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RESUMO 

 

O principal objectivo da presente dissertação de mestrado consiste em investigar o 

processo de globalização e desenvolver estratégias de internacionalização para as 

empresas industriais portuguesas, com o objectivo que estas conquistem novos 

mercados e possam competir com as grandes empresas multinacionais, reforçando a 

competitividade da economia portuguesa. 

No contexto actual da economia global e no contexto empresarial português, a 

principal forma das empresas terem sucesso passa pela elaboração de estratégias 

globais, centradas principalmente em três pontos cruciais: marca, produto e modos de 

entrada nos mercados externos. 

Ao longo deste trabalho, foram realizados estudos teóricos sobre diferentes temas 

estratégicos, assim como, foi desenvolvido um estudo detalhado de uma empresa 

industrial e sobre quais as estratégias que esta deverá desenvolver para se tornar uma 

empresa global. 

Na primeira parte deste trabalho, nos pontos 2 e 3, é feita uma breve síntese 

literária em torno da globalização e estratégias empresariais.  

Na segunda parte do trabalho, no ponto 4, é apresentado um detalhado estudo 

sobre a empresa caso, estudos sobre os principais mercados externos que a empresa 

deverá abordar e as estratégias a desenvolver para que esta se torne uma empresa 

internacional e a operar a uma escala global.  

 

Palavras-Chave: Globalização, Estratégias Globais e Mercados. 
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ABSTRACT: 

 

The main goal of the present dissertation for master degree is about investigating 

the effect of globalization among the Portuguese industrial companies and the 

development of strategies of internationalization or globalization to adopt with the 

purpose of leading the national companies to new and wider markets so that they may 

act in a global scale and compete with big multinational companies reinforcing the 

competitiveness of the Portuguese economy. 

In the actual context of the global economy and the Portuguese business context, 

the main way to achieve success is by defining global strategies focused on three major 

factors: brand, product and ways of penetrating in foreign markets.  

Trough out this dissertation, theoretical studies took place regarding different 

strategical thematics, apart from a detailed study involving an industrial company and 

which strategies it should develop in order to become a global company.      

In the first section of this dissertation, points 2 and 3, is made a literary approach 

regarding globalization and business strategies. 

In the second section of this dissertation, point 4, a detailed case study of the 

company, studies regarding the main foreign markets that the company should aim to as 

well as the strategies to be developed so that it can become an international company 

operating in a global scale.    

 

KEYWORDS: Globalization, Global Strategies and Markets.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A globalização tem sido estudada porque é um processo que se tem vindo 

fortalecer nos últimos sessenta anos, é indissociável do tempo em que vivemos, assim 

como, do futuro. É um processo sem retorno, pois está presente a nível económico, 

demográfico e social. 

 

1.1. QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O trabalho desenvolvido, é sobre as estratégias a adoptar para tornar uma empresa 

portuguesa, numa empresa global, na área industrial, mais especificamente, na indústria 

alimentar congelada, de panificação e pastelaria.  

A questão que me propôs a estudar, foi: 

- Quais as estratégias que a empresa Panike deve desenvolver para se tornar uma 

empresa global? 

 

1.2. OBJECTIVO 

 

Pretendo, desenvolver um estudo, que contribua para o desenvolvimento das 

empresas portuguesas, em particular as pequenas e médias empresas (PME`s) e de 

empresas industriais. Com a crescente abertura de mercado, as empresas portuguesas 

têm ao longo do anos, vindo a perder competitividade, levando à extinção de milhares 

empresas, principalmente na área industrial.  

 È objectivo deste trabalho, que seja um caso de estudo útil para diferentes áreas 

da indústria portuguesa, com os devidos ajustamentos, consoante a actividade de cada 

empresa. Neste contexto, pretendo contribuir para uma maior competitividade da 

indústria e para um desenvolvimento sustentado da economia nacional. 
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1.3.  MOTIVAÇÕES 

 

As motivações para a realização do estudo sobre este tema, prendem-se com a 

inexistência de estudos aprofundados sobre estratégias de globalização e 

internacionalização da indústria portuguesa, assim como, a falta de realização de 

estratégias orientadas para o crescimento das PME`s portuguesas, o que tem como 

resultado, a falência de muitas empresas, em todas as áreas de actividade. 

Particularizando, a titulo de exemplo, a quase extinção da indústria de conservas 

alimentares, onde poderia esta ter evoluído para a produção de produtos alimentares 

congelados.  

A falta de estudos e estratégias sobre esta indústria, e em particular, na indústria 

de panificação e pastelaria congelada, encaminha-me para a Panike, detentora de um 

passado de sucesso e de um futuro promissor, pelo que considero que esta, com 

estratégias assertivas, poderá vir a ser umas empresas de referência a nível global. 

Por outro lado, considero que a indústria alimentar congelada, é uma das áreas 

de actividade com um imenso potencial e prolongado crescimento, sendo uma das áreas 

da actividade que a indústria portuguesa poderá e deverá desenvolver.    

A Panike possui um percurso de mais de 20 anos de sucesso e crescimento, 

conseguindo manter a liderança no mercado nacional, com a forte concorrência e 

ameaça de empresas internacionais de dimensão superior. 

A fórmula utilizada até à data, para o seu crescimento, tem sido uma estratégia 

muito audaz, que consiste na aposta em melhorar e aumentar a capacidade produtiva, 

criando assim, uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.  

Sendo actualmente, a Panike a empresa detentora da unidade produtiva 

tecnologicamente mais avançada, na área de panificação, aposta na inovação e 

desenvolvimento (I&D). Considero que esta, será uma referência e inspiração para 

outras empresas.   
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2. GLOBALIZAÇÃO 

2.1.  INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO 

 

    Numa “era” em que se caminha para uma integração dos países e das pessoas, 

em que existe uma cada vez maior integração e interdependência das economias dos 

países na economia mundial (Peng, 2008), é imprescindível à sobrevivência das 

empresas adaptarem os produtos e serviços às novas exigências do mercado. 

 Na sequência desta integração mundial, é imperativo que as empresas passem a 

desenvolver estratégias dirigidas para diferentes mercados (Peng, 2008), ou seja, 

estratégias globais. 

A globalização é um processo que surge nos anos 50, do passado século, após a 

segunda grande guerra, devido a uma abertura ao comércio do mercado europeu e de 

duas décadas marcadas por um fraco crescimento económico: a grande depressão e a 

segunda grande guerra.  

A década de cinquenta foi um ponto de viragem a nível económico, do comércio 

mundial e onde o poder e supremacia económica da Europa se perdeu. 

O termo globalização foi utilizado pela primeira vez por Levitt, em 1983, num 

artigo em que descrevia um novo processo de concessão de produção, de uma empresa 

produtora de peças para motas, que replicou uma nova concepção de marketplace 

global.   

A definição genérica de globalização, refere-se ao crescimento espacial, pois as 

pessoas podem-se conectar em vários espaços de diferentes maneiras (Lechneer, 2009). 

Em 1990, Ohmae refere a globalização como um passo em que as empresas deixam a 

sua identidade nacional e operação nacional, para entrar numa escala global. Assim 

sendo, a “globalização é um processo dinâmico de libertação, abertura e integração 

internacional através dos mercados, bens e serviços, capitais e tecnologia.” (Dehesa, 

2006, p.1) 

Como foi anteriormente referido, a globalização é um processo, que registou um 

desenvolvimento constante desde os anos 50. O primeiro passo da globalização foi dado 
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por negócios económicos e este processo tem sido favorecido, principalmente por 

factores como: a liberalização do comércio (através de acordos multilaterais e regionais 

de comércio) e a redução dos custos de transporte e comunicação. 

Não sendo um processo novo, as suas características têm-se alterado ao longo do 

tempo, com a produção global através do aumento do investimento directo estrangeiro 

(IDE) principalmente na década de 80, o aumento da importância do comércio intra-

industrial e surgimento da “trialização” (Bloco Comercial Asiático, União Europeia e 

NAFTA). Evoluindo da liberalização de comércio para a integração dos mercados, onde 

surgem novos aspectos como: aumento do comércio intra-industrial, através de cadeias 

de produção; crescimento do comércio de serviços; forte impacto da classe média dos 

países desenvolvidos na economia mundial.   

Com a globalização, as empresas tiveram de desenvolver novas estratégias, 

deixando de se focalizar apenas no seu mercado nacional e passando a focalizar-se em 

diferentes mercados. Com esta alteração, as suas estratégias passaram a ser a uma escala 

global. 

 

2.2. SEMIGLOBALIZAÇÃO 

 

Com as diferenças de características existentes nos mercados, devido a diferentes 

factores, entre eles, as barreiras impostas às empresas externas, surge o termo 

semiglobalização, que tem por base, a criação de uma estratégia diferenciada para um 

determinado mercado. (Peng, 2008) 

A semiglobalização é essencial para uma estratégia global, porque é, o “meio-

termo” entre a globalização e a não globalização. (Ghemawat, 2007) 

As culturas e os países, são cada vez mais, homogéneos em diferentes aspectos e 

áreas de actividade, mas continuam a existir diferenças, que permitem que uma empresa 

tenha mais sucesso num determinado mercado do que os concorrentes. Torna-se 

imprescindíveis que, no desenvolvimento de estratégias globais, estas diferenças sejam 

consideradas, afinando as estratégias localmente. Um exemplo de sucesso desta teoria, é 

a Coca-Cola, que sendo uma empresa global, em que o seu produto principal é um 

refrigerante à base de cola (supostamente igual em todo o mundo), é diferente em 
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termos de sabor e níveis de gasificação, consoante os diferentes gostos de cada 

mercado, assim como, as suas estratégias (distribuição, comunicação, preço e 

principalmente modo de entrada no mercado). 
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3. ESTRATÉGIA GLOBAL 

3.1.  INTRODUÇÃO 

 

Ao pensarmos numa estratégia global, temos de ter em mente as noções desta. 

Numa noção tradicional, entende-se como estratégia global, a oferta de produtos e/ou 

serviços numa base mundial, sendo esta uma noção muito restritiva. Numa noção mais 

generalista, a estratégia global é qualquer estratégia dirigida para fora do mercado 

nacional: esta noção não deixa de ser restritiva. A noção para a definição de estratégia 

global mais abrangente e que estará como base das estratégias que irei estudar e 

desenvolver, é “estratégias das empresas à volta do globo”: esta noção cruza diversos 

factores a ter em consideração no desenvolvimento de uma estratégia global, como, 

entre outros, o diferente nível de desenvolvimento dos países, as empresas que actuam 

nos diferentes mercados, sendo estas empresas domésticas ou internacionais, e o grau de 

abertura dos mercados. (Peng, 2008) 

   As empresas, ao se internacionalizarem e ao alargar a sua actividade a uma 

escala global, procuram optimizar a sua eficiência, receptividade e aprendizagem, ou 

seja, tornarem-se mais eficientes e competitivas. 

No sentido de desenvolver uma estratégia global será necessário definir diferentes 

estratégias dirigidas para cada mercado a actuar. Tendo como referência a famosa frase 

de “think global, act local” (Geddes, 1915, p.15), devera-se-ão desenvolver diferentes 

estratégias que, conciliadas, serão a estratégia global da empresa. 

Para a formulação de uma estratégia é necessário ter em consideração vários 

aspectos, que irão determinar qual o tipo de estratégia a desenvolver, como analisar os 

pontos fortes e fracos da empresa, as oportunidades e ameaças (análise SWOT – 

Strengths; Weakneses; Opportunities; Threats). Com esta análise, será possível 

desenvolver uma estratégia que tem por base pontos como a competência industrial, 

capacidades e recursos da empresa, estando este pontos ligados à inovação e 

desenvolvimento (I&D) e condições institucionais e de transacção1 (Peng, 2008). 

                                                 

1 Tripé Estratégico 
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 Para o desenvolvimento e formulação de uma estratégia global é necessário 

conhecer as políticas comerciais de cada mercado. As políticas comerciais são criadas 

pelos governos dos países, para que possam influenciar os fluxos de comércio, 

importações e exportações, entre a sua economia e o resto do mundo, tendo como 

objectivo alterar o nível de concorrência entre os produtores nacionais e externos, tem 

também como objectivo a obtenção de receitas fiscais e obter benefícios políticos tanto 

a nível externo como interno (Nelson, 2000).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma estratégia terá de passar, 

obrigatoriamente, por diferentes estratégias como: marca, produto, preço e modos de 

entrada no mercado, assim como, pela análise de toda a envolvente. É necessário 

realizar análises externas à empresa e como foi referenciado, também, é necessário 

realizar uma análise interna para que seja possível desenvolver as estratégias que 

melhor se adequam e para que se possa ter em consideração as referidas diferenças de 

mercado, assim como, as diferentes competências internas. 

 

 

3.2.  MARCA E PRODUTO 

 

3.2.1.  MARCA 

Introdução 

 

A marca passou de um sinal que distinguia os produtos para uma missão 

estratégica e uma unidade da oferta das empresas. Em termos jurídicos, a marca é “um 

sinal que serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das outras 

empresas.” (WIPO – World Intellectual Proprety Organization) 

Para se construir uma marca, não se coloca apenas um nome e/ou rótulo num 

produto. Trata-se de lhe colocar os meios para uma abordagem de mercado. (Kapther, 

1989) 

Ao referenciar a marca, o produto esta sempre subjacente, sendo este tangível ou 

intangível (WIPO – World Intellectual Proprety Organization), singular ou num 

conjunto (gama; linha). 
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Visão Clássica e Visão Moderna 

 

Numa visão clássica, a definição de marca, é “um nome, um termo, um sinal, um 

desenho, ou uma combinação destes elementos, com vista a identificar os produtos e 

serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores, e a diferenciá-los dos 

concorrentes”. (American Marketing Association, 1960, p.8) 

Numa visão moderna, a marca é definida como: “uma entidade psicológica e 

física: o produto físico é combinado com imagens e símbolos, criando uma identidade 

incorporada (por um lado) no nome da marca (por outro), no preço, na embalagem e 

na publicidade. Para serem eficazes, estas imagens e símbolos devem estar em relação 

e explorar as necessidades, os valores e os estilos de vida dos consumidores ”. 

(Pellemans, 1990, p.213) 

Ao falar de marca, está inerente a sua imagem e esta é definida como: ” um 

conjunto de associações, normalmente organizadas de forma significativa”. (Aaker, 

1991, p. 109) 

É importante criar uma Identidade da marca forte, para que se obtenham inúmeros 

benefícios à marca, acrescentando valor aos produtos/serviços, gerando a confiança do 

cliente, estimulando o investimento e promovendo a motivação interna, entre outros. 

A marca é um dos pontos mais importantes para as organizações, pois é esta que 

cria e estabelece os laços com os consumidores, é esta que faz com que os 

consumidores se identifiquem com uma marca em detrimento de outra e faz com que 

estes transmitam um estilo de vida ou mesmo um status social. A marca permite 

fidelizar os consumidores, sendo esta a responsável da repetição das compras e da 

transmissão da imagem e cultura das organizações. 
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Criação de valor da Marca 

 

Para se criar valor a uma marca é necessário realizar: uma segmentação de 

mercado, uma análise financeira da marca, analisar a procura e criar um bechmarketing 

competitivo. Passo a explicar os pontos para a criação de valor da marca: (Lindeman, 

2003)  

- Segmentação de mercado: as escolhas dos consumidores são influenciadas pela 

marca, para tal, como no produto, sendo necessário dividir o mercado em grupos 

homogéneos de acordo com a preferência de produtos/serviços, canais de distribuição, 

padrões de consumo, tipo de compra, área geográfica, consumidores novos e existentes, 

etc. Posteriormente deve-se realizar a avaliação da marca, ou seja, avalia-se cada 

segmento e o somatório das avaliações constitui o valor total da marca;  

- Análise financeira: é necessário prever as receitas e os “ganhos dos intangíveis” 

de cada segmento da marca, sendo que, os ganhos intangíveis são a receita da marca, 

menos o custo de exploração, impostos e taxa de capital empregue. Trata-se de um 

conceito idêntico à noção de lucro económico. 

- Análise da procura: neste ponto é necessário avaliar o papel da marca para a 

criação de procura de produtos no mercado e determinar os ganhos intangíveis. Esta 

análise é realizada através do “índice do papel do branding”. Para determinação deste 

índice, é necessário identificar os impulsionadores da procura da marca, determinando-

se depois o grau em que cada factor é directamente influenciado pela marca, e este 

representa a percentagem dos ganhos intangíveis gerados. Os ganhos da marca são 

calculados pela multiplicação do índice do papel do branding e pelos ganhos 

intangíveis; 

- Bechmarketing competitivo: determina-se as forças e fraquezas competitivas, 

para se obter a taxa de desconto específica e esta reflecte o perfil de risco dos ganhos 

futuros (nível da força da marca). Determinando-se um amplo e extensivo 

benchemarketing competitivo e a avaliação estruturada do mercado, estabilidade, 

posição de liderança, tendência de crescimento, de apoio, do alcance geográfico e nível 

de protecção jurídica da marca. 

- Cálculo do valor da marca: o Valor Actual Liquido (VAL) (NPV- net present 

value) das receitas previstas é o valor da marca. O VAL, inclui no seu cálculo o período 
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previsto e o período posterior da marca, o reflectirá a capacidade da continuação, desta, 

geral lucros. Este cálculo permite avaliar a marca em diferentes contextos, como: prever 

efeitos das estratégias de marketing e investimento; calcular e determinar orçamentos de 

comunicação; calcular rentabilidade do investimento; avaliar oportunidades de mercado 

(actuais e novos); acompanhar a gestão do valor da marca. 

O cálculo do valor da marca é aplicado na gestão estratégica das marcas e 

transacções financeiras. 

 

 

Gestão estratégica das Marcas 

 

A criação de valor económico é o foco da gestão da marca e de todas as decisões 

relacionadas com o investimento. A avaliação da marca permite tomar decisões sobre os 

investimentos, avaliar a rentabilidade dos investimentos nas marcas, para determinar a 

Rendibilidade do Investimento (ROI- Return on Investment), tomar decisões 

relativamente à concessão sobre os investimentos, gerir um portefólio de marcas para 

uma variedade de mercados, comunicar aos mercados financeiros o valor económico da 

marca e passar o departamento de marketing de um centro de custos para um centro de 

lucros ao se associar os investimentos e rentabilidade das marcas, directamente 

relacionado com a os direitos de utilização das marcas por parte de subsidiárias. 

(Lindeman, 2003) 

 

 

Transacções financeiras 

 

 As utilizações financeiras da avaliação das marcas permitem avaliar preços de 

transferência; determinar taxas de utilização da marca, capitalizar os activos da marca, 

determinar o preço dos activos, determinar a contribuição das marcas para as joint-

ventures, utilizar as marca como fiança em direitos de exploração económica. 

(Lindeman, 2003)  
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Estrutura das Marcas 

 

Numa estratégia global a marca ou marcas é uma opção da organização, pois esta 

é a identidade corporativa. A marca pode ter três estruturas na imagem corporativa: 

Monolítica; Diferenciada; Mista. (Olins, 1989) 

A estrutura monolítica observa-se quando uma marca está presente em todos os 

produtos com o objectivo de garantir uma imagem corporativa única. Dois exemplos, 

desta estrutura, são a Yamaha e Mitsubishi. A primeira, fabrica instrumentos musicais e 

motociclos, a segunda, uma das maiores companhias mundiais, fábrica automóveis, 

aviões, possui um banco e conservas alimentares de sardinha, atum e santola. O oposto 

a esta estrutura é a estrutura diferenciada: esta consiste na atribuição de diferentes 

marcas a diferentes produtos da mesma empresa. Um bom exemplo desta estrutura é a 

Univeler, que surge em 1884 com a marca Sunlight, posteriormente a Lever e depois o 

VIM, o Plantol, e ainda no século XIX a Lever lança a LUX, no século XX lança mais 

marcas. Na estrutura mista, a organização cobre com a sua marca diferentes marcas que 

são atribuídas aos produtos. Um exemplo desta estrutura é a Nestle, na qual a marca 

corporativa surge em todos os produtos em conjunto com a marca destes. 

A estrutura monolítica tem como principal vantagem a sinergia da notoriedade 

marca, ao transmitir o nível de dimensão. A sua principal desvantagem é que o 

insucesso de um produto, ou problemas com este, pode denegrir toda a imagem da 

organização e os restantes produtos associados à empresa. No caso da estrutura 

diferenciada, tem como principal vantagem que a não obtenção de sucesso de uma das 

marcas da organização, não compromete as restantes nem a própria organização, tendo 

como desvantagem, e como aconteceu com a Lever, o risco de não obter as sinergias de 

toda a estrutura da organização, pois esta não é extensível a todos os produtos a nível da 

dimensão e notoriedade. Na estrutura mista, existe uma mistura dos riscos e vantagens 

das estruturas anteriores, mas sempre com um grau inferior, pois esta é uma conciliação 

das duas. (Olins, 1989) 

As organizações nipónicas são um exemplo do desenvolvimento da sua estratégia 

em estruturas monolíticas e as organizações anglo-saxónicas optam, geralmente, por 

estruturas diferenciadas na sua estratégia. 
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3.2.2.  PRODUTO 

 

Podemos entender como produto “tudo aquilo que pode ser oferecido ao mercado 

para satisfazer uma necessidade.” (Kotler, 1998) 

O produto é um ponto crucial nas organizações, pois é através deste que toda a 

organização depende, na aceitação ou não no mercado, assim como a rentabilidade e a 

diferenciação. É através do produto que as marcas e as organizações se posicionam e se 

diferenciam dos concorrentes, podendo desenvolver vantagens competitivas que 

poderão decidir toda a estrutura de uma organização. 

É neste âmbito que será possível desenvolver estratégias de produto que procurem 

sobretudo tornar mais fácil alcançar dos diversos objectivos, uma vez que visarão, por 

um lado, tornar o produto mais apetecível por parte do consumidor (tendo um efeito 

positivo sobre as vendas), e, por outro, reforçar a força da marca perante os 

consumidores (aumento da notoriedade). 

A estratégia de produto é influenciada, por um lado, por pressões para a 

integração no mercado, através de características locais como regulamentos, barreiras 

não tarifárias, características dos consumidores, padrões de compra, desenvolvimento 

económico e concorrência, por outro pelas características do produto a comercializar, 

como os seus ingredientes, a embalagem e, ainda por outro lado, pelas próprias 

características da empresa como a rentabilidade, a oportunidade, custo de adaptação, 

organização e recursos (Yorio, 1999). 

 Após a análise a estes pontos toma-se a decisão de alterar ou não o produto para 

um determinado mercado. 
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3.3.  MODELOS DE ENTRADA 

 

Os modos de entrada e todo o processo de entrada nos mercados internacionais, 

ganham, cada vez mais importância, tanto nível económico como cultural. Para Cateora 

(1999) as empresas que triunfarão serão aquelas capazes de se adaptarem às mudanças 

constantes e aos novos desafios. Internacionalizar-se não é entrar em novos mercados, 

mas sim, fortalecer uma marca, obter conhecimento e defender uma posição 

competitiva. 

O sucesso ou o fracasso de uma empresa dependerá da sua capacidade de 

competir efectivamente em mercados globais. (Zou, 1996) 

A capacidade de recursos e as vantagens de uma empresa não precisam ser 

necessariamente um factor diferencial para que a empresa tenha sucesso ao se 

internacionalizar. O mais importante é traçar metas e estratégias compatíveis com as 

possibilidades da organização e com seus objectivos. 

Este ponto é um dos determinantes no desenvolvimento de uma estratégia global, 

existem diferente modo de abordagem e de entrada nos mercados, como: exportações, 

podendo estas ser de forma directa ou indirecta, e têm como vantagem os custos e riscos 

mais reduzidos, o que permite uma adaptação ao mercado; criação de subsidiárias 

comerciais e produtivas, estas trazem benefícios de presença no mercado, embora com 

custos e riscos mais elevados (Hill, 2007); criação de Joint-Ventures, tendo como 

vantagem acesso a redes locais do mercado e resposta a barreiras comerciais. (Hill, 

2007) 

 

A maior parte das decisões estratégicas de entrada num mercado, está relacionada 

com a escolha de um país alvo, sendo este tipo de decisão afectada por interacções 

específicas entre os decisores e características da empresa. Segundo Wood (1999), 

existem diferentes níveis de abordagem do mercado, em que as exportações 

representam um menor risco, um menor comprometimento e um menor controlo; no 

caso do Licenciamento e Joint-Venture o risco, grau de comprometimento e controlo 

são mais abrangentes; o Investimento Directo Estrangeiro é o que requer um maior 

risco, maior comprometimento e controlo do mercado, em oposição às exportações. 
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Para os autores Osland, Taylor, Zou (2001), o correcto modo de entrada num 

mercado permite que a empresa tenha ganhos de vantagem competitiva. Esta decisão irá 

afectar directa ou indirectamente a performance obtida no processo de 

internacionalização, reflectindo a importância quanto à decisão de um modo de entrada 

num mercado. Podendo os modos de entrada possuir três características: a quantidade 

de recursos necessária, como os recursos tangíveis e intangíveis envolvidos no 

processo; a quantidade de controlo, ou seja, a capacidade de influenciar as decisões em 

mercados externos; o nível de risco da tecnologia, como o risco de transferência de 

tecnologia para os mercados externos. 

Para Yip, Biscarri, Monti (2000), o factore decisivos para a escolha do método de 

entrada prende-se com o desejo de controlo das operações, recursos disponíveis e níveis 

de risco. 

Para Akhter (1995), as estratégias de entrada devem ser desenvolvidas de acordo 

com cada produto e com cada mercado-alvo. O autor considera indispensável uma 

análise aprofundada para que se proceda de forma sustentável na escolha do método de 

entrada em novos mercados. 

Segundo a teoria de Uppsala, as empresas terão de realizar o seu processo de 

internacionalização de um modo progressivo (Johanson & Vahlne, 1977). Com esta 

abordagem a empresa aumenta gradualmente o seu envolvimento no mercado, tendo 

para isso, de seguir um processo sucessivo, através de, inicialmente exportações 

esporádicas, posteriormente de exportações através de agentes, subsidiária comercial e 

por fim subsidiária produtiva (Johason & Wiedersheim, 1975), permitindo assim, à 

empresa desenvolver um maior conhecimento do mercado e um crescente compromisso 

dos recursos. 

O investimento em mercados externos tem custos e riscos elevados, designados 

por “ costs of foreignness”, mas as empresas compensam estes através do poder de 

mercado. 
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4. O CASO DA PANIKE 

4.1.  INTRODUÇÃO 

 

A Panike, S.A. nasceu em 1986, fruto da visão do seu fundador, que apostou numa 

área promissora, como o sector das massas congeladas, particularmente em produtos de 

panificação e pastelaria ultracongelada. Ao longo da sua história, a Panike tem vindo a 

apostar no alargamento e diversificação da sua gama de produtos, assim como, um forte 

investimento em I&D , capacidade produtiva, distribuição, recursos humanos, área 

comercial e marketing. Actualmente, a Panike detém uma carteira de mais de 11.000 

clientes activos em Portugal e mais de uma dezena de clientes internacionais, tendo 

apenas iniciado a sua internacionalização há um ano. Fortes investimentos em I&D  e 

capacidade produtiva ao longo dos anos culminam com um investimento 15 milhões de 

euros numa nova unidade produtiva, com 10.000 m2, que é actualmente a unidade 

produtiva mais avançada tecnologicamente na indústria de panificação congelada e um 

investimento de 5 milhões de euros no melhoramento da qualidade e capacidade 

produtiva das linhas actuais.  
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4.2.  ANÁLISE DA EMPRESA 

 

Ao longo deste trabalho, realizei diferentes análises, começando por uma análise 

extensível à empresa, a análise interna, que é o diagnóstico da empresa, onde é estudada 

toda a estrutura e variáveis, como: capacidade produtiva, tecnologia, I&D , recursos 

humanos, distribuição, comunicação, situação financeira e capacidades logísticas. Esta 

análise é fundamental para a elaboração da estratégia de internacionalização, com a 

comercialização dos produtos em mercados externos, com o referenciado anteriormente 

no ponto referente ao produto, com o autor Yorio (1999). Muitas vezes, estes suportes 

de negócio são reunidos de acordo com as necessidades estratégicas, de forma a 

permitir a expansão de negócio além fronteiras. 

A Panike, ao desenvolver a sua oferta a novos segmentos de mercado, numa 

estratégia de alargamento de gama, e a novos mercados, teve de fazer ajustes a vários 

níveis, para desta forma garantir o sucesso da marca nos mercados internacionais e em 

novos canais de distribuição. 

Ao longo da sua história, a Panike foi conquistando segmentos de mercado, 

inicialmente o canal HORECA (Hotéis, restauração e cafés), posteriormente os 

supermercados e grandes superfícies. Destes o segmento onde possui uma maior 

penetração é o canal HORECA. 

Com know-how adquirido em diversos segmentos mercados nas duas décadas de 

actividade, a empresa optou por efectuar um alargamento da sua actividade a novos 

mercados, aproveitando a sinergia no mercado interno a nível técnico, produtivo e de 

recursos humanos. Assim, em 2008 inicia o seu processo de internacionalização, com a 

presença na Feira Alimentária, realizada em Barcelona e em 2009 começa a fornecer 

uma empresa italiana com um único produto de pastelaria, o pastel de nata. 

Uma questão interna da empresa que se tornou fundamental na conquista de novos 

mercados foi a sua cultura. Várias organizações, ao expandirem-se para novos 

mercados, têm de alterar profundamente a sua cultura organizacional para uma 

abordagem internacional. A Panike, dado ser líder mercado interno há vários anos, onde 

estão presentes empresas multinacionais, já possuía uma cultura competitiva e de 

liderança enraizada. Este facto facilitou os primeiros passos da empresa nos mercados 



17 

 

externos, com fornecimentos, embora pontuais, de produtos de pastelaria, como é o caso 

do pastel de nata e produtos de massa folhada. 

A Panike, no ano de 2009, facturou aproximadamente 18 milhões de euros, onde 

apenas 1,28% da facturação foi realizada em mercados internacionais.  

 

Análise SWOT 

 

Qualquer empresa, em qualquer estado de evolução, necessita de estar consciente 

das suas características, pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades de 

desenvolvimento. A ignorância destes factores pode significar a sua morte. (Peng, 

2008) Como uma base para a análise da internacionalização e globalização, apresento a 

análise SWOT da empresa. 

 

Análise Swot 

Pontos Fortes  
 
- Capacidade produtiva (duas unidades 

produtivas) 
- Diversidade de costumização da 

produção. 
- I&D 
- Conhecimento das tendências de mercado. 
- Qualidade percebida dos seus produtos no 

estrangeiro (feed-back das amostras enviadas para 
alguns países). 

- Certificação de Qualidade. 
 

Pontos Fracos. 
 
- Dificuldade e custos da logística. 

(devendo-se muito à localização geográfica) 
 
 

Oportunidades 
 
- Aumento do número de potenciais 

clientes. 
- Crescimento em mercados com poucas 

vendas registadas ate ao momento.  
- Conquista de diferentes segmentos de 

mercado. 
- Utilizar sinergias de clientes, a nível de 

distribuição para entrada em novos mercados. 
 

Ameaças 
 
- Elevada Concorrência (empresas 

internacionais). 
- Aumentos dos custos de produção. 
- Aumento do grau de exigência por parte 

do cliente. 
- Agravamento da conjuntura ambiental e 

sócio-política Mundial. 
- Instabilidade económica. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2010 
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Passo a apresentar uma explicação mais detalhada de cada um dos pontos, que me 

levaram a desenvolver esta análise. 

Para os Pontos Fortes da empresa tive por base o conhecimento produtivo da 

empresa, assim como, os investimentos realizados, como anteriormente mencionados, 

nas unidades produtivas, possuindo uma unidade unicamente destinada a produtos de 

massa tipo pão e outra de produtos laminados como é o caso dos produtos de pastelaria 

e mini pizzas. A capacidade de produtiva, assim como, a facilidade de produção de 

novos produtos (a única limitação é a dimensão de acordo com as maquinas produtivas), 

permitem o desenvolvimento de novos produtos destinados a clientes e/ou segmentos de 

mercado específicos. A presença em feiras internacionais, os contactos com potenciais 

clientes externos e visitas constantes a diferentes mercados por parte dos colaboradores, 

permitem que à empresa estar a par das tendências dos diferentes mercados. A empresa 

possui actualmente os certificados de qualidade HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) e BRC (British Retail Consortium), cumprindo assim, todas as normas e 

requisitos internacionais de higiene e qualidade. Nos Pontos Francos da empresa, 

destaca-se principalmente os custos logísticos, devido à localização geográfica do nosso 

país, fazendo com que os preços dos transportes aumentem significativamente os preços 

dos produtos, quando estes são exportados para o centro e norte da Europa. As 

Oportunidades para a empresa, ao alargar a sua actividade a novos mercados, irão 

aumentar exponencialmente o número de potenciais clientes, ter a possibilidade de 

fornecer grandes cadeias de alimentação e distribuição, o que permitirá à empresa 

fornecimento e a aquisição de conhecimento de diferentes mercados através da sinergia 

dos seus clientes. As Ameaças que a empresa enfrenta são as grandes empresas 

concorrentes, principalmente com actuação nos países de grande dimensão; o aumento 

dos custos de produção, principalmente das matérias-primas (cereais e energia), assim 

como, a instabilidade económica dos mercados desde o ano de 2008.   
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4.3.  CONDIÇÕES PARA O ALARGAMENTO A NOVOS 

MERCADOS 

 

A Panike apresenta como competência central a forte capacidade de adaptar a 

produção às necessidades de cada cliente, num curto espaço de tempo. A empresa pode 

explorar e potenciar este factor, aproveitando esta competência e o seu potencial 

sinergético.  

Nos últimos anos o sector das massas congelada obteve uma evolução tecnológica 

e de crescimento considerável. Com o aparecimento de novos mercados e globalização 

de oferta, o gosto dos consumidores tem-se modificado com bastante frequência, 

tornando-os mais exigentes com a qualidade e diversidade dos produtos. A Panike, ao 

se lançar em novos mercados, iria deparar-se com um ambiente muito competitivo. Para 

obter sucesso, terá, numa fase inicial, de encontrar nichos de mercado onde possa 

oferecer algo de diferente aos consumidores. Com a sua capacidade produtiva e 

tecnológica, conseguirá colocar no mercado produtos de alta qualidade, capaz de 

concorrer de igual para igual com outro produtores internacionais e globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4.4.  ESTRATÉGIAS DE GLOBALIZAÇÃO PARA EMPRESA EM 

ESTUDO  

 

4.4.1.  ESTRATÉGIAS PARA MARCA E PRODUTO 

 

Nestas variáveis são definidos os atributos do produto como a qualidade, a marca, 

as características técnicas, a embalagem e outros factores. Na sequência do autor Kotler 

(1998), “produto” é tudo aquilo que a Panike vende ou propõe aos seus clientes, 

estendendo a sua oferta não só aos bens materiais mas, também aos serviços prestados. 

Na variável marca, considero, segundo a estrutura da marca do autor Olins (1989), 

que a Panike, deve realizar uma extensão de marca, utilizando uma estratégia mista. O 

nome Panike, é fácil de memorizar, identificar e mesmo não referenciando nada em 

especial em nenhum idioma, este é um nome perceptível em qualquer parte do globo. 

Proponho uma extensão de marca numa estratégia mista, pelas vantagens anteriormente 

mencionadas, sendo de realçar a possibilidade de associação das marcas desenvolvidas 

à marca corporativa, melhorando a sua notoriedade em novos mercados e em mercados 

actuais. 

Na variável produto a Panike, deverá desenvolver produtos para já acabados, para 

ambientes congelados e refrigerados. Como: 

- Produtos para consumo doméstico, como produtos embalados a comercialização 

pela grande distribuição; 

a) Produtos embalados, como pão, produtos de confeitaria, sobremesas, produtos 

folhados doces e salgados. Estando estes produtos em ambiente refrigerado para 

consumo imediato e à temperatura ambiente e/ou em arcas frigorificas (como as ilhas de 

congelados), onde seja necessário recorrer ao forno ou micro-ondas para a finalização 

da confecção. 

b) Produtos “Snack” embalados individualmente, com a possibilidade de serem 

consumidos à temperatura ambiente, após descongelamento, nos pontos de venda, ou 

com aquecimento após em micro-ondas para melhoramento do sabor.  

A crescente procura por refeições rápidas e práticas em muitas culturas mundiais, 

assim como, o acesso aos aparelhos eléctricos (micro-ondas e fornos) e 
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homogeneidades dos âmbitos de consumo a uma escala global, faz com este segmento 

de mercado seja um dos que a Panike deverá apostar. 

- Produtos para consumo imediato (snacks), para ser consumido no local de 

venda, à temperatura ambiente ou aquecido, em microondas ou forno (consumo 

imediato no ponto de venda), dentro da própria embalagem. Este tipo de produtos 

possui um enorme potencial, se dirigido para os seguintes canais de distribuição: 

 a) Máquinas de vending (consumo à temperatura ambiente), podendo estas estar 

colocadas em empresas, espaços públicos, estações de comboios, aeroportos, escolas, 

cinemas, etc. Podendo ainda, existir a possibilidade da existência de um microondas no 

local para aquecimento, em segundos, do produto, para um melhoramento deste. Como 

por exemplo, um produto com queijo e fiambre, em que após o aquecimento o queijo 

fique derretido ou um produto de chocolate em que este fique quente e derretido. Este 

tipo de produtos, direccionado para a distribuição vending, poderá conquistar muitos 

mercados externos. 

 b) Venda destes produtos (snack), para consumo à temperatura ambiente ou 

aquecidos, em micro-ondas: estes podem ser comercializado em postos de 

abastecimento, lojas alimentares, quiosques, canal HORECA, espaços de diversão 

nocturna, nos bares dos transportes (ferroviários, rodoviários e marítimos). 

c) Catering Aéreo, uma situação de aquecimento em forno para um snack, a 

empresa pode explorar, principalmente, as empresas de serviços de catering de 

companhias aéreas. O fornecimento para este segmento de mercado, possibilita uma 

globalização rápida do produto, assim como, uma conquista de notoriedade a uma 

escala global.   
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4.4.2.  MODOS DE ENTRADA 

 

Este é ponto fundamental nas estratégias globais, pois é através dos modos de 

entrada que toda a estratégia em cada mercado se irá definir, sendo esta crucial para o 

sucesso em determinado mercado. 

Para uma melhor exposição, das estratégias que apresento, irei desenvolver uma 

segmentação do mercado de acordo com os seguintes critérios: geográfico (de cada 

mercado), económicos, distâncias culturais e sua dimensão.  

Devido a limitações espaciais e temporais deste trabalho, apresento a análise e 

estratégias de modo de entrada para um determinado grupo de países europeus. 

Com o objectivo de melhorar a compreensão, apresentando um projecto para a 

abordagem dos mercados, para um espaço temporal de três anos, tendo sido 

desenvolvida as estratégias tendo por base processo progressivo, de acordo com a teoria 

de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977). 

 

 

Espanha 

 

Com uma área de 504.880 km2, distribuída em 17 Comunidades Autónomas no 

continente europeu e as cidades de Ceuta e de Melilla situadas no Norte de África, este 

país possui uma população de 46,9 milhões de habitantes. Quanto ao ranking em 

negócios o seu índice é de 7,32 (sendo 10 o máximo) e encontra-se 27ª posição do 

ranking geral (entre 82 países). (AICEP Portugal Global, 2010) 

Ao longo da última década, este foi o país que mais cresceu da Europa Ocidental, 

mas no ano de 2008, devido a um abrandamento da procura interna, decréscimo do 

investimento e à subida do desemprego, esta registou um forte abrandamento no seu 

crescimento. 

Os produtos alimentares representaram no ano de 2009, 11,1% das importações 

espanholas e Portugal é o 8º fornecedor do mercado, com uma quota de 3,5% das 

importações gerais, relativamente ao mesmo ano. (AICEP Portugal Global, 2010) 
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Devido à sua localização geográfica, proximidade cultural, importância e custos 

de transportes, para este mercado, devera-se optar, numa fase inicial, por recorrer as 

exportações, com o objectivo de conquistar um a dois agentes por região autónoma, 

com conhecimento dos canais de distribuição Horeca, sendo que as grandes superfícies 

e grandes empresas deverão ser trabalhadas directamente por colaboradores da empresa. 

A empresa deverá abordar o mercado através de exportações, numa fase inicial, será 

possível ter custos e riscos mais reduzidos, o que permite uma adaptação ao mercado 

(Hill, 2007) e conquistar notoriedade à marca. 

Após a empresa atingir um volume de negócio que represente 20% da facturação 

da empresa (tendo por base o volume de facturação referente ao ano de 2009, cerca de 

3,6 milhões de euros), esta deverá optar por desenvolver investimento directo 

estrangeiro (IDE), a 100%, na criação de uma subsidiária produtiva, na região de 

Barcelona, pois esta região é um ponto logístico principal, devido à excelente 

localização geográfica e facilidade de transportes, tanto terrestre como marítimo, com o 

objectivo de fornecimento do mercado espanhol e francês. 

A empresa deverá também, criar subsidiárias comerciais e logísticas, colocadas 

nas capitais das restantes regiões autónomas, com excepção das ilhas, quando este 

mercado atingir uma facturação de 6 milhões de euros. Na região de Málaga, a 

subsidiária logística deverá realizar o abastecimento do mercado da zona do Magrebe.  

 

 

França 

 

Com uma área de 543.965 km2 (excluindo os Territórios e Departamentos 

ultramarinos), este país possui uma população 64,7 milhões de habitantes. Quanto ao 

ranking em negócios o seu índice é de 7,8 (sendo 10 o máximo) e encontra-se 18ª 

posição do ranking geral (entre 82 países). (AICEP Portugal Global, 2010) 

Este é o terceiro país com maior exportadora de bens e de serviços e a sua 

economia é considerada como sendo forte e resistente, mas devido à crise financeira 

internacional esta registou apenas um crescimento de 0,3% em 2008 e uma variação 

negativa na ordem dos 2,2% em 2009. (AICEP Portugal Global, 2010) 
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Portugal, no ano de 2009, foi o 19º fornecedor deste mercado, 0,9% do total das 

compras francesas, mas este mercado tem vindo a ocupar 3ª posição do ranking dos 

principais clientes de Portugal, onde os produtos alimentares representam 5,9% dos 

produtos exportados. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Para este mercado, devido à sua localização geográfica, proximidade cultural, 

custos de transportes e acessibilidade, sendo este um mercado central, a empresa deverá 

optar por exportação directa. (vantagens anteriormente referidas pelo autor Hill, 2007) 

O objectivo é obter uma facturação, de 1,8 milhões de euros nos próximos três 

anos (o que representa 5% da facturação registada no ano de 2009). Para tal, a empresa 

deverá conquistar quatro agentes, sendo o fornecimento de efectuado partir da sede em 

Portugal, nestes próximos três anos e posteriormente, caso a implementação esteja 

conquistada e o crescimento no mercado espanhol seja o esperado, a empresa poderá 

realizar o fornecimento através do ponto logístico de Barcelona. 

 Espanha é o 5º principal fornecedor deste mercado (AICEP Portugal Global, 

2010) e conseguindo assim uma redução dos custos de transporte, devido à proximidade 

geográfica. 

 

 

Bélgica 

 

Com uma área apenas de 30.528 km2 e com uma população 10,6 milhões de 

habitantes, este país possui uma elevada densidade populacional de 347 hab./Km¨2. 

Quanto ao ranking em negócios o seu índice é de 7,50 (sendo 10 o máximo) e encontra-

se 19ª posição do ranking geral (entre 82 países). (AICEP Portugal Global, 2010) 

A economia deste pequeno país, localizado no centro da Europa é uma das mais 

das modernas do mundo, sendo a terceira economia mais aberta da União Europeia 

(U.E), seguida do Luxemburgo e da Irlanda, e é considerada a 24ª economia mais 

competitiva num ranking de 57 países pelo IMD. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Portugal, no ano de 2009, foi o 35º fornecedor deste mercado, com uma quota de 

apenas 0,35% das importações deste país (AICEP Portugal Global, 2010). Os produtos 

alimentares representam 6,3% das exportações portuguesas para este país. (AICEP 

Portugal Global, 2010) 
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Para este mercado, devido à sua localização geográfica, proximidade cultural, 

custos de transportes e acessibilidade, sendo este um mercado central, a empresa deverá 

optar por exportação directa. (vantagens anteriormente referidas pelo autor Hill, 2007) 

O objectivo é obter uma facturação, de 180.000 euros nos próximos três anos (o 

que representa 1% da facturação registada no ano de 2009). Para tal, a empresa deverá 

conquistar um agente, sendo o fornecimento de efectuado partir da sede em Portugal. 

 

 

Países Baixos 

 

Com uma área de 41.543 km2 e com uma população 16,5 milhões de habitantes, 

este país possui uma elevada densidade populacional de 488,4 hab./Km2. Quanto ao 

ranking em negócios o seu índice é de 8,14 (sendo 10 o máximo) e encontra-se 11ª 

posição do ranking geral (entre 82 países). (AICEP Portugal Global, 2010) 

A economia deste país foi no ano de 2008, a nível mundial, o quinto maior 

exportador e o sétimo importador. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Portugal ocupa o lugar de 47º fornecedor deste mercado, com uma quota de 

apenas 0,33% das importações deste país (AICEP Portugal Global, 2010), mas este é 

um país de elevada importância Portugal pois é ocupa a 8ª posição de destino das nossas 

exportações, o que representa 3,3% destas. Os produtos alimentares representam 6,6% 

das exportações portuguesas para este país. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Para este mercado, devido à sua localização geográfica, proximidade cultural, 

custos de transportes e acessibilidade, sendo este um mercado central, a empresa deverá 

optar por exportação directa. (vantagens anteriormente referidas pelo autor Hill, 2007) 

O objectivo é obter uma facturação, de 540.000 euros nos próximos três anos (o 

que representa 3% da facturação registada no ano de 2009). Para tal, a empresa deverá 

conquistar um agente. 

 

 

 

 

 



26 

 

Polónia 

 

Com uma área de 311.889 km2 e com uma população 38,18 milhões de 

habitantes, situado na Europa Central, faz fronteira com Alemanha, República Checa, 

Bielorrússia, Eslováquia, Lituânia, Rússia e Ucrânia. Este é um país estratégico devido 

à sua localização geográfica e porque possui 440 km de costa do Báltico. Desta forma, 

para além da ligação fácil à Europa e Leste através dos seus vizinhos terrestres, encontra 

no Báltico ligações fáceis à Escandinávia e Reino Unido.  

Quanto ao ranking em negócios o seu índice é de 7,28 (sendo 10 o máximo) e 

encontra-se 28ª posição do ranking geral (entre 82 países). A economia polaca entrou 

num ciclo de crescimento, desde o ano de 2003, o que a converteu numa das mais 

dinâmicas da União Europeia e assim se tem mantido até presente. (AICEP Portugal 

Global, 2010) 

Portugal ocupa o lugar de 35º fornecedor deste mercado, com uma quota de 

apenas 0,23% das importações deste país. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Este é um dos países com elevado fluxo de IDE, que representou 33% do PIB 

deste país no ano de 2008 (AICEP Portugal Global, 2010). Para este elevado fluxo IDE, 

são apontados os seguintes factores de atractividade: dimensão do mercado interno, o 

possibilita as economias de escala; elevado crescimento do PIB; Mão-de-obra 

qualificada e relativamente barata, salário mínimo 307,5 euros e 790 euros de salário 

médio; Incentivos fiscais e financeiros do governo central; localização geográfica. 

Portugal ocupa o lugar de 13ª posição dos destinos das exportações portuguesas, o 

que representa 0,84% das nossas exportações. (AICEP Portugal Global, 2010) 

O objectivo é obter uma facturação, de 720.000 euros nos próximos três anos (o 

que representa 4% da facturação registada no ano de 2009).  

Aproveitando a sinergia de um dos maiores grupos portugueses, a Jerónimo 

Martins, já cliente da empresa, esta deverá começar a abordagem a este mercado através 

de exportação indirecta, permitindo assim, que obtenha informações cruciais do 

mercado (Hill, 2007), nos três próximos anos. Numa fase seguinte, deverá ser o IDE, 

com a criação de duas subsidiárias produtivas a 100%. Uma localizada em Kotobrzeg, 

no norte do país, sendo esta uma região portuária do mar báltico, o permite a exportação 

por transporte marítimo, para diferentes países como Reino Unido, Irlanda, 
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Escandinávia e países do leste europeu, incluindo a Rússia. A outra filial produtiva, 

deverá de localizar na região de Varsóvia, mais propriamente em Lodz (região 

fortemente industrializada). Esta última área geográfica é estratégica para o 

fornecimento terrestre deste mercado e para os mercados vizinhos. 

 

 

Alemanha 

 

Com uma área de 356.970 km2 e com uma população 82,8 milhões de habitantes. 

No ranking em negócios o seu índice é de 14 (sendo 10 o máximo) e encontra-se 18ª 

posição do ranking geral (82 países). (AICEP Portugal Global, 2010) 

Este país devido ao volume do PIB (Produto Interno Bruto) e número de 

habitantes é a principal economia da União Europeia e possui o quarto maior PIB do 

mundo. 

Portugal ocupa o lugar de 47º fornecedor deste mercado, com uma quota de 

apenas 0,33 % das importações deste país. (AICEP Portugal Global, 2010) 

A Alemanha é o segundo maior fornecedor e cliente do nosso país, representando 

13% das exportações portuguesas. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Os produtos alimentares representam 1,8% das exportações portuguesas para este 

país. (AICEP Portugal Global, 2010) 

 Para este mercado, empresa deverá optar por exportação directa (vantagens 

anteriormente referidas pelo autor Hill 2007), por ser um dos mercados mais 

competitivos a nível europeu.  

Com o objectivo de futuramente maximizar a rentabilidade e diminuir os custos 

de transportes, a empresa deverá optar por fornecer este mercado através das 

subsidiárias situadas na Polónia, diminuindo os custos de transportes devido à 

proximidade com este. 

O objectivo é obter uma facturação, de 360.000 euros nos próximos três anos (o 

que representa 2% da facturação registada no ano de 2009).  
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Reino Unido 

 

Com uma área de 244.100 km2 e com uma população 61.383 milhões de 

habitantes. No ranking em negócios o seu índice é de 7,51 (sendo 10 o máximo) e 

encontra-se 21ª posição do ranking geral (entre 82 países). (AICEP Portugal Global, 

2010) 

A economia deste país é uma das mais importantes da União Europeia e possui 

sétimo valor mais elevado do PIB do mundo. 

Portugal ocupa o lugar de 35º fornecedor deste mercado, com uma quota de 

apenas 0,42 % das importações deste país. Nas exportações portuguesas o Reino Unido 

ocupa a 5ª posição, com 5,6% das exportações (ano de 2009). As exportações de 

produtos alimentares representam 9,2% das exportações portuguesas para este país. De 

salientar que as exportações de produtos alimentares têm vindo aumentar, registando 

um aumento de 0,7% em 2009 e 9% entre 2005 e 2008. (AICEP Portugal Global, 2010) 

Para este mercado a empresa deverá optar por exportação directa (vantagens 

anteriormente referidas pelo autor Hill, 2007), devendo a empresa conquistar grandes 

distribuidores nacionais, após os três anos e análise de mercado, deverá ser constituída 

uma subsidiária comercial e logística, devendo esta ser abastecida via Portugal (sede da 

empresa) e por uma das filiais polacas. 

O objectivo é obter uma facturação, de 900.000 euros nos próximos três anos (o 

que representa 5% da facturação registada no ano de 2009).  
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4.4.3. INVESTIMENTO E RETORNO ESPERADO (R.O.I – Return on 

Investment) 

 

Os custos inerentes a estratégia representam apenas um acréscimo nos custos para 

envio das amostras para potenciais clientes e deslocação a estes, não sendo necessária a 

inclusão de mais mão-de-obra e custo inerentes de mais presença em feiras. A empresa: 

possui uma equipa comercial assegura a cobertura destes mercados; as unidades 

industriais estão a laborar abaixo da sua capacidade produtiva; desde o ano de 2008 que 

está presente nas maiores feiras europeias da áreas.   

As receitas esperadas são de 8.100.000 €, ou seja, um incremento médio anual na 

facturação de 2.700.000 €, o que representa um aumento de 15% anual na facturação e 

um aumento de 45% no final do ano 2013 face ao ano de 2009. 

 

INVESTIMENTO R.O.I. 
Espanha     
Valor por envio a 190 €   
Número de envios (nos três anos) 60    
Total custos envio de Amostras 11.400 €   
Custo por deslocação comercial b 400 €   
Número de deslocações (nos três anos) 72    
Total custos de deslocações 28.800 €   

Total 40.200 € 3.600.000 € 

França     
Valor por envio a 285 €   
Número de envios (nos três anos) 36   
Total custos envio de Amostras 10.260 €   
Custo por deslocação comercial b 500 €   
Número de deslocações (nos três anos) 24 €   
Total custos de deslocações 12.000 €   

Total 22.260 € 1.800.000 € 
Bélgica     
Valor por envio a 285 €   
Número de envios (nos três anos) 18    
Total custos envio de Amostras 5.130 €   
Custo por deslocação comercial b 600 €   
Número de deslocações (nos três anos) 15    
Total custos de deslocações 3.000   

Total 8.130 € 180.000 € 



30 

 

Países Baixos (Holanda)     
Valor por envio a 228 €   
Número de envios (nos três anos) 30   
Total custos envio de Amostras 6.840 €   
Custo por deslocação comercial b 500 €   
Número de deslocações (nos três anos) 12 €   
Total custos de deslocações 6.000 €   

Total 12.840 € 540.000 € 
Polónia     
Valor por envio a 313 €   
Número de envios (nos três anos) 40    
Total custos envio de Amostras 12.520 €   
Custo por deslocação comercial b 1.000 €   
Número de deslocações (nos três anos) 36    
Total custos de deslocações 36.000 €   

Total 48.520 € 720.000 € 
Alemanha     
Valor por envio a 275 €   
Número de envios (nos três anos) 72 €   
Total custos envio de Amostras 19.800 €   
Custo por deslocação comercial b 750 €   
Número de deslocações (nos três anos) 36   
Total custos de deslocações 27.000 €   

Total 46.000 € 360.000 € 
Reino Unido     
Valor por envio a 230 €   
Número de envios (nos três anos) 72 €   
Total custos envio de Amostras 16.560 €   
Custo por deslocação comercial b 600 €   
Número de deslocações (nos três anos) 36    
Total custos de deslocações 21.600 €   

Total 38.160 € 900.000 € 
      
Total  216.100 € 8.100.000 € 
 

Fonte: Empresa AirSeaLopes (envio de amostras); Ryanair; Easyjet; Julho 2010 

Nota: a) Valores médios de envios de amostras por transporte aéreo, para dois volumes com 

dimensão de 80 cm x 40 cm x 40 cm por envio, em gelo seco e peso de por volume de 10 kg. 

           b) Valores médios de viagem e estadia por pessoa, para permanência até 4 dias. 
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CONCLUSÃO 

 

Após analisar diferentes autores, teorias e estratégias utilizadas, assim como, o 

meio envolvente e a empresa, foi necessário definir estratégias para orientar a actuação 

futura da organização. 

A formulação da estratégia empresarial deve ter sempre início numa visão 

comercial, sendo primeiro determinados quais os produtos a vender a que segmentos de 

mercado, seguido de estratégias de marca para a fidelização e interligação com os 

clientes. O acompanhamento dinâmico das necessidades dos clientes e das novas 

iniciativas da concorrência induz o lançamento de novos produtos ou a entrada em 

novos mercados, de que resulta um permanente reforço da adequação estratégica da 

organização. 

O sucesso e a eficácia de uma empresa depende, fundamentalmente da sua 

capacidade de definição estratégica. 

A estratégia é a forma, o sentido, a orientação, a organização, a reunião e o 

equilíbrio de recursos e meios que permitam realizar e alcançar os objectivos 

fundamentais, estratégicos, com a maior eficácia, i.é, com a maximização de resultados 

e a minimização de meios envolvidos. 

Foi nesta perspectiva que elaborei estratégias, baseado em dados e factos reais. 

Quanto à questão, base deste trabalho, a Panike, pode tornar-se uma empresa 

global, com as estratégias apresentadas ao logo deste trabalho, onde a abordagem dos 

diferentes mercados deverá obedecer a um rigor criterioso do equilíbrio dos seus 

recursos e esforços, assim como, uma aposta constante no desenvolvimento de novos 

produtos, inovadores que não existam no mercado, para que a marca possa estar 

associada a característica inovadoras e de qualidade, o que permitirá uma mais fácil 

introdução de novos produtos em diferentes mercados e em novos segmentos de 

mercado. 
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ANEXOS 1 

 

INFORMAÇÃO DOS MERCADOS 

 

Espanha 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009a 2010b 2011b 2012b 

População  Milhões 45,2 45,5 45,8 45,9 46,1 46,3 

PIB a preços de mercado 109 EUR 1.440,80 1.600,10 1.464,30 1.327,10 1.285,50 1.309,30 

PIB per capita USD 31.923 35.158 32.005 28.899 27.867 28.267 

Crescimento real do PIB % 3,6 0,9 -3,7c -0,4 0,6 1 

Consumo privado Var. % 3,6 -0,6 -4,9 0,2 0,8 1,2 

Consumo público Var. % 5,5 5,4 3,8 0,9 -1,3 -1,5 

Formação bruta de capital fixo Var. % 4,6 -4,4 -15,3 -6 -1 2,5 

Taxa de desemprego % 8,3 -11,4 18,8 c 19,8 19,9 17,5 

Taxa de inflação % 2,8 4,1 -0,8 c 1,1 0,9 1,3 

Dívida pública % do PIB 36,2 39,7 53,2 63,9 72,2 73,1 

Saldo do sector público % do PIB 1,9 -4,1 -11,2 -9,9 -7,8 -6,5 

Balança corrente 109 EUR -144,7 -156,4 -78,7 -58,6 -48,2 -43,1 

Balança corrente % do PIB -10 -9,8 -5,4 -4,4 -3,7 -3,3 
 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

            (b) Previsões 

            (c) Fonte oficial espanhola 
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Balança Comercial - Evolução 

 

(106 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009a 

Exportações 155.004,7 170.438,6 185.023,2 189.227,9 158.254,3 

Importações 232.954,5 262.687,2 285.038,3 283.387,8 208.483,6 

Saldo -77.949,8 -92.248,6 -100.015,1 -94.159,9 -50.182,5 

Coeficiente de cobertura (%) 66,5 64,9 64,9 66,8 75,9 

Posição no ranking mundial 

Exportador 17º 18º 17º 17º 16º 

Importado 12º 12º 11º 12º 13º 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores provisórios 

 

 

Fluxos Comerciais - Portugal e Espanha 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Como Importador 
Posição 1º 1º 1º 1º 1º 

% 27,6 28,4 28,7 27,9 26,9 

Como Exportador 
Posição 1º 1º 1º 1º 1º 

% 30,7 30,9 31,1 30,8 32,5 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

 

(106 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE em Espanha 25.020 30.802 64.264 73.293 15.030 

IDE de Espanha p/ Exterior 41.829 104.248 137.052 74.856 16.335 

Posição ranking mundial 

Como receptor 10º 10º 9º 6º 20º 

Como emissor 7º 4º 5º 7º 17º 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 
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Investimento Directo Estrangeiro (IDE) – Portugal em Espanha 

 

(103 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE português em Espanha 1.733.161 1.083.552 1.940.456 2.231.925 1.248.743 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

França 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009a 2010c 2011c 2012c 

População  Milhões 61,9b 62,3b 45,8 45,9 46,1 46,3 

PIB a preços de mercado 109 EUR 1.895 1.948 1.921 1.971 2.042 2.120 

PIB per capita USD 41.954b 46.013b 42.765b 42.130 44.161 47.381 

Crescimento real do PIB % 2,3 0,3 -2,2 1,4 1,3 1,7 

Consumo privado Var. % 2,4 1,0 0,9 1,0 1,5 2,1 

Consumo público Var. % 1,5 1,1 1,6 1,8 1,4 1,3 

Formação bruta de capital fixo Var. % 6,5 0,4 -6,9 -2,3 1,7 2,8 

Taxa de desemprego % 8,3 7,9 9,4 10,4 10,0 9,6 

Taxa de inflação % 1,6 3,2 0,1 1,4 1,8 2,0 

Dívida pública % do PIB 63,8 68,1 73,3b 85,4 89,9 93,0 

Saldo do sector público % do PIB -2,7 -3,4 -7,9 -8,6 -8,0 -6,9 

Balança corrente 109 EUR -26,6 64,2 -56,1 -61,6 -67,3 -76,5 

Balança corrente % do PIB -1,0 -2,2 -2,1 -2,3 -2,4 -2,5 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

            (b) Estimativas 

            (c) Previsões 
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Balança Comercial - Evolução 

 

(109 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009a 

Exportações a 439,5 484,8 547,4 605,2 472,7 

Importações a 467,3 522,9 603,4 692,1 538,9 

Saldo -27,8 -38,1 -55,9 -86,9 -66,2 

Coeficiente de cobertura (%) 94,1 92,7 90,7 87,4 87,7 

Posição no ranking mundial b 

Exportador 5º 5º 5º 6º 6º 

Importado 6º 6º 6º 5º 5º 

 

Fonte:  AICEP Portugal Global, 2010 

            

 

Fluxos Comerciais - Portugal e França 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Como Importador 
Posição 2º 3º 3º 3º 3º 

% 13,7 12,4 12,6 11,7 12,3 

Como Exportador 
Posição 3º 3º 3º 3º 3º 

% 8,7 8,4 8,7 8,3 8,7 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

 

(106 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE em França 32.560 81.063 78.154 157.973 117.510 

IDE de França p/ Exterior 56.735 120.971 121.371 224.652 220.046 

Posição ranking mundial 

Como receptor 7º 3º 3º 3º 2º 

Como emissor 4º 2º 3º 3º 2º 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 
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Investimento Directo Estrangeiro (IDE) – Portugal em França 

 

(106 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE português em Espanha 142.294 74.413 101.672 347.831 112.988 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

Bélgica 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009b 2010c 2011c 

População  Milhões 10,6b 10,6 10,6 10,6 10,6 

PIB a preços de mercado 109 EUR 334,9 343,9a 325,7 331,8 343,3 

PIB per capita USD 43,2b 47,7 40,7 43,2 45,7 

Crescimento real do PIB % 2,6 1,0 -4,5 -0,8 2,3 

Consumo privado Var. % 2,0 0,8 -1,7 -0,4 1,5 

Consumo público Var. % 2,3 2,1 2,3 2,1 2,2 

Formação bruta de capital fixo Var. % 6,1 5,1 -5,8 -0,2 1,2 

Taxa de desemprego % 7,5 7,0 7,9 8,6 7,7 

Taxa de inflação % 1,8 4,5 0,5 0,9 1,6 

Dívida pública % do PIB 83,9 89,1 98,6 104,1 103,5 

Saldo do sector público % do PIB -0,3 -1,2 -5,8 -6,1 -4,1 

Balança corrente 109 EUR 1,7 -2,5 -4,5 -5,1 -3,2 

Balança corrente % do PIB 1,37 1,47 1,33 1,39 1,42 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

             (b) Estimativas 

              (c) Previsões 
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Países Baixos 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009b 2010c 2011c 2012c 

População  Milhões 16,4b 16,4b 16,5 16,5 16,6 16,6 

PIB a preços de mercado 109 EUR 568,7 595,9 574,4 587,3 604,0 627,5 

PIB per capita USD 47.579b 53.394b 48.652 50.528 50.941 53.649 

Crescimento real do PIB % 3.6 2,0 -4,0 0,7 1,0 1,2 

Consumo privado Var. % 1,7 1,3 -2,6 0,0 0,5 0,7 

Consumo público Var. % 3,7 2,0 2,9 1,3 0,6 0,1 

Formação bruta de capital fixo Var. % 4,8 4,9 -11,9 -2,5 1,0 1,9 

Taxa de desemprego % 3,2 2,8 3,4 4,4 4,4 3,8 

Taxa de inflação % 1,6 2,2 1,0 0,8 1,0 1,3 

Dívida pública % do PIB 44,8 58,2 62,0 66,4 69,9 71,8 

Saldo do sector público % do PIB 0,4 1,1 -5,1 -6,0 -5,3 -4,6 

Balança corrente 109 EUR 8,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 

Balança corrente % do PIB 8,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

            (b) Previsões 

            (c) Previsões 
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Polónia 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009b 2010c 2011c 2012c 

População  Milhões 38,1 38,1 38,2 38,1 38,1 38,1 

PIB a preços de mercado 109 USD 425,1 528,3 429,9 483,6 524,4 575,9 

PIB per capita USD 11.150 13.860 11.260 12.690 13.770 15.13 

Crescimento real do PIB % 6,8c 5,0c 1,7c 2,6 3,1 3,7 

Consumo privado Var. % 4,9 5,9 2,3 1,0 2,3 3,0 

Consumo público Var. % 3,7 7,5 1,2 1,0 1,4 0,5 

Formação bruta de capital fixo Var. % 17,6 8,2 -0,3 4,5 5,7 4,6 

Taxa de desemprego % 9,6 7,1 8,2 10,0 9,0 7,9 

Taxa de inflação % 2,8 2,4 3,1 2,9 2,8 2,7 

Dívida pública % do PIB 46,0 40,5b 50,5b 46,8c 45,7c 43,8c 

Saldo do sector público % do PIB -1,9 -3,9 -7,2 -6,5 -5,6 -3,8 

Balança corrente 109 USD -20,3 -26,8 -7,2 -14,3 -16,3 -19,3 

Balança corrente % do PIB -4,8 -5,1 -1,7 -3,0 -3,1 -3,3 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

            (b) Previsões 

            (c) Previsões 

 

 

Balança Comercial - Evolução 

 

(109 USD) 2005a 2006a 2007a 2008a 2009a 

Exportações 96,5 117,4 145,3 178,7 139,5 

Importações 99,2 124,5 162,4 204,7 144,3 

Saldo -2,8 -7,0 -17,1 -26,0 -4,8 

Coeficiente de cobertura (%) 97,3 94,3 89,5 87,3 96,7 

Posição no ranking mundial 

Exportador 30a 29a 28a 29a n.d. 

Importado 26a 26a 20a 19a n.d. 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores actuais 
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             n.d. não disponível 

Fluxos Comerciais - Portugal e Polónia 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Como Importador 
Posição 16º 17º 16º 15º 13º 

% 0,58 0,67 0,71 0,78 0,84 

Como Exportador 
Posição 31º 26º 33º 33º 21º 

% 0,50 0,60 0,43 0,48 0,60 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

 

(106 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009a 

IDE na Polónia 10.249 19.591 22.612 16.533 11.700 

IDE da Polónia p/ Exterior 3.399 8.875 4.748 3.582 3.300 

Posição ranking mundial 

Como receptor 21º 19º 22º 24º n.d. 

Como emissor 32º 27º 39º 34º n.d. 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Estimativa 

             n.d. não disponível 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) – Portugal na Polónia 

 

(103 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE português na Polónia 118.295 388.342 226.814 179.923 79.796 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 
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Reino Unido 

 

Indicadores Macroeconómicos 

 

  Unidade 2007a 2008a 2009a 2010c 2011c 2012c 

População  Milhões 61,0 61,4 61,8b 62,2 62,6 63,1 

PIB a preços de mercado 109 USD 2.800 2.683 2.185 2.224 2.343 2.499 

PIB per capita USD 45.923 49.704 35.356b 35.743 37.391 39.626 

Crescimento real do PIB % 2,6 0,5 -4,9 0,8 1,1 1,3 

Consumo privado Var. % 2,1 0,9 -3,2 -0,4 0,5 0,9 

Consumo público Var. % 1,2 2,6 2,2 1,9 -1,5 2,1 

Formação bruta de capital fixo Var. % 7,8 -3,5 -14,9 -4 1,4 2,4 

Taxa de desemprego % 5,3 5,6 7,6 8,3 8,9 9 

Taxa de inflação % 2,3 3,6 2,2 2,8 2,6 3,3 

Dívida pública % do PIB -2,7 -4,8 -11,3 -12 10,5 -9,2 

Saldo do sector público % do PIB -2,7 -4,8 -11,3 -12 -10,5 -9,2 

Balança corrente 109 USD -74,7 -39,9 -32,7b -24,8 -16 4,1 

Balança corrente % do PIB -2,7 -1,5 -1,3b -1 -0,5 0,2 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Valores efectivos 

            (b) Previsões 

            (c) Fonte oficial espanhola 

 

 

Balança Comercial - Evolução 

 

(109 USD) 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportações 384,3 447,6 442,3 467,3 357,3 

Importações 509 588,2 622 641,3 486 

Saldo -124,7 140,7 -179,7 -173,9 -128,8 

Coeficiente de cobertura (%) 75,5 76,1 71,1 72,9 73,5 

Posição no ranking mundial 

Exportador 7º 7º 8º 10º 10º 

Importado 5º 5º 4º 6º 6º 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 
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Fluxos Comerciais - Portugal e Reino Unido 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Como Importador 
Posição 4º 4º 4º 5º 5º 

% 8,6 7,1 6,0 5,5 5,6 

Como Exportador 
Posição 6º 6º 6º 6º 6º 

% 4,4 4,3 3,5 3,2 3,3 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) 

 

(106 Eur) 2004 2005 2006 2007 2008 

IDE no Reino Unido 55.963 176.006 156.186 183.386 96.399 

IDE do R.U.  p/ Exterior 91.019 80.833 86.271 275.482 111.411 

Posição ranking mundial 

Como receptor 3º 1º 2º 2º 4º. 

Como emissor 2º 3º 5º 2º 5º 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 

Notas: (a) Estimativa 

 

 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) – Portugal no Reino Unido 

 

(103 Eur) 2005 2006 2007 2008 2009 

IDE português no R.U. 141.616 252.820 586.488 504.88 88.050 

 

Fonte: AICEP Portugal Global, 2010 
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ANEXOS 2 

 

VALORES DOS TRANSPORTES  

 

País Valor de Transporte (Euros) 

Espanha 900 

França 1.900 

Bélgica 1.950 

Países Baixos (Holanda) 2.100 

Polónia 2.600 

Alemanha 1.950 

Reino Unido 2.485 

 

Fonte: Empresas – GEFCO; RACH – Transitários, Lda e SDF Portugal; Junho 2010 

Notas: Valores para transporte terrestre, em camião completo em REFFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


