercado e do modo de entrada foi integrada, a empresa 

respondeu a uma proposta externa, tendo apenas que decidir aceitar (ou não). 

 

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

Mercados 

A Edigma.com definiu uma estratégia de actuação internacional que passava por 

dividir o globo em regiões, definindo para cada uma um país âncora, no qual seria 

importante estarem representados. Contudo, esta política não chegou a ser posta em 

prática. “Nós depois não tínhamos tempo, nós tínhamos uma central line que era sempre 

a chover coisas, sempre a fazer pedidos” (MF, ch. r. 13799 - 13915). 

A partir do momento em que o produto foi conhecido, como era um produto 

muito inovador para o nicho de mercado a que se dirigia, a procura passou a ser muito 

grande. Nesta empresa foi, pois, especialmente importante a política de promoção 

levada a cabo, a maneira como deram a conhecer o produto que passou por estarem 

presentes em eventos, em feiras, em palestras” (AB, ch. r. 11322 - 11378), por 

“comunicar através de newsletters”, e por “inundarem a Internet de coisas de 

interactividade onde seja mencionado o Displax” (MF, ch. r. 14123 - 14237). “A 

principal montra é a Internet, o site do Displax está disponível na Internet” (MO, ch. r. 

7606 - 7691), pois, estão convictos que as pessoas de tecnologia consultam 

regularmente determinados sítios electrónicos, “detectámos alguns sites que eram de 

facto de referência e mandámos informação bem preparada do que era este produto. Por 
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sua vez, como a informação chega lá bem preparada, bem redigida com imagens bem 

validadas, foi imediatamente colocada on-line. A partir do momento que colocámos on-

line as pessoas da tecnologia passaram a conhecer um produto novo” (AB, ch. r. 18505 

- 18180), e isto porque “O tipo de clientes que nós temos é o cliente tecnológico, bem 

informado que não tem muito tempo. Onde é que ele procura material tecnológico? É 

on-line, on-line é a coisa mais importante” (MF, ch. r. 14964 - 15181). “E depois há tipo 

viral! Este diz “Eh pá, já viste aquilo” e “Já viste aquilo?” e num mercado em que não 

há muita coisa começa-se a falar e fala-se”. (MF, ch. r. 14238 - 14391). A importância 

estratégica da Internet é corroborada pelo responsável financeiro da empresa “Eles 

através do web-site recebem muitos contactos e fazem bastantes vendas” (F, ch. r. 3949 

- 4023).  

Modo de Entrada 

A Edigma.com tem optado, em todos os mercados, pela fórmula baixo 

comprometimento/baixo risco. “O modo de entrada é sempre o mesmo no mercado 

internacional” (MO, ch. r. 11182 - 11135), isto é através de agentes locais, que 

assumem o risco, já que pagam à empresa no momento de expedição do produto. 

Espanha tem sido um caso diferente do resto do mundo, “é natural ser fácil 

conquistar a Espanha, estamos tão próximos. Eles sentem isso também, não é? “Temos 

um problema! OK, Portugal, também em duas horas, três horas estamos em Portugal”” 

(AB, ch. r. 34158 - 34341). Assim, a Edigma.com trata o mercado espanhol como trata 

o mercado português, olhando para a Península Ibérica como um só mercado. 

 

7.5.7 Estrutura 
 

Ao longo do processo de internacionalização a sua estrutura foi-se alterando, 

quer se tome como variável de análise a empresa, as relações ou os seus fundadores. 
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A - A Empresa 

 

Naturalmente ao longo de todo este processo a empresa foi crescendo, tendo 

passado de quatro funcionários para vinte e seis. A própria estrutura interna foi alterada, 

actualmente, já tem um departamento vocacionado, apenas para o mercado externo. 

A empresa que era desconhecida no início passou, ao longo do processo de 

internacionalização, a ter notoriedade. Hoje em dia os responsáveis da empresa estão 

convictos que esta tem uma boa imagem no exterior, com uma marca forte. Como refere 

o representante da Fiducial, com “as primeiras instalações que eles fazem ganham 

notoriedade, basicamente é isso” (F, c. r. 5404-5494). Já para Afonso Barbosa a 

empresa hoje afirma-se pela credibilidade e pela força da marca (AB, ch. r. 14624 - 

14719), mesmo porque “vai-se ao site da Edigma, vai-se ao site do Displax e vê-se que 

aquilo é feito por uma empresa credível, uma empresa que não seja credível não tinha 

capacidade de fazer um site com aquela qualidade” (AB, ch. r. 19658 - 19853).  

“O mercado nacional foi-se desenvolvendo ao mesmo tempo que o mercado 

internacional” (MO, ch. r. 10597 - 10698), assim a empresa hoje em dia tem uma base 

nacional, que representa cerca de 40% da sua facturação e uma base internacional, que 

representa os outros 60% da facturação. Em termos de produto a oferta em Portugal e 

no exterior não é exactamente a mesma. No resto do mundo o produto é aberto, ou seja, 

poderá ser programado por outra empresa. Por outro lado, aí, a Edigma não tem 

qualquer contacto com o cliente final, vende ao agente que terá, a partir daí, que dar o 

apoio em termos de montagem e manutenção. Em Portugal é um produto fechado, 

programado pela Edigma, que também faz a montagem e dá a manutenção do produto. 

O mesmo se passa em Espanha, porque é aqui tão perto. Em termos de mercados 

externos Espanha é o maior, “Espanha tem um bom peso porque está mesmo ao lado” 

(AB, ch. r. 33929 - 34000). No mercado ibérico a Edigma vende directamente e 

contacta com o cliente final. Desta forma Portugal funciona também como mercado 

feed-back, ou seja, no fundo é no mercado português que a empresa testa os produtos e 

os avalia, “O que é que fazemos? Fazemos em Portugal isso, onde fazemos as análises 
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de como é que os nossos produtos se comportam junto do cliente final” (MF, ch. r. 

17795 - 17939). 

Actualmente a empresa tem “investigação própria, nós perdemos vinte a trinta 

por cento do nosso tempo a investigar” (AB, ch. r. 26091 - 26172), assim sendo, 

continuam “a apostar no I&D, o nosso laboratório de I&D tem mais pessoas, tem mais 

responsabilidades, tem mais datas para apresentar novos desenvolvimentos e novos 

produtos” (MO, ch. r. 24643 - 24815). A investigação “cada vez é mais entre-portas, 

com meios próprios” (MO, ch. r. 25390 - 25415). 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Em termos de redes obviamente ao longo de todo o processo a empresa alargou 

os seus contactos. Assim, “cada vez mais para o desenvolvimento do negócio são 

[usados] relacionamentos que se têm construído com a Edigma” (MO, ch. r. 14939 - 

15402) e, quanto ao mercado internacional, hoje em dia, a empresa tem agentes 

espalhados por todo o globo, “temos é uma rede de distribuidores mundiais deste 

produto, trinta ou mais, que nos permite escoar este produto para todo o mundo” (AB, 

ch. r. 12866 - 12996).  

Por outro lado também começaram a fomentar relações com agências do Estado. 

“Felizmente tenho que reconhecer que tem existido por parte de entidades, 

nomeadamente, o AICEP uma atenção, e tem existido, até, uma colaboração que julgo 

positiva” (MO, ch. r. 12150 - 12450). 

A empresa aprofundou ainda as suas ligações com as universidades, embora 

tenha aumentado o grau de investigação interna. Faz parte da rede de empresas 

inovadoras COTEC desde 2005. 
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C – Os Fundadores 

 

Com este processo parte das características dos fundadores passaram para a 

empresa e características da empresa passaram para os fundadores. No início, por 

exemplo, dois dos fundadores tinham uma grande vivência internacional, uma noção de 

que o mundo não acaba nas fronteiras portuguesas, essa visão global tornou-se uma 

característica da empresa. Mas, por outro lado o terceiro fundador não tinha esta noção 

internacional e passou a tê-la com a empresa.  

Quanto às capacidades específicas e técnicas dos fundadores são agora vistas 

como fazendo parte da empresa.  

 

7.5.8 Resumo 
 

A Edigma, quando iniciou o processo de internacionalização, era uma empresa 

muito nova, mas com vocação internacional. Estava inserida num sector bastante 

incipiente quer a nível nacional, quer a nível internacional. O seu produto não se dirige 

às massas, sendo pois um produto de nicho global. Desde o início que mantém relações, 

para o desenvolvimento de investigação, com universidades estrangeiras. Esta empresa 

pode ser considerada uma empresa Earlier Starter, com a vantagem de oferecer um 

produto inovador a nível internacional. 

Os seus fundadores eram todos jovens, e tinham formação superior. Eram 

pessoas com bastante experiência fruto de terem trabalhado noutras empresas, com 

conhecimentos específicos ao nível do design e do marketing, mas sem contactos. 

Confiantes e muito trabalhadores, falando várias línguas todos eles eram pessoas que 

acreditavam em si e no projecto. A equipa de fundadores foi construída numa lógica de 
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competências, tendo sido criada para o efeito, tentando responder àquilo que lhes 

pareceu serem os conhecimentos necessários nesta área.  

Quando a empresa se apercebeu que tinha o produto através do qual se podia 

expandir para o exterior, apostaram numa bem estruturada política de promoção, dando-

se a conhecer através de feiras, informação em sites de tecnologia e a construção muito 

cuidada do sítio electrónico, quer da própria empresa, quer do produto Displax. Desta 

forma tornaram o produto conhecido, a instalação dos primeiros equipamentos trouxe-

lhe credibilidade, transformando Displax numa marca forte. Com isto fomentaram um 

elevado número de candidaturas espontâneas para serem agentes da empresa. 

Pensaram dividir o mundo em várias regiões e apostarem em países âncora, 

contudo, a procura por parte de potenciais agentes tem sido tanta que não puderam 

seguir essa estratégia. Sendo assim, a selecção dos mercados pode ser considerada 

Relacional Não Sistemática, pois os potenciais agentes é que os contactam, cabendo à 

empresa apenas analisar se esse candidato lhes interessa ou não. Há aqui, contudo, uma 

excepção, o caso do mercado espanhol, em que a empresa vende directamente e isso 

porque é um mercado geograficamente muito próximo. 

Quanto ao modo de entrada nos mercado, e até porque em termos internacionais 

a empresa não tem capacidade comercial e parece não querer assumir riscos, a escolha 

foi sempre a mesma – internacionalizar via agentes – aplicação da Regra Naif. 

Repare-se que o início da internacionalização foi meramente oportunístico, 

respondendo a uma proposta externa. Este primeiro contacto reveste-se de muita 

importância pois só através dele a empresa teve a noção de que poderia exportar e, 

nessa altura delineou um plano de internacionalização. Contudo, a empresa acabou por 

não ter capacidade para o colocar em prática. Ou seja, a empresa não seguiu qualquer 

estratégia na definição do “quando” e do “para onde”. A Edigma definiu o “como” 

(numa estratégia de baixo risco, através de agentes locais) que foi igual para todos os 

mercados, não tendo em consideração as especificidades de cada um. O “quando” e o 

“para onde” resultaram do aparecimento espontâneo das propostas. 
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A empresa teve contudo grande preocupação na forma como dava a conhecer o 

seu produto. A escolha dos canais primordiais (determinados sítios tecnológicos na 

Internet) não foi aleatória, mas de acordo com a sensibilidade dos responsáveis da 

empresa (dois deles com formação na área do marketing). Nessas comunicações houve 

um grande cuidado com os pormenores de forma a transmitirem credibilidade. 

Os responsáveis desta empresa não falam em redes organizacionais, nem em 

redes sociais, falam em rede virtual. Esta parece ter desempenhado o papel que 

tradicionalmente pertence às outras duas. Assim, serviu para darem a conhecer o 

produto e a empresa, para estabelecer contacto com potenciais parceiros e para fazer 

fluir informação através dos vários actores. Em muitas situações de negócio concreto 

não houve sequer qualquer contacto pessoal anterior, tudo se processou através da 

central online. Estas transacções foram apenas intermediadas por contactos virtuais. 

A Figura 7.8 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 8 – Resumo da Internacionalização da Edigma.com 
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7.6  Frezite – Ferramentas de Corte, SA 
 

 

7.6.1 Breve Caracterização 
 

Nome da Empresa: Frezite 

Sócios fundadores: José Manuel Fernandes, Mida 

Ano de criação: 1978 

Área de actividade: fabrico, comercialização e assistência de ferramentas de 

corte para madeira, metal e compósitos. 

Peso exportações total das vendas: 55% (2006) 

Volume de Negócios: 11 173 mil Euros (2006) 

Resultados Líquidos: 770 mil Euros (2006) 

Facturação: 25000 mil de euros (2006)  

Nº de colaboradores: 290 (2006) 

 Site: www.frezite.pt 
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7.6.2 Datas mais Relevantes 
 

1978 

Fundação da Frezite. 

1980 

Primeira presença numa feira 

internacional, Hannover. 

1981 

Presença em feira internacional em 

Paris. 

Primeira exportação, para a Bélgica. O 

agente ainda hoje se mantém. 

Até 1991 

Ida a feiras internacionais, através das 

quais estabelece contactos para 

possíveis agentes. 

Mudança de estratégia. 

1993 

Primeiras ferramentas para o corte de 

metal, com testes na Renault Cacia. 

Criação da Frezite Brasil. 

Criação da Frezite Galiza (actualmente 

já não existe). 

Criação da Frezite Moçambique 

(actualmente já não existe). 

Década de 90 

Aquisição da empresa Vicente Descalzo 

em Valência e sua transformação em 

Frezite – Herramientas de Corte S.L. 

Aquisição da empresa Joaquin Pratt em 

Barcelona, já encerrada, com 

transferência de todo o seu know-how e 

equipamento para a Frezite em Portugal. 

De 2000 a 2008 

Ganhos tecnológicos sobre a 

concorrência. 

Reforço do benchmarking sobre alvos 

bem seleccionados. 

Aquisição de parte do capital da 

Eurogrind ltd. UK (em Wales). 

Aquisição da maioria do capital da 

M.F.Metal (Engenharia em ferramentas 

de corte para o metal) responsável pela 

distribuição no mercado nacional da 

FMT e das empresas do grupo. 

Aquisição da maioria do capital da 

Sorby ltd. UK (em Shefield). 

Criação da Frezite Sro (Rep. Checa). 

Criação da FMT – Frezite Metal 

Tooling S.L. (Espanha). 

Criação da FMT – Frezite Metal 

Tooling GmmbH & Co, KG 

(Alemanha). 

Participação na South Eastern Saws 

(Ind.) Ltd., com capital maioritário, no 

Reino Unido. 

Participação na Dukon Machine Trade 

Company, na Rússia.  
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Figura 7. 9 – Esquematização da Evolução da Frezite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria
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7.6.3 Apresentação 
 

A Frezite apresenta-se, hoje, como um grupo de engenharia em ferramentas de 

corte, quer para a madeira, quer para o metal. Tendo, na área da madeira, como 

principais clientes a Leuco, a Swedwood, a Prolock, a IKEA, a Sonae Indústria e o 

Grupo Amorim. Os principais clientes na área do metal são a Renault, a Continental, a 

Visteon, a Airbus, a Ford, a Volkswagen, a Honda, a Skoda e a Lockheed Martin. 

Quando criou a Frezite, em 1978, José Manuel Fernandes definiu, desde logo, 

três pilares de actuação da empresa: qualidade, internacionalização e, de forma 

implícita, inovação. Desde o início que entendeu que deveriam estar presentes no 

exterior pois, acreditava que para criar valor e crescer a empresa deveria confrontar-se 

nos mercados onde o sector está mais representado. 

Durante a primeira década de existência, a Frezite utilizou as feiras como forma 

de se dar a conhecer, de dar a conhecer o seu produto e de estabelecer contactos. Sendo 

um produto inovador a procura era maior que a oferta e não sentiram a necessidade de 

criar uma estratégia de internacionalização mais definida. As feiras eram o espaço 

privilegiado para o estabelecimento de relações que posteriormente se transformariam 

em relacionamentos de agentes. 

Numa primeira fase de internacionalização a Frezite optou por uma estratégia 

simples, de vender para lá, enquanto que a partir de 1991 a estratégia passou a ser estar 

lá. Quando a empresa apenas vendia através de agentes tinha sempre que ter em 

atenção: o produto, a marca, a embalagem, os canais de distribuição, a transferência de 

conhecimentos (quer a nível técnico quer ao nível do marketing industrial), as formas de 

comunicação e o preço. É interessante notar que embora a empresa tenha um 

elevadíssimo número de agentes só por uma vez fez um contrato escrito, com as 

condições detalhadas, todos os outros foram estabelecidos tendo por base a confiança 

entre as pessoas. 
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A partir de 1991, a estratégia da empresa altera-se. Cria duas grandes áreas de 

actuação, a da madeira e a do metal e passa a estabelecer sucursais no exterior, de 

acordo com a análise de variáveis económicas ligadas à região destino. Hoje em dia a 

Frezite está espalhada pelo mundo. Na Divisão Madeira tem uma empresa em Portugal, 

uma em Espanha e uma outra no Brasil. Na Divisão Metal tem duas empresas em 

Portugal, uma em Espanha, duas no Reino Unido, uma na República Checa e outra na 

Alemanha. Possui a certificação de qualidade ISO 9001 e a certificação ambiental ISO 

14001. 

No âmbito deste estudo apenas interessa a primeira fase de internacionalização. 

A segunda embora, neste caso, muito mais rica e possivelmente interessante, já se trata 

da internacionalização de uma empresa madura e não de uma empresa nova que se torna 

internacional (INV). 

 

7.6.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

No início a empresa pertencia ao sector de engenharia em ferramentas de corte 

(apenas para madeira), sendo pois uma área baseada no conhecimento. 

No primeiro ano de existência foi desenvolvendo uma pequena base em Portugal 

que servia também como um mercado-teste dos produtos, “começámos no primeiro ano 

a testar os produtos no mercado interno” (JMF, ch. r. 18139 - 189204). Quando 

começou a exportar em 1981 a empresa ainda não tinha três anos, sendo, pois, uma 

empresa nova. Contudo pode afirmar-se que desde o início a empresa tinha uma visão 

global, pois para José Manuel Fernandes havia, desde o início, “uma preocupação de 

qualidade, superar a nossa concorrência (se possível), e outra era então a 

internacionalização imediata” (JMF, ch. r. 15662 - 15849), o que é compreendido pelos 
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parceiros “sempre pensou em ser internacional, e cedo começou a internacionalização” 

(MFM, ch. r. 6774 - 6876). 

A empresa começou cedo a construir a sua reputação, tendo sido referenciados 

numa revista internacional muito importante do sector, “o principal órgão a nível 

internacional identificou-nos com muita força, nós éramos um player pequenino, novo, 

mas que, portanto, no grupo mundial em que os alemães eram líderes (e são líderes 

ainda hoje!), éramos alguém que ia entrar bem nesta carruagem” (JFM, ch. r. 21641 - 

21893). 

A oferta sempre foi inovadora, visto, já em 1978 oferecer um produto de 

engenharia em ferramentas de corte, que vai de encontro às necessidades dos clientes, 

“tem uma vantagem muito grande a Frezite que é nas coisas ditas especiais que nós 

temos que fazer tal e qual” (M, ch. r. 6084 - 6205), tendo pois, por uma lado uma oferta 

flexível e, por outro, uma grande atenção ao cliente que reconhece que a empresa se 

diferencia por “servir o cliente a tempo e horas com um produto adequado àquilo que 

quer e muito também por causa das coisas especiais que conseguem fazer muito 

rapidamente” (M, ch. r. 7775 - 7937), ou seja, “eu penso que o mais importante disso 

tudo é a maneira como se dá a atenção ao cliente, como se resolvem os problemas do 

cliente, como se soluciona as necessidades do cliente” (MFM, ch. r. 9342 - 9514).  

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Um dos sócios da empresa era o dono da MIDA empresa do sector que já estava 

internacionalizada. Embora este sócio não fosse interveniente em termos de gestão da 

empresa estabelecia-se, desde logo, uma ligação à rede industrial. Este facto foi 

particularmente importante nas principais feiras internacionais. Mesmo sendo uma 

empresa pequena, logo em 1980 a Frezite esteve presente em Hannover (numa feira 

internacional). 
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Em termos de relacionamento com os clientes a empresa tentou assumir uma 

posição central, tendo tido “a noção de que de facto a produção à medida, portanto uma 

componente de engenharia, o cliente estava muito mais dependente de nós do que nós 

do cliente” (JFM, ch. r. 28457 - 28621). 

 

C - Os Fundadores 

C1 - Características Objectivas 

A Frezite tem como fundador dinamizador José Manuel Fernandes. Formado em 

engenharia electromecânica, desde os 14 anos que trabalhava no sector das ferramentas. 

Quando criou a empresa “estava ligado ao sector das máquinas para trabalhar madeira, 

eu era Director da MIDA” (JMF, ch. r. 10580 - 10673). 

Assim, aliando formação com experiência pode afirmar-se que era uma pessoa 

com muitas competências, “primeiro estamos a falar de competências técnicas ao nível 

do produto. Ele tinha muito claro o que é que queria fazer e a quem é que serviam esses 

produtos” (AEBA, ch. r. 825 - 981), e por outro lado “tinha um forte conhecimento do 

mercado” (AEBA, ch. r. 1187 - 1230). Acresce ainda o facto de ter já alguma 

experiência internacional, “felizmente, na primeira empresa, fui educado a viver num 

ambiente de internacionalização” (JFM, ch. r. 20296 - 20382). Quando iniciou a 

internacionalização da empresa ainda não falava correctamente inglês, mas falava 

francês. 

C2 - Características Subjectivas 

Em termos de características subjectivas vários parceiros se referem a José 

Manuel Fernandes como um visionário, “é uma pessoa que está muito à frente, tem uma 

visão muito alargada daquilo que deverá ser um negócio seja ele qual for” (M, ch. r. 

12944 - 13063”, “tinha uma visão clara do que queria fazer e para onde queria ir e isso 

acho que marcou “ (AEBA, ch. r. 3101 - 3192), “nunca pára, procura sempre novas 

tecnologias e anda sempre dois passos à frente dos outros” (MFM, ch. r. 3181 - 3271) 

“por ele ser mesmo um homem de visão larga e futura” (MFM, ch. r. 3423 - 3473). 
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É uma pessoa “com espírito empreendedor” (MFM, ch. r. 3140 - 3167) e com 

uma mentalidade internacional, “É uma pessoa que gosta de ver o mundo, andar por lá, 

ver o que se passa e interpretá-lo e absorver essas mudanças” (AEBA, ch. r. 3300 - 

3401). 

A todas estas características acresce ainda o facto de ser auto confiante e com 

uma atitude optimista, “eu tenho uma formação muito universal a nível de 

transformação, tudo quanto é materiais. Eu sou das pessoas mais bem preparadas deste 

país para produzir seja o que for, portanto transformação de materiais” (JMF, ch. r. 

9841 - 10046) e quando se fala nos projectos “atirámo-nos de cabeça, eu sempre fui 

assim!” (JFM, ch. r. 18305 - 18348). 

C3 - Capital Social 

Em termos de capital social convém referir “a credibilidade do Eng.º José 

Manuel Fernandes enquanto administrador de outras empresas com produtos de 

altíssima qualidade” (AEBA, ch. r. 6365 - 6486), ou seja, “era um homem fiável, em 

quem se podia confiar e que as pessoas sabiam que estava ali pronto a ajudar e se fosse 

preciso metia-se hoje num avião para amanhã solucionar o problema” (MFM, ch. r. 

10098 - 10276). 

 

7.6.5 Motivações 
 

A primeira grande motivação quanto à ida para o mercado externo prende-se 

com a ambição do próprio empreendedor, “De maneira que sempre tive essa ambição, 

de ter um projecto que fosse líder no mercado nacional mas que tivesse uma forte 

componente no mercado externo” (JFM, ch. r. 20384 - 20530). Por outro lado o 

empreendedor tinha a noção que o “plano estratégico global devia ser inspirado no 

contexto da nossa concorrência mais agressiva”(JFM, ch. r. 16098 - 19192), “porque ele 

acha que se só ficasse aqui ficava estagnado e em pouco tempo estrangulado pelos 
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outros que vinham cá de fora para o mercado português, os do externo” (MFM, ch. r. 

13191 - 13351). 

As motivações prendem-se, pois, com a ambição do empreendedor e com a 

noção de que não existem mercados protegidos, daí a melhor forma de se fortalecer é 

estar onde está a concorrência. 

 

7.6.6 Processo 
 

Neste estudo apenas cabe a internacionalização de empresas novas. Esta empresa 

nasceu em 1978, por conseguinte, a análise cinge-se às primeiras formas de 

internacionalização, pois as outras já não estão directamente relacionadas com as 

condições iniciais mas sim com as condições estruturais analisadas apresentadas no 

ponto 7.6.7. 

A – Início da Internacionalização 

O grande meio utilizado pela Frezite para se dar a conhecer e obter contactos 

foram as “feiras, começou a fazer timidamente umas feiras” (MFM, ch. r. 2182 - 2233), 

“nós utilizámos sempre o suporte das principais feiras mundiais, duas ou três feiras 

mundiais, para termos uma maior eficiência na procura de mercados e ao mesmo tempo 

o mínimo de gastos possível. Estas feiras eram centros de grande concentração de 

pessoas, tanto da oferta, como da procura” (JFM, ch. r. 25050 - 25324). “Fizemos a 

primeira feira em Hannover, passado ano e meio da nossa actividade ou de termos 

criado a empresa. Ano e meio, foi!” (JFM, ch. r. 21043 - 21151). “logo a seguir, 

passado meio ano fizemos outra feira internacional, em Le Bourget, no antigo aeroporto 

de Paris”. (JFM, ch. r. 22007 - 22116). 

Desta forma, através das feiras, estabeleciam-se contactos que mais tarde se 

tornariam os agentes exclusivos da empresa, “E nunca mais me esqueço que o primeiro 

cliente e a primeira concretização de exportação foi uma oferta nossa de um conjunto de 

fresas que estávamos a apresentar pela primeira vez, um conjunto de sistemas que é o 
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chamado perfil contra perfil, que exige já alguma tecnologia.” (JFM, ch. r. 22314 - 

22571). “O primeiro mercado externo foi a Bélgica” (JFM, ch. r. 20924 - 20966) e o 

modo de entrada foi venda através de “um distribuidor exclusivo” (JFM, ch. r. 23771 - 

23798). 

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

Quando questionado sobre a existência de uma estratégia activa de 

internacionalização, a resposta foi “nos primeiros dez anos não houve. A procura era 

superior à oferta e isso facilitou-nos” (JFM, ch. r. 26235 - 26322). A forma de entrada 

nos vários mercados continuou a ser vendas através de distribuidores exclusivos e, 

como a procura era superior à oferta, apenas tinha que responder às propostas que 

apareciam. 

 

7.6.7 Estrutura 
 

A - A Empresa 

 

A empresa actualmente tem trinta anos, é, pois, uma empresa já madura e com 

tradição.  

Da primeira fase da internacionalização resultaram algumas diferenças na 

empresa. Assim esta passou a ser conhecida e reconhecida a nível mundial, sendo uma 

empresa internacionalizada e com conhecimentos, quer técnicos, quer comerciais 

acumulados e com muito boa reputação, “há sempre aquela preferência por alguém que 

sempre nos serviu bem, que nunca falhou connosco” (M, ch. r. 4004 - 4096). Mais, de 

acordo com o empreendedor, este tempo serviu para preparar uma equipa para 

responder a novos desafios. Formou bases doméstica e internacional estáveis, que 

serviram como trampolim para uma internacionalização mais proactiva (treze anos mais 

tarde). Ou seja, a empresa reestruturou-se, tendo crescido em todos os sentidos. 
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B - A Rede de Relacionamentos 

 

Depois da primeira fase de internacionalização a empresa tinha distribuidores 

espalhados por todo o mundo, ou seja, estava completamente integrada a nível 

internacional. A sua rede de contactos tinha-se expandido, passando a ter uma posição 

mais central. Muitas dessas relações eram e são relações de longo prazo, a título de 

exemplo, pode-se referir que o primeiro distribuidor que tiveram (belga) ainda hoje 

continua a ser cliente da empresa. Continuou a apostar em peças de engenharia o que, 

na opinião do responsável da empresa, criava uma certa dependência dos clientes a seu 

favor. 

 

C - Os Fundadores 

 

Quanto ao empreendedor, nas palavras do mesmo, “eu continuo igual a mim 

próprio, com a ideia e faltando-me algumas certezas. Acredito que essas incertezas são 

certezas, porque tenho capacidade e acredito que vou vencer” (JMF, 19003 – 19176). 

Esta parece ter sido a grande característica impulsionadora da empresa, a autoconfiança 

do empreendedor. Durante estes anos investiu no seu enriquecimento pessoal, passando, 

por exemplo, a ter fluência em inglês, francês e italiano, a falar um pouco de espanhol e 

a perceber alemão. 

Em 1991 (já fora dos primeiros seis anos de existência) dá-se uma cisão na 

empresa e o sócio MIDA vende a sua parte a José Manuel Fernandes. Este facto, por si 

só, não provocou grandes alterações na empresa porque, segundo o próprio agora sócio 

único já anteriormente “a influência era a 100, 99% minha. Quem dirigia a empresa em 

full time era eu” (JMF, ch. r. 14403 - 14484). Nesta altura houve “uma divergência 
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quanto a conceitos da empresa, mercados, perfil da empresa” (JMF, ch. r. 14664 – 

14756). 

 

7.6.8 Resumo 
 

Actualmente a Frezite é uma empresa de engenharia em ferramentas de corte 

para madeira e para metal com grande reconhecimento no sector a nível internacional, 

com distribuidores em mais de 40 países e com várias subsidiárias fora de Portugal. 

A empresa nasceu em 1978, desde logo, com uma vocação internacional, 

essencialmente por acreditar que não há mercados protegidos e que só concorrendo 

onde estão os mais desenvolvidos se pode fortificar. Ter um projecto com projecção 

internacional era também uma ambição do empreendedor. 

Em 1991, quando decidiram juntar a uma estratégia de “vender lá” uma 

estratégia de “estar lá”, era uma empresa à procura da sua identidade. Foi nesta altura 

que o sócio MIDA saiu ficando a empresa a pertencer apenas a José Manuel Fernandes, 

que já tinha sido o dinamizador do projecto. 

A fundação desta empresa é anterior à era da globalização, o que não a impediu 

de ter uma internacionalização precoce e de ser, consequentemente, uma INV. Sem ter 

uma estratégia de internacionalização prévia, como o produto era inovador o mais 

importante era que o conhecessem e, para que isso fosse possível, a Frezite usou de 

forma intensiva a ida a feiras internacionais, onde estabelecia os contactos com 

possíveis parceiros. 

Usou as feiras internacionais como forma privilegiada de conhecer, de se dar a 

conhecer e de estabelecer contactos. Durante os primeiros anos de existência, fruto do 

produto inovador, a procura foi superior à oferta sendo desta forma mais fácil ter um 

grande número de distribuidores exclusivos espalhados pelo mundo. 
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Sem uma estratégia de internacionalização predefinida, a história dos primeiros 

dez anos da empresa é pois a história de um empreendedor dinâmico e auto confiante, 

que viaja muito, indo a várias feiras internacionais mostrar o seu produto que é 

inovador, com grande competência social e com muitos conhecimentos técnicos, tendo 

conseguido transferir para a Frezite a sua credibilidade e reputação. 

A Figura 7.10 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 10 – Resumo da Internacionalização da Frezite 
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7.7 NDrive Navigation Systems 
 

 

7.7.1 Breve Caracterização 
 

 

Nome da Empresa: NDrive Navigation Systems 

Sócios fundadores: Eduardo Carqueja e João Neto      

Ano de criação: 2001 

Área de actividade: Sistemas de Navegação georreferenciados 

Peso exportações total das vendas: 63% (2007) 

Volume de Negócios: 14 400 mil Euros (2007) 

Resultados Líquidos: 600 mil Euros (2007) 

Facturação: 11 500 mil Euros (2007) 

Nº de colaboradores: 50 (2007) 

Site: www.ndrive.pt 
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7.7.2 Datas mais Relevantes 
 

2001 

Fundação da InfoPortugal. 

Final 2002 

A InfoPortugal encontra-se quase falida. 

2003 

São distribuidores exclusivos da QTek, 

em Portugal. 

Primeiros contactos com multinacionais 

de cartografia. 

Venda a essas multinacionais de dados 

cartográficos de Portugal e compra de 

dados de outros países. 

2005 

Com o apoio do NITEC, começam a 

desenvolver o que é hoje o NDrive. 

2006 

InfoPortgal  presente na CeBit, no stand 

da TeleAtlas (empresa espanhola). 

Começam a vender, como complemento 

dos HTCs, o software de navegação em 

Portugal e na Espanha. 

Pequenas vendas para Itália. 

O Presidente da República, em visita 

oficial a Espanha, oferece um PDA com 

software de navegação NDrive ao Rei 

Juan Carlos. 

João Neto anuncia a venda da aplicação 

NDrive para Singapura, Malásia e 

Tailândia. 

2007 

Apresentação da solução de navegação 

pessoal NDrive em Espanha através de 

um roadshow juntamente com a 

empresa espanhola TeleAtlas. 

A solução de navegação NDrive esteve 

presente na CeBIT’2007, em Hannover, 

com stand próprio. 

Começa a exportar para o Brasil. 

A NDrive foi apresentada como uma 

empresa autónoma. 

Na Cimeira Informal de Lisboa da 

União Europeia, o Primeiro-ministro 

ofereceu um sistema de navegação 

NDrive aos seus homólogos dos 

restantes países da União Europeia. 

O Primeiro-ministro ofereceu um 

sistema de navegação NDrive ao 

Presidente da República russo. 

NDrive lança o NPhone, primeiro 

telemóvel desenvolvido em Portugal, 

que foi fabricado em Guandong 

(China). 

O NPhone é vendido em Espanha. 

2008 

Abertura de uma subsidiária em 

Espanha. 

A NDrive esteve presente, com stand 

próprio, na CeBIT’2008. 
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Figura 7. 11– Esquematização da Evolução da NDrive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria.
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7.7.3 Apresentação 
  

A NDrive é um spin off da empresa InfoPortugal, apresentada em Outubro de 

2007. Como spin off a sua génese coincide com a da empresa mãe. Assim, ir-se-á 

analisar a empresa desde a fundação da InfoPortugal, em 2001.  

A InfoPortugal nasceu com a vontade de criar a maior base de dados 

georreferenciados portuguesa. Actualmente a NDrive vende PND (Personal Navigation 

Device) com software próprio ou apenas o software de navegação. Não há muitas 

empresas no mundo com capacidade para o seu desenvolvimento e há apenas duas 

grandes empresas a desenvolverem os mapas digitais necessários. A empresa em 

análise, na altura InfoPortugal, contactou a TeleAtlas para lhes vender o mapa de 

Portugal e, nessa altura, aperceberam-se que este era um negócio necessariamente 

global. A partir daí a empresa dedica-se ao desenvolvimento do software de navegação, 

vai a feiras internacionais, estabelece contactos, firma contratos e entra em vários 

mercados internacionais. 

Até atingirem este ponto a empresa já percorreu um longo caminho tendo 

mostrado um grande dinamismo e capacidade de se reajustar. Começou a vender o 

produto empacotado (bundled) com os PDAs da Qtek. Quando a NovaBase alargou a 

representação dos QTeks a Espanha, a InfoPortugal decidiu que também iria anexar a 

oferta do seu software para esse mercado. Ou seja, a internacionalização desta empresa 

começou puxada por um parceiro. Na verdade venderam mais em Espanha que em 

Portugal.  

Chegados a 2004, Eduardo Carqueja apercebe-se que o mercado já está 

receptivo à sua ideia inicial de negócio e redirecciona, novamente, a empresa para o 

PND. Pede apoio ao NITEC para o desenvolvimento de um produto, agora já com a 

ideia de ser um produto de cariz internacional. Em Janeiro de 2005, começaram a 

desenvolver aquilo que é hoje o programa NDrive. Em 2006 estavam a vender o 

software para Portugal e para Espanha (empacotado com os HTCs). Em 2007 
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aperceberam-se que a melhor estratégia seria a de terem um hardware dedicado, 

desenhado e com o seu controlo na fabricação, hoje em dia produzem-no na China. 

 

7.7.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

A empresa NDrive é uma spin off da InfoPortugal e foi ainda como InfoPortugal 

que o processo de internacionalização começou. Esta empresa nasceu em 2001, virada 

para o mercado interno, isto é “numa primeira fase regional, achei eu” (EC, ch. r. 792 - 

842), “Na altura tínhamos uma visão do mercado muito vocacionada para o nosso 

mercado interno” (JPL, ch. r. 191 - 334). “Para mim é claro que começou no mercado 

nacional e a pensar numa coisa para cá” (EI, ch. r. 2799 - 3024), “vamos criar 

aplicações para meter nos telemóveis que em 2003 vão invadir o mundo e nós vamos 

controlar aqui o nosso país” (EC, ch. r. 823 - 999). Resulta, pois, que esta empresa não 

nasceu com vocação internacional, como se pode, até, deduzir pelo nome da empresa – 

InfoPortugal. 

O plano passava por desenvolver um software que seria negociado com as 

operadoras, para ser incorporado nos telemóveis de terceira geração que, estavam 

certos, iriam aparecer em 2003. O desenvolvimento do mercado não foi o esperado e, 

consequentemente, o da empresa também não. A empresa estava quase falida, apenas 

conseguia vender “serviços, porque ou eram os dados ou projectos que desenvolvíamos 

com os clientes, quase sempre autarquias. Para aí 25 autarquias foram nossas clientes, 

desde a Câmara do Porto à Câmara de Aveiro, à de Castelo Branco, à de Portimão, à do 

Barreiro, à de Vila do Conde, à de Paredes, muitas mesmo” (EC, ch. r. 11624 - 12056). 

Contudo “no segundo ano também perdemos dinheiro e no segundo ano estávamos 

praticamente falidos.” (EC, ch. r. 1988 - 3151). Nesta altura surgiu a oportunidade de 

representar a QTek em Portugal, “éramos uma empresa que tinha nascido para 
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desenvolver software e dados de localização e afinal ia vender um telefone. Mas assim 

foi, e isso deu-nos dinheiro para, em 2003, termos resultados positivos, não veio da 

actividade core, mas sim de ter feito a comercialização de um telefone que acabou por 

ser um êxito” (EC, ch. r. 6917 - 7224). Desta forma a empresa foi ganhando base 

doméstica. “Chegámos, cheguei a 2004 e disse: “Isto vai ter que mudar radicalmente, 

outras vez para a visão”” (EC, 15577-15670). Conforme se pode ver, uma grande 

característica desta empresa tem sido a capacidade de se redireccionar.  

Quando começou o processo de internacionalização era ainda (pelo menos 

quando comparada com outras empresas do mesmo ramo a nível mundial) uma empresa 

de pequena dimensão “e de cada vez que alguém nos comprava alguma coisa era um 

problema de fundo de maneio porque o mercado era muito maior” (JN, ch. r. 29699 - 

29817). Contudo o facto de ser pequena também teve as suas vantagens são empresas 

mais flexíveis e com as quais é mais fácil negociar (“há uns tipos que têm os mapas, vão 

à feira à procura de tipos que fazem o software para PC como nós e, provavelmente, é 

mais fácil iniciar um contrato com uma empresa pequenina, do que com grandes” (EI, 

ch. r. 7554 - 7754). 

Em termos de produto “é considerada uma empresa de alta tecnologia” (EC, ch. 

r. 38899 - 38942). Na altura do início da sua internacionalização, a sua grande vantagem 

competitiva era o preço, “é um produto que concorre com os outros basicamente pelo 

preço” (EI, ch. r. 682 - 746), “No caso de França, no final do ano passado foi por preço, 

conseguimos ter tanta eficácia de preço que mesmo ganhando uma boa margem 

conseguimos ser mais competitivos que a concorrência” (JN, ch. r. 16147 - 16330). Por 

outro lado a oferta é também mais flexível, “uma grande flexibilidade de 

desenvolvimento, ou seja, fazer soluções à medida. No caso de Singapura, por exemplo, 

que foi uma solução à medida tentando desequilibrar” (PD, ch. r. 22836 - 22997) e, 

simultaneamente mais completa, “é que não havendo estes fornecedores mundiais, não 

tendo mapas desses países os grandes players não vão para esses países e então aí torna-

se atractivo para uma empresa como nós, porquê? Porque nós percebemos muito bem 

do negócio dos mapas” (PD, ch. r. 24945 - 25182), “não havia muita gente no mercado 

que tivesse sistemas a funcionar em symbian, de facto eram muito poucos” (PD, ch. r. 

9000 - 9159), isto é, oferecia não só o software (que poderia funcionar em diferentes 
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ambientes), como também sabia os mapas, isto é tinha uma oferta que se pode 

considerar muito completa. 

A empresa ganhou bastante credibilidade pelo facto de ter tido “a sorte do 

Presidente da República ter escolhido o nosso produto como um exemplo da nossa 

tecnologia e ter levado isso como oferta ao Rei de Espanha. Isso criou uma onda de 

publicidade entre aspas, de notoriedade e de divulgação do produto quer em Portugal, 

quer em Espanha” (JN, ch. r. 5708 - 6000). 

A empresa desde sempre fez um grande uso da Internet, essencialmente para 

obter informação. Como refere Paulo Duarte “quando nos aparece uma entidade que 

não conhecemos de lado nenhum a primeira coisa a fazer é um levantamento de quem é, 

e o sítio mais simples, mais imediato e de acesso a toda a gente é a Internet (…) Se 

fizermos um search sobre uma empresa apanhamos coisas interessantíssimas, se já teve 

problemas, como é que está no mercado, se tem muitas referências se tem poucas” (PD, 

ch. r. 11191 - 11749). 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

A empresa quando começou a internacionalizar, embora ainda nova, já tinha 

muitas relações estabelecidas, sendo de realçar as relações que tinham começado por ser 

dos seus sócios mas que agora já tinham sido transferidas para a própria empresa, como 

é o caso do relacionamento com a NovaBase.  

Por outro lado, este é um negócio com algumas características especiais, em que 

“há muita interacção entre Portugal e Espanha, há distribuidores que são comuns” (JN, 

ch. r. 6541 - 6634).  

Em termos de rede vertical, a empresa desde muito cedo teve a noção de que a 

poderia usar para obter informação e contactos, “há dois grandes fornecedores de mapas 

mundiais que é a NaviTeq e a TeleAtlas. E estes dois grandes fornecedores mundiais 
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para além de estarem no mundo inteiro sabem quem são todos os compradores do 

mundo inteiro de soluções de navegação e portanto nós temos de estar sempre muito 

próximo deles no sentido de obter leads qualificadas” (PD, ch. r. 10444 - 10775). 

 

C - Os Fundadores 

 

A NDrive tem dois fundadores: Eduardo Carqueja e João Neto. Contudo só o 

primeiro é que está na empresa desde a criação da InfoPortugal. Quando a empresa 

iniciou a sua internacionalização era muito dependente deste fundador porque, nas 

palavras do próprio “não havia nenhum comercial, a não ser eu, que era o Director de 

Produção, Director de tudo, não é” (EC, ch. r. 35907 - 36084) 

C1 - Características Objectivas  

Eduardo Carqueja fundou a InfoPortugal quando tinha 31 anos. Licenciado em 

economia, tinha já uma muito diversificada experiência profissional: docente 

universitário, consultor de várias empresas e até editor de uma revista ligada ao 

marketing. Passou pela “Procter and Gamble (que é hoje a Price and Coopers) que é 

uma multinacional na área de serviços” (EC, ch. r. 48667 - 48775). Fez o último ano do 

curso em Espanha, fala muito bem espanhol e refere várias vezes viagens que foi 

fazendo, parece, pois tratar-se de alguém com grande mobilidade, com vivência 

internacional e com contactos em Espanha.  

João Neto, licenciado em engenharia, não é a primeira empresa que cria, “se 

virmos em grandes blocos é a terceira” (JN, ch. r. 34116 - 34370), tendo assim grande 

experiência “A Nova Base foi uma escola, no seu princípio foi uma escola de 

empreendedorismo” (JN, ch. r. 34116 - 34370). Embora não tivesse experiência na área 

da internacionalização, falava várias línguas e sempre gostara de viajar. 

C2 - Características Subjectivas 
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Eduardo Carqueja liderou a criação da empresa, com uma noção muito clara do 

que queria: “a ideia era criar uns serviços e os meus grandes clientes eram os 

operadores” (EC, ch. r. 677 - 792). Com grande capacidade de adaptação às 

circunstâncias, nem sempre se mostrou absolutamente confiante “nessa altura duvidei, 

duvidei fortemente mas, já estava metido na alhada, portanto o património, um contexto 

complicado!” (EC, ch. r. 5221 - 5340). 

João Neto vê-se, a si e a Eduardo Carqueja, como empreendedores, ou seja, nem 

todos “começariam uma empresa do nada, sem dinheiro, sem pessoas, sem produtos, 

sem clientes e o facto de se saber lidar com isso ajuda a transmitir a confiança que uma 

empresa precisa de transmitir quando ainda não tem dimensão necessária para ter um 

determinado contrato, ter um determinado cliente e isso aconteceu-nos sempre (…) e o 

Eduardo sempre foi um empreendedor e eu sempre fui um empreendedor, ou seja, 

sempre passei a vida a fazer empresas e vendê-las e o Eduardo também” (JN, ch. r. 

33257 - 34116), pode também considerar-se que são pessoas com mentalidade global. 

Para Paulo Duarte a visão global dos fundadores, a sua aversão ao risco e a ambição são 

factores fundamentais para a empresa.  

São, também, pessoas muito embrenhadas no seu trabalho, “nós somos pessoas 

muito ligadas ao que fazemos (…) tem que haver uma proximidade muito grande com a 

tecnologia, com os processos da empresa” (JN, ch. r. 32252 - 33002), convincentes e até 

com uma certa astúcia social. “O Eduardo é uma pessoa que consegue dar a volta, de 

certo modo. Ou seja, consegue convencer, quer ele quer o João” (EI, ch. r. 20445 - 

20559). 

C3 - Rede de Contactos 

Quer Eduardo Carqueja, quer João Neto embora jovens, já tinham uma longa 

experiência profissional e empresarial o que leva a que seja expectável que já teriam 

estabelecido contactos sociais. Note-se que um dos parceiros que foi preponderante na 

internacionalização da empresa foi a NovaBase, empresa à qual os dois tinham estado 

ligados. 
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Por outro lado, “temos algumas pessoas que colaboram connosco hoje que já são 

pessoas que conhecem muita gente nessas vias diplomáticas e que tem ajudado, no 

fundo, um telefonema às vezes faz toda a diferença” (JN, ch. r. 13148 - 13339). 

C4 - Capital Social 

Durante as entrevistas nunca foi referida a utilização de capital social dos 

empreendedores a favor da empresa, contudo para João Neto a maneira de ser e estar 

dos empreendedores “transmite depois a confiança para quem está a comprar a uma 

empresa pequena e que não confia pela estrutura em si, confia pela postura e abordagem 

do fundador ou gestores que tiverem” (JN, ch. r. 32600 - 32780). 

 

7.7.5 Motivações 
 

A motivação geral da empresa para se internacionalizar foi a pequenez do 

mercado nacional, “é uma questão de sobrevivência, se eu quisesse só fazer para cá era 

impossível” (EC, ch. r. 49192 - 49271), “Só o mercado nacional não teria dimensão 

para o projecto” (EI, ch. r. 950 - 1028). “Em Portugal vendem-se 250 mil GPS por ano, 

em Espanha vendem-se 1,3 milhões, para ter uma ideia da proporção, e se falarmos 

então no resto da Europa … No nosso caso a internacionalização era fulcral!” (PD, ch. 

r. 7087 - 7324). 

Contudo, a motivação mais específica para que a internacionalização se desse 

naquele momento foi o facto do parceiro passar a vender para Espanha, “começámos 

em Espanha porque a tal empresa de hardware vendia em Espanha” (EC, ch. r. 20988 - 

21059). 
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7.7.6 Processo 
 

A – Início da Internacionalização 

O processo de internacionalização da NDrive começou quando esta tinha cinco 

anos e, segundo Eduardo Carqueja, “não houve nenhuma estratégia, foram negócios 

casuísticos, de oportunidade” (EC, ch. r. 35614 - 35686), ou, dito de outra forma, “não 

há propriamente uma metodologia formal para se fazer esta expansão, mas o que há é 

um avaliar constante das oportunidades e uma priorização” (JN, ch. r. 14714 - 14857). 

 Esta empresa tinha uma forte ligação com a NovaBase, pois Eduardo Carqueja 

fora seu consultor, João Neto tinha estado na sua origem, e já tinha comprado toda uma 

área de negócio à Ndrive. Mais tarde foi através deste relacionamento que entrou no 

mercado espanhol. Já estavam a desenvolver, em Portugal, um projecto conjunto – 

venda em pacote do software da empresa com os QTeks representados pela NovaBase, 

que depois se alargou para Espanha. “A primeira experiência de internacionalização 

surgiu pelo facto de nós termos nos nossos clientes portugueses a oportunidade de ir 

com eles para Espanha” (JN, ch. r. 7570 - 7727). “Começámos em Espanha porque a tal 

empresa do hardware vendia em Espanha, pela muleta da empresa” (EC, ch. r. 30975 - 

21123), “Nós tínhamos uma grande colagem à NovaBase, que essencialmente distribuía 

na Península Ibérica, portanto, tínhamos um canal para introduzir a NDrive em 

Espanha” (EI, ch. r. 1330 - 1489). O quando, o onde e o como do início da 

internacionalização não foi definido pela empresa, mas sim pelo seu parceiro comercial. 

A NDrive soube reconhecer a oportunidade, não teve medo e aproveitou-a.  

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

Mercados 

Para o desenvolvimento internacional da empresa as feiras internacionais foram  

“fundamentais porque congregam num único local, com um menor esforço, uma série 

de nacionalidades. Claro que depois temos que partir para a visita física, local em cada 

um dos países. Mas, durante uma semana numa feira, em quatro ou cinco dias, nós 
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temos o mundo inteiro concentrado ali e portanto toda a visibilidade que se consegue ter 

é fundamental, e as coisas são criticas porque nos ajudam, num único sítio, a conseguir 

agregar uma série de países” (PD, ch. r. 9544 - 10058), “cada vez que se vai à CeBIT 

trazemos mais de cem oportunidades de venda a parceiros profissionais nos mais 

diversos cantos do mundo e depois o que se faz é uma selecção em follow up muito 

próximo de algumas dessas oportunidades” (JN, ch. r. 7341 - 7568); “as coisas 

funcionam basicamente com contactos em feiras” (JPL, ch. r. 18502 - 18557); “Nós 

tivemos a primeira apresentação comercial internacional na CeBit (…), que é a maior 

feira de tecnologia do mundo, que é na Alemanha, no mês de Março. Fomos lá, 

começámos a ter contactos com uma série de mercados. Alguns obtiveram resultados, 

outros não.” (EC, ch. r. 30930 - 31392).  

Em relação à internacionalização da NDrive, pelo menos no início, não houve 

uma selecção à priori dos potenciais mercados, a lógica era: “atirar para todo o lado, 

quem dá troco leva resposta” (EC, ch. r. 35666 - 35740). Desta forma as feiras 

internacionais serviram simultaneamente para se darem a conhecer e para estabelecerem 

contactos. O mercado de Singapura, que foi o segundo para o qual exportaram, resultou 

de um destes contactos feito nas feiras, em que a grande flexibilidade e a capacidade de 

adaptarem o produto mostrou ser uma verdadeira vantagem competitiva. Houve ainda 

outros mercados, não muito grandes com encomendas que não interessavam às empresa 

de maior dimensão, mas que a NDrive conseguia conquistar por ser mais flexível. O 

mercado francês também resultou de contactos feitos nas feiras mas em que a vantagem 

competitiva se situou ao nível do preço. 

Outra forma importante de estabelecerem contactos foi através do uso da sua 

rede. “A TeleAtlas tem interesse em vender as licenças deles, porque quanto mais nós 

vendemos mais eles lucram (entre aspas), porque pagamos um fee por cada licença 

vendida. A própria TeleAtlas e a NaviTeq, em muitos casos, dão-nos um empurrão e 

apresentam-nos a potenciais clientes” (JPL, ch. r. 18568 - 18865). “Perguntamos à 

TeleAtlas: “Quem nos aconselhas neste mercado”, outras vezes perguntamos à 

Microsoft, “Oh Microsoft quem é que nos aconselhas na Itália?”. E os tipos da 

Microsoft dizem “Olha cinco grandes que tu devias visitar…”. Às vezes a gente pede 
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“Oh Microsoft, ajudas a marcar as reuniões, para explicares quem somos?” Na Itália foi 

assim, por exemplo”.  

Quanto ao mercado brasileiro a empresa detectou uma oportunidade – era um 

mercado emergente, em que se poderia afirmar mais facilmente, pois a concorrência 

ainda não se estabelecera. A selecção deste mercado pode ser considerada tradicional 

sistemática, as redes foram muito úteis para a escolha do parceiro. “Demos muita 

importância ao Brasil também, enquanto que a concorrência não deu. Entrámos 

primeiro no Brasil que a TomTom, que entrou cinco meses depois. (…) achámos que 

era um mercado de oportunidade, até por não haver lá grande coisa, é um mercado 

emergente, está a começar agora enquanto que os mercados europeus estão maduros” 

(EC, ch. r. 40602 - 41373). “Faz sentido abordar geografias onde não há ainda um 

mercado estabelecido e onde se possa ter uma franja grande por estarmos lá desde o 

princípio, caso do Brasil” (JN, ch. r. 11707 - 12346). Nestes casos já existe, pois, uma 

selecção prévia do potencial mercado destino. 

As redes organizacionais têm, desta forma, representado um papel muito 

importante, colocando-os em contacto com potenciais parceiros e com diversas 

oportunidades “Nós tínhamos uma parceria com os indianos. (…) e esse indiano é que 

nos introduz uns espanhóis. (…) e os espanhóis estavam desesperados à procura de uns 

tipos do software de navegação que fizessem customização” (EI, ch. r. 12377 - 12774). 

Foi desta forma que a empresa teve o primeiro contacto com as fotografias de vista 

aérea que hoje crêem ser o seu principal factor de diferenciação. 

A forma de seleccionar os mercados é que variou. Assim, no primeiro mercado, 

o mercado espanhol, a empresa foi puxada por um parceiro, logo a selecção de mercado 

deve ser considerada relacional não sistemática. Nos mercados seguintes a empresa tem 

uma atitude activa no sentido de se dar a conhecer nas feiras internacionais, 

respondendo às propostas que aí aparecessem. Embora diferente, pois aqui era o 

parceiro que os escolhia, mais uma vez é uma Selecção Relacional Não Sistemática. 

B – Modo de Entrada 
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O modo de entrada nos mercados foi sempre a mesma fórmula de baixo 

comprometimento/baixo risco, em que “o distribuidor lá é que acaba por arriscar ao 

comprar” (EI, ch. r. 10428 - 10479). Assim, a empresa optou, em todos os mercados, 

pelo mesmo modo de entrada, ou seja, aplicou a Regra Naif. 

7.7.7 Estrutura 
 

A - A Empresa 

 

Esta empresa foi alterando muitas vezes de estrutura. Neste momento é uma 

empresa com uma base doméstica sólida e já com uma base internacional considerável, 

“em 2007 alargamos para 12 países” (JN, ch. r. 1997 - 2014), “hoje vendemos 

essencialmente em Portugal, Espanha, França e Brasil” (JN, ch. r. 3558 - 3627). Em 

termos de dimensão cresceu (medida pelo número de funcionários) tendo também agora 

muito maior capacidade de resposta “em Novembro apareceu uma encomenda de um 

cliente francês, com quem nunca tínhamos estado, que foi o dobro de todo o mercado 

português de dois meses. Felizmente já tínhamos alguma estrutura e fomos capazes de 

entregar” (JN, ch. r.29969 - 30203). É uma empresa com o domínio específico de uma 

tecnologia e já com conhecimentos de internacionalização.  

Começa, agora, com uma internacionalização estratégica, “só em 2008 é que 

estamos a seleccionar os mercados. Só este ano é que estamos muito claramente a 

decidir, vamos primeiro aqui, vamos primeiro ali” (JN, ch. r. 10185 - 10327). 

Actualmente está a iniciar uma segunda fase de internacionalização no mercado 

espanhol, onde já criou a NDrive Espanha, ou seja está a aumentar o seu nível de 

comprometimento neste mercado, “a expansão natural foi logo por aí e naturalmente 

Espanha era, por todas as razões, por proximidade, um mercado muito similar ao nosso 

e com melhor poder de compra. Naturalmente Espanha é o primeiro veículo natural” 

(PD, ch. r. 6550 - 6779). “Foi por aí, depois eu já conhecia as pessoas e já vivi em 

Espanha, sei falar muito bem espanhol. Portanto havia uma série de factores que 

facilitaram. (EC, ch. r. 25217 - 25367). 
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Em termos de produto está também agora a iniciar uma nova fase – da 

diferenciação. “Hoje o nosso produto tem uma vantagem sobre toda a concorrência 

somos capazes de disponibilizar a fotografia aérea oblíqua das cidades pelo mundo fora 

(…) o que permite que seja possível penetrar em mercados sofisticados porque temos 

algo que a restante concorrência não tem” (JN, ch. r. 10476 - 10837). Simultaneamente, 

é “hoje uma empresa que desenvolve tecnologia portuguesa, já não é só software. Agora 

estamos também a redesenhar o hardware e fazer as bases dos circuitos de toda a 

engenharia de construção de um produto.” (JN, ch. r. 3827 - 4041). Nesse sentido estão 

também a inovar em termos de hardware produzindo state-of-art, o desenho é da 

NDrive que controla a produção do sistema que é fabricado na China. “eu já lá ia a 

muitas feiras de electrónica, há muito tempo, há três ou quatro anos. Já conhecia os 

chineses da HTC, das feiras. Ia às fábricas deles, digamos, que não era uma realidade 

estranha. E, portanto, comecei a negociar através da Internet com uma série de fábricas, 

depois falava com eles, depois contratei uma série de pessoas locais” (EC, ch. r. 23290 - 

23629). 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Em termos de rede nota-se que é uma empresa com grande capacidade de 

estabelecer relações e de as aproveitar, conseguindo construir, com sucesso, pontes com 

fornecedores e clientes. 

Por um lado, tem o objectivo de diminuir as suas dependências, passando a 

vender não só o software como o hardware. Contudo, por outro lado, têm a sua grande 

vantagem competitiva assente na fotografia aérea criando, dessa forma, uma certa 

dependência em relação ao fornecedor, pois que “a disponibilidade dos conteúdos 

determina a sequência com que entramos no mercado” (JN, ch. r. 11466 - 11559). Desta 

forma a empresa pode ver completamente alterado o seu posicionamento na rede. 
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C - Os Fundadores 

 

Os fundadores continuam com um grande envolvimento na empresa, contudo 

foram contratadas pessoas para cargos importantes, não estando a empresa agora tão 

dependente do Eduardo Carqueja. 

 

7.7.8 Resumo 
 

A NDrive é uma spin off da InfoPortugal, empresa nascida em 2001 com o 

objectivo de criar a maior base de dados digital do país. Ao longo do tempo, de acordo 

com as circunstâncias, redireccionou-se várias vezes, adaptou-se e voltou à visão inicial. 

Actualmente é uma empresa do sector da localização, única na Península Ibérica a 

produzir PNDs.  

A sua primeira experiência de internacionalização foi puxada por uma empresa 

parceira, que passou a exportar para Espanha. Nessa altura aproveitou e empacotou o 

seu produto com o dessa empresa, internacionalizando-se, dessa forma. Entretanto 

começaram a dar a conhecer o NDrive em feiras internacionais, o que levou ao 

surgimento de potenciais clientes. Apresentavam como vantagens competitivas o preço 

e o facto de serem bastante flexíveis, adaptando o desenvolvimento do produto às 

necessidades específicas dos mercados e dos sistemas operativos. 

Outra forma de se internacionalizarem, mais relacionada com a América Latina, 

foi detectarem mercados emergentes, pouco desenvolvidos, em que as exigências face 

ao produto eram menores e em que a concorrência não tinha grande presença. Aí 

utilizaram as suas redes, quer organizacionais (contactaram as multinacionais 

fornecedoras dos mapas, contactaram a Microsoft,…), quer institucionais (ICEP, 

embaixadores) para obter informações quanto a possíveis parceiros. 
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Hoje em dia, são uma empresa mais estruturada, com uma melhor definição do 

seu âmbito de actuação. Começam agora uma segunda fase de internacionalização em 

Espanha, com um maior comprometimento e com uma maior diferenciação do produto. 

Quanto ao primeiro mercado externo em que entraram não se pode sequer dizer 

que tenha havido uma escolha, apenas seguiram o seu parceiro, quando muito poderá 

dizer-se que foi uma selecção relacional não sistemática. Os mercados externos 

seguintes foram Singapura e França, nestes mercados a empresa não escolheu, foi 

escolhida, ou seja mais uma vez se estará perante uma selecção relacional não 

sistemática. 

Houve, contudo, mercados em que a NDrive entrou porque, à priori, os achava 

interessante, tendo utilizado a sua rede para localizar e escolher possíveis parceiros, 

neste caso terá sido uma selecção tradicional sistemática. 

Quanto ao modo de entrada a empresa tem seguido a Regra Naif, pois a opção 

tem sido, em todos os mercados a mesma, distribuidores locais. Actualmente já tem um 

maior nível de comprometimento com o mercado espanhol, tendo optado por 

estabelecer a NDrive Espanha. 

Repare-se que, quando a empresa começou a sua internacionalização estava 

muito pouco estruturada e muito centralizada no fundador. A primeira ida foi puxada 

por um parceiro, não tendo definido nem o quando, nem o onde, nem o como. A partir 

daí, embora a empresa não tenha tido uma verdadeira estratégia de internacionalização, 

mostrou um grande dinamismo na forma como se deu a conhecer, sabendo aproveitar a 

seu favor a reputação dos seus parceiros e as suas capacidades (partilhou stands e fez 

roadshows em parceria). Soube, também, aproveitar a rede organizacional para, através 

de fornecedores estabelecer contactos com clientes. A rede em que está integrada teve, 

pois, um enorme peso na sua internacionalização: por um lado através das suas ligações 

conheceram possíveis parceiros (rede vertical), por outro lado não estando ainda 

presente em certos mercados tornou-os mais atractivos (rede horizontal). Esta primeira 

fase da internacionalização da empresa mostrou a necessidade da empresa se 

reestruturar e de começar a definir uma estratégia. 
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A Figura 7.12 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 12 – Resumo da internacionalização da NDrive 
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7.8 Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, S.A. 
 

 

 

7.8.1 Breve Caracterização  
 

 

Nome da Empresa: Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, S.A. 

Sócios fundadores: Vítor Verdelho e João Navalho 

Ano de criação: 1997 

Área de actividade: Micro-algas e sal marinho tradicional 

Peso exportações total das vendas: 70% ao nível do sal (2006); 

              ≅ 100% ao nível das microalgas (2006) 

Volume de Negócios: 1 250 mil Euros (2006) 

Nº de colaboradores: 30 (2006) 

Site: www.necton.pt e phytobloom.com 
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7.8.2 Datas mais Relevantes 
1988 

Vítor Verdelho licencia-se em Física 

pela Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, o seu grande 

objectivo é montar uma empresa 

produtiva, inovadora e que aproveite os 

recursos únicos existentes em Portugal. 

1991 – 1993 

Vítor Verdelho e João Navalho têm um 

projecto de investigação comum na 

Universidade Católica Portuguesa. 

1997 

Depois de outras experiências 

empresariais, nasce a Necton – 

Companhia Portuguesa de Culturas 

Marinhas. 

1999 

Início da recuperação das salinas 

tradicionais. 

2000 

Começam a vender sal para França em 

sacos de 25Kg. 

Obtêm a certificação Nature & Progres. 

Vão a feiras (sem stand) para 

conhecerem e se darem a conhecer. 

2001 

Distinguida com o Slow Food Award 

for the Defense of Biodiversity. 

2003 

Vencedora do prémio Empresa do Ano, 

na área da aquacultura, atribuído pelo 

Ministério da Agricultura e Pescas. 

Consegue um cliente francês que lhe 

traz grande notoriedade – Coopérative  

Guérande. 

2004 

Passam a ter um distribuidor exclusivo 

para o mercado norte-americano (Flor 

de Sal USA). 

2005 

Criação da spin off AlAngulata, Lda 

dedicada à criação de ostras. 

Prémio de empresa mais inovadora do 

concelho de Olhão, atribuído pela 

Câmara Municipal de Olhão. 

2006 

Presente na SIAL, em França. 

O projecto AlgaFuel foi distinguido, na 

segunda edição do Concurso Nacional 

de Inovação BES, como um dos 

melhores projectos de I&D e inovação 

levado a cabo por uma PME. 

2007 

Criação do spin off AlgaFuel, produção 

de microalgas para biocombustível e 

captação de CO2. 

Integrada na Rede Inovação PME da 

COTEC Portugal. 
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Figura 7. 13– Esquematização da Evolução da Necton 
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7.8.3 Apresentação 
 

A Necton – Companhia Portuguesa de Cultura Marinhas, SA, foi fundada em 

1997 a partir de um projecto de investigação científica com origem na Escola Superior 

de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Tem conseguido afirmar-se pela 

sua grande capacidade de aproveitamento dos recursos disponíveis nas suas instalações: 

salinas tradicionais localizadas no Parque Natural da Ria Formosa, em Belamandil, 

perto de Olhão, Algarve. 

“Criada com o objectivo de explorar a tecnologia de produção massiva de 

fitoplancton desenvolvida na Universidade, a empresa foi mundialmente inovadora no 

fornecimento de soluções concentradas de microalgas às maternidades de peixes 

marinho, inexistente na altura da sua criação, este mercado está hoje em plena 

expansão, abrangendo vários actores a nível internacional” (Revista da Ordem dos 

Biólogos, 2007, p. 30). 

Em 1999, olharam à sua volta e viram que podiam aproveitar as salinas. 

Contudo, só mais tarde, numa viagem a França, se aperceberam do potencial, em termos 

de valor acrescentado, que as salinas lhes poderiam oferecer. Assim, seguiram uma 

estratégia de diferenciação produzindo sal marinho tradicional e flor de sal. Hoje é o 

maior produtor português, exportando cerca de 70% da sua produção, tendo como 

clientes desde pequenas lojas gourmet no Japão, até grandes cadeias de supermercados 

europeias e ainda um distribuidor exclusivo para os Estados Unidos da América. 

A AlgaFuel, SA é uma spin off da Necton lançado em 2007 e que se dedica às 

tecnologias de produção de microalgas na sequestração de CO2 e NOx, com o 

aproveitamento de óleos para a produção de bio diesel. Já em 2005 tinha criado uma 

outra spin off, a alAngulata, Lda., empresa dedicada à produção e comercialização de 

ostras 
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Em 2007 foi integrada na Rede PME Inovação COTEC. “Desde 1997 que a 

Necton se tem vindo a afirmar como uma empresa naturalmente inovadora. Inovou 

quando desenvolveu um novo produto, os concentrados de microalgas, para um 

mercado emergente; inovou quando reinventou a actividade de salinicultura tradicional, 

recuperando tecnologias milenares; inovou quando arrancou com os spin offs para o 

aproveitamento das oportunidades de negócio para as quais se sente vocacionada” 

(Revista da Ordem dos Biólogos, 2007, p. 31). 

Desenvolveu um extenso know-how no crescimento de várias microalgas usando 

técnicas especializadas de cultivo. Os clientes da Necton nesta área vão desde pequenos 

laboratórios de I&D até grandes empresas na área da cosmética passando por bem 

conhecidas empresas de piscicultura. A empresa desenvolve soluções em microalgas 

desenhadas de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Praticamente 

toda a produção é exportada. 

Na área do sal a empresa produz dois produtos, o sal marinho tradicional e a flor 

de sal, que vende ou com marca própria ou com marca do cliente. Exporta 70% da sua 

produção, tendo um distribuidor exclusivo nos Estados Unidos, a Flor de Sal, empresa 

criada em 2004 para representar a Necton nesse país. Faz parte dos produtos AFA 

(Authentic Food Artisans) do Whole Food Market, identificando o seu sal como um 

produto natural de elevada qualidade. Está presente em lojas gourmet no Japão e em 

grandes cadeias europeias, trabalha com a cooperativa de sal de Guèrande, o que lhe 

confere bastante credibilidade. Veja-se, a título de exemplo, o site da empresa K. L. 

Keller Importers que refere, como forma de valorizar o produto, este relacionamento da 

Necton (“Plus it turns, they have a quite history with the cooperative in Guèrande ”). 

Pode-se também encontrar publicidade à Necton em sites relacionados com gastronomia 

saudável e são várias as referências encontradas em fóruns gourmet. 

 

7.8.4 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 
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“A Necton é uma empresa que é interessante, que tem duas actividades que 

trabalham nos antípodas, ou seja, a biotecnologia por um lado e sal artesanal 

exactamente como era feito pelos romanos” (IV, ch. r. 77011 - 77195). Acaba por 

funcionar como se de duas empresas se tratasse, embora os responsáveis e as instalações 

sejam as mesmas o produto tem características absolutamente diferentes um do outro, a 

rede é completamente diferente, o processo de internacionalização é distinto o mesmo 

podendo acontecer com as motivações. 

Mesmo englobando duas “empresas” no início da internacionalização era (e 

continua a ser) uma empresa de pequena dimensão, o que provoca algumas limitações 

“a Necton nunca se distinguiu por ser uma empresa com grandes recursos” (I, ch. r. 

15375 - 15444), o que também traz algumas vantagens, já que “uma empresa grande 

para montar um sistema desses global, para que toda a gente entre numa empresa e 

pudesse ter … aqui toda a gente pode ter acesso à net, ali no armazém, por todo o lado 

consegue saber se precisar de ir à procura de embalagens, é a vantagem de uma empresa 

leve” (PA, 13175 – 13454).  

A empresa considera as tecnologias de informação muito importantes “com uma 

página na net, mesmo que estejas muito perdido estás perto de qualquer um, ou seja, 

podes estar no meio da Serra do Caldeirão e estar tão perto como se estivesses na 5th 

Avenue” (I, 12503 – 12766). 

Foi criada com o intuito de produzir algas, sendo uma empresa de biotecnologia 

com uma vocação internacional, “nós quando pensámos nisso foi logo para vender lá 

para fora, não nos passou, de maneira nenhuma, pela cabeça vender em Portugal, de 

modo nenhum” (JN, ch. r. 11627 - 11764). “Não separámos muito o que é estrangeiro e 

o que é Portugal. Foi uma coisa que desde o início fizemos, vamos pensar no mercado, 

na bola inteira” (JN, ch. r. 31527 - 31669), “a lógica sempre foi esta, Portugal é pequeno 

tudo o que se faça é para sair” (IV, ch. r. 5105 - 5189). A empresa é multicultural, 

“fomos recrutar colaboradores a Espanha, portanto os biólogos, três, temos dois 

espanhóis e uma híbrida, filha de espanhóis mas portuguesa” (VV, 24577 – 24783). 
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Em termos de microalgas o produto tem um elevado valor acrescentado, “o valor 

das microalgas é muito alto, nós vendemos microalga a 600 euros o quilo, é muito valor 

acrescentado!” (VV, ch. r. 44983 - 45092) e é absolutamente inovador, “o grande trunfo 

que a Necton tinha era ter o produto que eles precisavam, um produto que não tinha 

competidor no mercado ainda, porque na Europa ele não existia e, por outro lado, um 

produto que lhes facilitaria a vida com qualidade. Esse era o nosso trunfo!” (IV, ch. r. 

25053 - 25306). Contudo, toda essa inovação também trazia problemas, “tinham medo, 

é um produto tão diferente e que vai resolver tantos problemas que eles tinham medo de 

ficar nas nossas mãos, eles dizem-nos isto “se nós comprarmos isso nós ficamos nas 

vossas mãos, porque depois começamos a consumir isso e sendo vocês os únicos a 

vender, vocês depois podem pôr o preço que quiserem”” (VV, ch. r. 20924 - 21242). 

Em termos de sal (sal tradicional e flor de sal) a empresa também apresenta um 

produto de elevada qualidade, praticamente desconhecido em Portugal mas muito 

apreciado, por exemplo, em França, destinado a consumidores apreciadores de produtos 

gourmet. Tem “todas as certificações francesas” (VV, ch. r. 40494 - 40575), “desde 

muito cedo conseguimos a certificação de uma entidade em França que se chama Nature 

& Progres que é uma empresa que certifica produtos alimentares biológicos, tem um 

caderno de encargos muito extenso. Acho que nós fomos a primeira empresa não 

francesa a ter a certificação deles ao nível do sal” (IV, ch. r. 48778 - 49114). 

Este é, mesmo a nível internacional um produto de nicho, “internacionalmente 

eu diria que é um nicho pequeno, mas sendo pequeno para nós tem uma escala 

descomunal” (IV, ch. r. 3089 - 3192). “Quando nós decidimos enveredar por vender sal 

e vender o produto diferenciado para o mercado de valor acrescentado nós concluímos 

logo, isto não é para Portugal, pelo menos para já” (JN, ch. r. 25063 - 25242). O produto 

conseguiu, contudo, desde o início infiltrar-se no mercado nacional, “nós começámos 

com o Pingo Doce, foi o primeiro, conseguimos entrar no Pingo Doce” (VV, ch. r. 

42940 - 43019). 

A empresa está muito ligada à investigação, como se pode ver pelas afirmações 

de Vítor Verdelho, “alguns projectos de investigação que tivemos envolveram a 

Professora Teresa Dinis da Universidade do Algarve, que desenvolveu a tecnologia de 
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reprodução do linguado. Portanto, nós sempre nos relacionámos muito, quer aqui no 

Porto com a Faculdade de Ciências, com a Biotecnologia, com a Universidade do 

Minho” (VV, ch. r. 21595 - 21918). 

A empresa quando se lançou no mercado internacional já tinha alguma 

notoriedade porque “houve um jornalista que fez publicar um artigo numa revista 

importante”. 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Ao analisar a rede industrial da empresa desde logo se constata que a Necton 

pertence a duas redes distintas, a do sal (marinho tradicional e da flor de sal) e a das 

microalgas. 

Em termos de microalgas, quando a empresa se constitui não havia mais 

nenhuma a operar em Portugal. Mesmo em termos de potenciais clientes (a nível 

mundial) a rede é muito pequena, “a vantagem deste mercado é que o número de 

maternidades da Europa é limitado, quando nós começámos haveria para aí umas trinta” 

(VV, ch. r. 28112 - 28228). 

Em termos de rede do sal, começaram um pouco por acaso e não tinham um 

conhecimento profundo da rede industrial. Nota-se, contudo, que a empresa mantém um 

bom relacionamento com os outros produtores: a primeira oportunidade de 

internacionalização foi-lhes apresentada por um outro salineiro. A Necton faz parte da 

TradiSal desde a sua constituição em 1999. 

Como já foi referido, a empresa relaciona-se desde o início com diversos centros 

de investigação, por exemplo, com a “Universidade do Minho, Faculdade de Ciências 

do Porto, a Biotecnologia, a Universidade de Coimbra, Técnico, a Universidade do 

Algarve, é bastante! Quer dizer, não há assim grande … e conhecemos as pessoas todas 



 262

em Portugal e fora de Portugal, todas as pessoas que trabalham na nossa área relevantes, 

nós conhecemos!” (VV, ch. r. 22186 - 22497).  

 

C - Os Fundadores 

 

Vítor Verdelho e João Navalho, os grandes impulsionadores desta empresa, 

conheceram-se na Faculdade de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, 

onde os dois faziam parte de um projecto de investigação. 

C1 -  Características Objectivas 

Os dois fundadores têm formação superior (o Vítor é físico e o João é biólogo 

marinho) e são jovens estando, na altura da criação da empresa, muito longe dos 35 

anos. 

João Navalho até conhecer Vítor Verdelho nunca tinha pensado em ser 

empresário. Já para o físico montar uma empresa era um grande objectivo. Antes de 

criarem a Necton já tiveram, juntos, outras experiências empresariais que não correram 

bem, mas que serviram de lição, pois “tudo o que aprendemos nesta empresa foi 

aproveitado na Necton, em particular depois no sal” (VV, ch. r. 35588 - 35678). 

João Navalho até estas experiências começarem era estudante e embora fale 

várias línguas: “três, português, espanhol e inglês, com a vantagem de que o inglês falo 

como o português. Falo muito bem inglês, francês entendo mas não consigo falar!” (JN, 

ch. r. 40157 - 40666), não viajava muito, nem tinha nenhuma experiência internacional 

relevante. 

Vítor Verdelho também fala várias línguas e já tinha uma maior experiência 

internacional, tendo passado, por exemplo, um mês no Japão. 

C2 - Características Subjectivas 
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João Navalho nunca pensara ser empresário (“Nunca tinha pensado nisso, 

confesso, nunca tinha pensado nisso”, JN, ch. r. 3049 - 3173), contudo quando Vítor 

Verdelho o desafiou pensou, “porque não arriscar! (…) Arrisquei bastante, porque tinha 

uma bolsa que me pagava muito bem (…) e tinha consciência plena que me iria abrir 

portas quanto mais não seja para continuar na investigação” (JN, ch. r. 3570 - 4157). 

Esta sua atitude demonstra uma baixa aversão ao risco. 

Vítor Verdelho sempre sonhara ter uma empresa, mesmo porque “o Vítor é um 

sonhador, é uma pessoa que tem imensas ideias, é muito empreendedor e é uma pessoa 

extremamente trabalhadora. Eu não sei quantas horas ele trabalha por dia mas 

provavelmente umas dez, onze, doze horas por dia” (VdP, ch. r. 4315 - 4532). Já o João 

Navalho “é mais aproximado ao mercado e consegue, digamos que, materializar melhor 

as ideias” (VdP, ch. r. 5274 - 5355). Ou, como refere o próprio João Navalho, “nós 

temos muitas ideias, somos pessoas dinâmicas e empreendedoras” (JN, ch. r. 19904 - 

19969). 

A capacidade de verem o que os outros não vêem em termos negociais parece 

ser também importante, como refere João Pedro Leite, vizinho e parceiro, “o mercado já 

existia, mas aqui estava um bocadinho esquecido, mas eles indivíduos irrequietos 

lançaram-se, eu acho que eles têm feito um belíssimo trabalho” (JPL, 9308 – 9457) no 

que refere ao sal. Quanto às microalgas, João Navalho refere que “nós tivemos a noção 

de que ia ser um boom no mundo inteiro” (JN, ch. r. 24551 - 24612). Têm, pois, tido 

uma certa capacidade visionária de reconhecer oportunidades de negócio onde os outros 

nada vêem. 

Para Inácio Valle “somos uma equipa auto confiante, ou seja, achamos que o 

sucesso depende de nós” (IV, ch. r. 18381 - 18458), “somos pessoas que não nos 

amedrontamos com um ou dois riscos” (IV, 15929 – 15992), são pois “pessoas 

empreendedoras” (IV, ch. r. 15904 - 15927). 

C3 - Rede de Contactos 

A rede de contactos dos fundadores estava bastante ligada à área da 

investigação, “nas microalgas os contactos que tínhamos e que temos, passam pelas 
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instituições de investigação e desenvolvimento, que são bons contactos que de alguma 

maneira também ajudam o negócio” (JN, ch. r. 27868 - 28072), “ainda antes da empresa 

existir nós já tínhamos esta teia de contactos” (VV, ch. r. 22613 - 22682).  

 

7.8.5 Motivações 
 

Embora as motivações para a escolha de cada mercado em particular tenham 

variado de caso para caso, a motivação geral que levou a empresa a internacionalizar-se, 

quer no caso das microalgas (produto de biotecnologia), quer no caso do sal (produto 

tradicional) foi a inexistência de mercado em Portugal. 

“Nós não decidimos que queríamos internacionalizar, não foi uma questão de 

decisão. Isto só funciona internacionalizando. Não foi vamos crescer para exportação 

(…) o negócio que queremos montar, aquele que temos em mãos, só funciona fora, cá 

dentro não funciona. Se só funciona fora temos que ir para fora.” (JN, ch. r. 26189 - 

26525). Ou seja, “desde muito cedo que tivemos a noção clara de que Portugal era 

muito pequeno” (IV, ch. r. 4018 - 4091)), isto até porque, “os mercados mais gourmet, 

com os consumidores que estão dispostos a pagar um preço mais elevado por um 

produto mais requintado, não estavam cá em Portugal, estavam sempre no estrangeiro” 

(VdP, ch. r. 10819 - 11113). A empresa estava a funcionar de uma forma ainda quase 

experimental quando um outro produtor lhe deu a conhecer a oportunidade de exportar. 

Esta ida para o exterior abriu-lhe os horizontes e direccionou-a para o sal tradicional e 

para a flor-de-sal.  

 

7.8.6 Processo 
 

Na análise da internacionalização da Necton tem que se ter em atenção que 

houve dois processos distintos que ocorreram praticamente em simultâneo mas de forma 

independente. 
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A - Inicio da Internacionalização 

Microalgas 

Não há muitos potenciais compradores, mesmo a nível mundial, destas 

microalgas, pelo que, a empresa optou pelo contacto directo: “não foi uma operação 

comercial de marketing, foi feita com maillings, foi feita com contacto, indo a feiras, ou 

seja, foi um acompanhamento muito específico” (IV, ch. r. 24008 - 24190). E isto é 

facilitado porque “como o mercado é mais pequeno, também é mais fácil contactá-lo, 

então consegues moradas, consegues endereços e consegues mandar amostras” (I, ch. r. 

16531 - 16675). Há ainda outra consequência do reduzido tamanho do mercado, é que a 

informação parece fluir melhor na rede, ou seja, o conhecimento sobre o produto vai-se 

espalhando de uma forma simples, quase viral: ““Fulano experimentou e disse-me!” Os 

directores técnicos de muitas dessas explorações têm idades similares se não foram 

professores e alunos são colegas de turma” (I, ch. r. 16725 - 16905). Como refere Inácio 

Valle, “foi simplesmente batendo à porta, conquistando, indo a feiras, não estando 

presentes mas indo às feiras contactando, tentando de alguma maneira, de uma forma 

muito simples” (IV, ch. r. 42166 - 42426). A selecção dos primeiros mercados pode, 

pois, ser considerada relacional não sistemática, valorizando o contacto directo. 

Também esta empresa refere a primordial importância das feiras, d“a 

experiência que temos a presença em feiras é fundamental, se a empresa tiver a 

organização necessária para dar resposta a nível de gestão, de acompanhamento, de 

qualidade. Ou seja, também não vale a pena ir a uma feira sem o mínimo de infra-

estrutura, de know-how, de expertise em termos de comercialização, de domínio como é 

que estas coisas se processam, como é que se exporta, como é que não se exporta. Esses 

princípios básicos e que se adquire muito do know-how do dia-a-dia. As feiras são um 

meio fundamental para o início das exportações e para a manutenção das mesmas” (IV, 

ch. r. 37434 - 38010).  

Quanto ao modo de entrada, dado o reduzido número de maternidades, a 

empresa optou pela venda directa. Muitas das vezes a abordagem passou até pela oferta 
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de amostras de forma a estabelecer um primeiro contacto com os potenciais clientes e 

dar a conhecer o produto que consideram ser muito inovador. 

Sal 

O início da internacionalização da empresa no sector do sal foi bastante 

diferente. O primeiro país para onde venderam foi para França. Ainda não tinham 

definido nenhum plano nessa área quando a oportunidade lhes foi apresentada por um 

outro produtor de sal do sotavento algarvio, “ele veio cá e disse: vocês estão a vender a 

10 o quilo os outros fulanos (…) compravam-no a 100 o quilo e pagam adiantado!”” (I, 

ch. r. 2807 - 1955). Ou seja, surgiu através da rede organizacional da empresa e tratou-

se de uma venda a outro produtor. Depois aperceberam-se que poderiam valorizar o seu 

produto, oferecendo sal marinho tradicional e flor de sal.  

B – Desenvolvimento da Internacionalização 

Microalgas 

Para desenvolver a internacionalização da empresa no sector das microalgas, 

“procurámos oportunidades de mercados, nós agora identificámos a Grécia e a Turquia 

como uma oportunidade, fomos lá a uma feira.” (VV, ch. r. 27760 - 27893). Vitória del 

Pino esclarece ainda que “agora temos um representante turco, que foi um contacto 

angariado na feira de aquacultura, que neste momento está a vender os produtos, ou a 

tentar vender os produtos, na Turquia” (VdP, ch. r. 12833 - 13028).  

Sal 

O passo seguinte na expansão internacional na área do sal foi exportar para 

Espanha, porque aí podiam aproveitar os conhecimentos pessoais de um dos 

colaboradores, “onde eu tinha trabalhado interessaram-se pelo produto. Eles são 

produtores de sal e fazem 50 a 100 mil toneladas conforme o ano e os stocks que têm, 

como eles só faziam sal industrial conseguimos que eles ficassem com isto para 

completar a sua gama!” (I, ch. r. 5239 - 5490). Ou, dito de outra forma, “aí houve um 

contacto pessoal. Relativamente ao sal nós trabalhávamos com o Eng.º Iago, que é 

espanhol da zona de Barcelona. Tinha trabalhado em Barcelona numa empresa de 
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produção de sal industrial, descomunal, tinha montes de sal do tamanho de prédios, 

tirado com máquinas, etc. Tinha um contacto aí dessa empresa que não tinha ainda um 

produto como o nosso (era industrial), entrou em contacto e vieram cá e abrimos aí um 

canal de comercialização” (IV, ch. r. 63470 - 63927). Também neste caso a selecção de 

mercado foi, pois, relacional não sistemática. 

De seguida pensaram no mercado alemão, “depois contámos as pessoas. Quantas 

pessoas há na união Europeia? Onde é que há mais gente? Onde é que as pessoas estão 

mais com esta onda de produtos naturais? Na Alemanha, e foi a uma feira na Alemanha 

que fomos” (JN, ch. r. 25771 - 25994), “desde muito cedo que houve a noção clara de 

que era um mercado muito interessante para nós, porque há poder de compra, a 

sensibilização para a qualidade alimentar e de produtos orgânicos e tradicionais era 

muito importante” (IV, ch. r. 44171 – 44408). Por outro lado, tinham a noção de que 

não conseguiam “concorrer com os franceses, temos que ir para onde eles não estão” 

(IV, ch. r. 25539 – 25619). Esta forma de actuação traduz, por um lado, uma selecção 

de mercado ligada a razões macroeconómicas – número de consumidores – e, por outro 

lado, razões específicas da indústria (preferência por produtos naturais), saturação do 

mercado gourmet de sal francês. Sendo assim, pode considerar-se que a selecção deste 

mercado foi tradicional sistemática. 

A internacionalização desta empresa resultou, essencialmente, de “tomar todas 

as medidas de ajustamento e ir adaptando constantemente ao que se consegue fazer” 

(PA, ch. r. 2669 - 2762). A empresa tem-se mostrado, pois, muito flexível e muito 

atenta às oportunidades. 

 

 

 

 

 



 268

7.8.7 Estrutura 
 

 A - A Empresa 

 

Como consequência da internacionalização a empresa cresceu e hoje passou de 

“3,5 hectares de salina no primeiro ano, 8 hectares no segundo e agora temos 23 

hectares” (JN, ch. r. 27094 - 27202), conta com 30 funcionários, continuando a ser, 

pois, uma empresa de pequena dimensão. Ao nível do sal já conquistou grande 

notoriedade e credibilidade, ou seja “tem-se um cliente grande que leva grande parte do 

produto e que sustenta um pouco o negócio como dá credibilidade a todo o processo. 

Essa credibilidade mais a certificação, mais o prémio, mais o saber comunicar bem e 

comunicar bem na Internet e toda a gente saber inglês e atender o telefone e falar em 

inglês e resolver os problemas” (JN, ch. r. 34954 - 35289), mais o facto de terem o 

“HACCP a funcionar ainda não se falava em Portugal desta obrigatoriedade, mas 

tivemos que o montar porque o cliente alemão pergunta por ele e o inglês também” (JN, 

ch. r. 38120 - 38306), transmite uma certa segurança aos potenciais parceiros.  

Neste momento, a empresa está absolutamente internacionalizada, a 

percentagem de sal exportado é de cerca de 70% (para 15 países, entre eles Alemanha, 

Suiça, França, Espanha, Estados Unidos, Japão e Rússia), as microalgas são exportadas 

praticamente na sua totalidade. 

Está, também, agora, mais organizada visto que “a empresa foi reestruturada em 

Junho do ano passado e o organigrama foi pensado para comportar quatro áreas: a área 

comercial, a área de produção, a direcção de apoio à gestão e a direcção de inovação” 

(VdP, ch. r. 202 - 403). Continuando contudo a mostrar-se bastante flexível na oferta, 

nomeadamente no que respeita às microalgas em que a solução é pensada de acordo 

com as necessidades dos clientes. 

 

 



 269

B - A Rede de Relacionamentos 

 

A empresa encontra-se plenamente integrada na rede industrial quer do sal, quer 

das microalgas. 

No sal a empresa não tem uma posição central, mas já tem bastante 

credibilidade, em grande parte transmitida pela rede, dá “algum suporte à história 

podermos dizer que um dos nossos clientes é este cliente. E, aquele cliente é um cliente 

que a maioria das pessoas sabem (…) “Se vendem para esses é porque têm 

capacidade!”” (JN, 34667 – 34888). Esta relação tem funcionado, pois, como cartão de 

visita, como referência em relação a potenciais parceiros. 

Desta forma a empresa pode afirmar que “nós agora temos uma rede de 

contactos grande e temos um determinado tipo de clientes que nos contactam pelo nome 

e pela intervenção que já temos. Ou seja, no passado conseguimos dois clientes grandes, 

um alemão e um suíço que vieram cá pura e simplesmente, já tinham contactado com o 

nosso sal, gostaram do produto, viram que o produto tinha um determinado tipo de 

características que correspondia às expectativas deles e vieram” (IV, ch. r. 36934 - 

37368). Há relações estabelecidas ao longo dos anos e que, por isso mesmo, podem ter 

um tratamento um pouco diferente, por exemplo, “se vem cá algum cliente a pedir sal 

não há sal! Há clientes que nós já temos uma relação há muitos anos, como o espanhol, 

como o da Bélgica, eventualmente pede-nos (…) e é entregue” (IV, 75258 – 75500). 

A empresa mantém uma estreita relação com a TradiSal, da qual, neste 

momento, João Navalho é o Presidente do Conselho Fiscal. 

Nas microalgas, a empresa “posiciona-se como os melhores, os mais caros. 

Quando alguém quer o melhor produto vem falar connosco!” (VV, ch. r. 26627 - 

26733). Ou seja, na opinião de Vítor Verdelho, embora tenha uma quota de mercado 

pequena a empresa é uma referência, quando algum potencial parceiro pensa em 

qualidade pensa na Necton. O que tem levado a que, segundo o mesmo empreendedor, 

muitos clientes agora já os contactem directamente.  
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A rede tem também servido para que o nome dos seus produtos se espalhe, “as 

oportunidades vão surgindo à medida que os contactos vão sendo feitos e no fundo é o 

efeito multiplicador e tem sempre a ver directamente com o contacto directo, com 

relações pessoais, com os amigos, é o networking clássico, digamos assim, e que 

funciona na perfeição para as pequenas empresas e mais para uma empresa como a 

Necton, em que o factor simpatia e carinho funciona muitíssimo bem” (VdP, ch. r. 

17247 - 17645).  

Quanto a outro tipo de redes, “a Necton foi uma empresa que durante muito 

tempo trabalhou em investigação e no ramo da investigação das microalgas e outros. Na 

Europa, eu duvido que haja muitas pessoas que não conheçam a Necton. Nós temos 

uma rede extensa de contactos em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas 

muito ao nível da investigação, pessoas que estão nesses ramos de investigação, que 

também saem para empresas ou que estão dentro de empresas obviamente são 

contactos” (VV, ch. r. 27806 - 282267), isto é, “depois de estarmos a trabalhar em 

projectos de investigação (…) criou-se uma rede de contactos que fez com que 

apareçam oportunidades novas, ou seja, o facto de estarmos cá vão aparecendo” (IV, ch. 

r. 16779 - 26973). 

“A Necton é uma empresa que se relaciona hoje com instituições de 

investigação, com faculdades, etc., mas por iniciativa nossa sempre” (IV, ch. r. 28585 - 

28716). “Hoje lida com a Universidade do Algarve, a Escola Superior de Biotecnologia, 

com a Universidade do Minho, com universidades em Espanha, com institutos na 

Holanda” (IV, ch. r. 30221 - 30390). 

Assim, em termos de microalgas a empresa tem uma posição de destaque na 

rede, contudo, no que respeita ao sal, embora tenha melhorado o seu posicionamento 

não é muito central. 
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C - Os Fundadores 

 

A Necton é hoje uma empresa mais estruturada e, consequentemente, mais 

independente dos seus fundadores. Os contactos que estes tinham já foram transferidos 

para a empresa. A capacidade que os seus empreendedores têm de ver mais 

oportunidades negociais, de as dinamizarem e porém em prática acções concretas para 

as aproveitar, fez com que a empresa fosse muito dinâmica e activa, tendo constituído 

várias spin off nos últimos anos. 

 

7.8.8 Resumo 
 

A Necton começou por ser uma empresa de Biotecnologia mas hoje o seu core 

business é o sal. Este negócio nasceu quase por acaso. Como estavam situados em pleno 

Parque Natural da Ria Formosa, no meio das salinas abandonadas, começaram a 

explorar o sal como forma de manterem a sua envolvente mais limpa. A partir daí 

conseguiram descobrir uma forma de aumentar o valor acrescentado de um produto 

tradicional. Ou seja, houve a capacidade de reconhecer uma oportunidade e de a 

aproveitar.  

A empresa tem na sua génese dois investigadores, jovens, ambos falantes de 

várias línguas, dinâmicos, empreendedores e dotados de pouca aversão ao risco. O 

grande sonho de um deles era criar uma empresa, o outro nunca colocara tal hipótese. 

Aquando do início da internacionalização a empresa era pequena e pouco estruturada, 

produzindo dois tipos de produtos completamente diferentes mas ambos “inovadores”. 

As microalgas são um produto praticamente único a nível mundial e o sal é inovador na 

medida em que recupera a tradição e se coloca numa nova vaga de defesa dos produtos 

naturais. Desde o início que a empresa tem a noção da necessidade da sua 

internacionalização dada a pequenez do mercado português quer no caso do sal, quer no 

caso das microalgas.  
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A primeira venda de sal para o exterior foi feita através do contacto trazido por 

outro produtor. A partir daí aperceberam-se do potencial que tinham, quer em termos de 

valorização do produto, quer em termos de possibilidades de mercado. O cliente 

seguinte surgiu de ligações pessoais. A empresa tem consciência que não pode fazer 

grandes estudos de mercado, pois a sua pequena dimensão não lho permite em termos 

financeiros. A internacionalização no sector do sal não se deu de acordo com nenhum 

plano estratégico predefinido, mas de acordo com as oportunidades que foram surgindo 

ou que foram procurando. Assim em relação à primeira ida para o mercado externo não 

houve qualquer decisão quanto ao quando, onde e como, pois foi-lhe apresentada uma 

proposta. Mas quanto à ida para Espanha já foi a empresa que fez a proposta, já houve 

pois a necessidade de tomar uma decisão. A empresa olhou para dentro e viu quais as 

ligações que poderia explorar. Neste caso eram ligações de um colaborador e não de 

qualquer empreendedor, o que leva a que se deva considerar mais um tipo de relações 

que a empresa pode explorar. Ou seja, estes fundadores não tinham relações com 

nenhum mercado externo nesta área, mas a empresa pode beneficiar da sua 

multiculturidade. A empresa tem conseguido ver onde poderão estar as suas forças e 

utiliza-as. 

Quanto às microalgas os empreendedores têm um maior número de contactos 

que resultaram da sua actividade de investigação. Como grande parte dos corpos 

técnicos das empresas de piscicultura foram colegas ou professores uns dos outros estas 

ligações à priori serão mais fáceis. Contudo é ainda um mercado pequeno 

permanecendo como uma aposta para o futuro. 

Um ponto muito importante em relação à internacionalização da Necton é a 

evidente falta de um plano estratégico, principalmente no que se refere ao sal (que é o 

seu core business actual). A própria produção de sal não foi uma opção estratégica, 

tendo sido quase um acaso. A primeira ida para o mercado externo resultou de uma 

proposta de um terceiro, a empresa teve a capacidade de aproveitar esta oportunidade e 

de aprender com ela. Mais, toda a internacionalização do sal tem resultado da 

capacidade dos seus empreendedores reconhecerem oportunidades (onde os outros nada 

vêem) e de a partir daí, se necessário, redireccionarem. 
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Um outro ponto que tem sido importante para esta empresa prende-se com a ida 

a feiras internacionais, estas têm-se mostrado um veículo privilegiado para o 

estabelecimento de contactos e para dar a conhecer os seus produtos. 

Desta forma, a empresa cresceu e reestruturou-se, ganhou prémios e 

certificações, ganhou notoriedade e credibilidade mas continua a ser uma empresa 

pequena. Praticamente toda a produção de microalgas é exportada, o sal é exportado 

para 15 países correspondendo a cerca de 70% da produção total. Os seus fundadores 

continuam a demonstrar a mesma capacidade visionária de reconhecimento de 

oportunidades onde os outros nada vêem e, como consequência, a Necton já lançou duas 

spin offs: a alAngulata de criação de ostras e a AlgaFuel dedicada à produção de algas 

para a produção de fuel e captação e aproveitamento do CO2.  

A Figura 7.14 resume a internacionalização desta INV, as características iniciais, 

as motivações, o processo e a estrutura resultante. 
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Figura 7. 14 – Resumo da internacionalização da Necton 
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7.9 Análise Conjugada 
 

Para a análise conjugada da internacionalização (características iniciais, 

motivação, processo e estrutura) das empresas foram construídos vários quadros, para 

cada um dos itens, com todos os nós e em que se assinalava a aplicação de cada um 

deles a cada uma das empresas. 

 

7.9.1 Características Iniciais 
 

A - A Empresa 

 

Da análise do Quadro 7.5 sobressai desde logo que não há nenhuma 

característica inicial comum a todas as empresas.  

Quadro 7. 5 - Características Iniciais ao Nível da Empresa 
 ACI Bluepharma Critical 

Software 
Edigma Frezite Necton     Ndrive 

      
CARACTERÍSTICAS 
DA EMPRESA 

     

Nova      
Base Doméstica Sim  Sim Sim  Pequena      Sim 
Visão Global Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Visão Regional            Sim 
Multicultural   Sim   Sim 
Cultura 
internacional 

 Sim Sim Sim  Sim 

Cultura da 
Qualidade 

 Sim   Sim  

Boas Práticas  Sim    Sim 
Certificada Sim Sim    Sim 
Premiada   Sim   Sim 
Notoriedade            Sim 
Credibilidade    Sim   
Posicionamento 
elevado do 
Produto 

  Sim Sim Sim Sim 

Produto 
Tradicional 

Sim     Sim 
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Produto 
tecnológico 

  Sim Sim  Sim      Sim 

Produto Nicho  Sim Sim   Sim 
Produto 
Diferenciado 

  Sim Sim Sim Sim 

Produto 
personalizado 

 Sim Sim  Sim Sim      Sim 

Produto 
estandardizado 

Sim      

Produto 
Inovador 

  Sim Sim Sim Sim 

Produto único   Sim Sim  Sim 
Produto 
comum 

Sim           Sim 

Produto alto 
valor 
acrescentado 

   Sim  Sim 

Produto 
vendável a 
nível 
internacional 

   Passar  
a 

  

Processo 
Tecnológico 

Sim  Sim Sim Sim Sim      Sim 

Segmentação 
do Mercado 

Sim      

Colaboradores 
jovens 

  Sim    

Conhecimentos 
adquiridos 

 Sim     

Diferenciação 
pelas 
competências 

  Sim    

Dinâmica  Sim    Sim      Sim 
Flexível  Sim   Sim Sim      Sim 
Especificidades 
do sector 

 Sim     

Estratégia de 
marketing 

   Sim   

Grande 
importância 
capital 
Humano 

  Sim    

Grande 
importância 
atribuída ao 
cliente 

Sim    Sim  

Informação 
muito cuidada 

   Sim   

Investigação 
própria 

   Sim  Sim 

Sem grd 
necessidade de 
capital 

  Sim    

Sem grd 
capacidade 
investimento 

     Sim      Sim 

Nova Sim  Sim    
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abordagem do 
Mercado 
Oferta mais 
completa 

Sim Sim  Sim   Sim 

Portugal teste     Sim         Sim 
Posicionamento 
Portugal/África 

  Sim    

Rapidez 
inovação 

             Sim 

Rosto Humano Sim      
Vantagem 
preço 

   Sim          Sim 

Avessa ao Risco    Sim   
Vantagem ser 
pequena 

     Sim Sim 

Tecnologia 
Informação 

Sim Sim Sim Sim  Sim        Sim 

 

Fonte: Elaboração própria 

A1 – Tecnologias de Informação 

O único ponto que parece ser comum prende-se com o uso das tecnologias de 

informação. Antes de mais repare-se que todas as empresas têm pelo menos um site na 

Internet, contudo o uso desta ferramenta não se fica apenas por aí. A única empresa que 

não a referiu como de primordial importância para o seu desenvolvimento foi a Frezite. 

Este trabalho faz a análise apenas dos primeiros passos na internacionalização, passos 

esses que foram dados pela Frezite em 1981, ou seja, antes da era da Internet.  

O impacto do uso da web no aparecimento das INV não tem sido muito estudado 

mas parece fundamental, pois, através dela a empresa mais facilmente ultrapassa um 

grande número de barreiras. Na maior parte dos casos as empresas usam-na para 

conhecerem e se darem a conhecer, ou seja, a Internet funciona verdadeiramente como 

uma rede. Parece, pois, importante que se considerem os efeitos da rede organizacional, 

da rede pessoal mas, também, os da rede virtual. Assim, se a empresa busca 

informações acerca de determinado mercado o primeiro sítio onde tenta aceder a 

informação é na Internet, se a empresa busca informações acerca de determinado 

parceiro o primeiro sítio onde procura informação é na rede. A empresa pode recorrer a 

um motor de busca, analisando que tipo de referências existem relacionadas com esse 

potencial parceiro, ou pode ainda tentar obter informações que a priori não são públicas 
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e que são privilegiadas por não serem acessíveis para todos através das redes de 

contactos virtuais. Foi referido, por exemplo, o recurso ao site da Internet 

www.linkedin.com como forma de ver quem conhece quem e, a partir daí, obter 

informações mais detalhadas. 

O recurso a este tipo de ferramentas, na construção de uma rede virtual, torna 

obsoleta a definição de rede de contacto de Burt (1992), de que cada actor tem uma rede 

de contactos que engloba todos os actores que conhece, todos os que conheceu e todos 

os que o conhecem, mesmo que ele não os conheça, pois desta forma a rede já nada tem 

a ver com o conhecimento factual. Assim, a delimitação da rede de contacto torna-se 

ainda mais nebulosa e, no limite, ilimitada. 

A primeira grande oferta da empresa Edigma.com passava pela construção de 

páginas na Internet, sendo, portanto, uma empresa fortemente habilitada ao seu uso 

eficiente. Esta empresa tem feito da Internet a sua forma de comunicação preferencial, 

usando-a essencialmente para dar a conhecer o seu produto, não só tendo especial 

cuidado na construção dos seus sites, mas também inundando sites especializados com 

informação sobre o seu produto mais importante, o Displax. 

O produto da Critical Software, conforme o próprio nome indica, é um produto 

ligado à informática, usando a Internet como ferramenta de logística e comunicação 

com os seus parceiros. Esta empresa referiu o uso intensivo do “Linkedin” como forma 

de procurar e avaliar (pela análise do currículo e dos contactos) potenciais parceiros. 

Também a NDrive, a Necton e a Bluepharma referiram o uso da Internet para a procura 

de potenciais parceiros. 

A ACI referiu a importância que o facto de todos (empresa mãe e subsidiárias) 

estarem ligados na rede, como facilitador da internacionalização ao permitir o controlo e 

gestão de stocks e mercadorias de todas as subsidiárias independentemente do país em 

que estão implantadas. 

Todas as empresas têm pelo menos um site na Internet, embora a única que faça 

vendas directas seja a NDrive. 
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A2 – Visão Internacional 

De entre as sete empresas analisadas apenas a NDrive não nasceu, desde logo, 

com uma visão internacional. Todas as outras empresas tinham a priori a noção de que o 

mercado pode ser em qualquer parte do mundo. A NDrive acreditava que poderia 

aproveitar uma grande onda de desenvolvimento tecnológico e capitalizá-lo sendo a 

grande fornecedora para o mercado interno. O mais curioso desta sua pretensão é que é 

a ideia de que o mercado interno é demasiado pequeno (o que leva as outras empresas a 

considerarem desde o início a internacionalização) que leva a que a NDrive considere 

que potenciais concorrentes estrangeiros não estariam interessados na sua exploração. 

Como oferece um produto muito ligado à localização, ou seja, muito relacionado com o 

local, estaria, na óptica inicial, protegida da concorrência externa. Por outro lado, outras 

empresas (Critical Software e Frezite) argumentam que concorrência externa existe 

sempre, se não forem eles a irem para o exterior são as empresas externas a entrarem no 

seu mercado doméstico. 

Grande parte das empresas têm uma cultura interna internacional, quer por 

assumirem as comunicações em inglês (Critical Software e Bluepharma na área da 

investigação) quer pela escolha do nome  (Critical Software, Bluepharma e Necton), 

quer por não haver problema na contratação do pessoal que pode ou não ser português 

(a Critical Software tem colaboradores de diferentes nacionalidades e a Necton tem 

vários espanhóis). Há ainda empresas com sites totalmente em inglês, sem existir sequer 

a opção em português (Necton – Phytobloom.com; Edigma – www.displax.com e a 

Critical Software – www.criticalsoftware.com). 

A3 - Inovação 

Com excepção da NDrive e da Bluepharma, todas as empresas se apresentam, de 

alguma forma, inovadoras. A maior parte delas oferece produtos tecnológicos e apenas 

duas oferecem produtos tradicionais, a ACI e a Necton. É de notar, contudo, que o sal 

tradicional ao ser tão natural se apresenta como um produto altamente inovador. 

Surpreendentemente, a empresa NDrive começou por ser uma empresa 

inovadora, foi até demasiado inovadora para o seu tempo, tendo imaginado um produto 
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de informática para o qual ainda não havia suporte de hardware. Este veio a aparecer só 

que, entretanto, a empresa dedicou-se a outros negócios tendo, de certa forma, deixado 

passar o tempo. Quando começou a oferecer o seu produto este já estava a ser oferecido 

por outras empresas que já tinham ganho grande projecção no mercado. 

A Bluepharma trabalha na área farmacêutica, mais propriamente na área dos 

genéricos, produzindo, pois, produtos com fórmulas que já foram testadas 

anteriormente, não podendo pois considerar-se que este seja um produto inovador.  

No caso da ACI, as rolhas, são um produto com longa tradição no país, mas que, 

segundo os responsáveis da empresa, têm muita tecnologia incorporada na sua 

produção. A empresa foi inovadora na sua abordagem do mercado mais próxima do 

cliente o que se traduziu essencialmente em duas coisas: 

• Mesmo no mercado externo a empresa optou por vender directamente a caves, 

não passando por importadores; 

• Tendo uma política de maior proximidade em relação ao cliente, a empresa 

pode oferecer a rolha que o cliente precisa, com um vasto leque de possibilidades 

consoante o tipo de vinho a engarrafar. Ou seja, o cliente não precisa de comprar 

sempre uma rolha boa, pagando o respectivo preço, quando, por exemplo, vai engarrafar 

um vinho de uso corrente que permanecerá na garrafa relativamente pouco tempo. 

Quanto à Necton foi extremamente inovadora ao oferecer um produto 

tradicional, tendo até sido premiada por isso. Numa era de industrialização a empresa 

conseguiu fazer o caminho inverso, oferecendo um produto mais natural e menos 

trabalhado, aproveitando a vaga “naturalista” que começava a despertar. Em Portugal 

este tipo de produto era praticamente desconhecido. A empresa oferece também um 

produto biotecnológico, as microalgas. Neste caso o produto era praticamente único na 

Europa, o que em algumas circunstâncias se mostrou como sendo uma desvantagem 

competitiva. As pisciculturas tinham algum receio em comprar este produto, tão 

importante para as suas maternidades, e ficarem a partir daí demasiado dependentes 

desta empresa. 
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A Frezite também teve uma postura inovadora ao oferecer um produto de 

engenharia e não apenas ferramentas estandardizadas, no início da década 1980. 

A Critical Software oferece um produto tecnológico resultante da investigação 

universitária sendo absolutamente inovador. Este era mesmo um produto único! 

Também o produto oferecido pela Edigma.com era um produto tecnológico e 

altamente inovador, embora não sendo absolutamente único, no seu início quase não 

tinha concorrência. 

A4 – Credibilidade, Notoriedade e Reputação 

Outro ponto que se mostrou bastante importante para estas empresas foi, desde 

muito cedo, terem procurado transmitir um grau superior de credibilidade e notoriedade. 

A forma escolhida pela maior parte das empresas foi a obtenção de certificações. 

Sempre que possível as empresas usam o nome dos seus clientes como cartão de visita, 

que desta forma transmitem credibilidade à empresa. Outras empresas embora não 

tenham feito nenhum esforço directo para que tal acontecesse, conseguiram ganhar 

alguma notoriedade ao serem referidas por revistas de especialidade, ao ganharem 

prémios ou até ao serem escolhidas por diferentes personalidades. 

Desde a sua criação a ACI tem tido a preocupação de se munir de diversas 

certificações: NP EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade APCER; 

C.I.P.R. Bureau Veritas / C.E. Liège (Código Internacional das Práticas Rolheiras); NP 

EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestão Ambiental. 

A Bluepharma foi a primeira empresa portuguesa do sector farmacêutico a obter 

uma certificação integrada nas áreas da Qualidade, Ambiente, Saúde Ocupacional e 

Segurança (NP ISO 9001/2000; ISO 14001 e OHSA 18001). Foi também a primeira 

empresa farmacêutica e a oitava do sector industrial, em Portugal, a obter um certificado 

EMAS, a mais exigente certificação na área ambiental a nível europeu. A unidade 

produtiva já tinha uma certificação de boas práticas quando foi adquirida. 

A Critical Software é certificada pela ISO 9001:2000 Tick-IT (British Standard 

Institute), seguindo processos de qualidade de software rigorosos baseados nas normas 
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ISO 15504 e ISO 12207, tendo também obtido a certificação NATO AQA 2110. Foi a 

primeira em Portugal a obter a exigente certificação de qualidade do Instituto de 

Engenharia de Software da Universidade de Carnegie Mellon.  

A Necton, ao nível das microalgas, é considerada uma empresa credível, desde 

logo pelo seu produto ser o resultado de um projecto de investigação ligado a uma 

universidade. O seu posicionamento é elevado colocando-se como um produto de 

referência. Ao nível do sal, a Necton tem várias certificações, Os produtos de sal 

marinho tradicional são certificados na sua metodologia por instituições nacionais e 

internacionais, nomeadamente pela Nature & Progres (controlo SATIVA), a Certiplanet 

e a EcoGarantie. Os produtos têm ainda a certificação étnica Kosher, atribuída pela 

STARK K. De acordo com as normas europeias de segurança alimentar, a empresa tem 

em funcionamento o sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), que 

garante ao consumidor a origem, a metodologia e a segurança alimentar dos produtos. 

Em 2001 ganhou o prémio Slow Food o que se traduziu por um aumento da sua 

notoriedade. 

A Critical Software tem, desde a sua criação, a NASA como cliente o que tem 

servido como cartão de visita e abriu muitas portas. O facto de trabalhar com a NASA 

transmitiu credibilidade à Critical Software. Contudo, a nível interno teve um efeito 

perverso, pois os potenciais parceiros pensavam que esta empresa, porque trabalhava 

com a Agência Espacial norte-americana, seria certamente muito cara. A Bluepharma 

teve durante uma fase inicial a Bayer como sua única cliente. Embora na altura já não 

houvesse este relacionamento, quando começou a dar-se a conhecer identificava-se 

como a fábrica da aspirina, de forma a assumir-se como uma empresa credível, na qual 

podiam confiar. 

Os responsáveis da Edigma.com estão convictos que o facto de o seu produto ter 

sido considerado o mais inovador logo na primeira feira internacional em que participou 

lhe trouxe uma grande dose de notoriedade. 

De forma semelhante, o facto de, como resultado de uma das primeiras idas da 

empresa a uma feira internacional, ter sido referida por uma revista de referência da área 
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como um actor importante concedeu à Frezite notoriedade e credibilidade, na opinião de 

José Manuel Fernandes. 

O software de localização da NDrive foi o produto escolhido pelo Presidente da 

República como oferta tecnológica ao Rei Juan Carlos de Espanha aquando da sua visita 

oficial aquele país. Esta foi a melhor forma de ganhar notoriedade em Portugal e em 

Espanha. Mais tarde também o Primeiro-Ministro português ofereceu um aos seus 

homólogos da União Europeia na cimeira de Lisboa. 

A5 – Flexibilidade 

Outro ponto muito referido por estas empresas prende-se com a oferta mais 

completa e mais flexível. A empresa Bluepharma mostrou-se flexível ao nível da gestão 

ao conseguir, por várias vezes, redireccionar a sua oferta (começou voltada para o 

mercado interno, redireccionou para as grandes multinacionais necessitadas de grandes 

lotes, mudou de direcção passando a oferecer a produção de pequenos lotes e de lotes-

piloto). O facto de produzir estes pequenos-lotes e os lotes-piloto mostra que a empresa 

é, também, flexível ao nível da produção.  

A Critical Software é uma empresa de desenvolvimento de software feito à 

medida, tendo naturalmente que se adaptar às necessidades dos clientes. O mesmo se 

passando com a Frezite que se assume como uma empresa de engenharia de produção. 

Esta teria, até, como principal vantagem competitiva a capacidade de oferecer 

ferramentas estudadas de acordo com o pretendido por quem a procura. A Necton 

oferece ao nível do sal um produto absolutamente estandardizado, contudo no seu site 

phytobloom.com pode-se ler que oferecem soluções em microalgas estudadas para cada 

necessidade do cliente. 

A NDrive, mesmo sendo uma empresa que oferece um produto em série, acaba 

por ser também flexível tendo uma maior capacidade de se adaptar aos pedidos de cada 

cliente. Por outro lado a empresa também se tem mostrado muito flexível em termos de 

estratégia de produto que tem seguido, com uma grande capacidade de se adaptar às 

novas circunstâncias. 
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A ACI tem uma oferta muito completa em termos de rolhas, contudo tem uma 

oferta fechada a partir da qual os clientes terão que fazer as suas opções. Também a 

Edigma, em termos de oferta externa, apresenta um produto único (embora possa fazer 

pequenas alterações). 

A6 – Outras Características 

Há ainda outras características referidas por algumas empresas. A Bluepharma é 

a empresa com maiores especificidades, desde logo a que se prende com o sector em 

que actua, altamente regulamentado e com muitas burocracias e fiscalizações até ao 

lançamento do produto no mercado. Outra especificidade tem a ver com o facto ter 

começado logo a laborar numa unidade produtiva já montada, já certificada em termos 

de boas práticas e com uma cultura de qualidade já estabelecida. 

A Critical Software foi a única empresa a referir como característica importante 

o facto de ser uma empresa nova na medida em que os seus colaboradores são, na sua 

grande maioria, muito jovens. O que, segundo os seus responsáveis, leva a uma maior 

capacidade de aprendizagem e de adaptação. A política de contratação de pessoal 

aparece também como um factor chave para o desenvolvimento da empresa. Esta foi 

também a única a referir o posicionamento de Portugal face a África como uma 

vantagem competitiva e o facto de, por ser uma empresa de software, não ter uma 

grande necessidade de investimento. 

Para os responsáveis da Edigma.com o facto da empresa apostar numa 

estratégica de marketing na Internet muito estruturada, com informação muito 

trabalhada tem sido o factor diferenciador mais importante. 

Quer a Necton quer a NDrive referiram terem baixa capacidade de investimento 

mas também referiram ter algumas vantagens pelo facto de serem pequenas. A NDrive 

referiu a capacidade de aproveitar oportunidades que não seriam interessantes para 

grandes empresas e o facto de algumas pequenas empresas preferirem negociar com 

outras empresas de menor dimensão. Os responsáveis da Necton referiram o menor peso 

logístico e de organização associado a uma empresa mais pequena. 
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B - A Rede de Relacionamentos 

Quadro 7. 6 - Rede de Relacionamentos Inicial e suas Principais Funções 
 ACI Bluepharma Critical 

Software 

Edigma Frezite NDrive Necton 

INVESTIGAÇÃO  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

HORIZONTAL         

 Cluster Pouco 

útil 

      

 Int. 

integrada 

Obrigou 

+ longe 

Sim   Apoio  Trouxe 

clientes 

 Cooperativa 

associação 

Pouco 

útil 

Aparece + 

tarde 

    Informação 

e clientes 

 Informais     Ida feiras 

internacionais 

  

VERTICAL         

 Int. 

integrada 

     Ida feiras 

internacionais; 

Boleia 

internacionalização 

 

 Cliente 

referência 

  Reputação    Reputação 

 

INSTITUCIONAIS  

Lentas  Desconhecidas Lentas  Estabelecer 

Relações 

 

VIRTUAL         

 Internet  Obter 

informação 

potenciais 

parceiros 

Obter 

informação 

potenciais 

parceiros 

Conhecer 

e ser 

conhecido; 

Vendas 

online. 

 Obter informação Obter 

informação 

 E-mail Reporting 

interno 

Troca 

informação 

parceiros 

     

Fonte: Elaboração própria 

Também quanto à(s) rede(s) de relacionamentos em que estas empresas se 

movimentam cada caso é um caso, havendo, apenas, um ponto comum a todas elas.  

B1 – Redes de Investigação 

Todas as empresas colaboram com centros de investigação, embora a Frezite não 

o faça desde muito cedo. É de notar que esta empresa é a única que foi criada antes da 
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adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, ou seja, partiu de uma 

realidade muito diferente das outras.  

As empresas Critical Software e Necton resultaram de projectos de investigação 

e continuaram ligadas a esses centros tendo alargado a rede de investigação. 

A Bluepharma tem como um dos fundadores um investigador, o que desde logo 

reflecte na construção da equipa inicial uma vontade de investigar. 

A NDrive, a Edigma e a ACI colaboram com centros de investigação numa 

tentativa de criarem vantagens competitivas para cada uma delas. 

B2 – Rede Horizontal 

A ACI, a Bluepharma, a Frezite e a Necton entraram em redes industriais já 

integradas a nível internacional. Ao contrário do esperado, apenas uma das empresas 

analisadas está integrada num cluster, a Álvaro Coelho & Irmãos. Também 

contrariamente ao esperado, os responsáveis da empresa não referem que isso a tenha 

ajudado a internacionalizar-se, pois as empresas são muito fechadas e não colaboram 

umas com as outras. A grande vantagem que reconhecem decorrer dessa situação 

prende-se com o facto de haver um centro de formação profissional ligado ao sector 

rolheiro, o que torna mais fácil encontrar pessoal com os conhecimentos necessários. 

Por outro lado, o facto do sector estar altamente integrado a nível internacional, teve um 

efeito perverso, ao obrigar a empresa a ir para os mercados onde os outros não estavam. 

 A Bluepharma começou por estabelecer contactos nacionais para ver se, a partir 

deles, poderia obter algum cliente e informações úteis sobre o sector. Embora não tenha 

obtido, directamente, nenhum negócio estabeleceu algumas relações informais que se 

mostraram importantes na medida em que os puseram em contacto com potenciais 

parceiros. A rede funciona, pois, como forma de ligar agentes e, simultaneamente, 

segundo a empresa serve para fazer com que a informação possa fluir. 

A Frezite é uma empresa que soube utilizar os seus contactos nacionais para a 

facilitar a internacionalização. A primeira vez que foi a uma feira internacional foi no 
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stand de uma outra empresa portuguesa. Foi a partir das feiras internacionais que foi 

estabelecendo os contactos com os seus agentes. 

Já a Necton, em termos de sal, também pertence a uma rede integrada 

internacionalmente, o que, no início lhe facilitou a internacionalização. A primeira vez 

que vendeu para o mercado externo foi aproveitando uma oportunidade que outro 

vendedor de sal lhe apresentou. A empresa pertence à TradiSal que é a cooperativa de 

produtores de sal tradicional do sotavento algarvio. A informação flúi na rede, mesmo 

porque foi dessa forma que começou a sua internacionalização. Em termos da 

actividade ligada às microalgas, a grande característica da rede industrial em que está 

integrada é o facto de ser muito pequena dimensão mesmo a nível mundial, o que leva a 

que todos se conheçam e que saibam o que cada um anda a fazer.  

 

B3 – Rede Vertical 

A NDrive aproveitou o facto de estar integrada numa rede internacional para ir 

para o mercado. Quando os seus parceiros comerciais foram para Espanha a empresa 

“aproveitou a boleia” e foi com eles. Também aproveitou as suas relações externas aos, 

nas primeiras feiras internacionais em que esteve presente, se integrar no stand de uma 

fornecedora espanhola, a TeleAtlas. Em 2007 fez um roadshow internacional com a 

mesma empresa. 

O facto, da Critical Software ter desde o início um cliente referência fez com que 

fosse mais fácil conhecer outros agentes. Assim, segundo a empresa, relações trazem 

relações na medida em que credibilizam a empresa, por um lado, e por outro porque 

podem sempre obter-se informações sobre potenciais parceiros. A empresa considera 

ainda que a obtenção dos contactos certos é uma verdadeira vantagem competitiva. 

Também a Necton refere a importância dos clientes referência para abrir outras portas. 

B4 – Relações com Instituições Públicas 

Quanto a receber apoio vindo de instituições estatais a ACI refere que estas 

ainda funcionam a um ritmo muito lento que não está de acordo com a velocidade a que 
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os projectos têm que ser implementados. O mesmo foi referido pela Edigma.com que se 

tinha candidatado a um programa de apoio à internacionalização, mas este demorou 

imenso tempo a avaliar as candidaturas e a aprová-las, tempo esse que a empresa não 

pode esperar.  

A Critical Software só não utilizou as relações com instituições (que de alguma 

forma a apoiassem na sua internacionalização) inicialmente, por desconhecer, por 

exemplo, a existência de um departamento do ICEP (na altura, agora AICEP) dedicado 

às empresas tecnológicas, passando, contudo mais tarde a utilizá-lo. Também os 

responsáveis da NDrive referem a importância desta agência estatal para o 

estabelecimento de contactos internacionais. 

B5 – Rede Virtual 

A Edigma.com é uma empresa cuja grande força se baseia na Internet, estando 

logo de imediato, dessa forma, ligada a uma rede internacional. Por outro lado acredita 

que a comunidade ligada ao tipo de produtos que vende comunica bastante entre si, o 

que leva a que a informação sobre um produto inovador flua bastante rapidamente. 

Os responsáveis da maior parte das empresa referiram a importância da Internet 

para o estabelecimento de relações e a obtenção de informação quanto a potenciais 

parceiros. 

 

C - Os Fundadores 

 

As características dos fundadores foram divididas em quatro categorias: 

características objectivas, características subjectivas, redes de contactos e capital social. 
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C1 - Características Objectivas 

Quadro 7. 7 - Características Objectivas Relevantes dos Fundadores 
Empresa 

Empreendedor 

Idiomas Formação Idade Exp. 

empr. 

prévia 

Conheciment 

Técnicos e do 

sector 

Conhec. 

Internacional 

Conhec. de 

Gestão 

ACI 

Álvaro Coelho 

Joaquim Coelho 

Armando Coelho 

 

Vários 

Inglês 

 

 

N superior 

N superior 

N superior 

 

>35 

>35 

>35 

 

 

 

Tec/Sec int 

Tec/Sec int 

Tec/Sec int 

 

Emp int 

Emp int 

Trabalho 

Equipa 

 

Bluepharma 

Paulo Barradas 

Isolina Mesquita 

Sérgio Simões 

 

Vários 

Vários 

Vários 

 

Superior 

Superior 

Doutor 

 

<35 

<35 

<35 

 

 

  

Distribuição 

Produção 

Técnicos esp 

 

 

Trabalho 

Estudo 

 

Exp Prev 

 

 

 

 

Critical Software 

Gonçalo Quadros 

João Carreira 

Diamantino Costa 

 

Vários 

Vários 

Vários 

 

Doutor 

Doutor 

Superior 

 

<35 

<35 

<35 

 

 

 

Técnicos 

Técnicos 

Técnicos 

 

Acad/proj 

Estud/proj 

Académico 

 

 

Master* 

Edigma.com 

Miguel Oliveira 

Afonso Barbosa 

Miguel Fonseca 

 

Vários 

Vários 

Vários 

 

Doutor 

Freq. Sup 

Doutorando 

 

<35 

<35 

<35 

 

 

Sim 

 

Tec/Sec nac 

Técnicos 

Técnicos 

 

Estud/emp 

Baixa 

Vivido 

 

G Marketing 

 

G Marketing 

Frezite 

José Manuel 

Fernandes 

 

Francês 

 

Superior 

 

<35 

  

Tec/Sec nac 

 

 

 

Ndrive 

Eduardo Carqueja 

João Neto 

 

Vários 

Vários 

 

Superior 

Superior 

 

<35 

<35 

 

Sim 

Sim 

  

Exp. Prv/est 

Exp. Prévia 

 

Eco/ExpPrev 

Exp. Prévia 

Necton 

Vítor Verdelho 

João Navalho 

 

Vários 

Vários 

 

Superior 

Superior 

 

<35 

<35 

 

Sim 

Sim 

 

Técnicos 

Técnicos 

 Lic Gestão 

Fonte: Elaboração própria. 

* - Master on Technologies Comercialization 

C1.1 - Idiomas 



 290

A única característica objectiva comum a todos os empreendedores das empresas 

é o facto de todos serem falantes de várias línguas, o que facilita a ida para o exterior, 

quebrando desde logo a ideia de possíveis dificuldades de comunicação. 

C1.2 - Formação 

Em relação à formação apenas a ACI não tem na sua equipa de empreendedores 

qualquer indivíduo com formação superior. O Sr. Álvaro Coelho tem a escola industrial. 

A Edigma.com tem uma equipa de empreendedores formada por um doutorado, um 

licenciado e um elemento com frequência do curso de matemática e ciências da 

computação. Todas as outras empresas têm equipas de empreendedores formadas por 

licenciados e doutorados. 

C1.3 - Idade 

Também em relação à idade média dos empreendedores, todas as empresas, com 

excepção mais uma vez da ACI, foram formadas por equipas jovens, com idade inferior 

a 35 anos (na verdade todos os indivíduos estavam a baixo desse limite). 

C1.4 - Experiência empresarial prévia 

Quanto a uma anterior experiência empresarial, um dos empreendedores da 

Edigma já tinha tido algumas muito pequenas experiências nesse sentido. Os dois 

empreendedores da Necton já tinham fabricado bronzeadores naturais e cultivado ostras, 

contudo estas experiências não tinham corrido muito bem. Os empreendedores da 

NDrive já tinham grande experiência empresarial. 

C1.5 - Conhecimentos técnicos e do sector 

Os empreendedores da ACI tinham grande experiência do sector, visto terem 

trabalhado mais de 20 anos na maior empresa rolheira do mundo. Assim tinham grandes 

conhecimentos quer técnicos, quer relacionados com o funcionamento (mesmo 

internacional) do sector.  
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O empreendedor da Frezite também trabalhara durante muito tempo no sector 

das ferramentas. Como a essa experiência juntava formação na área de engenharia 

electromecânica, este empreendedor acumulava conhecimentos específicos nesta área.  

Uma empreendedora ligada à Bluepharma trabalhou durante muitos anos na 

Bayer, o que levou a que tivesse grandes conhecimentos sobre a produção mas não 

sobre a forma como o sector funcionava. Outro empreendedor desta empresa trabalhou 

na distribuição de medicamentos, tinha, pois, conhecimentos apenas nessa área ao nível 

retalhista. O terceiro empreendedor desta empresa é professor universitário, ou seja, tem 

conhecimentos específicos da área, mas muito a nível teórico. 

Os empreendedores da Critical Software tinham conhecimentos técnicos 

específicos na área em que trabalhavam, mesmo porque a empresa nasceu fruto da 

investigação que levaram a cabo. 

O mesmo se passou em relação à Necton, no que concerne às Microalgas, pois 

este produto também resultou de um projecto de investigação levado a cabo pelos 

empreendedores. Em relação ao sal não tinham qualquer tipo de conhecimentos. 

Cada um dos empreendedores da Edigma continuou na empresa o que já fazia 

anteriormente, contudo não tinham conhecimentos específicos nem da produção, nem 

do sector. Tinham, contudo, um tipo de conhecimento muito importante. Um dos 

empreendedores era doutorado em marketing e outro licenciado na mesma área, o que 

os poderia ajudar de duas maneiras, por um lado na aplicação de estratégia de marketing 

da própria empresa e, por outro lado, no desenvolvimento do produto visto a empresa se 

dirigir a esse segmento. 

C1.6 - Conhecimentos de internacionalização 

Quanto a conhecimentos específicos de internacionalização, os empreendedores 

da ACI sentiam-se bastante à vontade, conheciam os mercados internacionais e o 

funcionamento de cada um. Um empreendedor da NDrive estivera a liderar um processo 

de internacionalização de uma outra empresa. Todos os outros empreendedores não 
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tinham conhecimentos nesta área. Surpreendentemente só a Necton referiu sentir 

alguma falta de informação sobre o funcionamento dos outros mercados. 

Convém referir que os fundadores destas empresas não eram estrangeirados 

(excepção para Sérgio Simões que vivera durante vários anos nos Estados Unidos), 

quando os fundadores da ACI poderiam estar internacionalizados e a maior parte dos 

outros ter vivência internacional. 

C1.7 - Conhecimentos de Gestão 

Quanto a conhecimentos na área de gestão, a ACI tinha uma equipa muito bem 

estruturada desde o início, a Bluepharma tinha um dos empreendedores que já tivera 

cargos de gestão (nomeadamente à frente de uma grande cooperativa farmacêutica) e 

uma outra empreendedora ligada à gestão de produção. A Critical Software reconheceu, 

logo na formação da equipa de empreendedores a falha dessa valência e, por isso 

mesmo, um dos empreendedores fez uma pós-graduação internacional na gestão de 

empresas tecnológicas. A Edigma.com tem na sua equipa de empreendedores duas 

pessoas licenciadas em gestão de marketing sendo que uma delas é doutorada em 

“Marketing e Novas Tecnologias" tendo, ainda, frequentado pós-graduações na área de 

Gestão Estratégica de Empresas e "Emerging Entrepreneurs". 

Quanto à NDrive o principal empreendedor é licenciado em economia, tendo já 

tido cargos de gestão e de consultadoria em várias empresas. 

Em relação à Necton, os dois empreendedores aperceberam-se dessa falha e 

contactaram, praticamente desde o início, um licenciado em gestão de empresas (que se 

tornou também sócio da empresa). 
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C2 - Características Subjectivas 

Quadro 7. 8 - Características Subjectivas Relevantes dos Fundadores 
Empresa 
Empreendedor 

Dinamismo Mentalidade 
internacional 

Autoconf Baixa 
Aversão 
Risco 

Ponderação Motivação 
para 
Trabalho 

Ambição 

ACI 
Álvaro Coelho 
Joaquim Coelho 
Armando Coelho 

 
+ Din 

 
Sim 

    
Sim 
Sim 
Sim 

 

Bluepharma 
Paulo Barradas 
Isolina Mesquita 
Sérgio Simões 

 
+ Din 

 
Sim 
Sim 
Sim 

 
 

    

Critical Software 
Gonçalo Quadros 
João Carreira 
Diamantino Costa 

 
 
+ Din 

 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Não 
Sim 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 

  

Edigma.com 
Miguel Oliveira 
Afonso Barbosa 
Miguel Fonseca 

 
+ Din 

 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 

  
 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 

Frezite 
José Manuel Fernandes 

 
+ Din 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

   

Ndrive 
Eduardo Carqueja 
João Neto 

 
+ Din 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

  
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

Necton 
Vítor Verdelho 
João Navalho 

 
+ Din 
Dinam 

 
Sim 
Sim 

Equipa 
 

 
Sim 
Sim 

 
 
Sim 

 
Sim 

 

 
Empresa 
Empreendedor 

Expectativas 
internacionais 

Espírito 
Empreendedor 

Competência 
Social 

Fiabilidade Visão Vocação 
Empresarial 

ACI 
Álvaro Coelho 
Joaquim Coelho 
Armando Coelho 

 
Sim 
Sim 
Sim 

  
 
Sim 

   

Bluepharma 
Paulo Barradas 
Isolina Mesquita 
Sérgio Simões 

      

Critical Software 
Gonçalo Quadros 
João Carreira 
Diamantino Costa 

 
 

 
 
Sim 

   
Sim 
Sim 
Sim 

 

Edigma.com 
Miguel Oliveira 
Afonso Barbosa 
Miguel Fonseca 

 
Sim 
Não 

     

Frezite 
José Manuel Fernandes 

 
Sim 

 
Sim 

  
Sim 

 
Sim 

 

Ndrive 
Eduardo Carqueja 
João Neto 

 
Não 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

   

Necton 
Vítor Verdelho 
João Navalho 

  
Sim 
Sim 

   
Sim 
Sim 

 
Sim 
Não 

Fonte: Elaboração própria. 

Com o objectivo de minimizar o risco de se direccionar as possibilidades de 

resposta, as perguntas foram feitas de forma aberta, esperando que os entrevistados 

referissem as características subjectivas dos empreendedores que lhes parecia marcarem 
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a diferença. Daqui resultou um muito elevado número de características, e apenas uma 

comum a todos os empreendedores. Foram mencionadas as seguintes características 

subjectivas: 

• Mentalidade internacional - única característica presente nos 

empreendedores de todas as empresas, reflecte a ideia de que o mercado não acaba 

necessariamente nas fronteiras.  

• Dinamismo - é uma das características mais citadas, contudo é de notar que 

parece existir em cada equipa, sempre, um empreendedor mais dinâmico que toma a 

dianteira do processo. 

• Autoconfiança - referida em relação aos empreendedores da NDrive, da 

Necton, da Edigma e ao empreendedor da Frezite. Um dos empreendedores da Critical 

Software referiu sê-lo enquanto um outro referiu que nunca o tinha sido. Os 

empreendedores da Bluepharma referiram o facto de serem optimistas, ou seja, a ideia 

de que conseguiriam atingir os objectivos, o que está muito próximo da noção de 

autoconfiança. O Director Financeiro (e accionista) da Necton chamou a atenção para o 

facto de serem uma equipa autoconfiante. 

• Baixa aversão ao risco - referida em relação aos empreendedores da Necton, 

da NDrive e ao da Frezite. Também dois dos fundadores da Critical software parecem 

partilhar esta característica, visto terem abandonado carreiras promissoras, para viverem 

novas experiências. Atitude completamente diferente foi a dos fundadores da Edigma. 

• Ponderação - referida como sendo uma característica importante de pelo 

menos um dos empreendedores da Necton, da NDrive e da Critical Software. 

• Motivação para o trabalho - referida por um dos empreendedores da Edigma 

como sendo uma das características comum a toda a equipa. Também uma colaboradora 

da Necton referiu a importância desta característica num dos empreendedores. Em 

relação aos empreendedores da NDrive e da ACI a expressão utilizada foi de “grande 

envolvimento” com a empresa, o que significaria uma imensa dedicação a este trabalho, 

o que implica uma grande motivação. 

• Visão - referida como a capacidade de ver oportunidades onde os outros não 

as vêem e conseguir imaginar como evoluirão no tempo. Foi uma característica 
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apontada em relação aos empreendedores da Critical Software, aos da Necton e ao da 

Frezite. 

• Motivação para a mudança - na Critical Software foi referida a necessidade 

de ser disruptivo, de forma a ter coragem para quebrar com o instituído e ser inovador. 

• Vocação Empresarial - característica referida em relação aos fundadores da 

Necton, quer pela positiva, quer pela negativa. Um dos elementos desde que acabara a 

licenciatura que tinha o objectivo de criar uma empresa, o outro nunca pensara em tal. 

Em relação à NDrive os seus fundadores assumem-se como pessoas com grande espírito 

empreendedor o que os teria levado a terem a capacidade para criarem várias empresas. 

• Ambição - referida como característica importante dos empreendedores da 

Edigma.com e da NDrive. 

• Espírito empreendedor - os fundadores da Necton, da NDrive, o fundador da 

Frezite e um dos da Critical Software consideram-se pessoas altamente 

empreendedoras, com capacidade para inovar e construir a partir do nada. 

• Motivação para a mudança - vista como a capacidade de questionar o 

instituído, os fundadores da Critical Software referiram como fundamental para a 

evolução da empresa o facto de existir um empreendedor “disruptivo”, não tendo receio 

de mudar e assim inovar. 

• Expectativas internacionais - surpreendentemente nem todos os 

empreendedores referiram ter expectativas internacionais. O empreendedor inicial da 

NDrive referiu que as suas expectativas eram marcadamente nacionais, e um dos 

empreendedores da Edigma confessou que a internacionalização enquanto ideia nunca 

se lhe afigurara.  

Em relação ao tipo de atitude face ao desenvolvimento da empresa nota-se que 

os fundadores da ACI e os da NDrive eram marcadamente empreendedores comerciais; 

os da Critical Software eram empreendedores técnicos. Os fundadores da Edigma 

tiveram grandes preocupações em termos de desenvolvimento do produto, mas a partir 

do momento que se aperceberam que aquele produto era vendável a nível internacional, 

começaram a dedicar-se à parte comercial (nomeadamente à sua publicitação). Quanto a 

todos os outros dificilmente se poderiam encaixar numa destas duas categorias. 
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C3 - Rede de Contactos Pessoais 

Como os empreendedores da ACI tinham trabalhado durante muitos anos na 

maior empresa a nível mundial do sector tinham muitos contactos quer a nível nacional, 

quer a nível internacional. 

Dos três empreendedores centrais da Critical Software dois já tinham estado a 

trabalhar em algumas empresas nacionais, tendo aí estabelecido alguns contactos. Por 

outro lado, como eram pessoas ligadas ao meio académico conheciam quem investigava 

ou estava interessada em investigações na mesma área ou em áreas conexas e que, em 

grande parte dos casos estavam colocadas em várias empresas espalhadas pelo mundo. 

 

Quadro 7. 9 - Rede de Contactos Pessoais do Empreendedor Relevante 
 Internacionais Nacionais 
Empresa 
Empreendedor 

Meramente 
Académicos 

Exp 
Prévia 

Centros de 
Investigação 

Académicos 
Empresariais 

Exp Prévia Vias 
Diplomáticas 

ACI 
Álvaro Coelho 
Joaquim Coelho 
Armando Coelho 

  
Sim 

   
Sim 

 

Bluepharma 
Paulo Barradas 
Isolina Mesquita 
Sérgio Simões 

  
 
Sim 

    

Critical Software 
Gonçalo Quadros 
João Carreira 
Diamantino Costa 

  
 

  
Sim 
Sim 

 
Sim 
Sim 

 
 

Edigma.com 
Miguel Oliveira 
Afonso Barbosa 
Miguel Fonseca 

   
Sim 

   

Frezite 
José Manuel Fernandes 

     
Sim 

 

Ndrive 
Eduardo Carqueja 
João Neto 

  
Sim 

   
Sim 

 
Sim 

Necton 
Vítor Verdelho 
João Navalho 

 
Sim 

Sim   
Sim 

  

Fonte: Elaboração própria 

Algo semelhante se passava em relação à Necton, em relação à investigação das 

Microalgas. No caso desta empresa acresce ainda o facto de um muito pequeno sócio 

ser espanhol e ter ligações a uma empresa salineira em Barcelona. 
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Um dos empreendedores da NDrive tinha fortes contactos em Espanha, pois 

tinha organizado a ida de uma outra empresa para aquele mercado. 

É ainda interessante notar que vários entrevistados referiram a importância do 

estabelecimento de relações pessoais. Clientes da ACI falaram da simpatia dos 

empreendedores e da facilidade de relacionamento, um dos empreendedores da 

Bluepharma referiu que inicialmente gostava de estabelecer relações pessoais com os 

parceiros e que após ter verificado a sua importância, as estabelece de forma mais 

consciente. Os empreendedores da Critical Software referiram a importância do 

networking e de que como contribuiu para o desenvolvimento internacional da empresa, 

defendendo, até, que tudo passa por aí. O empreendedor da Frezite defendeu a ideia de 

que muitas vezes as oportunidades surgem em conversas informais, em relações que se 

estabelecem, por exemplo, numa viagem de avião. Uma colaboradora da Necton 

defendeu que a capacidade de estabelecer relações com simpatia e de fazer networking é 

extremamente importante para aquela empresa. Ou seja, além de terem competência 

social parece que existe a noção da sua importância por parte de grande parte dos 

responsáveis. 

C4 - Capital Social 

Quadro 7. 10 - Capital Social dos Fundadores Relevante 
 Perante potenciais clientes Peramte a Banca 
Álvaro Coelho & Irmãos 
Álvaro Coelho 
Joaquim Coelho 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 

Critical Software 
Gonçalo Quadros 
João Carreira 
Diamantino Costa 

 
Sim 
Sim 

 
Não 
Não 
Não 

Frezite 
José Manuel Fernandes 

 
Sim 

 

Fonte: Elaboração própria 

O primeiro ponto a notar é que o capital social não é algo que o empreendedor 

tenha de forma objectiva, é algo que tem que ser apercebido por quem se relaciona com 

ele. Assim, em relação aos empreendedores da ACI foi referido, várias vezes, pelos seus 

parceiros, que eram pessoas em que se podia confiar quer ao nível de honestidade 

pessoal, quer ao nível de conhecimentos industriais, o que foi, pelo menos no início, 
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transferido para a empresa. Parece que o acesso ao financiamento bancário também foi 

facilitado devido à reputação do sócio maioritário da empresa. 

Em relação à Bluepharma também foi referido que o facto de Isolina Mesquita 

continuar dentro da empresa transmitiu uma maior credibilidade ao projecto, ou seja, a 

noção de que ela era sabedora foi transferida para a empresa mas isto apenas em relação 

à transacção inicial com a Bayer. 

Quanto à Critical Software passou-se algo muito interessante. O facto de serem 

doutorados em determinada área e de terem publicado determinado artigo levou a que a 

NASA os considerasse capazes e que por isso tivesse confiado na empresa. Já o mesmo 

não se passou em relação à banca, aqui o facto de serem doutorados transmitiu apenas a 

ideia de que deveriam estar a investigar e não a criar empresas. 

A Frezite também foi uma empresa que beneficiou muito do facto de José 

Manuel Fernandes ter uma imagem de fiabilidade e dedicação. 

 

7.9.2 Motivações 
 

Por detrás da noção de motivações está a ideia de que as empresas dado 

determinado facto decidiram internacionalizar, ou seja, teve que haver algo que 

despoletasse a ida para o mercado externo. Mas, na maior parte destes casos, as 

empresas não decidiram internacionalizar as empresas nasceram internacionais, na 

medida, em que já nasceram direccionadas para o mercado global dado o produto que 

oferecem. O Quadro 7.11 mostra a motivação específica de cada empresa para iniciar a 

sua internacionalização. 

A empresa ACI, produtora de rolhas, tinha, através dos seus empreendedores, a 

noção clara de que este sector estava completamente internacionalizado e que não 

haveria mercado suficiente em Portugal. Neste caso, embora existisse mercado, já 

estava saturado. O mesmo aconteceu em relação aos mercados mais próximos, a 

empresa teve, pois, que optar por ir para o Chile. A empresa já nasceu internacional e a 

opção por este primeiro mercado relacionou-se com: 
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• O mercado português estar saturado; 

• Os mercados maiores e mais próximos estarem saturados; 

• Ser um mercado emergente e sem concorrência. 

Quadro 7. 11 - Principais Motivações para a Internacionalização 
 ACI Bluepharma Critical 

Software 

Edigma.com Frezite NDrive Necton 

QUE PUXAM         

   Resp. pedidos 

   extenos 

  EUA Turquia   França 

   Imitar empresas 

   sucesso 

       

   Seguir parceiros      Espanha  

QUE EMPURRAM         

   Pequena dim. 

   mercado interno 

       

   Mercado interno 

   saturado 

Chile Mercado 

Europeu 

     

   Ambição do 

   empreendedor 

       

   Aprender com os 

   melhores 

  EUA  Bélgica   

   Exp. natural        

Fonte: Elaboração própria 

A história da Bluepharma é um pouco diferente. A empresa não tinha um sólido 

conhecimento sobre o sector e, por isso mesmo, tentou encontrar clientes no mercado 

nacional, só quando não o conseguiu é que tentou o mercado externo. A empresa 

apercebeu-se, simultaneamente, de duas coisas: 

• O mercado nacional era demasiado pequeno; 

• Havia muita capacidade instalada. 
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Ou seja, a impossibilidade de entrada no mercado nacional levou a que a 

empresa tivesse que se virar para o mercado externo, tendo também que redireccionar o 

tipo de oferta. 

A Critical Software sabia que não existia procura suficiente em Portugal para o 

seu produto, por um lado e, por outro, mesmo que houvesse, teria que se expor à 

concorrência externa para não estagnar. Tinham a noção de que não existe um mercado 

português, as fronteiras ultrapassam-se facilmente levando a que, mesmo que a empresa 

optasse por ficar apenas em Portugal, nunca estaria à margem dos concorrentes, tendo 

isto em consideração a empresa nasceu internacional. A sua primeira 

internacionalização foi para os Estados Unidos da América como resposta a um pedido 

não solicitado, contudo, a grande motivação teve a ver com a pequenez do mercado 

nacional. 

Quanto à Edigma, a empresa estava dedicada ao mercado nacional oferecendo 

sites. Entretanto a empresa começou a oferecer o produto Displax e, logo na primeira 

feira internacional em que participaram, apareceram interessados internacionais. Esta 

foi a grande motivação para a primeira ida para o mercado externo e para a adaptação 

do produto de forma a tornar-se um produto vendável a nível internacional. 

A Frezite nasceu com a intenção de ser internacional. Neste caso a grande 

motivação da empresa, prendeu-se com a ideia de que para ter um crescimento 

sustentado deveria desde o início ir para o mercado externo, competir com quem estava 

na linha da frente. Se a empresa se ficasse pelo mercado nacional acreditava que 

rapidamente ficaria estagnada e seria superada pelos concorrentes externos que 

entrariam no mercado. 

A Necton como empresa produtora de microalgas nasceu voltada para o mercado 

internacional, sabendo que não existia em Portugal procura suficiente para o seu 

produto. Tinham a noção de que o seu mercado era o exterior. Quando começou a 

explorar o sal, a empresa começou por tentar o mercado interno, posteriormente um 

outro produtor apresentou-lhes um cliente francês, e esta foi a grande motivação para a 

sua internacionalização neste negócio. Foi também nesta altura que descobriram a flor 
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de sal. Em relação a este produto a empresa tinha a noção de que o mercado português é 

muito pequeno e que teriam necessariamente que vender para outros países. 

A NDrive começou por se apresentar como uma empresa voltada para o 

mercado interno. Quando contactou um fornecedor apercebeu-se que afinal o produto 

poderia ser internacionalizado e a grande motivação para que isso acontecesse apareceu 

através de um parceiro, a empresa seguiu-o vendendo os produtos em conjunto com os 

desse parceiro, em Espanha. 

Desta forma as empresas têm noção de que o mercado nacional é demasiado 

pequeno e essa terá sido a grande motivação para a maioria das empresas. Contudo, em 

grande parte dos casos é necessário a existência de uma motivação mais imediata para 

que a internacionalização começasse. Estas motivações imediatas prenderam-se com: 

• Resposta a proposta de cliente externo (Critical Software e Edigma); 

• Aproveitar oportunidade apresentada por terceiros (Necton na área do sal); 

• Seguir parceiros (NDrive) e 

• Expor-se a uma maior concorrência para provocar um crescimento mais 

sustentado (Frezite e Critical Software). 

Por outro lado, se não houvesse uma motivação mais substancial, estas apenas 

provocariam exportações esporádicas. 

7.9.3 Processo 
 

A - Mercados 

 

Como se pode ver pelo Quadro 7.7 há uma enorme diversidade quanto aos 

primeiros mercados em que as empresas entraram, indo desde mercados cultural e 

fisicamente próximos como o caso de Espanha, a mercados fisicamente longínquos 
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como os Estados Unidos da América ou a mercados psicologicamente muito afastados 

como a Turquia. 

Quadro 7. 12 - Distribuição geográfica dos primeiros mercados destino 
PRIMEIRO MERCADO EXTERNO  EMPRESA 
BÉLGICA  FREZITE  
CHILE  ÁLVARO COELHO &  IRMÃOS 
ESPANHA NDRIVE  

NECTON (M ICROALGAS ) 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  CRITICAL SOFTWARE  
FRANÇA  BLUEPHARMA  

NECTON (SAL) 
TURQUIA  EDIGMA  

Fonte: elaboração própria 

  

B - Selecção de Mercado 

 

O quadro 7.13 apresenta os diferentes modos de selecção de mercado referidos 

pelas empresas, agrupados por diversas categorias. Neste quadro incluiu-se não só a 

forma de selecção do primeiro mercado mas sim todas as referidas. 

Quadro 7. 13 - Modo de Selecção de Mercados Utilizado 
M ODO DE SELECÇÃO  EMPRESA 

TRADICIONAL  SISTEMÁTICA  RAZÕES ESPECÍFICAS 
INDÚSTRIA  

ACI; 
NECTON 
FREZITE  

  MERCADO 
EMERGENTE /SEM 
CONCORRÊNCIA  

ACI; 
NECTON; 
NDRIVE  

  DIMENSÃO DO 
MERCADO/POTENCIAL  

EDIGMA ; 
BLUEPHARMA ;  
ACI; 
CRITICAL SOFTWARE ; 
NECTON 

  RAZÕES 
M ACROECONÓMICAS  

ACI; 
NDRIVE ; 
EDIGMA ; 
NECTON 

 NÃO 
SISTEMÁTICA  

PROXIMIDADE  EDIGMA  
NECTON 
ACI  
(CHILE /ARGENTINA ) 

RELACIONAL  SISTEMÁTICA  INTERNET NECTON 
CRITICAL SOFTWARE  

  + INFORMAÇÕES  CRITICAL SOFTWARE  
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 NÃO 
SISTEMÁTICO  

PROPOSTA NÃO 
SOLICITADA  

CRITICAL SOFTWARE ; 
NDRIVE ; 
EDIGMA ; 
FREZITE  

  APRESENTADO POR 
PARCEIROS 

NDRIVE ; 
NECTON 

  CONTACTO DIRECTO  NECTON 
  NATURALIDADE 

COLABORADOR  
NECTON 

  SEGUINDO TERCEIROS  NDRIVE  
  FEIRAS BLUEPHARMA ; 

FREZITE ; 
NDRIVE ; 
NECTON 

OPORTUNÍSTICO    FREZITE ; 
NDRIVE  

Fonte: Elaboração própria 

Se se atentar apenas no modo de selecção do primeiro mercado ter-se-á: 

Quadro 7. 14 - Modo de Selecção do primeiro mercado 
Empresa Modo de Selecção 

Álvaro Coelho & Irmãos � Razões específicas da indústria, 

� Dimensão do mercado, 

� Mercado sem concorrência e 

� Razões macroeconómicas (economia 

dolorizada) 

Bluepharma � Feiras 

Critical Software � Proposta não solicitada 

Edigma.com � Feira (proposta não solicitada) 

Frezite � Feira 

Ndrive � Seguir parceiros 

Necton � Contactos anteriores (microalgas) 

� Proposta de terceiros (sal) 

Fonte: Elaboração própria 
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A Álvaro Coelho & Irmãos quando nasceu já tinha uma estratégia delineada que 

passava pela internacionalização. Desta forma a empresa analisou as características dos 

mercados e dadas as condições optou por ir para o Chile. Nota-se que a empresa 

comparou com a realidade de outros mercados (em que a concorrência seria mais 

agressiva) antes de decidir. 

A Edigma.com e a Critical Software foram surpreendidas com as propostas 

apresentadas pelos potenciais parceiros. A Edigma.com ainda não se tinha apercebido 

do potencial do seu produto e a Critical Software ainda se estava a organizar como 

empresa. Assim não houve uma verdadeira opção quanto ao “para onde”. 

A Bluepharma andava à procura de possíveis agentes e, portanto, quando foram 

às feiras estavam, de uma forma activa, a envolver-se na procura de uma oportunidade. 

Contudo tiveram que se adaptar ao tipo de procura encontrada. Também a Frezite tinha 

vontade de internacionalizar quando foi às feiras internacionais, a partir daí a procura 

suplantou a oferta. A definição do “para onde” foi feita por quem apareceu interessado. 

A NDrive seguiu um parceiro internacionalizando de forma conjunta para 

Espanha, a decisão não foi portanto sua.  

A Necton teve dois caminhos diferentes em relação às microalgas e ao sal. O 

mercado das microalgas é muito pequeno e está ainda muito ligado à investigação, 

todos se conhecem e foi através desses contactos que a Necton começou a sua 

internacionalização. Neste caso, dada a pequenez do sector das maternidades de peixes, 

o “para onde” está praticamente definido à priori. Já em relação ao sal foi um outro 

produtor de sal que lhe apresentou a oportunidade externa, a partir da qual a Necton se 

apercebeu que afinal também poderia internacionalizar esse produto. Ou seja, a 

definição de para onde ir também não foi sua. 

Daqui resulta que a maior parte das empresas começaram a internacionalização 

aproveitando as oportunidades que lhes apareceram, essencialmente através da rede de 

relacionamentos e através das feiras. Na verdade, apenas a ACI começou a 

internacionalização de uma forma verdadeiramente estratégica e escolhendo o “para 
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onde”, em todos os outros casos não houve uma verdadeira selecção quanto ao primeiro 

mercado interno de destino. 

 

C - Modo de Entrada 

 

Quanto ao modo de entrada da empresa nos mercados há muito pouca 

diversidade, todas as empresas escolheram modos de entrada com baixo grau de 

comprometimento. Mesmo em situações, que a priori, parecem ter um maior 

comprometimento numa análise mais profunda chega-se a uma conclusão diferente. 

 

Quadro 7. 15 - Modo de Entrada 
MODO EMPRESA 
EXPORTAÇÃO ATRAVÉS DE AGENTES NDRIVE ; 

BLUEPHARMA ; 
NECTON - MICROALGAS : 
EDIGMA ; 
FREZITE  

EXPORTAÇÕES DIRECTAS  ACI; 
NECTON – SAL; 
CRITICAL SOFTWARE  

ENTREPOSTO COMERCIAL  ACI; 
NDRIVE  

SUBSIDIÁRIA  CRITICAL SOFTWARE  
IDE ACI 
TOMADA DE PARTICIPAÇÃO  ACI 

Fonte: Elaboração própria 

A exportação via agentes é a forma escolhida pela maior parte das empresas, 

transferindo, dessa forma, os riscos associados à internacionalização para os agentes. 

No caso da ACI, a criação de entrepostos comerciais locais, embora trouxesse em si um 

pouco mais de risco, fazia parte da estratégia de aproximação ao cliente, levada a cabo 

pela empresa, de forma a diferenciar a sua oferta. Por outro lado a empresa adaptava a 

sua participação na propriedade destes entrepostos e das próprias instalações físicas a 
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cada um dos países. Ou seja, embora houvesse uma opção genérica pelos entrepostos 

comerciais havia pequenas adaptações a cada um dos mercados. Já a Critical Software 

montou uma subsidiária nos Estados Unidos na exacta medida do que era pedido pelo 

cliente que já fizera o seu pedido, ou seja, foi um risco calculado. 

O grande comprometimento destas empresas com os mercados externos prende-

se com a sua própria existência. Ou seja, estas empresas estão absolutamente 

dependentes do mercado externo, visto não existir procura suficiente dos seus produtos 

em Portugal ou este mercado já estar saturado. 

 A única excepção é o caso da Frezite que começou a internacionalização tendo 

mercado em Portugal, mas acreditando que dedicando-se ao mercado externo poderia 

crescer mais. 

Repare-se que, ao contrário do esperado, não se encontram nem formas híbridas, 

nem formas criativas de entrada nos mercados. Na verdade, a maior parte das empresas 

teve, nesse ponto, uma atitude muito conservadora ao exportar através de agentes. 

 

D - Escolha do Modo de Entrada 

 

Quando questionadas quanto ao método de escolha do modo de entrada nos 

mercados externos, nota-se que a maior parte das empresas nem questiona a bondade da 

sua opção, toma-a como um dado, entrando em todos os mercados da mesma forma. Só 

o aparecimento de uma proposta não solicitada que inclua o “para onde” e o “como”, 

pode levar a um modo de entrada no mercado diferente. Veja-se o caso da Critical 

Software, quando a NASA entrou em contacto com esta empresa desde logo lhe deu 

indicações de que seria mais fácil se a empresa tivesse uma subsidiária de direito norte-

americana. 
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A Álvaro Coelho & Irmãos teve sempre como objectivo criar entrepostos 

comerciais como forma primordial de entrada, adaptando a propriedade do entreposto e 

a existência ou não sócios locais às especificidades de cada mercado. 

Várias são as empresas que falam numa segunda fase da internacionalização, 

como é o caso da NDrive que criou a NDrive Espanha e a Edigma que pensa criar 

formas mais comprometidas noutros mercados. Ou seja, estas empresas entram no 

mercado sempre da mesma forma e depois vêem a passagem para fases mais 

comprometidas como uma evolução da sua internacionalização. 

Parece, pois, não existir por parte destas empresas uma avaliação, em cada um 

dos mercados, das diversas possibilidades de modo de entrada. Adoptam um que será 

igual para todos, aplicando, assim, de forma muito simples a regra Naif. 

 

7.9.4 Estrutura 
 

A análise da estrutura foi um pouco mais complicada, visto nem todas as 

empresas estarem na mesma fase de desenvolvimento, tendo pois que se determinar em 

que ponto se deveria fazer esta análise. Sendo assim, foi definido como objectivo desta 

secção identificar os reflexos na empresa, na redes e nos próprios empreendedores da 

internacionalização quando a empresa se tornou numa INV, ou seja, quando empresa já 

era internacional mas ainda era nova. De acordo com a definição usada neste trabalho, 

uma empresa com mais de seis anos deixa de ser considerada nova, por isso mesmo esta 

análise pretende mostrar as características das empresas até esse sexto ano. 

A - A Empresa 

No quadro 7.16 não são mostradas de forma exaustiva todas as características de 

cada empresa passados os primeiros seis anos, mas sim as alterações que as empresas 

sofreram. 
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Quadro 7. 16 - Características Estruturais ao Nível da Empresa 
 ACI Bluepharma Critical 

Software 
Edigma Frezite Necton Ndrive 

Características da 
Empresa 

       

Aprendizagem 
com a 
internacionalização 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Estratégia de 
internacionalização 
definida 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Credibilidade Sim Sim Sim Sim Sim Sim  
Notoriedade       Sim 
Reestruturada   Sim Sim 13 

anos 
Sim Sim 

Internacionalização 
do capital 

      Sim 

Alteração 
produto/oferta 

 Sim  Sim  Sim Sim 

Spin off  Sim Sim   Sim  

Fonte: Elaboração própria 

Desde logo, o primeiro ponto que se alterou foi que as empresas passaram a ter 

conhecimentos de internacionalização. E este primeiro ponto é de tal forma importante 

que levou a que as empresas alterassem outras características. As empresas Critical 

Software, Edigma, Necton e Ndrive sentiram necessidade de se reestruturar. Também a 

Frezite o veio a fazer, mas apenas ao fim de treze anos. Todas começaram por ser 

empresas muito dependentes do trabalho dos próprios fundadores, sem terem sequer 

departamentos internacionais, à medida que se internacionalizaram aperceberam-se da 

necessidade de uma maior organização. De tudo isto resultou que as empresas que 

começaram por ter uma internacionalização casuística, avaliando as oportunidades que 

lhes iam aparecendo, passaram a ter uma estratégia de internacionalização. Contudo, só 

a empresa NDrive falou na internacionalização do capital como um projecto de curto 

prazo. 

As empresas foram, também, conhecendo melhor o sector a nível internacional 

e, por isso mesmo, adaptaram a sua oferta. A Bluepharma começou por se apresentar 

como produtora de medicamentos, depois foi-se apercebendo que poderia ser mais 

vantajoso ter uma oferta mais completa, incluindo outras fases importantes para 

lançamento de um medicamento. A empresa passou a ter uma oferta inovadora ao 

dominar todo o processo, a organização dos dossiers para aprovação pelas entidades 
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fiscalizadoras, a produção de lotes piloto e a produção dos medicamentos. Logo após o 

primeiro contacto internacional, a Edigma alterou o produto de forma a torná-lo 

vendável a nível internacional (mais fácil de transportar e de montar). A Necton, logo 

após a primeira venda para o mercado internacional de sal, descobriu os produtos 

gourmet, que se vendem a um preço muito superior e passou a oferecer flor de sal e sal 

tradicional. Quanto à NDrive, esta começou por se posicionar no segmento baixo, 

oferecendo um produto que competia, essencialmente, pelo preço. Posteriormente, 

passou a ter uma oferta mais completa, com um leque de produtos mais abrangente. 

Outro ponto de mudança muitíssimo importante foi a transferência de 

credibilidade dos empreendedores para a empresa. Estas empresas, no início, não 

tinham história para se afirmarem e, em grande parte dos casos, usaram a credibilidade 

dos empreendedores para chegarem aos potenciais parceiros, hoje em dia estas 

empresas (com excepção da NDrive) assumem-se perante os outros como empresas 

credíveis. Todas estas empresas acumularam certificações e normas de boas práticas. 

POR exemplo, recentemente, a Critical Software foi certificada pelo prestigiado 

Software Engineering Institutte (EUA) com o nível de maturidade 3 do Capability 

Maturity Model Integration (CMMI), tendo sido a primeira em Portugal. No ranking 

“2006 Europe 500 Scoreboard”, publicado pela BusinessWeek, a Critical Software está 

classificada como a 209º empresa da Europa de mais rápido crescimento. A Necton 

conseguiu uma maior credibilidade, ao passar a trabalhar com a Cooperativa de 

Guérande. 

A empresa Critical Software criou um spin off, a Critical Links, que também 

nasceu internacionalizada. A Bluepharma criou a Bluepharma Generics que está 

dedicada apenas à produção de genéricos para o mercado nacional. A AlgaFuel e a 

alAngulata são duas spin offs da Necton. 

Só a Edigma.com e a Necton alteraram o produto a partir do momento que se 

aperceberam da procura externa. A Edigma.com introduziu algumas transformações, na 

sua grande maioria ligadas à facilidade de transporte e de montagem, para que o produto 

passasse a ser vendável no exterior. Quanto à Necton a empresa na sua primeira 
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exportação fê-lo através do sal e só posteriormente descobriu a flor de sal e o sal 

tradicional que agora exporta. 

Ao nível da empresa nota-se que a internacionalização trouxe consigo o 

acumular de conhecimentos essencialmente ao nível do sector e ao da 

internacionalização (visto em todos os casos as empresas não terem défice de 

conhecimentos técnicos). Como, com excepção da ACI, todas as empresas começaram a 

internacionalização de uma forma casuística este aumento de importância do sector 

externo implicou uma necessidade de delinear uma estratégia, de se reestruturarem e, 

nalguns casos, de alterarem a própria oferta de forma a ir de encontro à procura externa. 

 

B - A Rede de Relacionamentos 

 

Como seria de esperar todas estas empresas aumentaram as suas redes 

organizacionais, mas não todas da mesma forma.  

A Álvaro Coelho & Irmãos conseguiu, em grande medida, transferir para a 

empresa e para o proveito da própria os contactos pessoais dos empreendedores, não só 

com potenciais clientes mas também como possíveis sócios e agentes. Estes eram os 

empreendedores com mais contactos externos. Já os da Necton tinham ligações ao 

mundo da investigação das microalgas. A empresa conseguiu fazer o aproveitamento 

destes relacionamentos, transformando esses contactos sociais em relações 

organizacionais. Os empreendedores da Critical Software não tinham contactos iniciais 

no mundo empresarial a nível internacional, mas tinham alguns antigos colegas que 

estavam agora noutras empresas. O aproveitamento destes relacionamentos não foi 

absolutamente sistemático, mas conseguiram, caso a caso, em situações que por vezes 

apareciam até por acaso operacionalizar essas relações.  

Em termos de relações de longo prazo todas as empresas referiram manter ainda 

na actualidade relações que se iniciaram quando começaram a sua internacionalização. 

Em termos de centralidade nota-se uma grande evolução nos relacionamentos. Várias 
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foram as empresas que referiram que agora já eram os outros que os procuravam, 

assumindo uma posição mais central na rede de contactos. Contudo a NDrive parece ter 

estabelecido uma relação de grande dependência com um dos seus fornecedores, a 

grande diferenciação em termos de produto desta empresa está dependente da oferta de 

uma só empresa. Da mesma forma a sua estratégia de internacionalização, em relação a 

esse produto está dependente da evolução em termos internacionais desse mesmo 

fornecedor. 

Quanto a contactos com outras empresas nacionais a Critical Software referiu a 

importância de se relacionar com outras empresas internacionalizadas. A NDrive tem 

uma relação muito forte com algumas empresas com as quais tem cruzado a sua 

história. 

Todas as empresas defendem que cada vez mais as oportunidades surgem a 

partir de relacionamentos construídos pela própria empresa e que estes relacionamentos 

trazem também consigo novos relacionamentos. De especial importância são as relações 

com empresas especialmente bem reputadas. Assim, a Critical Software continua a ser 

identificada como a empresa portuguesa que fornece a NASA e a Necton como uma 

empresa de sal parceira da Cooperativa de Guérande. 

Todas as empresas têm preocupações ligadas à inovação e por isso, com 

excepção da NDrive, referiram fortes ligações a universidades e centros de investigação. 

Com o passar do tempo houve empresas que descobriram o AICEP e passaram a 

recorrer aos seus serviços, essencialmente aos seus estudos (Critical Software e 

NDrive). Já a Necton refere que agora foram descobertos pelo AICEP e, por isso 

mesmo, são convidados a fazer parte das suas campanhas de promoção de produtos 

portugueses no exterior (por exemplo, a campanha da “Mesa Portuguesa”). 

As empresas têm usado as suas relações, essencialmente, para obter informação 

sobre possíveis agentes e sobre possíveis oportunidades. Algumas relações serviram 

também como cartão de visita, transmitindo credibilidade à empresa, ou seja, ajudando 

a abrir algumas portas. Por outro lado, com excepção da Critical Software, as empresas 

não referiram que a rede organizacional lhes tenha trazido informação em relação à 

forma de como se internacionaliza ou ainda informações específicas de alguns 
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mercados. A Critical Software tem trocado conhecimentos com outras empresas 

tecnológicas portuguesas presentes no mercado externo, tendo até organizado 

workshops conjuntos (com a Altitude Software, por exemplo). 

 

C - Os Fundadores 

 

O primeiro ponto a ter em atenção é a permanência ou não dos fundadores na 

equipa. Na ACI a equipa era formada por três irmãos, embora Álvaro Coelho é que 

fosse o verdadeiro impulsionador. Na Bluepharma a equipa era formada por dois 

antigos colegas de faculdade e uma terceira pessoa que estava ligada à empresa Bayer. 

Na Critical Software os empreendedores foram colegas de doutoramento, enquanto que 

os da Edigma dois foram colegas de curso e o terceiro apareceu como resultado da 

busca, levada a cabo por Miguel Oliveira (o grande impulsionador), de alguém com 

determinado tipo de conhecimento. A Frezite foi fundada por dois sócios, mas só um 

deles pode ser considerado empreendedor (na medida em que levou a cabo actividades 

empreendedoras). Algo muito semelhante se passou em relação à InfoPortugal, quanto à 

NDrive teve desde o início dois sócios muito activos. A Necton partiu do esforço de 

dois colegas de investigação. É interessante notar que ao fim de seis anos, com 

excepção da NDrive, cada uma destas equipas se manteve, nenhum dos fundadores base 

destas empresas saiu.  

Contudo, o desenvolvimento das empresas e a sua reestruturação perderam 

alguma importância na sua função empreendedora. A Critical Software é o caso mais 

evidente, pois o CEO foi alterado, assumidamente por se aperceberem que o seu espírito 

empreendedor se adaptava melhor à Critical Links, uma spin off ainda em fase de 

lançamento. Nota-se, no entanto, que todos os empreendedores continuam a ter uma 

grande influência nas empresas, representando-as nas (grandes) negociações. As 

empresas foram reestruturadas e parte das tarefas que inicialmente estavam a seu cargo, 

nomeadamente a internacionalização, foram delegados e criados “departamentos” 

especializados. Em todas as empresas houve uma mais clara definição das tarefas de 
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cada um. Contudo, ao fim dos primeiros seis anos da empresa estas parecem ainda estar 

muito dependentes dos seus empreendedores. 

Outro ponto muito importante é o que se refere à construção das relações. Da 

mesma forma que as relações sociais passaram para a empresa, os entrevistados de 

todas as empresas referiram a importância do relacionamento pessoal nos negócios. 

Contudo, embora em grande medida as relações organizacionais tenham passado para as 

redes de contactos dos empreendedores, nota-se que, verdadeiramente, não há misturas 

entre vida pessoal e negócios, neste aspecto. 

 

7.9.5 Síntese da Análise 
 

A ACI é uma empresa pertencente a um sector tradicional, oferecendo um 

produto que não é inovador, inserida num sector completamente integrado a nível 

internacional, com empreendedores com grandes conhecimentos quer técnicos, quer de 

funcionamento desta indústria a nível mundial. Como os empreendedores conhecem 

bem o sector, sabem onde podem, ou não, competir, quais os mercados que já estão 

saturados e aqueles em que podem entrar mais facilmente. É com base nesses 

conhecimentos dos empreendedores que escolhem o “para onde”. Neste caso, parece 

que o conhecimento acumulado pelos empreendedores em funções anteriores foi 

fundamental para o desenrolar de todo o processo. Esta foi a única empresa que partiu 

com uma estratégia delineada, embora quando surgiram outras oportunidades (através 

de contactos resultantes da experiência profissional anterior dos fundadores) as tenha 

avaliado e aproveitado.  

Também a Bluepharma oferecia um produto que não era inovador. Contudo, 

como não sabia exactamente como funcionava o sector, tentou várias alternativas até 

conseguir afirmar-se. O facto de pertencer a um sector altamente regulamentado e em 

que os clientes precisam de certificar os seus fornecedores dificultou mais, ainda, o 

processo, pois a empresa não tinha um produto inovador como qual se afirmar e não 

podia competir pelo preço. Este processo foi mais complicado e a grande fonte de 
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conhecimento foi “a tentativa e erro”. Assim, a capacidade de adaptação dos 

empreendedores e da empresa se redireccionar foram fundamentais. 

O produto da NDrive também não era inovador. A empresa, porém, tinha a seu 

favor um grande leque de relacionamentos, um preço mais baixo e um empreendedor 

altamente internacionalizado. A primeira ida para o exterior foi para Espanha, 

aproveitando a forte ligação que mantinha com a NovaBase. Esta empresa parece ter 

uma boa visualização da sua rede de relacionamentos e consegue através dela 

aproximar-se de potenciais parceiros. Tem levado a cabo uma política comercial muito 

agressiva, tentando dar-se a conhecer ao maior número de potenciais parceiros possível, 

quer através da sua participação em feiras, usando a rede de relacionamentos, sem, 

contudo, ter uma verdadeira estratégia de internacionalização. A ideia central é, depois 

de se ter dado a conhecer, esperar que os outros estejam interessados, 

independentemente do mercado a que pertencem. No sexto ano de existência, a empresa 

foi reestruturada. Passou a oferecer um maior leque de produtos e os seus responsáveis 

falam em começar uma segunda fase de internacionalização, mais estratégica. 

Na sua génese, quer a Bluepharma, quer a NDrive não eram internacionais, 

embora na equipa da Bluepharma exista um elemento com grande vivência 

internacional (Sérgio Simões fez o doutoramento nos Estados Unidos da América e 

Isolina Mesquita viveu e trabalhou na Alemanha) e o grande impulsionador da NDrive 

esteja fortemente ligado a Espanha (fala fluentemente espanhol, concluiu lá o curso e 

mantém contactos nesse país). 

Todas as outras empresas têm produtos inovadores, o que tem levado a que 

estes, praticamente, se vendam sozinhos. Quer para a Frezite, quer para a Edigma.com o 

mais importante tem sido dar a conhecer o produto. A Frezite é a empresa mais antiga 

em análise (anterior ao boom da Internet), usou como meio preferencial de divulgação 

as feiras internacionais, estabelecendo aí os contactos para possíveis agentes. A 

Edigma.com, por sua vez, tem como sua principal montra a Internet. Teve o cuidado de 

fazer um site muito bem estruturado (segundo os responsáveis) e de fazer aparecer 

referências ao seu produto em vários outros que consideraram ser de consulta habitual 

pelos potenciais parceiros. Quer num caso, quer no outro a primeira internacionalização 
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resultou da ida a uma feira internacional. Este facto é especialmente importante para a 

Edigma.com que, só nessa altura, se apercebeu que o produto Displax poderia ter uma 

forte aceitação no mercado externo.  

A Critical Software oferece um produto altamente inovador e de elevada 

tecnologia. A sua equipa de fundadores é constituída por indivíduos com muita 

formação técnica na área. O facto de estarem ligados como investigadores a 

determinado departamento da Universidade de Coimbra transmitia credibilidade, 

levando a que recebessem uma proposta inicial da NASA. Assim, a sua 

internacionalização começou por responder a uma proposta externa, não podendo 

definir nem o “como”, nem o “onde”, tampouco o “quando”. Nota-se que a empresa a 

partir daí tentou fazer um aproveitamento do posicionamento de Portugal face aos 

PALOPS (tendo sido a única empresa em análise a fazê-lo), mas que não terá corrido da 

melhor forma, o que a levou a recuar face a esses mercados. Como grande parte das 

exportações da empresa estão integradas em projectos, esta não pode decidir nem o 

“como”, nem “o para onde” tendo que internacionalizar, respondendo a concursos. 

Contudo os responsáveis da empresa referem a importâncias das ligações, quer para 

saber quem é quem, quer para terem um melhor e mais rápido conhecimento dos tais 

concursos, quer, ainda, para o estabelecimento de parcerias através das quais possam 

concorrer com propostas mais completas e credíveis. Um dos responsáveis referiu 

também o uso intenso de algumas ferramentas da Internet (por exemplo o site 

www.linkedin.com) para obter mais informação sobre possíveis parceiros. 

O core business da Necton é o sal, embora não o fosse na sua génese. A primeira 

vez que o venderam no mercado externo foi respondendo a uma proposta apresentada 

por um terceiro. A história da empresa poderia ter ficado por aqui, não fosse o facto dos 

seus fundadores estarem atentos ao que se passa à sua volta e serem, de certa forma, 

visionários. Assim, aperceberam-se que no espaço físico que já exploravam poderiam 

produzir algo muito mais inovador e com um valor acrescentado muito superior. Desta 

forma, decidiram vender flor de sal e sal tradicional. Uma das suas grandes 

preocupações foi o de se dotarem das certificações necessárias para se apresentarem nos 

mercados externos e conseguirem começar a trabalhar com a Coopérative de Guérande, 
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que é uma referência na área. A partir desse momento, tornou-se uma empresa credível 

aos olhos de potenciais parceiros, facilitando-lhes a entrada em novos mercados. 

Repare-se que, com excepção da Necton em relação ao sal, todos os fundadores 

têm um elevado nível de conhecimentos técnicos na área em que a empresa actua. 

Os primeiros mercados de cada um delas são muito diferentes e geográfica e 

psicologicamente muito distantes entre si: Chile (ACI), Alemanha (Bluepharma), 

Estados Unidos da América (Critical Software), Turquia (Edigma.com), Bélgica 

(Frezite), Espanha (NDrive) e França (Necton). Contudo há um ponto comum, com 

excepção da ACI: nenhum foi estrategicamente escolhido pela empresa, a 

internacionalização foi despoletada por um alguém exterior à empresa. 

Quanto ao modo de entrada, a maior parte das empresas tentou a forma de menor 

comprometimento/risco possível. Assim a grande opção foram os agentes locais, com 

excepção da ACI (como os seus responsáveis tinham muita experiência no sector, 

tinham como um dos seus principais objectivos acabar com essa intermediação) e da 

Critical Software (cuja subsidiária nos Estados Unidos não foi uma opção estratégica, 

mas apenas a resposta imediata a um pedido de um cliente).  

Quanto às motivações para a internacionalização, nota-se que em quase todos os 

casos (excepção feita à Frezite) não havia mercado suficiente em Portugal. Para cada 

um dos mercados, cada uma das empresas tem motivações mais específicas. Na maior 

parte dos casos houve uma motivação que as puxou para determinados destinos, ao 

responderem a propostas não solicitadas. Em relação à Frezite, a grande motivação foi a 

ambição do empreendedor, que tinha como objectivo afirmar-se a nível internacional. 

Para este empreendedor ficar-se pelo mercado nacional, conduziria à estagnação e a ser 

ultrapassado por empresas estrangeiras presentes no mercado português. O mesmo tipo 

de raciocínio foi também feito pelos responsáveis da Critical Software. 

É interessante notar que, com excepção da ACI, estas empresas não seguiram 

uma estratégia de internacionalização predefinida. Assim, numa primeira fase, todas 

elas se internacionalizaram de uma forma casuística, de avaliação das oportunidades 

apresentadas. A Edigma.com, após a primeira venda para o exterior, definiu uma 
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estratégia, contudo foi sendo arrastada pela procura, não conseguindo seguir o rumo 

estabelecido. Nos outros casos, parece nem sequer ter havido essa preocupação. 

Contudo, todas elas se reestruturaram e criaram departamentos ligados ao mercado 

externo ainda nos primeiros seis anos de existência. A Frezite levou um pouco mais de 

tempo (treze anos), mas também sentiu essa necessidade. 

Posto isto, pode-se afirmar que as INVs se dividem em três grandes grupos: 

1. Empresas cujo projecto de criação e de internacionalização é o 

mesmo, como é o caso da Álvaro Coelho & Irmãos. O conhecimento prévio dos 

empreendedores sobre o funcionamento do sector em termos internacionais leva-os a 

criarem uma empresa desde logo vocacionada para determinados mercados. 

2. Empresas cuja internacionalização é muito precoce, surgindo 

logo após a sua criação. Visto o produto ser inovador recebem rapidamente propostas 

externas, a mentalidade global dos empreendedores leva-os a aperceberem-se dessas 

oportunidades e a aceitarem-nas, a flexibilidade da empresa ajuda-a a adaptar-se às 

novas necessidades ligadas a essas oportunidades internacionais. Neste grupo 

encontram-se as empresas Critical Software, a Edigma.com, a Frezite e a Necton. 

3. Empresas cuja internacionalização vai decorrendo nos primeiros 

seis anos de existência. Os seus empreendedores não têm conhecimentos sobre o 

funcionamento do sector a nível internacional e o produto não é inovador. Se as 

empresas ou os seus empreendedores já tiverem relações estáveis bem definidas estas 

são úteis para se darem a conhecer, para conhecerem os seus parceiros ou para terem 

acesso indirecto a recursos (tangíveis e intangíveis), como no caso da NDrive. Se, como 

na Bluepharma, essas relações ainda não existirem estas empresas têm uma 

internacionalização baseada na tentativa e erro, muito dependente da flexibilidade da 

empresa e da mentalidade internacional do empreendedor. 

A análise efectuada ao longo deste capítulo produziu, pois, um muito vasto 

conjunto de resultados através dos quais se tenta dar resposta às questões de 

investigação propostas no Capítulo 5. As sete empresas presentes na amostra partem de 

características iniciais distintas, tendo percursos de internacionalização, principalmente, 

no que se relaciona com a selecção do “para onde” muito diferentes. Já em termos de 



 318

motivações para a internacionalização não existe uma tão grande heterogeneidade, nem 

quanto às alterações na estrutura das empresas. Os quadros seguintes procuram 

sintetizar os resultados obtidos na investigação empírica em função de cada uma das 

questões de investigação. 
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Q1 Quais são as características iniciais necessárias para que uma empresa se torne uma INV? 
Objectivo de Análise 
Identificar quais as condições ao nível da empresa, do fundador e da rede que propiciam uma internacionalização precoce. 
Resultados 
 

 

Empresa 

Há uma grande heterogeneidade de condições iniciais no quadro das sete empresas analisadas. Pertencem a sectores 
distintos, englobando empresas em que o produto apresenta pouca tecnologia incorporada e empresas que são 
consideradas altamente tecnológicas.  

Estas empresas apresentam-se como sendo altamente inovadoras (com excepção da NDrive): na distribuição (ACI), na 
amplitude da oferta (Bluepharma) ou no produto (Critical Software, Edigma.com, Frezite e Necton). 

Estas empresas utilizam a web como facilitador do início da internacionalização (com excepção da Frezite): como meio 
de se dar a conhecer (Edigma.com, NDrive e Necton), como meio de estabelecer e obter informação sobre contactos 
(Bluepharma e Critical Software) e ainda como forma de melhor controlar o que se passa nas subsidiárias (ACI). 

 

Rede 

Rede de Investigação: 

No início da internacionalização já colaboravam com centros de investigação (com excepção da Frezite).  
Rede Horizontal: 

Estas empresas pertencem a sectores internacionalmente integrados. 

A ACI, a Bluepharma, a Frezite e a Necton entraram em redes industriais já integradas a nível internacional. Todas as 
outras empresas ofereciam um produto de tal forma inovador que não existia concorrência a nível nacional. 

Só uma estava integrada num cluster (ACI). 
Rede Vertical: 

A NDrive aproveitou a internacionalização de um parceiro para se expandir para os mesmos mercados. 
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A Critical Software e a Necton usam o nome de clientes referência como “cartão de visita”. 

O facto de grande parte das empresas terem alguns clientes nacionais garantidos foi um catalizador da internacionalização 
precoce, pois diminuía o risco percebido pelas empresas ao servir como “almofada”. 
Relações com Instituições Públicas: 

Em nenhum dos casos a internacionalização precoce esteve relacionada com algum subsídio ou qualquer espécie de apoio 
estatal. 
Rede Virtual: 

Na maior parte das empresas analisadas, a rede virtual funciona em grande medida como fonte de contactos. Parece ser a 
forma mais imediata de obter informação e de dar a conhecer a empresa.  

 

 

 

 

Fundador 

Características Objectivas: 

Os fundadores são falantes de pelo menos uma língua estrangeira. 

Os fundadores destas empresas têm idade inferior a 35 anos (excepção: equipa fundadora da ACI – média superior a 50 
anos de idade). 

Todos os fundadores destas empresas têm, no mínimo, um curso superior (excepção: equipa fundadora da ACI e de um 
dos elementos da Edigma.com). 

Só os fundadores da NDrive tinham experiência empresarial prévia relevante. 

Como resultado da formação académica e/ou de experiência profissional prévia, já tinham conhecimentos técnicos na área 
em que a empresa se integrava (excepção: fundadores da NDrive). 

Só os empreendedores da ACI tinham grande conhecimento do sector a nível internacional. O fundador da Frezite tinha, 
também, grande conhecimento do sector, mas apenas a nível nacional. Só a Necton referiu sentir falta de informação 
sobre o funcionamento dos mercados a nível internacional. 

Em relação a conhecimentos ao nível da gestão, a ACI e a Necton integraram na sua equipa de colaboradores pessoas 
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com formação na área. Pelo menos um dos fundadores da Bluepharma, da Edigma e da Ndrive tinha conhecimentos nessa 
área. Um dos elementos da Critical Software resolveu fazer um master para colmatar essa falha.  
Características Subjectivas: 

A mentalidade internacional é a única característica presente nos empreendedores de todas as empresas. 

Em todas as equipas de empreendedores há um elemento que é o dinamizador. 

Surpreendentemente nem todos os empreendedores tinham expectativas internacionais. 
Rede de Contactos Pessoais: 

Existência de redes de contactos pessoais formadas num emprego anterior: ACI (contactos internacionais), Critical 
Software (nacionais), Frezite (nacionais), Necton (internacionais) e NDrive (nacionais e internacionais).  

Os contactos a nível académico mostraram-se importantes para o estabelecimento de relações comerciais ao nível da 
Critical Software e da Necton. 
Capital Social: 

O capital social dos empreendedores da ACI, da Critical Software e da Frezite ajudaram estas empresas a estabelecerem 
relações com clientes nacionais que funcionaram como “almofada”. 

O capital social de Álvaro Coelho foi útil para o financiamento da empresa junto da Banca. 
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Q2 Quais são as motivações que fazem com que as INVs estejam interessadas em internacionalizar? 
Objectivo de Análise 
Identificar quais são os factos que levam a que estas empresas em determinado momento decidam internacionalizar  a sua actividade. 
Resultados 

 

 

Motivações que 
puxam 

 

 

Das sete empresas em análise, duas (Critical Software, Edigma.com) iniciaram a internacionalização respondendo a pedidos 
externos não solicitados. 

Só uma empresa respondeu a uma sugestão de um terceiro (Necton – sal). 

Só uma empresa seguiu um parceiro na sua internacionalização (NDrive). 

 
 

Motivações que 
empurram 

 

A grande motivação da ACI e da Bluepharma foi a saturação do mercado nacional. 

A Frezite decidiu internacionalizar para que a empresa, ao fazer face à concorrência em mercados mais maduros, evoluísse 
mais rapidamente. 

Todas as empresas referiram a reduzida dimensão do mercado nacional como factor potenciador da internacionalização. 
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Q3 Como é que as empresas se internacionalizam? 
3.1 Objectivos de Análise  
A - Identificar os mercados de destino de destas empresas. 

B - Compreender como é que as empresas seleccionam os mercados de destino 
Resultado 

 

 

Mercados de 
destino 

 

Nenhuma das empresas começou a sua internacionalização pelo Brasil ou pelos PALOP (mercados psicologicamente mais 
próximos). 

A NDrive e a Necton (microalgas) começaram a internacionalização pela Espanha (mercado geograficamente mais próximo, 
maior parceiro comercial português). 

A Bluepharma e a Necton começaram a internacionalização pela França (pertencente, tal como Portugal, à chamada Europa 
Católica ou Europa Latina). 

A Frezite começou a internacionalização pela Bélgica. 

Duas empresas, a Critical Software e a Edigma.com, começaram a sua internacionalização por países cultural e 
geograficamente distantes, EUA e Turquia respectivamente. 

 

 

Forma de selecção 
dos mercado 

destino 

Na maior parte das empresas, a selecção do primeiro mercado foi relacional não sistemática, só a selecção do primeiro 
mercado levada a cabo pela ACI foi tradicional sistemática. 

As feiras desempenharam um papel fundamental no estabelecimento dos contactos que levaram à primeira 
internacionalização nos casos da Bluepharma, da Edigma.com e da Frezite. 

No caso da Critical Software, o potencial comprador entrou em contacto directamente com a empresa. 

A rede de relacionamentos vertical da NDrive criou a oportunidade para a sua internacionalização. Já no caso da Necton (sal), 
a rede horizontal apresentou-lhe a oportunidade.  
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Q3 Como é que as empresas se internacionalizam? 
3.2 Objectivos de Análise  
A - Identificar os modos de entrada destas empresas. 

B - Compreender como é que as empresas escolhem os modos de entrada 
Resultado 

 

Modos de entrada 

 

 

Nenhuma das empresas adoptou como primeiro modo de entrada uma forma de elevado comprometimento. 

 

Forma de selecção 
dos modos de 

entrada 

 

A selecção dos modos de entrada seguiu, na maior parte dos casos, a Regra Naif ou estava predefinida com o pedido externo 
que surgiu espontaneamente. 

 
Resultado Geral 
Só a ACI tinha desde o início uma estratégia de internacionalização predefinida. Só esta empresa definiu o “quando”, o “onde” e o “como” 
internacionalizar. 

As empresas Bluepharma, Frezite e Necton (microalgas) definiram o “quando” e o “como” mas não o “onde”, tendo-se apresentado em feiras 
dispostas a conseguirem agentes para os seus produtos, independentemente do “onde”. 

As empresas Critical Software, Edigma.com e Necton (sal) foram surpreendidas com propostas externas, tendo apenas que aceitar, ou não, o 
negócio. 

A empresa NDrive apercebeu-se da oportunidade que se criava com a internacionalização de um parceiro comercial, não tendo definido por si só 
nem o “quando”, nem o “onde”, nem o “como”. 
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Q4 Qual é a estrutura das INV? 
Objectivo de Análise 
Identificar quais as característica ao nível da empresa, do fundador e da rede que estas empresas apresentam ao fim de seis anos de existência. 
Resultados 
 

Empresa 

Todas as empresas têm agora conhecimentos acumulados sobre o sector e sobre a internacionalização. 

As empresas Critical Software, Edigma.com, NDrive e Necton sentiram necessidade de se reestruturar, criando departamentos 
internacionais. 

As empresas Necton e Edigma.com alteraram os seus produtos, com vista a uma mais fácil aceitação internacional. De acordo 
com a mesma lógica, a Bluepharma e a NDrive aumentaram a amplitude da sua oferta. 

 

 

 

Rede 

Todas as empresas colaboram com centros de investigação.  

Todas as empresas aumentaram as suas redes organizacionais, transferindo parte dos contactos dos empreendedores para a 
empresa e estabelecendo novas ligações. 

Em termos de estabilidade das relações, todas as empresas parecem dar particular importância aos relacionamentos de longo 
prazo. 

Em termos de centralidade, parece que todas as empresas conseguiram melhorar a sua posição. A NDrive, contudo, 
desenvolveu uma forte dependência face a um dos seus fornecedores. 

As relações têm servido essencialmente para obter informação sobre potenciais agentes e sobre possíveis oportunidades. 
Grande parte desta informação é obtida através da net, dispensando-se, por vezes, contactos pessoais. 

Relações com determinados clientes servem ainda como cartão de visita, facilitando o acesso da empresa a outros mercados. 
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Fundador 

Durante os primeiros seis anos destas empresas nenhum dos fundadores base abandonou o projecto. A única alteração foi a 
entrada na NDrive de um sócio que se veio a mostrar muito influente. 

Os fundadores perderam parte da sua importância, tendo, com a reestruturação, definido melhor o papel de cada um. Contudo, 
em todas as empresas continuam a desempenhar um papel central no delinear da estratégia a seguir.  

Com excepção dos fundadores da Edigma.com, em que nada foi referido, houve uma grande consciencialização por parte dos 
empreendedores da importância da competência social para o estabelecimento de relações organizacionais. 
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7.9 Conclusão 
 

Este capítulo serviu para aplicar o modelo de análise construído no Capítulo 5 à 

internacionalização de sete empresas pertencentes a diferentes sectores e com percursos 

distintos. Cada caso foi trabalhado como se de um estudo completo se tratasse. Assim as 

secções 7.2 (ACI), 7.3 (Bluepharma), 7.4 (Critical Software), 7.5 (Edigma.com), 7.6 

(Frezite), 7.7 (NDrive) e 7.8 (Necton) apresentam a análise completa de cada uma das 

empresas: condições iniciais (da empresa, dos fundadores e das redes de 

relacionamentos), motivações para a internacionalização, processo de 

internacionalização (mercado e selecção dos mercados, modo de entrada e selecção dos 

modos de entrada) e estrutura.  

A Secção 7.8 apresenta uma análise conjugada, em que se compara as várias 

dimensões de todas as empresas em análise. Desde logo se nota a grande 

heterogeneidade existente em termos de condições iniciais de cada uma das empresas e 

de posicionamento na rede. Contudo, a maior parte das empresas afirma-se, de alguma 

forma, inovadora. Em termos de empreendedor, nota-se que todas as empresas foram 

fundadas por pessoas que falam pelo menos uma língua estrangeira e a maior parte foi 

por equipas jovens, com formação superior e com grandes conhecimentos técnicos. Em 

muitos dos casos, os relacionamentos pessoais mostraram-se muito importantes. 

Também foram analisadas as motivações que levam à internacionalização precoce 

destas empresas, sendo que, com excepção da Frezite, para o produto oferecido não 

existia mercado suficiente em Portugal. Na maior parte dos casos, a selecção dos 

mercados foi relacional não sistemática, tendo como resultado que em sete empresas 

analisadas existem seis primeiros mercados diferentes. Quanto ao modo de entrada, não 

se pode dizer que as empresas se tenham mostrado muito criativas. Em todos os casos, 

as empresas seguiram a regra naif. A estrutura final das empresas mostra que todas as 

empresas, em todas as dimensões em análise (empresa, rede de relacionamentos e 

empreendedor), se alteraram.  
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Em função dos resultados da análise dos casos, conjugados com a revisão de 

literatura levada a cabo nos Capítulos 2, 3 e 4, serão apresentadas, no oitavo e último 

capítulo, as conclusões desta investigação. 
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Capítulo 8 - Conclusões 

 

8.1 Introdução 
 

Este trabalho de investigação partiu de questões que se colocam em relação à 

dinâmica de internacionalização das INVs. Depois de um estudo aprofundado de vários 

quadros conceptuais, concluiu-se que nenhum conseguia explicar na íntegra o fenómeno 

da internacionalização precoce de certas empresas. Nos primeiros capítulos, tentou-se 

identificar os contributos que as perspectivas centradas na empresa (Capítulo 2), nas 

redes organizacionais (Capítulo 3) e no empreendedor internacional (Capítulo 4) 

poderiam trazer. Identificaram-se complementaridades e concluiu-se que ainda existiam 

lacunas e questões por responder (Capítulo 5). Apresentou-se a metodologia a seguir 

(Capítulo 6) e partiu-se para o estudo de uma série de casos concretos (Capítulo 7). 

Neste capítulo final, pretende-se cruzar os resultados empíricos com o enquadramento 

teórico e, a partir daí, apresentar conclusões.  

Assim, em primeiro lugar (Secção 8.2), revêem-se os grandes pressupostos 

teóricos assumidos, a forma como foram interligados, salientando-se as principais 

conclusões a retirar. A Secção 8.3 apresenta os contributos teóricos desta investigação 

que se pretendeu abdutiva. A Secção 8.4 expõe os contributos possíveis para as políticas 

económicas enquanto que na Secção 8.5 são apresentados os contributos para a gestão. 

Finalmente, na Secção 8.6, fazem-se algumas recomendações para investigações futuras 

ao mesmo tempo que se explicitam as limitações deste trabalho.  

 

8.2 Principais Conclusões 
  

A internacionalização das empresas logo após a sua criação é uma realidade 

indiscutível. Vários estudos provam a sua existência nas mais variadas regiões e nos 

mais distintos sectores.  
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8.2.1 Características iniciais 
 

De acordo com o Modelo de Uppsala, a internacionalização precoce das 

empresas não poderia existir, pois estas precisavam de tempo para criar as condições 

necessárias. Precisavam de crescer para se poder internacionalizar, sendo que este 

crescimento se centrava essencialmente no conhecimento experiencial. As empresas 

aprendem a internacionalizar-se, internacionalizando. Assim, numa atitude avessa ao 

risco, começam por criar uma base doméstica, para posteriormente se expandirem para 

mercados psicologicamente próximos. De acordo com este modelo, os dois conceitos 

fundamentais são o conhecimento e a proximidade psicológica. Um explica a decisão de 

internacionalizar (a empresa só se internacionaliza quando tiver acumulado 

conhecimento suficiente) e o outro explica a selecção do mercado (apoiada na 

vizinhança psicológica). À primeira vista, este modelo parece não se adaptar ao 

fenómeno em análise, pois o pressuposto base parece entrar desde logo em conflito com 

a realidade da internacionalização precoce. Para o Modelo de Uppsala, a 

internacionalização é feita depois da empresa construir uma base doméstica, que teria 

como reflexo um acumular de conhecimento. Ora, nas INVs a internacionalização é 

quase imediata. 

O mesmo tipo de problema se levanta em relação aos modelos baseados nos 

recursos. A capacidade da empresa para ganhar e manter uma determinada posição no 

mercado (internacional) depende da sua dotação em termos de vantagens competitivas 

sustentáveis no tempo. A empresa deverá olhar para os recursos que detém e, a partir 

daí, estudar que mercados poderão representar alguma vantagem competitiva, 

definindo, assim, para onde deve expandir-se. Desta forma, as características iniciais da 

empresa (em termos de recursos) definem se deve ou não internacionalizar-se e, desde 

logo, para onde e como. A entrada em novos mercados seguiria determinados trâmites: 

1) identificação dos recursos únicos que a empresa possui; 2) avaliação dos mercados 

em que esses recursos poderiam ser utilizados de forma mais competitiva e 3) decisão 

quanto à internacionalização. A construção destas vantagens é cumulativa e, 

consequentemente, demorada no tempo, implicando que a empresa não possa começar a 

internacionalização desde a sua criação.  
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As empresas da amostra definem-se como sendo inovadoras, embora a NDrive 

não tenha usado a sua inovação ao serviço da internacionalização. Esta parece ser a 

única vantagem competitiva comum a todas as empresas e em grande parte dos casos 

não se sabe ainda se é ou não sustentável no longo prazo, pois (excepção feita para a 

Frezite) todas as empresas em estudo são bastante jovens. Nesta amostra, encontram-se 

empresas inovadoras quanto à produção e quanto à distribuição. Assim, quanto à 

produção, a empresa Critical Software, a Edigma e a Necton (microalgas) apresentam 

produtos inovadores, sem substitutos perfeitos e, consequentemente, sem concorrência 

directa. A Bluepharma apresenta-se inovadora ao ser um produtor mais flexível e mais 

abrangente (com o domínio de todo o processo de lançamento do medicamento). Tem, 

pois, uma postura inovadora na indústria farmacêutica. A Frezite, ainda na década 80, 

teve uma abordagem de mercado diferente ao oferecer um produto de engenharia e não 

apenas ferramentas estandardizadas. A empresa Necton tem uma oferta inovadora ao 

apresentar um sal “menos produzido”, mais natural, o que tem a ver com os conceitos 

de “produto biológico” e de “produto ecológico” tão em voga. A ACI foi inovadora na 

distribuição, tendo optado por, mesmo no mercado externo, se relacionar directamente 

com as caves (ultrapassando um intermediário). Assim, da análise de casos resulta que a 

inovação é uma característica inicial que transmite uma vantagem competitiva à 

empresa, podendo levar a uma actuação diferenciada. Se se atentar no caso da NDrive, 

constata-se que embora tenha sido criada como uma empresa inovadora, não o era 

quando começou a internacionalizar, nos mercados em que primeiro colocou os seus 

produtos. Contudo, posteriormente, as suas opções em termos de mercados reflectem os 

trâmites propostos pela RBV. A empresa olhou para os seus recursos e reflectiu onde 

seriam inovadores tendo optado pelo Brasil.  

A inovação, como vantagem competitiva, tem a particularidade de não ter 

necessariamente que demorar tempo a ser construída, dado que uma empresa pode 

nascer com uma postura inovadora. Contudo, esta vantagem é também muito difícil de 

manter no tempo e, talvez por isso mesmo, todas estas empresas apostam na 

investigação e desenvolvimento quer na própria empresa, quer através de parcerias. 

De acordo com a abordagem das redes, a empresa não tem que deter os recursos, 

necessitando apenas que ter acesso a eles, mesmo que de forma indirecta. Ou seja, a 
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rede na qual a empresa está integrada desempenha um papel fundamental na 

internacionalização. A Frezite e a NDrive conseguiram internacionalizar-se “à boleia” 

de parceiros. Assim, a Frezite não teve que incorrer em custos adicionais para se 

apresentar numa feira internacional, dando dessa forma a conhecer o seu produto 

inovador. Já a NDrive apresentou em Espanha o seu software empacotado com um 

produto complementar. Contudo, se a empresa se quisesse afirmar no mercado externo 

com apenas um acesso indirecto às vantagens competitivas da outra, a sua dependência 

seria total, por um lado, e por outro, estas vantagens, na medida em que não são únicas, 

não seriam verdadeiramente distintivas. A empresa teve assim que criar alguma 

vantagem que a diferenciasse. Começou por ser o preço e posteriormente investiu no 

desenvolvimento de um produto inovador.  

A rede pode, também, ser muito importante como veículo de conhecimento e de 

informação quanto a potenciais contactos. Este aspecto, contudo, é particularmente 

complexo, pois fornece melhores informações em mercados em que está mais presente, 

ou seja, em que ela própria representa mais concorrência. Uma empresa Late Starter 

poderia beneficiar dos conhecimentos acumulados pelas outras empresas, podendo mais 

rapidamente internacionalizar-se para mercados em que as outras já estariam presentes. 

Das sete empresas, a que melhor se encaixa neste contexto é a Álvaro Coelho & Irmãos, 

que entra tardiamente num sector altamente integrado a nível internacional. Neste caso, 

tal como previsto no modelo de Johansson e Mattsson (1988), a empresa não pode 

colher os frutos da experiência internacional da sua rede horizontal, pois, nas zonas em 

que as concorrentes estão presentes, existe muita concorrência, tendo, então, que se 

internacionalizar para mercados emergentes. 

Numa fase de consolidação da internacionalização, a rede parece ser muito 

importante, na medida em que transmite confiança a possíveis parceiros. O facto da 

empresa já trabalhar com determinados actores pode servir como cartão de visita para a 

empresa (NASA para a Critical Software e Cooperative de Guerande para a Necton, por 

exemplo) ou como garantia de qualidade para os clientes (como referiu o Marqués de 

Cáceres em relação à ACI). Assim, a rede serve mais como reforço da 

internacionalização do que como seu propulsor, mesmo porque no início as empresas 
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ainda não estão verdadeiramente integradas em nenhuma, não podendo evidenciar 

relações estáveis. 

Já a rede virtual parece desempenhar um papel fundamental na 

internacionalização da empresa, sendo o seu uso eficiente uma grande vantagem para a 

empresa. Repare-se que todas têm pelo menos um site na Internet, sendo este um meio 

privilegiado para se darem a conhecer. A única que não referiu as tecnologias de 

informação como ferramenta de primordial importância no seu desenvolvimento inicial 

foi a Frezite. Esta não o poderia fazer, pois este trabalho apenas tem em consideração os 

primeiros seis anos da empresa, que neste caso decorreram na década 80, ou seja, antes 

da era web.  

O impacto da Internet na internacionalização destas empresas faz-se sentir, 

essencialmente a três níveis: 

1. Dando a conhecer a empresa. A Internet surge referida como principal 

montra de exposição dos produtos/serviços destas empresas que assim podem 

facilmente mostrar ao mundo o que produzem, como produzem e para quem produzem. 

2. Dando a conhecer potenciais mercados. Assim, a primeira fonte de 

informação utilizada pela maioria das empresas é a Internet.  

3. Transmitindo a noção de maior facilidade de gestão e controlo à distância. 

Repare-se que estas eram funções tradicionalmente atribuídas à rede 

organizacional, em que ocorriam os grandes fluxos de informação: a informação sobre a 

própria empresa, a informação sobre mercados/parceiros e a informação sobre a gestão 

internacional.  

De acordo com a perspectiva baseada no empreendedor internacional, as 

decisões estão centradas no indivíduo e dependem das suas características. Nas 

empresas analisadas a criação e a internacionalização estão muitíssimo interligadas, 

tendo na maioria dos casos nascido com a noção de que o mercado era global. Assim, é 

preciso um especial cuidado para não se confundir quais as características dos 

empreendedores que levaram à criação da empresa e quais a que levaram à sua 

internacionalização. 
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Seis das sete empresas analisadas foram constituídas por empreendedores 

jovens. Só num dos casos os empreendedores tinham uma média de idades mais 

elevada. Neste ponto, não tem havido consenso na literatura. Para uns, o facto de ser 

jovem representa uma mais-valia (cf. Andersson et al., 2004), o que nunca foi 

apresentado como tal nestas empresas. Para outros, mais idade traria consigo mais 

experiência e mais redes de contactos (Westhead et al., 2001). Este parece ser o caso 

dos empreendedores da Álvaro Coelho & Irmãos, mas, sendo assim, o que está em jogo 

são os conhecimentos e os contactos adquiridos e não a idade por si só. A idade, quando 

muito, poderia ser usada como indicador indirecto destas outras características que só 

funcionariam caso o empreendedor continuasse no mesmo sector em que trabalhara 

anteriormente. 

Do parágrafo anterior parece poder concluir-se que mais importante do que a 

idade são os conhecimentos acumulados. E aqui a grande pergunta é: que 

conhecimentos? Tem sido proposto que a experiência internacional (que se traduz em 

conhecimentos de internacionalização) desempenha um papel muito importante. 

Contudo, na nossa análise tal parece não se verificar. Já num trabalho anterior, 

desenvolvido por Borsheim e Solberg (2004) que englobava quatro INVs, nenhuma das 

empresas tinha sido fundada por pessoas com experiência internacional. Os fundadores 

das empresas aqui analisadas tinham, contudo, mentalidade internacional, o que os 

levava a estarem atentos às oportunidades que pudessem surgir de qualquer parte do 

globo. 

Em relação aos conhecimentos técnicos e específicos do sector, o cenário é 

bastante diferente. Com excepção da NDrive, todos os empreendedores criaram 

empresas em áreas que dominavam a nível técnico, quer esses conhecimentos 

resultassem de formação académica, quer de experiência profissional anterior. Isto 

levou a que pudessem desenvolver produtos e/ou ofertas mais inovadoras. Ou seja, tal 

como no trabalho de Suárez (2006), a capacidade de inovação e de desenvolvimento de 

produtos estava essencialmente baseada em conhecimentos apreendidos através de 

formação altamente qualificada. E a diferenciação pela inovação foi, na verdade, o facto 

que fez a diferença, levando a que os pedidos externos surgissem de forma espontânea. 

Os empreendedores, no entanto, na sua maioria, não tinham conhecimentos específicos 
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do sector. Apenas os irmãos Coelho acumulavam conhecimentos técnicos e 

conhecimentos específicos do sector a nível internacional o que levou a que fossem os 

únicos que traçaram uma verdadeira estratégia de internacionalização. Estes 

empreendedores, dada a experiência prévia numa empresa internacional, já tinham 

desenvolvido uma rede de potenciais contactos e clientes, que mais tarde utilizaram no 

desenvolvimento internacional da empresa. Esta observação está de acordo com o 

referido por Crick e Jones (2000) de que várias empresas deste género são criadas por 

equipas com experiência de trabalho internacional, o que lhes facilita os contactos 

posteriores. Em relação à Bluepharma, os empreendedores tinham muito conhecimentos 

técnicos, mas como não sabiam exactamente como o sector funcionava, tiveram várias 

tentativas infrutíferas de entrada no mercado com as quais foram aprendendo. 

A abordagem de rede de relacionamentos considerada em relação ao 

empreendedor pretende analisar como é que as redes sociais e informais se podem 

transformar em relações organizacionais e funcionar como catalisador da 

internacionalização. Em nenhum dos casos analisados um contacto pessoal estabelecido 

anteriormente funcionou como propulsor directo da internacionalização da empresa. 

Contudo, as relações estabelecidas em empregos anteriores geraram, em alguns casos, 

ligações a potenciais clientes (nacionais) e reputação que, em certa medida, garantiram 

uma base doméstica para a empresa. Esta foi facilitadora da internacionalização, ao 

servir de almofada, diminuindo o risco apercebido. 

Os contactos pessoais estabelecidos, já depois da criação da empresa, 

mostraram-se muito importantes, tendo-se identificado as feiras internacionais como 

local privilegiado para se estabelecerem relações profícuas. Outro factor que se mostrou 

muito relevante foi o estabelecimento de relações virtuais. Assim, alguns contactos 

organizacionais deixam de ser mediados pelas relações pessoais, passando a 

estabelecer-se completamente ao nível de Internet. A competência social passa a ser 

substituída pela competência informática, de marketing e design de sites. 
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8.2.2 Motivações 
 

Com excepção da NDrive, as empresas em análise nasceram viradas para o 

mercado externo, não se podendo pois afirmar que houve algo que as levou a 

internacionalizar. Dado o tipo de produto que ofereciam, o mercado nacional não tinha 

dimensão suficiente. Em pequenas economias como a portuguesa, este factor parece ser 

de primordial importância. O mais interessante, contudo, é que as empresas sabem-no 

desde a sua criação e não estão à espera de esgotar o mercado nacional para depois se 

expandirem. Por outro lado, há a consciencialização de que o mercado doméstico não 

está protegido dos produtos estrangeiros e que, por isso, o mercado tem que ser 

analisado com todos os seus players. 

Nota-se, contudo, que a proactividade na internacionalização foi uma decisão 

apenas tomada pela ACI e pela Bluepharma (duas empresas em que o produto não era 

inovador). Em todas as outras houve o aproveitamento de oportunidades que se lhes 

apresentaram, ou porque o produto era inovador (Critical Software, Edigma.com, 

Frezite e Necton), ou utilizando redes organizacionais (NDrive). Também Suárez 

(2006) num trabalho levado a cabo sobre a internacionalização de quatro INVs do sector 

das tecnologias de informação verificou que a maior parte aproveitou as oportunidades. 

 

8.2.3 Processo 
 

As empresas quando se internacionalizam podem fazê-lo através de uma opção 

de proximidade ou de uma opção global. A estratégia de proximidade é a prescrita pelo 

modelo de internacionalização por etapas, em que as empresas optam em primeiro lugar 

pelos mercados mais próximos em termos psicológicos. A sua evolução e um maior 

distanciamento só são possíveis de forma gradual com base nos conhecimentos 

acumulados. As empresas seleccionam os seus mercados com base na distância 

psicológica (Johanson e Vahlne, 1977, 1990) e num melhor conhecimento do contexto 

(Liesch e Knight, 1999). A estratégia global, por seu turno, corresponde à ideia de 

segmentar o mercado mundial de forma horizontal, encarando-o como uma identidade 
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única. As empresas procuram responder à mesma necessidade esteja ela onde estiver 

(Zuchella, 2002). Os potenciais clientes não são escolhidos através de uma segmentação 

pré-construída, mas sim através do agrupamento de necessidades semelhantes. A análise 

destas empresas mostra um comportamento muito mais consonante da estratégia global 

do que da de proximidade.  

Em relação ao processo de internacionalização em si, tem que se dividir as 

empresas em dois grandes grupos: as que oferecem um produto inovador e as que 

oferecem um produto não inovador. 

Em relação à amostra utilizada neste trabalho, todas as empresas que oferecem 

um produto inovador têm uma internacionalização oportunística, não possuindo uma 

estratégia predefinida. A Critical Software, a Edigma.com e a Necton não determinaram 

o “quando”, o “onde” ou o “como” iriam internacionalizar. Na verdade, foram 

surpreendidas por propostas externas. Só depois desta primeira experiência se 

aperceberam do valor do que tinham para oferecer, reestruturaram-se e passaram a dar 

maior notoriedade ao produto. A mentalidade global dos empreendedores, presente em 

todos os casos, levou a que aproveitassem essa oportunidade e passassem a procurar de 

forma activa outras possibilidades, desenvolvendo estratégias de internacionalização 

mais dirigidas. Como todas elas estão focalizadas em nichos de mercado, segundo Calof 

(1994) e Gomes-Casseres (1997), será de esperar que sejam pequenas empresas líderes 

à escala global, o que acontece com a Critical Software e a Edigma.com. Para estas 

empresas, um produto inovador, desde que conhecido, vende-se por si. Como forma de 

fazer fluir a informação, a Edigma.com aposta sobretudo na rede virtual, enquanto que 

para a Critical Software as redes sociais têm primordial importância. Já a Frezite 

começou por dar a conhecer o seu produto, indo a feiras internacionais, para a partir daí 

ir seleccionando os seus agentes. 

É interessante notar que um produto inovador só se traduz numa vantagem 

competitiva na medida em que é visto como útil e como incorporando um benefício 

marginal positivo para os potenciais compradores. A Necton oferece uma microalga 

inovadora e útil para as maternidades de peixes. Contudo, os potenciais compradores 
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pensam que ao passar a utilizá-la ficariam demasiado dependentes desta empresa e por 

isso apresentam alguma relutância.  

As empresas cujos produtos não são inovadores assumiram posturas mais 

activas para iniciarem a internacionalização. Neste grupo, englobam-se as empresa 

Álvaro Coelho & Irmãos, Bluepharma e NDrive. De entre estas, a ACI diferencia-se por 

ter fundadores com grandes conhecimentos técnicos e específicos do sector a nível 

internacional. Assim, parte do caminho até à internacionalização que, de acordo com o 

Modelo de Uppsala, teria que ser feito pela empresa já tinha sido percorrido pelos seus 

empreendedores. A experiência profissional anterior levou a que tivessem reputação 

social e contactos que criaram desde logo uma base doméstica para a empresa por um 

lado e, por outro, deu-lhes um vasto leque de conhecimentos que permitiram escolher os 

mercados de destino. Assim, embora a selecção de mercados tenha sido tradicional 

sistemática, o trabalho de recolha e análise de dados é mínimo, pois, tal como 

defendiam Andersen e Buvik (2002), a fonte de informação utilizada na escolha foram 

os conhecimentos adquiridos pelos empreendedores na sua experiência anterior. Logo, a 

selecção de mercados é feita com base em conhecimento subjectivo.  

A Bluepharma, embora tivesse uma equipa altamente motivada e tecnicamente 

segura, tinha falta de conhecimentos ao nível do sector. Uma primeira tentativa de 

aproximação à sua rede horizontal não lhe trouxe, contudo, informação adicional. A 

internacionalização desta empresa só ocorreu após várias tentativas, através das quais 

foi acumulando conhecimentos e se foi adaptando.  

Em termos de modos de entrada nos mercados externos, ao contrário do 

previsto, estas empresas não se mostraram muito criativas. Assim, todas elas optaram 

para entrar em todos e em qualquer um dos mercados, através de formas de baixo nível 

de comprometimento/baixo risco.  
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8.2.4 Estrutura 
 

Com a internacionalização notou-se um enriquecimento a nível organizacional 

destas empresas. Quando começaram o processo de ida para o exterior, eram muito 

novas e pouco estruturadas, estando absolutamente centradas no(s) fundador(es). Deste 

ponto de vista, o posicionamento encontra-se na mente do empreendedor, baseando-se 

essencialmente na sua intuição e saberes. O desenvolvimento assenta numa estratégia 

implícita e semiconsciente (Volberda e Elfring, 2001) de empreendedores considerados 

com visão negocial. Mesmo no caso da ACI, que teve uma estratégia de 

internacionalização predefinida, a sua estruturação estava muito dependente das ideias 

de Álvaro Coelho.  

A internacionalização, na maior parte dos casos, foi acompanhada por um 

aumento da base doméstica, levando a que, também por esta via, sentissem a 

necessidade de reestruturação da empresa. Em todas foi criado um departamento 

internacional e uma melhor definição das funções dos empreendedores. 

Nesta evolução, as empresas começaram a acumular conhecimento técnico e de 

internacionalização. Assim, os processos de inovação e desenvolvimento que estavam 

intimamente ligados à formação e experiência dos empreendedores autonomizam-se e 

estes perdem parte da sua centralidade.  

É muito interessante notar que, ao longo do processo, estes empreendedores 

tomaram uma maior consciência da importância das relações sociais, passando a 

trabalhá-las como um investimento. Com excepção do caso da Edigma.com, estas 

ligações foram referidas como muito importantes para a internacionalização. Nota-se, 

contudo, que são estabelecidas não como um fim em si, mas como um meio. Há uma 

verdadeira política de networking em que o relacionamento social é muito importante na 

medida em que intermedeia o organizacional. Assim, algumas ligações sociais e 

informais tendem a tornar-se organizacionais, mas estas dificilmente se tornam 

verdadeiramente pessoais. Outro aspecto referido por todas as empresas é o uso 

crescente da Internet no estabelecimento destas relações. Assim, por vezes, aquilo que 

se chama relações sociais não tem, por detrás, um conhecimento real dos interlocutores. 
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As relações virtuais, baseadas em sites de redes de contactos em que o conhecido do 

conhecido recomenda alguém, tornaram-se uma ferramenta de trabalho de uso corrente.  

 

8.3 Contributos Teóricos 
 

A análise conduzida nesta investigação baseou-se nas abordagens centradas na 

empresa, na rede organizacional e no empreendedor. Em grande parte, o estudo da 

internacionalização das sete empresas mostrou estar de acordo com o modelo proposto 

no Capítulo 5, situando-se os grandes contributos teóricos ao nível de: 

• Inovação do Produto 

Para Kandasaami e Huang (2000), a existência de vantagem em termos de 

produto é absolutamente necessária para que uma empresa se torne INV. Neste estudo, a 

falta desta vantagem implica uma política de promoção e de distribuição mais proactiva 

para que a empresa consiga internacionalizar-se precocemente. Assim, a forma como se 

inicia, e não a  internacionalização em si, está condicionada pela existência (ou não) de 

uma vantagem ao nível do produto, nomeadamente em termos de inovação.  

No caso das empresas com produto inovador, a primeira internacionalização 

surge através de uma proposta externa. Num novo contexto socio-económico em que a 

informação sobre o que se oferece se difunde muito rapidamente (através de feiras 

internacionais, por exemplo), ou até instantaneamente (com recurso à Internet), a 

existência de algo que traz um verdadeiro valor acrescentado provoca reacções e 

propostas externas espontâneas, a partir das quais as empresas se apercebem das 

oportunidades para a expansão internacional.  

• Postura do Empreendedor 

Numa perspectiva schumpeteriana, as acções empreendedoras contribuem para o 

desenvolvimento económico ao elevarem o valor do potencial de cada um dos sistemas. 

Os empreendedores, ao reconhecerem as oportunidades externas e ao adoptarem-nas, 



 341

passando a incluí-las na visão que têm para a empresa, elevam o valor do seu potencial. 

As oportunidades e o reconhecimento das mesmas mostram-se fundamentais mesmo 

para as empresas detentoras de um produto inovador. Para Di Gregório et al. (2008), os 

indivíduos descobrem as oportunidades, baseando-se em conhecimento anterior que 

condicionará a forma como se apercebem de estímulos externos. Já para Cooper (1981), 

os empreendedores fariam as suas opções intuitivamente, apercebendo-se das 

oportunidades através de um sentimento (feeling) de mercado. De acordo com o 

defendido por Arenius (2002), os empreendedores vêem novas oportunidades 

naturalmente e gostam de pensar sobre esses assuntos de forma descontraída. 

MCDougall et al. (1994), Bloodgood et al. (1996) e Crick e Jones (2000) 

argumentam que os fundadores das INVs têm uma maior experiência internacional que 

leva a que estejam mais atentos, conseguindo reconhecer melhor o valor da informação. 

Esta ideia não é completamente corroborada por este trabalho. É a mentalidade global 

mostrada por todas as equipas empreendedoras que faz com que aceitem e tentem 

explorar as oportunidades internacionais, ou seja, há a noção por parte dos responsáveis 

das empresas de que podem colmatar a mesma necessidade, independentemente da sua 

localização. Assim, existem evidências que a partir de uma proposta externa (que 

poderia não passar de uma internacionalização esporádica), as empresas acumulam 

conhecimento, de tal forma que a informação sobre internacionalização passa a ser 

considerada relevante e será reorganizada. Este comportamento está de acordo quer com 

a ideia de existência de vantagens em termos de aprendizagem por serem novas 

(learning advantages of newness – Autio et al., 2000), quer com a ideia de eficiência 

adaptativa em termos de empreendedor (Moran e Goshal, 1999; North, 1990; 

Schumpeter, 1934).  

Não basta reconhecer a existência de oportunidades, é importante que os 

empreendedores estejam suficientemente motivados para as explorar. A noção de que as 

decisões de internacionalização são, na sua natureza, mais estratégicas nas INVs, não é 

confirmada neste trabalho, nota-se, até, uma internacionalização mais oportunística. 

Forsgren e Hagstrom (2007) chegaram à conclusão contrária, contudo, no estudo que 

desenvolveram apenas estavam incluídas empresas em que a internacionalização tinha 

sido a razão primordial da sua criação, logo, toda a sua lógica estava assente nessa 
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estratégia. Nesta investigação, há apenas uma empresa que foi criada para se 

internacionalizar, a Álvaro Coelho & Irmãos, em que se nota a construção de uma 

estratégia e o traçar de um caminho.  

Por outro lado, empresas cujos empreendedores já tenham acumulado 

conhecimento sobre os mercados externos numa experiência profissional anterior e que 

o coloquem ao serviço da empresa, têm o caminho para a internacionalização facilitado. 

A forma como este conhecimento é assimilado está muito próxima da ideia implícita no 

Modelo de Uppsala de aprender fazendo (cf., Johnson e Mattsson, 1988), movendo o 

sujeito da acção da empresa para o empreendedor. Convém, contudo, notar que a 

experiência anterior não tem que ser empresarial, podendo estar, por exemplo, ligada à 

área comercial. Dentro de uma grande organização, a aquisição do conhecimento é um 

processo que ocorre de baixo para cima, fazendo com que informação relevante se possa 

perder pelo caminho. Assim, o grande detentor de conhecimento e contactos tende a ser 

aquele que para muitos é “a cara da empresa” e que acaba por estar mais próximo dos 

mercados e dos clientes. Nota-se, contudo, que na construção da estratégia de 

internacionalização, a racionalidade das opções está assente no conhecimento empírico 

destes homens. Há, pois, um grande nível de subjectividade resultante de um 

conhecimento filtrado pela forma como as experiências foram vividas. O empreendedor 

vê a empresa como a continuidade do seu trabalho anterior utilizando um 

comportamento mimético naquilo que lhe pareceu de sucesso (o que já foi mencionado 

em DiMaggio e Powell (1983), por exemplo, embora num contexto diferente) ou de 

contraposição naquilo que pensa não ter corrido tão bem ou em mercados que sabe 

estarem saturados. 

Assim, de acordo com os casos presentes neste estudo, a internacionalização das 

INVs está altamente relacionada com a intuição dos seus empreendedores. Estes, por 

serem dotados de uma grande mentalidade global, estão mais atentos, motivados e 

disponíveis à adopção e exploração de oportunidades internacionais. 

Outro aspecto importante relaciona-se com o dar a conhecer o produto e a 

empresa nas feiras internacionais que agregam no mesmo espaço e em pouco tempo um 

grande número de empresários vindos de diferentes partes do mundo. Nestas ocasiões, a 
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competência social do empreendedor é muito importante, pois ao criar uma maior 

empatia com o potencial parceiro acrescenta uma vantagem comparativa para a 

empresa. O desenvolvimento desta competência é aceite e trabalhado por estas 

empresas, ajudando que meras relações informais se transformem em relações 

comerciais. 

• Integração Interorganizacional 

Para as abordagens baseadas na rede, as empresas podem aceder de forma 

indirecta ao conhecimento, ou seja, podem aproveitar o conhecimento dos outros e pô-  

-lo ao seu serviço. Neste trabalho constatou-se que tal era possível, mas mais demorado. 

Como relações colaborativas podem ser vulneráveis a oportunismo de uma das partes, é 

necessário que se criem laços estáveis para que as empresas confiem umas nas outras. 

Não é suficiente para uma empresa entrar num sector que esteja internacionalmente 

integrado para ter informação sobre os mercados externos. Este processo de criação de 

laços de confiança é demorado no tempo e dependente da competência social dos 

empreendedores. O facto do sector já ser internacionalmente integrado poderá, até, 

dificultar a expansão internacional ao criar uma maior concorrência em determinados 

mercados. 

No desenrolar da internacionalização, as empresas desenvolvem 

relacionamentos, que facilitam a entrada posterior noutros mercados ou o acesso a 

novos segmentos. Este aspecto é particularmente importante na medida em que cada nó 

da rede está indirectamente ligado a um vasto conjunto de outros nós que comunicam 

entre si. Desta forma, o conhecimento da existência de um produto inovador irá alastrar 

de forma viral, gerando maior interesse e potencial procura.  

Outro aspecto muito importante relacionado com a integração 

interorganizacional prende-se com a utilização por parte das INV do nome dos clientes 

como cartão-de-visita. O facto de se relacionarem com determinada organização 

credível transfere parte da reputação para a empresa, facilitando o seu reconhecimento 

por potenciais parceiros. 

• Flexibilidade Estratégica 
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Existem INVs para as quais a internacionalização se mostrou uma necessidade 

não programada. Uma empresa que oferece um produto que não é inovador (e que por 

isso mesmo não atrai propostas externas espontâneas) e que não tem conhecimentos 

suficientes sobre o sector quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, tem 

grandes dificuldades em traçar um rumo certo.  

Quando, já depois de ter sido criada e de estar a oferecer, a empresa tem fortes 

motivações para internacionalizar, por exemplo, apercebe-se que não tem mercado 

nacional suficiente, e ainda não conseguiu obter a informação necessária (por meios 

próprios, através do seu empreendedor ou pela interacção interorganizacional), o 

processo de internacionalização é idêntico ao descrito por Sharma e Blomsterno (2003, 

p. 747-748) em que na “selecção dos seus clientes no exterior, as INVs improvisam, 

adaptam, não tendo um projecto predeterminado para seguir. O processo é de tentativa e 

erro”. A empresa vai assim aprendendo, ajustando-se e estabelecendo contactos à 

medida que experimenta. Se for suficientemente flexível, a sua oferta vai sendo revista e 

ajustada, fazendo com que, quando finalmente se consegue afirmar em termos 

internacionais, o produto já não seja exactamente o mesmo que oferecia inicialmente e 

os mercados não sejam os que inicialmente eram o seu alvo. A flexibilidade estratégia, 

ou seja, a capacidade de se adaptar e redireccionar, mostra-se assim um elemento 

fundamental para estas empresas.  

• Tipologia das INVs 

Encontraram-se três grandes tipos de INVs (ver Quadro 8.1):  

Tipo A – Internacionalização Pré-Criação - Empresas cujo projecto de  criação 

já engloba a expansão para o exterior. Levam a cabo uma internacionalização 

estratégica, baseando-se nos conhecimentos e contactos dos empreendedores que 

possuem mentalidade global. Estes desempenham um papel fundamental e o processo 

de internacionalização é próximo do descrito pelo modelo de Uppsala, transferindo o 

centro de análise da empresa para o empreendedor. 

Como o projecto de criação e de internacionalização é o mesmo, estas empresas 

têm desde o início uma estratégia traçada. Utilizam os conhecimentos dos 
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empreendedores para se internacionalizar, levando a cabo uma selecção tradicional de 

mercados internacionais não sistemática. As opções estão assentes na experiência prévia 

dos empreendedores e nos conhecimentos por estes acumulados. (Não se nota o recurso 

a entidades externas para a obtenção de informação.) Embora nestes casos haja um 

plano traçado, há ainda um grande grau de subjectividade, a empresa é o reflexo da 

vivência do empreendedor. 

Tipo B – Internacionalização na Criação - Empresas que se internacionalizam 

logo após a sua criação. Têm flexibilidade estratégica, oferecem um produto inovador e 

os empreendedores possuem mentalidade global. A existência de redes (que podem ser 

apenas virtuais) em que a informação fluiu actua como catalisador. Estas empresas 

começam por levar a cabo uma internacionalização oportunística e, numa segunda fase, 

após reestruturação, desenvolvem um plano de internacionalização estratégica. 

No caso destas empresas, como oferecem um produto inovador, há uma maior 

probabilidade de serem contactadas com propostas externas e de rapidamente 

começarem a vender para o mercado externo. Se os seus empreendedores apresentarem 

uma grande capacidade de adaptação, visto estas empresas beneficiarem de uma 

vantagem em termos de aprendizagem por serem novas, não haverá grande resistência à 

mudança. Se a esta flexibilidade se juntar mentalidade global, esta mudança pode ser 

um redireccionamento dos mercados-alvo. Desta forma, contactos que noutras 

circunstâncias podiam não passar de relacionamentos esporádicos, transformam-se em 

áreas fundamentais destas empresas, levando-as a reorganizarem-se. Assim, embora o 

início da internacionalização possa ser oportunístico, rapidamente as empresas tomam 

consciência da necessidade de um plano, embora nem sempre o consigam colocar em 

prática. 

Há nitidamente duas fases na internacionalização destas empresas A primeira, 

marcadamente oportunística, está fortemente assente na inovação do produto e na visão 

do empreendedor que se apercebe e decide explorar as oportunidades. A escolha dos 

mercados é feita através de uma selecção relacional não sistemática. A grande 

preocupação da empresa está em dar a conhecer o produto e em relacionar-se, sendo o 

papel das feiras internacionais, das conferências e da Internet muito importante: 
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esperam que a partir daí surjam contactos de potenciais parceiros. Na avaliação destes 

contactos, o uso de Internet como fonte de informação volta a ser de grande utilidade. 

Os modos de entrada são normalmente de baixo comprometimento/baixo custo. As 

empresas acumulam conhecimentos, estabelecem relações e passam a atribuir uma 

maior importância ao mercado externo. Assim, ao reestruturarem-se, passam a ter 

departamentos mais focalizados e com funções mais definidas, construindo, nesta 

segunda fase, uma estratégia de internacionalização. 

Tipo C – Internacionalização Pós-Criação - Empresas que se internacionalizam 

no decorrer dos primeiros seis anos de existência. O produto não é inovador e os 

empreendedores não têm conhecimentos sobre o sector a nível internacional 

acumulados. De acordo com a perspectiva de Kirzner (1973), a imperfeição dos 

mercados está relacionada com a dispersão e divergência de conhecimento, no tempo e 

no espaço. Assim, os modelos baseados na empresa propõem que esta precisa de 

acumular conhecimentos ao longo do tempo e, por isso mesmo, estas não se poderiam 

internacionalizar precocemente. Contudo, se tiverem fortes motivações para se 

internacionalizar e se a empresa ou o empreendedor tiverem uma forte integração 

internacional, estas ligações preferenciais são usadas como meio de se darem a 

conhecer, de descobrirem potenciais parceiros e de obterem recursos tangíveis e 

intangíveis (utilização de stands em feiras internacionais ou oferta conjunta de produtos 

em pacotes, por exemplo) conseguindo, dessa forma, internacionalizar-se mais cedo. 

Levam a cabo uma internacionalização dependente das opções do parceiro que irá 

definir “quando”,  “onde” e “como”.  

Caso não existam relações de confiança mútua a internacionalização precoce 

destas empresas está dependente da sua flexibilidade estratégica, o seu percurso será 

baseado na tentativa e erro, ou seja, terá uma internacionalização errática. 
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Quadro 8. 1– Análise Cruzada dos Contributos Teóricos 
 Inovação do Produto Postura do Empreendedor Integração Interorganizacional Flexibilidade Estratégica 

 

 

Tipo A 

(Internacionalização 

Pré-Criação) 

• Não é necessária. • Com mentalidade global; 

• Com conhecimentos do 

funcionamento do sector a nível 

internacional acumulados; 

• Com contactos internacionais 

preestabelecidos.  

• Como o projecto de 

internacionalização é o mesmo da 

criação, a empresa não teve ainda 

sequer a oportunidade de 

estabelecer relações. 

• A empresa tem uma 

estratégia de 

internacionalização traçada. 

 

 

Tipo B 

(Internacionalização 

na Criação) 

• Leva a que receba propostas 

externas. 

• Com mentalidade global. • Promove o conhecimento do 

produto por parte de potenciais 

interessados; 

• Transfere reputação de 

parceiros para a empresa; 

• Facilita a entrada em novos 

mercados. 

• Numa primeira fase a 

internacionalização é 

oportunística, a empresa 

responde a uma proposta não 

solicitada; 

• A partir daí, a empresa leva a 

cabo os necessários ajustes e 

adapta-se às exigências da 

procura internacional. 

• Numa segunda fase, a 

internacionalização é 

estratégica. 
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Tipo C 

(Internacionalização 

Pós-Criação) 

• Produto não inovador • Com mentalidade global; 

• Com contactos (que podem 

ser nacionais).. 

• Com grande integração 

interorganizacional – a empresa 

consegue aceder, de forma 

indirecta, a recursos tangíveis e 

intangíveis, bem como a 

potenciais parceiros e mercados. 

• A internacionalização é 

dependente, em grande parte 

definida pelo parceiro 

• Com mentalidade global; 

• Sem contactos preferenciais; 

• Sem conhecimento 

acumulado sobre o 

funcionamento internacional do 

sector. 

• Sem integração 

interorganizacional. 

• A empresa tem grande 

flexibilidade estratégica, a sua 

internacionalização é feita 

através da tentativa erro, é uma 

internacionalização errática. 
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8.4 Contributos para as Políticas Económicas 
 

Este trabalho tem também contribuições práticas quer para os responsáveis da 

política de desenvolvimento económico, quer para os (potenciais) empreendedores. 

Assim, ao nível da política de desenvolvimento económico, se o objectivo for o 

de aumento da presença internacional, parece ser importante ter em atenção, desde logo, 

um aspecto relacionado com a postura individual internacional. Se é certo que esta não 

pode ser absolutamente criada, há políticas que, contribuindo para a formação de uma 

mentalidade internacional, têm um resultado positivo directo sobre ela. Todas as 

políticas que, de alguma forma, conseguem aumentar a exposição dos (potenciais) 

empreendedores às influências externas parecem ser benéficas. Assim, os programas de 

intercâmbio ao nível dos estudantes, os estágios profissionais no estrangeiro, bem como 

as políticas de juventude que aumentem o interesse no conhecimento de outras culturas 

e que, de alguma forma, facilitem a mobilidade através dos vários países, diminuem a 

distância psicológica e os obstáculos para a internacionalização daí decorrentes. 

Também a aprendizagem nas escolas, não só dos idiomas, mas também de um 

conhecimento geral mais profundo dos usos e costumes dos outros e dos benefícios da 

diversidade poderia levar a espíritos mais atentos e menos temerosos em relação à 

internacionalização. Da mesma forma, parece ser interessante a oferta deste género de 

formação aos empresários, sendo de primordial importância o ensino de uma outra 

língua. 

Outra questão muito importante prende-se com a forma como se dá a conhecer o 

produto. De acordo com a análise dos casos aqui apresentados, a participação em feiras 

internacionais é extremamente importante. Tratando-se de empresas muito novas, nem 

sempre têm a necessária disponibilidade de recursos. Com a frequência de feiras 

internacionais, consegue-se, por um lado, dar a conhecer a empresa e o produto, o que 

pode levar ao estabelecimento de contactos importantes, e, por outro, criar uma 

mentalidade mais internacional.  

A oferta de informação credível, minuciosa e actualizada sobre os mercados em 

que a empresa possa vir a operar bem como sobre possíveis agentes externos com quem 
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possa vir a trabalhar também diminuirá o risco apercebido por parte das empresas 

quanto à internacionalização. 

Por último, parece resultar da análise dos casos a ideia de que a investigação 

levada a cabo por universitários e o empreendedorismo são ainda duas realidades 

separadas. Assim, será interessante a existência de um incentivo não só à investigação, 

mas também à investigação empreendedora. A inclusão de unidades curriculares de 

empreendedorismo em cursos do segundo ciclo ligados ao desenvolvimento tecnológico 

poderia desde logo predispor os estudantes a um dia, mais tarde, seguirem esse 

caminho. 

 

8.5 Contributos para a Gestão 
 

Em relação às práticas de gestão, convém desde já relembrar que com este 

trabalho não se pretendeu avaliar a bondade da internacionalização, não tendo, portanto, 

qualquer cabimento um juízo em termos de maior ou menor sucesso destas empresas. O 

que se concluiu é que as empresas conseguem mais facilmente internacionalizar-se se 

oferecerem um produto inovador. Esta inovação, contudo, tem que se traduzir num 

benefício líquido para as potenciais compradoras. Um produto demasiado inovador 

pode encontrar alguma resistência por provocar excessivas alterações no modus 

operandi dos potenciais parceiros ou por causar um elevado nível de dependência de 

quem o compra em relação à única empresa que o vende. Por outro lado, por mais 

inovador que seja um produto, é necessário que este seja conhecido. Hoje em dia, com 

as novas tecnologias, o recurso à Internet pode facilitar essa tarefa, tornando até menos 

onerosa a divulgação das inovações. 

Em termos do empreendedor, sobressai a necessidade de estar alerta em relação 

às possíveis oportunidades, aproveitá-las e explorá-las no sentido de estudar até que 

ponto as pode replicar noutras situações. O empreendedor de uma INV tem que ter a 

noção de que num mundo globalizado, as oportunidades não têm fronteiras. O 

investimento consciente em relações sociais, o uso de conversas informais e até o 
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aproveitamento de viagens (mesmo que turísticas) para a obtenção de informação 

quanto ao produto e ao funcionamentos do sector em termos internacionais poderão 

levar ao estabelecimentos de contactos e à acumulação de conhecimento úteis. Neste 

sentido, o empreendedor deverá estar continuamente alerta, aberto a novas ideias e 

disposto a reflectir sobre todas as possíveis oportunidades. 

 

 

8.6 Limitações e Recomendações para Investigações Futuras 
 

Todos os trabalhos de investigação têm limitações e este estudo não é excepção. 

Nesta secção, essas limitações serão identificadas, propondo-se, simultaneamente 

possíveis caminhos para as ultrapassar. 

Uma das limitações que se poderá apontar prende-se com o facto de todas as 

empresas presentes na amostra serem portuguesas. Esta opção reflectiu duas limitações 

superiores. Por um lado, havia um tempo limitado para o estudo e por outro fortes 

limitações em termos de recursos financeiros. Assim, teve que se assumir determinadas 

opções mais práticas e menos onerosas que não implicassem grandes viagens e cujos 

contactos fossem mais fáceis. Num trabalho posterior, será interessante explorar as 

diferenças e os pontos comuns entre INVs de vários países. Assim, parece que terá todo 

o interesse incluir na amostra empresas provenientes de pequenas e de grandes 

economias, de economias mais e menos abertas e ainda de economias que se considera 

estarem em diferentes estádios de desenvolvimento. 

Outra limitação, da qual só se teve consciência com o evoluir do trabalho de 

investigação, prende-se com a diferença entre empresas cujo grande motivo para a 

criação é a internacionalização e empresas que se internacionalizam precocemente. Este 

não foi um ponto que tenha sido muito desenvolvido ao longo do estudo empírico 

inicial. Em trabalhos posteriores parece ser um ponto a explorar, através da inclusão de 

literatura sobre criação de empresas tentando avaliar quais as motivações que levam à 
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constituição destas empresas e se são diferentes das que motivam as empresas 

domésticas. 

Ao nível do estabelecimento e desenvolvimento das relações, verificou-se uma 

importância crescente do uso da Internet. Contudo, neste trabalho não se trata de forma 

diferenciada as empresas para as quais esta é uma base importante do seu trabalho 

daquelas para as quais esta é apenas subsidiária. Este ponto poderá ser aprofundado em 

investigações futuras. 

Outra questão que este trabalho levanta e que poderá também servir de base a 

novos trabalho, prende-se com a própria formação das equipas de empreendedores e da 

forma como condicionam a evolução (internacional) das INV. Repare-se que 

encontrámos equipas que se uniram por laços de família, por complementaridade de 

saberes e ainda as que se juntaram por questões mais subjectivas de personalidade e 

postura. Até que ponto a selecção dos empreendedores influencia o percurso da empresa 

é um campo a trabalhar. 

Figura 8. 1 - Dimensões estudadas neste trabalho e dimensões a estudar 

Empreendedor

Características Objectivas

Características Subjectivas

Rede de Contactos

Capital Social

Empresa

Tipo de Produto

Flexibilidade

Rede

Integração Internacional

Estabilidade dos Contactos

Internacionalização

Quando

Onde

Como

Velocidade propagação da 
internacionalização

Sucesso da Empresa

Crescimento das Vendas

Lucratividade

  

Fonte: Elaboração própria. 
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Com os avanços ao nível das tecnologias de comunicação, o tempo e o espaço 

redimensionaram-se e as teorias baseadas nestes conceitos têm que se adaptar. Este 

trabalho contribuiu para o estudo da internacionalização das INV ao integrar diferentes 

correntes de investigação e centrando-se em três grandes dimensões (a empresa, a rede 

de relacionamentos e o empreendedor), tentando explicar de que forma condicionam o 

“quando”, “como” e “onde” em termos de mercados externos. Não foi, contudo, 

considerado nem a rapidez com que a internacionalização se propaga, nem até que 

ponto contribuiu para o sucesso da empresa, o que deverá ser explorado em trabalhos 

futuros. A Figura 8.1 resume esta visão. Nos campos a azul encontram-se a dimensões 

aqui estudadas enquanto que as a incluir estão nos a verde. 

Em suma, mais do que um fim em si, esta tese deverá servir como ponto de 

partida. Se é certo que com este trabalho se contribuiu, de alguma forma, para responder 

às quatro questões de investigação, também é verdade que levanta outras problemáticas 

o que também se traduz num valor acrescentado importante. 
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GUIÃO DE ENTREVISTA DO EMPREENDEDOR 

 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
NOME 

.............................................................................................................................. 
 
PRODUTO BASE  

.............................................................................................................. 

PRODUTO DIRIGIDO AO CLIENTES FINAL ����   

PRODUTO INTERMÉDIO ����  
ANO DE INÍCIO DE ACTIVIDADE ................. 
ANO DE INÍCIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO ................ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
NOME 

.............................................................................................................................. 
CARGO 

............................................................................................................................ 
 
DATA .......       /      / 
HORA DE INÍCIO ......................  
 
GUIÃO DE ENTREVISTA  
 
ESTE TRABALHO PRETENDE ESTUDAR A INTERNACIONALIZAÇÃO  DA EMPRESA DE 

UMA FORMA DINÂMICA . 
 
 
1. Quando a empresa nasceu quais eram as vossas expectativas em termos de 

posicionamento face ao exterior?  
 
2. O que os levou a quererem e/ou terem que se internacionalizar tão cedo? 

a. Será o facto de terem uma visão alargada e global dos possíveis 
mercados que as leva a não tomarem em consideração as fronteiras entre 
os países?  

b. Será o facto dos ciclos do produto serem cada vez mais curtos o que 
obriga as empresas a tomarem essa decisão mais rapidamente?  

c. Será que não encontraram mercado suficiente para o seu produto no país 
de origem? 

d. Será que estas empresas seguem comportamentos miméticos, tentando 
fazer aquilo que viram “empresas de sucesso” fazerem? 

 
3. Como obtiveram o conhecimento necessário para se internacionalizar? 

- Conhecimento de oportunidades; 
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- Conhecimento de modus operandis no exterior; 
- Conhecimento de parceiros; 
- Conhecimento de legislação; 
- ... 

4. Têm alguma experiência internacional anterior? 
a. Alguma vez trabalharam/estudaram no exterior? 
b. Alguma vez trabalharam em alguma empresa que os levasse a ter 

fortes ligações com o exterior? 
c. Têm alguma relação familiar ou de amizade com o exterior? 
 

5. Qual foi o vosso primeiro mercado externo? 
 
6. Porque é que optaram por este mercado? 

 
7. Como foi feita a escolha do mercado? 

 
8. Como é que conheceram o vosso parceiro no exterior? 

 
9. Como é que entraram no mercado externo? 

 
10. Porque é que adoptaram essa estratégia? 
 
11. Como é que a empresa conseguiu superar todos os problemas ligados ao 

facto de ser muito nova? 
a. Produto absolutamente inovador? 
b. Vantagem competitiva em termos tecnológicos? 
c. Boa utilização da rede organizacional? 
d. Bom aproveitamento do capital social do empreendedor? 
e. O facto de serem novas é vantajoso, pois agiliza o processo ao não terem 

que quebrar com rotinas pré-estabelecidas? 
f. São empresas com competências únicas?  
g. São empresas assentes em boas infra-estruturas de comunicação?  
 

UM SEGUNDO GRUPO DE PERGUNTAS TEM COMO OBJECTIVO OBT ER INFORMAÇÃO 

ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE INTERNACIO NALIZAÇÃO , 
TENTANDO PERCEBER ATÉ QUE PONTO É QUE A FORMA COMO O PROCESSO FOI 

INICIADO CONDICIONA O SEU DESENVOLVIMENTO . 
 
12. Como foi o desenvolvimento ao longo do tempo da empresa a nível 

internacional? 
 
13. Como tem vindo a ser feita a selecção dos mercados? 
 
14. Como tem vindo a ser feita a selecção do modos de entrada? 
 
15. Porque é que têm seguido este caminho? É um processo predefinido ou 

oportunístico? 
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16. Como é que as opções tomadas em determinada altura condicionam o vosso 
desenvolvimento? 

 
17. O vosso produto é igual em Portugal e no exterior? É igual em todos os 

mercados ou há adaptações? 
 

18. E em termos de distribuição e marketing? 
 

19. Qual o nível de controlo que têm em relação às subsidiárias? 
 

UMA ÚLTIMA PERGUNTA TENTA OBTER INFORMAÇÃO ACERCA DA  VISÃO ACTUAL 

DA EMPRESA FACE À INTERNACIONALIZAÇÃO . 
 

20. Quais são hoje as vossas expectativas em termos de posicionamento face ao 
exterior?  

 
HORA DO FIM   ................... 
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GUIÃO DE ENTREVISTA DE COLABORADOR  
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
NOME 

.............................................................................................................................. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
NOME 

.............................................................................................................................. 
CARGO 

............................................................................................................................ 
DATA DE ADMISSÃO NA EMPRESA     /    / 
 
DATA        /      / 
 
GUIÃO DE ENTREVISTA  

 
 
21. Sabe quais eram as expectativas da empresa em termos de posicionamento 

face ao exterior, quando esta nasceu?  
 
22. Sabe o que os levou a quererem e ou terem que se internacionalizar tão 

cedo? 
a. Será o facto de terem uma visão alargada e global dos possíveis 

mercados que as leva a não tomarem em consideração as fronteiras entre 
os países?  

b. Será o facto dos ciclos do produto serem cada vez mais curtos o que 
obriga as empresas a tomarem essa decisão mais rapidamente 

c. Será que não encontraram mercado suficiente para o seu produto no país 
de origem? 

d. Será que estas empresas seguem comportamentos miméticos, tentando 
fazer aquilo que viram “empresas de sucesso” fazerem? 

 
23. Como obtiveram o conhecimento necessário para se internacionalizar? 

- Conhecimento de oportunidades; 
- Conhecimento de modus operandis no exterior; 
- Conhecimento de parceiros; 
- Conhecimento de legislação; 
- ... 

 
24. Qual foi o primeiro mercado externo? 
 
25. Porque é que optaram por este mercado? 
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26. Como foi feita a escolha do mercado? 
 

27. Porque é que adoptaram essa estratégia? 
 
28. Na sua opinião, como é que a empresa conseguiu superar todos os 

problemas ligados ao facto de ser muito nova? 
a. Produto absolutamente inovador? 
b. Vantagem competitiva em termos tecnológicos? 
c. Boa utilização da rede organizacional? 
d. Bom aproveitamento do capital social do empreendedor? 
e. O facto de serem novas é vantajoso, pois agiliza o processo ao não terem 

que quebrar com rotinas pré-estabelecidas?  
f. São empresas com competências únicas?  
g. São empresas assentes em boas infra-estruturas de comunicação 
 

29. Na sua opinião qual é o factor estratégico chave desta empresa? 
 

30. Como foi o desenvolvimento ao longo do tempo da empresa a nível 
internacional? 

 
31. Como tem vindo a ser feita a selecção dos mercados? 
 
32. Como tem vindo a ser feita a selecção do modos de entrada? 
 
33. Porque é que têm seguido este caminho? Sabe se é um processo predefinido 

ou oportunístico? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA DE PARCEIRO  
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
NOME 

.............................................................................................................................. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
NOME DA EMPRESA 

........................................................................................................ 
NOME 

.............................................................................................................................. 
CARGO 

............................................................................................................................ 
DATA DE INICIO DA RELAÇÃO COMERCIAL      /    / 
 
DATA        /      / 
 
GUIÃO DE ENTREVISTA  

 
 
34. Como é que começou a vossa relação com esta empresa? 
 
35. Sabe se esse é o modo tradicional usado por esta empresa para angariar 

clientes? 
 
36. Tem sido uma relação que se tem mantido ao longo do tempo sempre igual 

ou que tem sofrido grandes alterações? 
 

 
37. Têm tido alguma espécie de colaboração que ultrapasse a simples troca? 

a. Troca de informações para desenvolvimento de produto 
b. Troca de informações para mais fácil acesso a outros mercados 
c. Apresentação a possíveis parceiros 
d. Alguma espécie de parcerias 
e. ... 

 
38. Sabe quais eram as expectativas da empresa em termos de posicionamento 

face ao exterior, quando esta nasceu?  
 
39. Sabe o que os levou a quererem e ou terem que se internacionalizar tão 

cedo? 
a. Será o facto de terem uma visão alargada e global dos possíveis 

mercados que as leva a não tomarem em consideração as fronteiras entre 
os países?  
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b. Será o facto dos ciclos do produto serem cada vez mais curtos o que 
obriga as empresas a tomarem essa decisão mais rapidamente?  

c. Será que não encontraram mercado suficiente para o seu produto no país 
de origem? 

d. Será que estas empresas seguem comportamentos miméticos, tentando 
fazer aquilo que viram “empresas de sucesso” fazerem? 

 
40. Sabe como é que obtiveram o conhecimento necessário para se 

internacionalizar? 
- Conhecimento de oportunidades; 
- Conhecimento de modus operandis no exterior; 
- Conhecimento de parceiros; 
- Conhecimento de legislação; 
- ... 

 
 
41. Na sua opinião, como é que a empresa conseguiu superar todos os 

problemas ligados ao facto de ser muito nova? 
a. Produto absolutamente inovador? 
b. Vantagem competitiva em termos tecnológicos? 
c. Boa utilização da rede organizacional? 
d. Bom aproveitamento do capital social do empreendedor? 
e. O facto de serem novas é vantajoso, pois agiliza o processo ao não terem 

que quebrar com rotinas pré-estabelecidas?  
f. São empresas com competências únicas?  
g. São empresas assentes em boas infra-estruturas de comunicação?  
 

42. Na sua opinião qual é o factor estratégico chave desta empresa? 
 

43. Sabe como é que foi o desenvolvimento ao longo do tempo da empresa a 
nível internacional? 
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Anexo II – Árvore de Análise 
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Árvore de Análise da INV completa 
 
Características Iniciais/ 
Características Iniciais/ Empresa/ 
Características Iniciais/ Empresa/Avessa ao Risco 
Características Iniciais/ Empresa/ Base Doméstica 
Características Iniciais/ Empresa/ Boas Práticas 
Características Iniciais/ Empresa/ Certificada 
Características Iniciais/ Empresa/ Com Pessoas muito Novas 
Características Iniciais/ Empresa/ Conferências 
Características Iniciais/ Empresa/ Conhecimentos Adquiridos 
Características Iniciais/ Empresa/ Credibilidade 
Características Iniciais/ Empresa/ Cultura de Qualidade 
Características Iniciais/ Empresa/ Cultura de internacionalização 
Características Iniciais/ Empresa/ Diferenciação pelas Competências 
Características Iniciais/ Empresa/ Dinâmica 
Características Iniciais/ Empresa/ Especificidades do Sector 
Características Iniciais/ Empresa/ Estratégia de Marketing 
Características Iniciais/ Empresa/ Flexível 
Características Iniciais/ Empresa/ Grande Importância Capital Humano 
Características Iniciais/ Empresa/ Grande Importância Atribuída ao Cliente 
Características Iniciais/ Empresa/ Ideia Feita 
Características Iniciais/ Empresa/ Informação muito Cuidada 
Características Iniciais/ Empresa/ Investigação Própria 
Características Iniciais/ Empresa/ Mais Adaptada ao Mercado 
Características Iniciais/ Empresa/ Multicultural 
Características Iniciais/ Empresa/ Sem Necessidade de Muito Capital 
Características Iniciais/ Empresa/ Notoriedade 
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Características Iniciais/ Empresa/ Nova 
Características Iniciais/ Empresa/ Nova Abordagem do Mercado 
Características Iniciais/ Empresa/ Oferta mais Completa  
Características Iniciais/ Empresa/ Portugal Teste 
Características Iniciais/ Empresa/ Posicionamento elevado do Produto 
Características Iniciais/ Empresa/ Posicionamento Portugal-África 
Características Iniciais/ Empresa/ Premiada 
Características Iniciais/ Empresa/ Processo Tecnológico 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto de Nicho 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Diferenciado 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto pensado para o Clientes 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Normalizado 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Inovador 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Massificado 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Personalizado 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto personalizado 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Tecnológico 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Único 
Características Iniciais/ Empresa/ Produto Vendável Internacionalmente 
Características Iniciais/ Empresa/ Rapidez na Inovação 
Características Iniciais/ Empresa/ Referencial de Qualidade muito elevado 
Características Iniciais/ Empresa/ Rosto Humano 
Características Iniciais/ Empresa/ Segmentação de Mercado 
Características Iniciais/ Empresa/ Sem Grande Capacidade de Investimento 
Características Iniciais/ Empresa/ Tecnologia Diferenciada 
Características Iniciais/ Empresa/ Tecnologia de Informação 
Características Iniciais/ Empresa/ Vantagem Preço 
Características Iniciais/ Empresa/ Vantagem Pequena Dimensão 
Características Iniciais/ Empresa/ Visão Global 
Características Iniciais/ Empresa/ Visão Regional 
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Características Iniciais/ Rede/ 
Características Iniciais/ Rede/Acabar com os intermediários 
Características Iniciais/ Rede/ Aprendizagem de Qualidade com Clientes Nacionais 
Características Iniciais/ Rede/ Clientes Referência 
Características Iniciais/ Rede/ Cluster 
Características Iniciais/ Rede/ Contactar Clientes 
Características Iniciais/ Rede/ Contactos Certos 
Características Iniciais/ Rede/ Empresa Integrada Internacionalmente 
Características Iniciais/ Rede/ Estabelecimento de Contactos Nacionais 
Características Iniciais/ Rede/ Grande Dependência de Clientes 
Características Iniciais/ Rede/ Importadores 
Características Iniciais/ Rede/ Informação fluiu na Rede 
Características Iniciais/ Rede/ Ligações a Agentes 
Características Iniciais/ Rede/ Relações trazem Relações 
Características Iniciais/ Rede/ Rede Integrada Internacionalmente 
Características Iniciais/ Rede/ Rede Pequena 
Características Iniciais/ Rede/ Relações com Centros de Investigação 
Características Iniciais/ Rede/ Relações de longo prazo garantidas 
Características Iniciais/ Rede/ Relações Institucionais 
Características Iniciais/ Rede/ Relações Não Formais 
Características Iniciais/ Rede/ Reputação 
Características Iniciais/ Rede/ Universidade com Reputação  
Características Iniciais/ Rede/ Rede Virtual/ 
Características Iniciais/ Rede/ Rede Virtual/ Email 
Características Iniciais/ Rede/ Rede Virtual/ Internet 
 
Características Iniciais/ Empreendedor/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/Capital Social 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas 
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Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/ Conhecimento Empresarial 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional/ Estudado no Exterior 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional/ Trabalhado no Exterior 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional/ Participado em Projecto Internacional 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional/ Meramente Académica 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência Internacional/ Trabalhado em empresa Internacional 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Vivência Internacional 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Experiência no Sector 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Falante de vários Idiomas 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Com Formação Superior/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Com Formação Superior/ Sim 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Com Formação Superior/ Não 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Com Formação Superior/ Com Frequência 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Escola Industrial 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Formação para colmatar lacunas 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Idade/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Idade/ ≤ 35 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Objectivas/Idade/ > 35 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/Ambicioso 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Astúcia Social 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Atitude diferenciada 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Autoconfiante 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Capacidade de Identificar Oportunidades (Visão) 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Baixa Aversão ao Risco 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Dinâmico 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Disruptivo 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Empreendedor Comercial 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Empreendedor Estrutural 
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Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Empreendedor Técnico 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Espírito Empresarial 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Espírito Empreendedor 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Expectativas Internacionais 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Fiável 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Motivado 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Mentalidade Internacional 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Centralista 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Optimista 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Características Subjectivas/ Ponderado 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Nacionais/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Nacionais/Experiência Prévia 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Nacionais/ Vias Diplomáticas 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Internacionais/ 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Internacionais/ Meramente Académica 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Internacionais/ Académica e Empresarial 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Internacionais/ Centros de Investigação 
Características Iniciais/ Empreendedor/ Rede de Relacionamentos/ Internacionais/ Experiência Prévia 
 
 
Motivações/ 
Motivações/ Mais Apelativo 
Motivações/ Adicional de Confiança 
Motivações/ Ambição do Empreendedor 
Motivações/ Conjuntura Internacional 
Motivações/ Competir com os Melhores 
Motivações/ Efeito Imitação 
Motivações/ Falta de Contactos em Portugal 
Motivações/ Imposição Externa 
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Motivações/ Aproveitar as Oportunidades 
Motivações/ Mercado Externo Emergente 
Motivações/ Mercado Nacional Hostil 
Motivações/ Mercado Nacional Saturado 
Motivações/ Não existência de Mercados Protegidos 
Motivações/ “Necessidade Aguça o Engenho” 
Motivações/ Proposta do Comprador 
Motivações/ Proposta de Terceiros 
Motivações/ Pequenez de Mercado Nacional 
Motivações/ Seguir Parceiro 
 
 
Processo/ 
Processo/ Como/ 
Processo/ Como/ Base da Oportunidade 
Processo/ Como/ Batendo às Portas 
Processo/ Como/ Concursos 
Processo/ Como/ Directo Cliente Final 
Processo/ Como/ Entreposto Comercial 
Processo/ Como/ Exportação Via Agentes 
Processo/ Como/ Feiras 
Processo/ Como/ IDE (Matérias Primas) 
Processo/ Como/ Instrumental 
Processo/ Como/ Parceria 
Processo/ Como/ Subsidiária 
Processo/ Como/ Subsidiária Virtual 
Processo/ Como/ Tomada de Participação 
Processo/ Como/ Unidade 
 
Processo/Selecção do Como/ 
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Processo/Selecção do Como/ Alguma Flexibilidade 
Processo/Selecção do Como/ Estratégica 
Processo/Selecção do Como/ Imposição Externa 
Processo/Selecção do Como/ Integrada 
Processo/Selecção do Como/ Naif 
Processo/Selecção do Como/ Pragmática 
 
Processo/Onde/ 
Processo/Onde/ América do Norte 
Processo/Onde/ América Latina 
Processo/Onde/ Ásia 
Processo/Onde/ Brasil 
Processo/Onde/ Espanha 
Processo/Onde/ Europa de Leste 
Processo/Onde/ Europa Latina 
Processo/Onde/ Grande Diversificação de Mercados 
Processo/Onde/ Oceânia 
Processo/Onde/ PALOP 
Processo/Onde/ Resto da Europa 
Processo/Onde/ Resto da África 
 
Processo/ Selecção dos Mercados/ 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Batendo às Portas 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Seleccionados pelos Mercados 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/Apresentado por Parceiros 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Contacto Directo 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Feiras 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Proposta externa 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Onde sócio tinha trabalhado 
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Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Oportunístico 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Informação sobre Agentes 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Proposta de Terceiros 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Não Sistemática/ Seguindo Outros 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Sistemática/ 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Sistemática/ Buscas na Internet 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Relacional Sistemática/ Contacto Directo 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Não Sistemática/ 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Não Sistemática/ Naturalidade de Colaborador 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Não Sistemática/ Proximidade 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Mercado muito Competitivo 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Mercado Emergente 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Mercado muito Grande 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Mercado sem Concorrência 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Razões Específicas da Indústria 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Razões Macroeconómicas 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Recolha de Informação 
Processo/ Selecção dos Mercados/ Tradicional Sistemática/ Mercado Sensível à Vantagem da Empresa 
 
 
Estrutura/ 
Estrutura/Empresa/ 
Estrutura/Empresa/ Aposta em Investigação e Desenvolvimento 
Estrutura/Empresa/ Aprendizagem com a Internacionalização 
Estrutura/Empresa/ Bem Preparada 
Estrutura/Empresa/ Boas Práticas 
Estrutura/Empresa/ Certificada 
Estrutura/Empresa/ Comportamento Diferenciado por Mercado 
Estrutura/Empresa/ Credibilidade 
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Estrutura/Empresa/ Estratégia de Internacionalização Definida 
Estrutura/Empresa/ Reestruturada 
Estrutura/Empresa/ Grande Dependência 
Estrutura/Empresa/ Internacionalização do Capital 
Estrutura/Empresa/ Janela Competitiva Temporal 
Estrutura/Empresa/ Mais Desenvolvida em Termos Tecnológicos 
Estrutura/Empresa/ Marca Forte 
Estrutura/Empresa/ Produto de Massas 
Estrutura/Empresa/ Base Nacional 
Estrutura/Empresa/ Muito Agressiva em Termos Comerciais 
Estrutura/Empresa/ Multicultural 
Estrutura/Empresa/ Negócios feitos via Internet 
Estrutura/Empresa/ Nichos Especiais 
Estrutura/Empresa/ Posicionamento Alto 
Estrutura/Empresa/ Premiada 
Estrutura/Empresa/ Produto Diferenciado 
Estrutura/Empresa/ Reputação 
Estrutura/Empresa/ Saudável 
Estrutura/Empresa/ “Sem Tecido Adiposo” 
Estrutura/Empresa/ Spin off 
 
Estrutura/ Rede/ 
Estrutura/ Rede/ Agências de Informação 
Estrutura/ Rede/ Apoio do estado 
Estrutura/ Rede/ Associação Industrial 
Estrutura/ Rede/ Clientes Referência 
Estrutura/ Rede/ Consórcios 
Estrutura/ Rede/ Contactos Nacionais 
Estrutura/ Rede/ Contactos Internacionais 
Estrutura/ Rede/ Empresa Internacionalizada 
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Estrutura/ Rede/ Fluxo de Informação 
Estrutura/ Rede/ Grande Dependência 
Estrutura/ Rede/ Mais Central 
Estrutura/ Rede/ Novas Oportunidades 
Estrutura/ Rede/ “Organização à Nossa Maneira” 
Estrutura/ Rede/ Parcerias 
Estrutura/ Rede/ Poder sobre os Outros 
Estrutura/ Rede/ Relações de Longo Prazo 
Estrutura/ Rede/ Relações Estabelecidas 
Estrutura/ Rede/ Relações trazem Relações 
Estrutura/ Rede/ Relações com Universidades 
Estrutura/ Rede/ Repetir com Mesmos Parceiros 
Estrutura/ Rede/ Subcontratação controlada 
Estrutura/ Rede/ Vários Projectos 
 
Estrutura/Empreendedor/ 
Estrutura/Empreendedor/Centralizador 
Estrutura/Empreendedor/Dinâmico 
Estrutura/Empreendedor/Divergências 
Estrutura/Empreendedor/Competência Social 
Estrutura/Empreendedor/ Astúcia Social 
Estrutura/Empreendedor/ Grande Mobilidade 
Estrutura/Empreendedor/ Influência 
Estrutura/Empreendedor/ Reputação 
Estrutura/Empreendedor/ Relações Pessoais 
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Sem Grande 
Atracção 

pelo Risco  

Confiantes  


