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Resumo 

Actualmente o fenómeno da Globalização, manifesta-se em quase todo o mundo, daí as 

empresas nacionais depararem-se com a concorrência global. Em articulação com uma 

internacionalização em franca expansão, as feiras internacionais poderão tornar-se a base da 

orientação global das empresas (contacto com a concorrência, acompanhamento das novas 

tendências, conhecimento do mercado, etc.). No caso das empresas exportadoras o facto de 

participarem em certames no estrangeiro representa um dos meios de aproximação e 

introdução nos mercados externos.  

Existe um vasto corpo de estudos relativos à performance das empresas em feiras 

contudo encontrou-se pouca concordância relativamente ao modo de como a performance 

numa feira deverá ser analisada. Duas grandes áreas na avaliação das feiras internacionais 

foram identificadas: os resultados comerciais com a feira e os resultados estratégicos 

obtidos na participação num certame internacional. Nesse sentido, considera-se pertinente 

um estudo que debruce o contributo das feiras internacionais, nomeadamente no 

desempenho exportador das empresas participantes.  

A nível empírico, este estudo aferiu a percepção dos representantes comerciais das 

empresas acerca do contributo das feiras, através da realização de um questionário relativo 

a 3 feiras internacionais em 2007. Os resultados revelam que as informações obtidas sobre 

o mercado, nomeadamente a identificação de oportunidades de negócio e a oportunidade 

para efectuar pesquisa de mercado são factores estatisticamente significativos e contribuem 

positivamente para a percepção obtida. Os resultados demonstram ainda que a presença na 

feira é uma oportunidade das empresas aumentarem o volume de negócios no mercado 

visitado. Um outro dado importante observado foi o facto de factores como a dimensão da 

empresa, a sua intensidade de exportação e o financiamento público da participação na 

feira, tendem a afectar o modo de como as empresas avaliam o contributo das feiras. 

 

  

Palavras-chave: Programas de Promoção das Exportações; Feiras Internacionais; 

Expositores; Visitantes; Performance Exportadora; Internacionalização. 
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Abstract 

Today the Globalization phenomenon is manifested in almost all the world, hence 

domestic companies are facing global competition from imported products. Although it is 

arguable the positive or negative contribute of this phenomenon in all its perspectives, it 

becomes clear that it is something that is increasing and irreversible.  

In conjunction with a rapidly growing internationalization, international exhibitions 

can become the basis for the overall direction of companies by providing contact with the 

competition, market knowledge and monitoring emerging trends. 

Regarding exporting companies, the fact that they participate in exhibitions abroad 

represents one of the means of approach and entry into foreign markets. 

There is a large body of studies on companies‟ performance in exhibitions yet there 

is little consensus regarding the way performance should be assessed in an exhibition. Two 

major areas in the assessment of international exhibitions were identified: business results 

and strategic results obtained by participating in an international exhibition. In this sense, it 

is pertinent a study that focus on the contribution of international exhibitions, namely in the 

export performance of participating companies. 

At an empirical level this study measured the perception of business representatives 

of companies about the contribution of exhibitions, by conducting a questionnaire on three 

international exhibitions in 2007. Results show that the information obtained about the 

market, namely the identification of business opportunities and the opportunity to conduct 

market research are statistically significant factors which positively contribute to the 

perception obtained. Results also demonstrate that the presence at an exhibition is an 

opportunity for companies to increase the turnover in the visited market. Another important 

fact observed was that factors such as companies‟ size, exportation intensity and public 

financing for participating in the exhibition tend to affect the way companies assess 

international exhibitions‟ performance. 

 

Keywords: Export promotion programs; international exhibitions; exhibitors; 

visitors; export performance; internationalization. 
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Introdução 

Segundo Reid (1980) entre os vários programas de promoção das exportações, os 

mais preteridos são aqueles que oferecem maior conhecimento empírico relativamente aos 

mercados internacionais. 

Um destes programas são as missões comerciais que possuem o objectivo de 

encorajar as empresas a entrarem nos mercados internacionais, quando a experiência num 

determinado mercado ainda é limitada. Um outro programa bastante recorrente entre as 

empresas são as feiras internacionais. Os objectivos destas possuem o intuito de 

impulsionar, expandir e dar notoriedade às empresas participantes num determinado 

mercado já delineado. (Seringhaus e Rosson, 1990). 

Segundo Wilkinson et al. (2006) entre os vários programas de promoção das 

exportações, as feiras internacionais e as missões comerciais conduzem a níveis mais 

elevados de desempenho das exportações das empresas, já que permitem aos empresários 

adquirirem informação mais rapidamente, sobre as condições legais de entrada nos 

mercados externos, bem como o acesso a vários processos de exportação. 

A maioria das empresas são incapazes ou não pretendem agir de forma incisiva nas 

vendas de exportação devido à sua falta de experiência, competências organizacionais 

limitadas ou outras barreiras reais e percebidas à internacionalização das empresas. Os 

programas de promoção das exportações são fornecidos pelos governos, associações e 

outras organizações de forma a ajudar as empresas, especialmente pequenas e médias 

empresas (PME `s) para superar essas limitações (Wheeler, 1990). 

De acordo com Seringhaus (1990) as consequências dos programas de promoção 

das exportações a nível da empresa têm recebido atenção limitada. Ao mesmo tempo, a 

análise desses programas têm vindo a aumentar, uma vez que os governos fazem grandes 

investimentos. Por exemplo, os Estados Unidos gastaram cerca de US $ 3,6 bilhões em 

1995 nos seus programas de promoção comercial, e representam um dos maiores 

gastadores nos países desenvolvidos (Brown,1995). O objectivo do estudo proposto 

pretende investigar o contributo dos programas de promoção das exportações, 

nomeadamente a participação em feiras internacionais, no desenvolvimento e reforço das 
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estratégias de exportação das empresas participantes. Especificamente, este estudo pretende 

analisar a performance exportadora das empresas que usufruíram dos programas de 

assistência à exportação. De forma a tornar possível a investigação, serão analisados 

resultados económicos e resultados estratégicos obtidos com a participação numa 

determinada feira internacional.  

As empresas participantes nos vários programas de promoção das exportações são 

subsidiadas com financiamentos públicos, uma vez que permite às empresas reduzir os 

custos que as operações de exportação acarretam, bem como permite diminuir o 

investimento necessário para adquirir conhecimento e experiência sobre os mercados 

internacionais e o processo de exportação (Gençturk e Kotabe, 2001). 

As empresas que participam nestes programas, possuem graus de 

internacionalização e níveis de envolvimento internacional distintos, daí considerar-se 

pertinente, as empresas estarem segmentadas de acordo com o seu patamar de 

internacionalização já que possuem necessidades diferentes (Czinkota, 1996). 

  Segundo o nosso melhor conhecimento, parecem não existir estudos para o caso 

português que analisem o contributo das feiras internacionais a nível de ganhos ou perdas 

de performance exportadora para as empresas participantes. Deste modo pretende-se 

investigar se a participação nas feiras internacionais trazem resultados práticos e 

operacionais atendendo aos objectivos internacionais delineados por cada empresa. 

Pretende-se ainda abordar o impacto das Feiras Internacionais no envolvimento e 

penetração nos mercados externos, na promoção internacional da empresa, na aquisição de 

conhecimento sobre os mercados externos e empresas internacionais, bem como na 

melhoria do volume de vendas de exportação num determinado mercado específico. 

De forma a acrescentar evidência empírica ao presente estudo, a investigação tem como 

ponto de partida a análise dos Programas de Promoção das exportações. De seguida 

analisa-se a literatura que aborda a temática das feiras internacionais, performance 

exportadora, bem como os modelos da sua medição. Finalizamos o presente documento 

com os resultados da metodologia adoptada na investigação empírica. 
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Capítulo 1. O contributo das feiras internacionais: Uma 

síntese da literatura 

 
1.1. Programas de Promoção das Exportações  

 

Do ponto de vista empresarial, a entrada no mercado internacional é fundamental 

para aumentar a competitividade e diminuir a dependência do mercado doméstico. Para 

responder a esse desafio, as empresas que se querem manter competitivas necessitam de 

vender no exterior para aumentarem o volume de vendas, obterem economias de escala, e 

então conseguirem produzir a custos mais baixos, oferecendo produtos de maior qualidade 

a preços mais competitivos (Bertrand, 1994). 

De acordo com a complexidade do mercado internacional, o papel das instituições 

de promoção das exportações torna-se vital para a redução das barreiras de entrada 

enfrentadas, principalmente, por pequenas e médias empresas. 

Czinkota (2002) argumenta que os governos devem liderar os esforços para ajudar 

as empresas a perceberem que estão preparados para educar e preparar as empresas 

nacionais a exportarem. Muitos executivos não iniciam actividades de exportação devido à 

sua incerteza sobre vários elementos, tais como taxas de câmbio variáveis, distâncias 

culturais, novas regulamentações governamentais, novos sistemas jurídicos e financeiros 

entre outros aspectos. Os governos encontram-se bem posicionados para auxiliarem as 

empresas a superarem os fracassos de tais informações. 

Muitas empresas são incapazes ou não querem agir de forma incisiva no mercado 

externo devido à sua falta de experiência, recursos limitados ou outros obstáculos reais ou 

percebidos. Os Programas de Promoção das Exportações são fornecidos pelos governos, 

associações e outras organizações para ajudarem as empresas, especialmente pequenas e 

médias empresas, para superarem essas limitações (Wheeler, 1990). 

O objectivo dos programas de promoção das exportações, além das tentativas de 

penetração nos mercados, incide nos ganhos de performance exportadora das empresas, 

tentando desenvolver recursos, capacidades, estratégias e a competitividade global das 

empresas envolvidas. Um dos objectivos dos programas de promoção das exportações 
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consiste em auxiliar os potenciais exportadores a encontrarem mercados para os seus 

produtos, bem como proporcionar-lhes uma melhor compreensão dos produtos exigidos nos 

diferentes mercados de exportação. 

 Segundo Lederman et al (2007) os serviços oferecidos pelos Programas de 

promoção das exportações podem dividir-se em quatro grandes categorias: 1) construção da 

imagem do país (publicidade e eventos promocionais); 2) serviços de apoio à exportação 

(formação, assistência técnica, capacitação, incluindo informações sobre financiamento no 

comércio exterior, logística, alfândega, embalagem/rotulagem e preços); 3) Marketing 

(participação em feiras internacionais e participação em missões empresariais); 4) pesquisa 

de mercado e publicações (informações do mercado e bases de dados dos principais 

distribuidores e importadores do mercado). 

De acordo com Czinkota (2002) os governos deverão auxiliar financeiramente as 

empresas na sua promoção internacional e percepcionar quais os entraves para as empresas 

não iniciarem a sua actividade exportadora. Hausmann e Rodrik (2003) referem que a 

justificação económica para o envolvimento do governo na promoção das exportações 

baseia-se na teoria da informação assimétrica e falhas do mercado. Existem importantes 

externalidades associadas à recolha de informações sobre o mercado estrangeiro 

relacionadas com as preferências do consumidor, oportunidades de negócio, qualidade e 

requisitos técnicos, entre outros aspectos. As pequenas empresas isoladamente não 

conseguem obter informações válidas sobre o mercado estrangeiro, já para não mencionar 

os custos de investimento na tentativa de penetrar num determinado mercado estrangeiro e 

a incerteza associada à negociação e legislação em mercados globais. 

A literatura empírica que analisou mais de perto a eficácia dos programas de  

promoção das exportações concentrou-se em agências nos países desenvolvidos, 

particularmente nos Estados Unidos da América, utilizando duas grandes abordagens. Uma 

incidiu sobretudo sobre quais os programas que utilizaram e consequente benefícios e a 

outra sobre o sucesso que têm obtido com as suas exportações.  

Segundo Spence (2003) os programas de promoção das exportações são utilizados, 

pelos países em desenvolvimento, como mecanismo de desenvolvimento económico, e 

pelos países industrializados, como meio de reforçar a competitividade individual das 
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empresas. Seringhaus (1986) refere que os programas de promoção das exportações são um 

conjunto de medidas públicas que visam o aumento das exportações e pretendem ser 

desenvolvidas numa lógica da empresa e indústria. Um outro importante objectivo dos 

programas de promoção das exportações consiste em melhorar a performance exportadora 

através da melhoria das capacidades das empresas, recursos e estratégias e da sua 

competitividade global (Czinkota, 1996). 

Relativamente à necessidade de quantificação dos impactos dos programas de promoção 

das exportações nas empresas não existe consenso entre os investigadores do modo como 

deverá ser abordado. Dificuldades metodológicas de medição levaram a maioria dos 

investigadores a utilizarem variáveis diversas para avaliar os programas de promoção das 

exportações (Diamantoupolos et al., 1993) 

Uma linha de investigação centrou-se na medição da percepção dos empresários no 

uso dos programas de promoção das exportações como indicador do seu sucesso (Pahud 

and Gent, 1991). Apesar da percepção da utilidade dos programas possa ser pertinente, 

estas medidas são subjectivas e não permitem a aferição de um resultado operacional, 

estratégico e financeiro credível. Em primeiro lugar, a percepção não leva necessariamente 

à aplicação. Em segundo lugar, a percepção avalia a eficácia da comunicação do programa, 

não necessariamente a contribuição do próprio programa. Na verdade, a percepção desses 

programas tem se mostrado um indicador pobre de desempenho (Marandu, 1995). Além 

disso, o uso de programas, por si só não dá nenhuma indicação sobre a eficácia desses 

programas para alcançar os resultados pretendidos. 

Os estudos no que concerne à percepção sobre os programas governamentais de 

promoção das exportações são úteis, visto que fornecem informações valiosas, contudo não 

podem ser considerados estudos de impacto (Diamantopoulos et al., 1991). As empresas 

podem dar altas classificações aos programas que na verdade não têm qualquer influência 

na sua posição de exportação e de competitividade. Por exemplo, Crick e Czinkota (1995) 

encontraram diferenças significativas entre os programas solicitados pelos exportadores e 

os tipos de programas que foram necessários para torná-las mais competitivas do ponto de 

vista dos seus clientes. Além disso, Marandu (1995) não encontrou nenhuma relação entre a 

satisfação com os serviços e intensidade de exportação.  



 6  
 

Alguns estudos têm tentado avaliar o efeito dos programas de promoção das 

exportações no desempenho de vendas de exportação directamente. Seringhaus (1986) não 

encontrou nenhuma relação entre o uso de um tipo de ajuda à exportação (missões 

comerciais) e duas medidas de desempenho (a intensidade de exportação e recepção de 

encomendas de clientes). Contudo verificou-se o contributo das missões comerciais no 

rápido estabelecimento de contactos externos e uma melhor organização nas abordagens 

internacionais das empresas. Reid (1984) foi capaz de estabelecer a eficácia do uso do 

programa de promoção de exportação no estímulo de expansão no mercado externo. De 

acordo com Seringhaus (1986) a eficácia do programa não deve e talvez não possa ser 

medido exclusivamente em termos de volume de vendas de exportação. 

Tal como referido anteriormente o programa de promoção das exportações que será 

analisado nesta investigação são as feiras internacionais, uma vez que é o mais pretendido 

pelas empresas. As feiras internacionais são promovidas e organizadas por entidades 

governamentais, mas também por associações industriais ou empresariais, câmaras de 

comércio e outras entidades privadas ou semi-privadas (Lederman et al., 2006). 

 As empresas nas feiras internacionais adquirem experiência com a cultura dos 

países estrangeiros através do contacto directo com empresários locais e representantes do 

governo, o que lhes permite aumentar o conhecimento do mercado (Young, 1995). As 

feiras internacionais encontram-se em sintonia com o perfil dos empresários presentes, uma 

vez que facilita a aquisição de conhecimentos específicos no mercado através de meios 

informais, favorecendo uma abordagem mais informal. Esta abordagem parece ser preterida 

pelas PME`S, em oposição a uma abordagem mais sistemática (Carson e Coviello, 1996). 

Quer a aquisição de conhecimento do mercado, quer a construção de redes internacionais 

são actividades relevantes para a expansão externa da empresa (Coviello e Munro, 1997). 

De acordo com Seringhaus e Meyer (1988) as feiras internacionais poderão tornar-se na 

ferramenta ideal para o incentivo à entrada nos mercados internacionais. 

A gestão e a análise do desempenho das feiras internacionais estão recebendo 

crescente atenção na literatura de marketing internacional. Expositores e visitantes 

reconhecem que as feiras internacionais são uma importante ferramenta de marketing que 
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podem influenciar substancialmente a capacidade da empresa em competir e ter sucesso no 

mundo empresarial global. (Seringhaus, 1998) 

A importância das feiras internacionais como meio de promoção tem sido bem 

documentada nos E.U.A e Europa em termos de participação na feira e níveis de despesa 

apresentados. (Seringhaus e Rosson, 1994).  

Shipley et al. (1993) identificaram treze razões para uma empresa estar presente 

numa feira internacional. Sete destas razões encontram-se directamente relacionadas com 

as vendas e as restantes seis representam as actividades não económicas da empresa 

(relações publicas, reputação da empresa e conhecimento do mercado). A actividade de 

venda foi categorizada como a mais pertinente nos vários estudos relativos à participação 

numa feira internacional . (Shipley et al., 1993). Contudo apenas alguns estudos abordaram 

a eficácia da participação da feira (Sashi e Perretty, 1992). 

Rosson e Seringhaus (1991), constataram no seu estudo que 49% das empresas das 

empresas Canadianas participantes em feiras internacionais não geraram receitas suficientes 

para pagarem os custos da sua presença num espaço de um ano. Ainda um dado pertinente 

no estudo foi o facto de 10% da amostra não conseguir gerar receitas suficientes para cobrir 

os custos de participação. 

Como podemos verificar torna-se pertinente medir o contributo das feiras 

internacionais a nível interno da empresa, nomeadamente a nível de ganhos de desempenho 

exportador, possibilitando posteriormente aferir o real impacto económico, comercial e 

estratégico da feira internacional nas empresas participantes. 

 

1.2. Feiras internacionais 

 

De acordo com a definição de Viegas (2000) uma feira é o ponto de encontro onde 

se reúne, habitualmente em data fixa e periodicidade regular, no mesmo espaço físico a 

oferta (expositores) e a procura (visitantes), funcionando como uma economia em escala 

reduzida. O principal objectivo de uma feira é a criação de negócios entre os expositores e 

visitantes profissionais. 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=AFD3C0CCF8DCF89837CB1EED76DA9ADF?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0360250505.html#idb92
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=AFD3C0CCF8DCF89837CB1EED76DA9ADF?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0360250505.html#idb95
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=AFD3C0CCF8DCF89837CB1EED76DA9ADF?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0360250505.html#idb95
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=AFD3C0CCF8DCF89837CB1EED76DA9ADF?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0360250505.html#idb90
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=AFD3C0CCF8DCF89837CB1EED76DA9ADF?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0360250505.html#idb88
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 Da interacção entre ambos surgem oportunidades: para o visitante - de aprender 

algo de novo ou estabelecer novos contactos; para o expositor - de gerar venda, obter 

contactos, introduzir e promover novos produtos/serviços, fidelizar clientes, contactar com 

a concorrência, reforçar a imagem institucional ou aumentar a notoriedade da empresa. 

Ao longo da história, as feiras têm contribuído de forma notável para o 

desenvolvimento do comércio. A actividade comercial em forma de bazar, constituindo-se 

como centro de trocas, remonta aos tempos bíblicos onde as trocas de mercadorias se 

efectuavam em posições estratégicas, portos ou rotas das caravanas. Mais tarde na época 

romana, a moeda foi introduzida como valor de trocas assim, foi reforçado o papel das 

transacções nas feiras. A partir de meados do século dezanove, as feiras assumem um papel 

novo reflectindo igualmente o desenvolvimento tecnológico da indústria. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, as grandes feiras que surgiram constituíram-se como locais 

privilegiados para apresentação das últimas novidades na indústria. As feiras devem acima 

de tudo responder à necessidade da economia e não à vontade do organizador, ao longo dos 

séculos, o conceito de feira é muito mais do que um espaço para vender produtos 

(Sarmento; 1997). 

Uma empresa poderá possuir um óptimo produto, com preço competitivo contudo 

se o seu público-alvo não o souber nem tiverem essa percepção, as hipóteses de sucesso são 

reduzidas. Segundo Lendrevie (1993) não é suficiente fazer um bom produto sem o dar a 

conhecer e sem o valorizar. Deste modo, de forma a ter sucesso é necessário alcançar e 

persuadir o mercado comunicando. 

As campanhas de promoção, feiras, exposições são uma ferramenta para dar a 

conhecer o produto/serviço aos potenciais clientes. Neste sentido faz parte da estratégia de 

internacionalização das empresas o desenvolvimento de programas de promoção dos 

produtos adaptados ao mercado e públicos-alvo. Neste sentido, a tabela 1 indica os 

principais estudos referentes à avaliação das feiras internacionais. 

Os estudos relativos a feiras focam-se maioritariamente na forma como visitantes e 

expositores percepcionaram a sua utilidade, num âmbito muito qualitativo. Este estudo 

pretende focalizar a área de análise para a avaliação das feiras na performance individual 
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dos expositores. Deste modo a tabela 2 evidencia a principal bibliografia referente às 

medidas de performance utilizadas na avaliação das feiras. 

Tabela 1: Revisão da Literatura referente à avaliação de Feiras 

Ênfase Perspectiva dos expositores Perspectiva dos visitantes 

 

 

 

Objectivo das Feiras 

Greipl and Singer (1980); Bonoma (1983); 

Barczyk, Glisan, & Lesch (1989); Bello & 
Barcrak (1990) 

Rosson and Seringhaus (1991) 

Shoham (1992) 

O'Hara, Palumbo, &. Herbig (1993) 

Shipley & Wong (1993) 

Sharland and Balogh (1996) 
Herbig, et al. (1996a; 1996b) 

Herbig, O'Hara, & Palumbo (1998) 

Blythe (2002) 
Kirchgeorg et al. (2005) 

Blythe (2002) 

Smith, Hama, & Smith (2003) 
Meffert (2005) 

Kirchgeorg et al. (2005) 

 

Decisão de participar nas Feiras 

Cunningham & White (1974) 

Lilien (1983) 
Rothschild (1987) 

Morris (1988) 

Solberg (1991) 

Bello (1992) 

Kijewski, et al.(1993) 
Bello and Lohtia (1993) 

Munuera and Ruiz (1993) 

Godar & O'Connor (2001) 

 

Selecção da Feira 

Faria and Dickinson (1985) 
Bello and Barczak (1990) 

 

 

 

Técnicas de vendas nas Feiras 

Bello and Barksdale (1988) 

Chonko et al. (1994) 

Tanner (1994) 
Tanner and Chonko (1995) 

Poorani (1996) 
Smith & Smith (1999) 

Tanner Jr. (2002) 

Smith, Gopalakrishna, & Smith (2004) 
Kirchgeorg et al. (2005) 

Weinstein (2006) 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de performance e 

eficiência nas Feiras 

Carmen (1968) 

Banting and Blenkhorn (1974) 
Cavanaugh (1976) 

Bellizzi and Lipps (1984) 

Kerin and Cron (1987) 
Barczak, Bello, & Wallac(1992) 

Gopalakrishna and Williams (1992) 

Sashi and Perretty (1992) 
Williams, Gopalakrishna, & Cox (1993) 

Herbig, O'Hara, & Palumbo (1994) 

Seringhaus & Rosson (1994) 
Gopalakrishna, Lilien, Williams, & 

Sequeria (1995) 

Gopalakrishna and Lilien (1995) 
Dekimpe et al (1997) 

Seringhaus & Rosson (1998) 

Blythe (1999) 
Shoham (1999) 

Hansen (1996; 1999; 2004) 
AUMA (2005) 

Baier & Deamboek (2005) 

Kirchgeorg et al. (2005) 
Li, L.Y. (2006) 

 

 
 

 

 
Blythe (1999) 

 

Smith, Hama, & Smith (2003) 
 

Kirchgeorg et al. (2005) 

 
Li, L.Y. (2006) 
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Tabela 2: Medidas de Performance usadas na literatura referente à Avaliação de Feiras 

Medidas de Performance Autores 

Actividades de venda: 

 Introdução de novos produtos 

 Vendendo na feira 

 Testes de novos produtos 

Outras  actividades: 

 Identificar novas perspectivas  

  Reforço fidelização de clientes  

 Reforço da imagem corporativa 

 Aquisição de informações competitiva 

 

 

 

 

Kerin and Cron (1987) 

Eficiência na atracção de visitantes: 

 Proporção do público-alvo atraído para o stand 

individual 

Eficiência nos contactos: 

 Proporção dos visitantes no stand individual 

 

Williams, Gopalakrishna 

and Cox (1993) 

Gopalakrishna & Lilien 

(1995) 

(Gopalakrishna et al., 1995) 

Eficiência na atracção do público-alvo: 

 Proporção do público-alvo (com base na 

categorias de produtos), que visitaram o stand 

para conversar ou recolher informações) 

 

 

Dekimpe et al. (1997) 

Quantitativas e Qualitativas: 

 Impacto do marketing 

 Concretização de Objectivos 

 Vendas no espaço da feira (%) 

 Contactos (nº) 

 Vendas nos 12 meses posteriores 

 Contacto com visitantes pós feira (nº) 

 

 

 

 

Seringhaus and Rosson (1998) 

Modelos genéricos de performance da Feira: 

 Influências da empresa 

 Influências da envolvente externa 

 Selecção da feira 

 Gestão do stand individual 

 Performance da feira 

 

 

 

Shoham (1999) 

Resultados Económicos: 

 Actividades de vendas relacionadas com a 

participação na feira 

 Contactos comerciais 

Resultados Estratégicos: 

 Aquisição de informações globais sobre o 

mercado visitado 

 Projecção da empresa na feira 

 

 

 

Hansen (1999; 2004) 

 

Gopalakrishna & Williams (1992), Gopalakrishna & Lilien (1995) e 

Gopalakrishna et al. (1995) abordaram o desempenho das feiras internacionais a partir de 

uma perspectiva diferente. Os autores estudaram como participar numa feira eficazmente, 

criando um modelo quantificador do impacto da pré-promoção da feira, do espaço do stand, 
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do uso de técnicas de vendas e de conversação. Eles sugeriram um modelo de três fases que 

mede a relação entre o público-alvo que visitou o espaço da empresa na feira, a proporção 

de indivíduos atraídos ao stand e a proporção dos indivíduos atraídos ao stand que se 

tornaram clientes. 

Seringhaus & Rosson (1998) realizaram uma análise comparativa aos 

expositores tendo em conta a estratégia da empresa, experiência dos representantes 

comerciais e estratégias de atracção do visitante. Shoham (1999), na análise à performance 

das empresas nas feiras, desenvolveu um modelo de cinco dimensões, incorporando 

influências ambientais, influências da empresa, a selecção da feira a participar, gestão do 

stand individual e vendas obtidas com a feira. 

Os estudos relativos ao desempenho das feiras são maioritariamente focados na 

perspectiva do expositor, nomeadamente na venda de mercadorias (Cunningham & White, 

1974), nos contactos obtidos no stand (Banting & Blenkhorn, 1974), nas vendas totais 

(Bonoma, 1983), na sensibilização para a adaptação de produtos (Bello, 1992), na 

recomendação estratégica aquando a apresentação de novos produtos (Barczak, Bello, e  

Wallace, 1992), e na motivação para a participação na feira (Shoham; 1999).  

Bonoma (1983) refere que a avaliação ao desempenho das empresas nas feiras deverá 

incluir além do cumprimento dos objectivos de vendas, itens intangíveis como a aquisição 

de informação sobre o mercado e sinergias entre expositores. 

Li (2006) aquando do seu estudo sobre o impacto das feiras nas empresas chinesas, 

evidenciou que a dimensão das empresas, o conhecimento prévio do mercado e o grau de 

desenvolvimento da sua promoção externa afectam positivamente a performance individual 

das empresas participantes. 

 

1.2.1 A importância das feiras internacionais no comércio internacional 

A participação em feiras internacionais possibilita análises exactas para determinar 

um potencial mercado, preços, capacidade da concorrência e os canais de distribuição e 

logística mais adequada. As feiras internacionais transmitem uma visão geral sobre a oferta 

actual, as empresas expositoras poderão identificar as necessidades principais do mercado, 

bem como os nichos de mercados com maior probabilidade de sucesso. 
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As feiras são um importante instrumento de marketing que permitem às empresas 

dar-se a conhecer, apresentar produtos/serviços novos, reforçar a sua imagem de marca e 

promover produtos, procurando simultaneamente rentabilizar ao máximo o investimento 

inerente. As feiras sectoriais tornaram-se o ponto de encontro entre os diversos sectores de 

actividade, possibilitando diálogo entre decisores, interessados e utilizadores (Viegas; 

2000). 

Segundo Sarmento (1997) a participação numa feira não deve ser considerada como 

um acto isolado, na medida em que a realidade está relacionada com todos os componentes 

do marketing-mix, sendo este o conjunto coerente de decisões relativas à política do 

produto, preço, distribuição e comunicação do produto. 

 Estudos recentes da associação alemã das feiras internacionais atribuem cerca de 

40% do montante global do B2B no crescimento da economia alemã, directamente à 

participação das empresas alemãs em feiras. Segundo um estudo levado a cabo pela 

Delloite & Touche Consulting Group junto de 6000 empresas americanas (expositoras ou 

não) concluiu-se que 75% dos visitantes compram efectivamente um ou mais produtos, 

como resultado da visita a uma feira. O estudo também evidenciou que as feiras são 

consideradas mais eficientes que a publicidade, o direct mail, as relações publicas e que 

outras componentes do marketing mix para a concretização dos objectivos de marketing, 

para introduzir novos produtos no mercado, para obter contactos ou para a obtenção de 

vendas. 

De acordo com Viegas (2000) a razão da elevada projecção das feiras reside no 

facto de se tratar de um meio privilegiado para a apresentação de produtos ou serviços a um 

grande número de clientes efectivos, potenciais clientes, utilizadores em geral e meios de 

comunicação num espaço de tempo reduzido. 

Uma feira prepara-se durante vários meses, decorre durante alguns dias e explora-se 

ao longo de vários anos (Framis; 2000). Daí a pertinência em concentrar os esforços no 

layout do stand, apostar em profissionalismo e em conformidade com os padrões de 

qualidade internacionalmente exigíveis, não esquecendo que corresponder às expectativas 

do público-alvo e articular-se de forma coerente com as decisões e objectivos relativos a 
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todos os componentes do marketing mix (produto; preço; distribuição e comunicação) 

(Lendrevie; 1993). 

Segundo Miller (1996) na feira podem obter-se mais contactos durante uma hora que 

durante um dia inteiro no terreno. Consequentemente numa feira é possível contactar-se 

com mais clientes efectivos e potenciais durante os cinco dias de realização de um certame 

do que durante dois meses de contactos no terreno. 

Hansen (2004) aquando da sua análise a estudos relativos à performance das 

empresas em feiras encontrou pouca concordância relativamente ao modo de como a 

performance numa feira deverá ser analisada. O autor distinguiu duas grandes áreas a serem 

observadas: os resultados comerciais com a feira e os resultados estratégicos aferentes à 

reunião de informação, projecção da imagem da empresa e o estabelecimento de contactos 

com visitantes. Neste seguimento, a secção seguinte debruçará a temática da performance, 

nomeadamente o desempenho exportador obtido com a participação em feiras. 

 

1.3. Performance Exportadora  

 

A definição de performance exportadora não é homogeneamente aceite, existindo 

dificuldades em construir uma teoria consistente. Relativamente aos artigos que abordam o 

tema, Shoham (1996) refere que performance exportadora é o resultado composto das 

vendas internacionais da empresa. Segundo o autor as definições de performance 

exportadora seguem normalmente as três sub-dimensões propostas por Madsen (1987), 

sendo elas: vendas, lucro e mudança. Ainda de acordo com o autor a relação entre essas 

sub-dimensões poderão oferecer diferentes visões de performance exportadora. 

A definição teórica de performance exportadora apresentada por Cavusgil e Zou 

(1994) refere que esta é determinada pela relação entre estratégia de marketing de 

exportação e os ambientes internos e externos à empresa. Performance exportadora é 

concebida como a realização de objectivos estratégicos, bem como de objectivos 

económicos. 

Zou e Taylor (1998) propõem que os três indicadores utilizados para medir a 

performance exportadora estão associados aos resultados financeiros e estratégicos obtidos 
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com a exportação, bem como advêm da satisfação relativa à actividade exportadora, 

oriunda das percepções e atitudes dos gestores. Souza (2004), por sua vez, reconhece que 

performance exportadora é um conceito multifacetado, devido à variedade de indicadores 

utilizados para quantificá-la. Deste modo, verifica-se que a definição teórica de 

performance exportadora se encontra estritamente ligada aos indicadores que a medem e 

com os modelos desenvolvidos e aplicados pelos pesquisadores. 

Fazendo a ligação entre os programas de promoção das exportações e a performance 

exportadora, Czinkota (1996) apresenta um modelo de como os programas de promoção 

das exportações têm um impacto no desempenho das exportações. De acordo com o 

modelo apresentado, o auxílio à exportação influencia o desempenho de exportação 

somente indirectamente. Os programas de promoção das exportações são considerados 

como instrumentais no aumento das capacidades e competências da empresa. As 

competências da empresa incluem capacidades de pesquisa, competências administrativas, 

conhecimento, conexões ao mercado, bem como o desenvolvimento de recursos humanos e 

técnicos intrínsecos à empresa. As competências administrativas incluem a instrução, a 

exposição internacional, a perícia, a orientação internacional e o compromisso. Estas 

características influenciam o grau de participação nos programas de exportação da empresa 

que, por sua vez, influenciam o desempenho de exportação. 

 Seringhaus e Rosson (1990) propõem uma cadeia de acontecimentos similar 

referindo que os programas de promoção de exportação têm efeitos indirectos nas vendas 

internacionais. Os autores referem que a promoção das exportações contribui para a 

melhoria da competência exportadora das empresas e no aumento das possibilidades de 

sucesso internacional. Quando o auxílio da exportação é visto nesta óptica, torna-se 

evidente que as empresas em estágios diferentes de internacionalização possuem 

competências, recursos, e estratégias diferentes, enfrentando obstáculos distintos. Deste 

modo, as empresas diferem extremamente nas suas necessidades de auxílio à exportação.  

Kotabe e Czinkota (1992), evidenciam que os objectivos dos programas de 

promoção das exportações, deverão estar associados ao grau de internacionalização da 

empresa e estas deverão ser segmentadas conformemente. O nível de internacionalização 

foi identificado como um factor crítico no desenvolvimento de programas apropriados. Um 
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outro parâmetro a ter em atenção, aquando da análise dos programas de promoção das 

exportações tem a ver com o tamanho e dimensão das empresas analisadas. 

De acordo com Wagner (2001) a dimensão/tamanho da empresa contribui para uma 

determinada performance exportadora no mercado externo. Várias razões foram referidas 

pelo autor de forma a explicar porque as grandes empresas possuem melhores resultados e 

desempenho nos mercados internacionais. Vantagens associadas com economias de escala 

e especialização, melhores capacidades de acesso a recursos financeiros nos mercados de 

capitais, e menor aversão ao risco estão entre as principais razões. Segundo Bernard e 

Jensen (1999) as pequenas e médias empresas enfrentam maiores limitações do que as 

grandes empresas uma vez que demoram mais tempo a recuperarem e amortizarem os 

custos de entrada nos mercados internacionais. 

Zou et al. (1998) elaboraram um modelo de medição de performance exportadora 

que fosse capaz de ser aplicado de forma constante para empresas de diferentes sectores e 

provenientes de diferentes nações e culturas, podendo ter os seus resultados generalizados. 

Eles criaram a escala EXPERF, que unifica os métodos comuns de análise de performance 

e que sugere que esta, em negócios no exterior, se define simultaneamente pelos aspectos 

financeiros, estratégicos e nível de satisfação da empresa com a operação, sendo estas as 

três dimensões-chave da medição dos resultados obtidos pela empresa no processo de 

internacionalização (Zou et al., 1998). 

O factor financeiro captura a performance de acordo com o aspecto de que muitas 

empresas se internacionalizam, procurando aumento do nível de vendas, crescimento e 

lucro. A dimensão estratégica reflecte os objectivos a longo prazo das empresas, como 

informações estratégicas do produto, ganhos de notoriedade e conhecimento sobre o 

mercado visitado. E, por último, a dimensão relativa à percepção dos exportadores pretende 

reflectir o nível de satisfação, percepção de sucesso e se o processo de internacionalização 

atendeu as expectativas criadas (Zou et al., 1998). 

Deste modo, através de questionários estruturados, a escala EXPERF é aplicada a 

empresas, analisando de forma subjectiva a avaliação que a própria empresa faz das suas 

actividades no exterior atendendo os aspectos financeiros, estratégicos e de satisfação. 
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Devido aos aspectos que este modelo de medição de performance engloba, a escala 

sugere que as empresas devem ter uma visão mais ampla acerca da performance 

internacional obtida (Zou et al., 1998), não restringindo a sua avaliação a nenhuma das 

dimensões - chave separadamente. 

Uma outra escala pertinente de medição da performance exportadora para as 

empresas é denominada de escala APEV (Anual Performance of an Export Venture) 

desenvolvida por Lages et al em 2004. A escala mede 5 dimensões da actividade de 

exportação. Duas dimensões são de curto prazo: desempenho financeiro anual da export 

venture (incorpora indicadores como lucro, volume de vendas e crescimento das 

exportações) e o seu contributo para a actividade anual total de exportação (esta dimensão 

avalia a percepção do gestor sobre a contribuição da export venture para a actividade global 

de exportação em volume de vendas, valor de vendas e lucros no período de um ano). As 

restantes três dimensões são de longo prazo: desempenho estratégico (cumprimento de 

objectivos estratégicos que incluem competitividade, quota de mercado e posicionamento 

estratégico), alcance anual da export venture (medida subjectiva que reflecte uma avaliação 

afectiva sobre a actividade de exportação. Avalia o desempenho em termos de satisfação, 

pensamentos positivos face ao sucesso e o nível em que as expectativas foram alcançadas) e 

satisfação com o desempenho global da export venture (avalia a satisfação do gestor com a 

eficiência da export venture – quota de mercado e desempenho global). 

A escala foi desenvolvida a partir da combinação de entrevistas exploratórias, de 

uma revisão da literatura de exportação e de um pré teste de questionário. 

 
Tabela 3: Síntese de escalas de medição de Performance exportadora 

Autores Escala Variáveis para medir performance 

exportadora 
 

Zou; 

Taylor & 

Osland  
(1998) 

 

 

EXPERF 

resultados financeiros; 

 resultados estratégicos obtidos com a exportação; 

satisfação relativa à actividade exportadora, oriunda 

das percepções e atitudes dos gestores 

Lages;  

Lages & 

Lages 

 

(2005) 

 

 

APEV 

desempenho financeiro anual com a exportação; 

desempenho estratégico anual com a exportação; 

contributo operacional e logístico com a exportação; 

 satisfação relativa à actividade exportadora, oriunda 

das percepções e atitudes dos gestores. 
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No que concerne às revisões de pesquisa empírica sobre performance exportadora, 

citam-se de seguida alguns autores que desenvolveram o tema, tais como Aaby e Slater 

(1989) ao analisarem os estudos publicados de 1978 a 1988, Zou e Stan (1998) abrangendo 

o período de 1987 a 1997 e Souza (2004) compreendendo o período entre 1998 e 2004. 

Aaby e Slater (1989) referem que o seu estudo foi elaborado com o intuito de 

corrigir a escassez de informação existente na área, já que existe pouca informação 

relativamente à prática de exportação bem sucedida. Deste modo os autores elaboraram um 

modelo integrativo de performance exportadora, classificando os resultados das décadas 

anteriores de acordo com os parâmetros do modelo. Os autores após analisarem 55 estudos 

empíricos sobre exportação publicados no período entre 1978 e 1988 descobriram que a 

variável dependente mais comum a todos seria a propensão para exportar. 

Relativamente à revisão empírica de Zou e Stan (1998), estes autores analisaram 50 

artigos empíricos publicados entre 1987 e 1997, que continham determinantes da 

performance exportadora. Os autores categorizaram os indicadores em sete grupos, entre 

eles: escalas financeiras (vendas, lucro e crescimento), não-financeiras (sucesso, satisfação 

e metas) e conjuntas. Os autores mediante uma multiplicidade de factores e variáveis 

independentes desenvolveram uma classificação das determinantes de performance 

exportadora divididas em factores internos e externos às empresas, bem como divididas em 

factores controláveis ou incontroláveis à empresa. 

O estudo empírico de Souza (2004), tinha por objectivo facilitar o desenvolvimento 

da teoria, a partir da análise da existência de conhecimento empírico sobre as várias 

medidas de performance exportadora. O autor analisou 43 estudos desenvolvidos no 

período de 1998 a 2004, tornando possível identificar 50 indicadores diferentes de 

performance. Contudo, poucos foram usados frequentemente, entre eles: intensidade da 

exportação, crescimento das vendas através da exportação, lucro através da exportação, 

posição no mercado externo, satisfação com a performance exportadora global e a 

percepção dos empresários sobre o sucesso das exportações. A fim de segmentar os 

indicadores de performance exportadora, Souza (2004) classificou-os em medidas 

objectivas e subjectivas. 
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Como podemos analisar ao longo das três revisões empíricas sobre performance 

exportadora existem um conjunto de medidas „hard‟ (vendas e lucros) e „soft‟ (auto-

percepção). 

 

 
Tabela 4: Estudos empíricos relativamente a Performance exportadora 

Autores Amostra Variáveis para medir performance 

exportadora 
Aulaukh; Kotabe & 

Teegen 

(2000) 

196 Empresas 

Exportadoras no Brasil, 

Chile e México 

Crescimento e lucro das 

Exportações; 

Market share 
Dean; Mengüç & 

Myers 

(2000) 

95 Empresas 

Exportadoras 

na Nova Zelândia 

Volume de vendas externas; 

% das exportações sobre Facturação; 

 Cescimento das exportações. 

Bijmolt & Zwart 

 

(1994) 

248 Empresas 

no nordeste da 

Holanda 

% de exportações sobre a facturação; 

 Rentabilidade e crescimento das exportações nos 

últimos cinco anos; 

 Percepção do empresário com as exportações. 
Baldauf; Cravens & 

Wagner 

(2000) 

184 Empresas 

Exportadoras 

na Áustria 

% das exportações sobre a facturação; 

Total de vendas exportadas. 

Ogunmokun 

& Ling-Yee 

(2001) 

111 Empresas 

Exportadoras 

na China 

Crescimento das exportações, 

Aumento das vendas; 

 Alcance dos objectivos estratégicos das empresas 

Leonidou, 

Kasikeas & 

Samiee 

(2002) 

 

Revisão de 

Estudos 

Empíricos 

Volume de vendas; 

Intensidade; 

Lucro; 

Crescimento das exportações 

 

Souza 

 

(2004) 

 

Revisão de 

Estudos 

Empíricos 

Intensidade da exportação, crescimento das 

vendas através da exportação, lucro através da 

exportação, posição no mercado externo, 

satisfação com a performance exportadora global 

e a percepção dos empresários sobre o sucesso das 

exportações 
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Capítulo 2. O contributo das feiras internacionais: a 

percepção dos representantes comerciais. Considerações 

metodológicas 

 

2.1 Considerações Iniciais  

 

A realização deste projecto de investigação compreendeu duas fases distintas, 

durante as quais tentamos sempre aplicar os procedimentos e instrumentos mais 

vocacionados para a elaboração de um trabalho rigoroso. 

A primeira fase correspondeu à elaboração da revisão da literatura, que permitiu 

delinear com maior precisão os objectivos e questões de investigação do estudo em curso. 

Durante esta primeira fase, e recorrendo a obras de autores sobre o tema em questão, 

abordamos três capítulos distintos, sendo estes os Programas de Promoção das Exportações, 

as Feiras Internacionais e a Performance Exportadora.  

Deste modo, definidos os conceitos, a segunda fase do estudo foca-se na 

implementação de um questionário junto dos empresários que participaram em feiras 

internacionais com o intuito de aferir a sua percepção, acerca do contributo das feiras 

internacionais na performance exportadora das suas empresas 

Ao longo do actual capítulo referem-se os passos que conduziram à definição das 

variáveis de investigação e à implementação do questionário, para de seguida se descrever 

o processo de recolha de dados e as primeiras informações obtidas. Por fim, são descritas as 

estatísticas descritivas relevantes que permitem caracterizar a amostra e observar os 

primeiros resultados, com base nas respostas dos inquiridos. 

 

2.2. Detalhando o inquérito ministrado às empresas  

 

No sentido de aferir directamente, a percepção que os representantes empresariais 

que participaram em feiras internacionais têm, acerca do contributo destes eventos na 

performance exportadora das empresas participantes, entendeu-se que o método 

preferencial de recolha de dados seria um Inquérito por Questionário.  
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O inquérito analisou empresas participantes de 3 Feiras Internacionais que decorreram no 

ano 2007 (Tabela 5). Dois destes certames analisados são multissectoriais (feiras 

direccionadas para empresas de vários sectores de actividade) e somente uma feira 

analisada é sectorial (Feira Heimtextil Russia 2007, direccionada para a fileira Têxtil Lar e 

Decoração). 

Tendo por base o objectivo do estudo e a metodologia que iria ser aplicada, constatou-se 

que se deveria definir um período de referência recente. Uma vez que os dados seriam 

obtidos através da percepção dos representantes das empresas sobre uma determinada feira 

internacional em que tinham participado, optou-se não adicionar ao estudo feiras 

internacionais ocorridas antes de 2007, nem pós 2007, uma vez que é o período inicial da 

crise global nos mercados internacionais possibilitando influencias nas respostas. 

 

Tabela 5: Lista das Feiras Internacionais 

Destino da Feira Feira Data 

Moçambique Feira Internacional de Maputo 27 de Agosto a 2 de Setembro de 

2007 

Angola Feira Internacional de Luanda  10 a 15 de Julho de 2007 

Rússia Feira Heimtextil Rússia  11 a 14 de Setembro de 2007 

 

No que concerne ao questionário enviado às empresas participantes das referidas 

feiras internacionais, este é constituído por uma página (Anexo A1), tendo por base aferir à 

percepção dos representantes empresariais acerca de um conjunto de proposições 

associadas com o contributo das feiras internacionais na performance exportadora das 

empresas, fundamentada na componente teórica e empírica já evidenciada. A tabela 6 

identifica as variáveis inquiridas, bem como as agrupa por categorias, de acordo com a área 

de análise. 

Relativamente à população deste estudo, é composta pelos representantes das 

empresas que participaram nas 3 feiras internacionais referidas. A informação relativa às 

empresas participantes não é pública, tendo sido pedida por solicitação à AEP (Associação 

Empresarial de Portugal) que disponibilizou a lista de empresas e respectivos participantes. 
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Tendo em conta o objectivo do estudo, a amostra foi criada somente com representantes das 

empresas participantes, excluindo-se representantes de associações comerciais, industriais, 

câmaras de comércio e representantes de empresas adjudicadas à operacionalização da 

feira. Neste seguimento, a partir de um universo de 141 participações nas 3 feiras 

internacionais em estudo, foi identificada a população alvo com a dimensão inicial de 134 

participações em feiras internacionais. 

Torna-se pertinente referir que a unidade de análise deste estudo é “a participação 

na feira internacional” e não a “empresa”, já que algumas empresas participaram em mais 

que uma feira internacional.  

 

 

Tabela 6: Fundamentação Teórica das Variáveis da Investigação 

Contributo Pontos Inquiridos Fundamentação 

Teórica 

 

 

Informação sobre 

o mercado 

 

 

 

 

Identificar oportunidades de negócio Hansen (1999; 2004); 

 

 

Seringhaus & Rosson 

(1998) 

 

 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 

Adquirir informação sobre concorrentes 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado 

visitado 

 

 

 

 

Resultados 

comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado 

visitado 

Hansen (1999; 2004) 

Seringhaus & Rosson 

(1994) 

Gopalakrishna, Lilien, 

Williams, & 

Sequeria (1995)  

Shoham (1999); 

Hansen (1996; 1999) 

 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas 

de Investimento) 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; 

adjudicação de concursos internacionais; contratação) 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira 

internacional (i.e. troca de experiências, conhecimentos e 

contactos 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação  

Hansen (1999; 2004) 

 

Kerin and Cron 

(1987) 

 

Li (2006) 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos 

seus produtos/serviços no mercado visitado 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado 

visitado 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar 

no mercado visitado 

 

Promoção 

exportações 

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à 

exportação 

Seringhaus (1987) 
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Apoio na 

operacionalização 

da participação 

Transporte de Mercadorias  

Banting & Blenkhorn, 

(1974) Localização do pavilhão/stand colectivo 

Decoração do pavilhão/stand colectivo 

Área de exposição própria 

 

 

Actividades 

complementares 

de suporte à 

exportação 

Realização de actividades paralelas  

Blythe (1999); 

Shoham (1999); 

Hansen (1996; 1999; 

2004) 

 

Apoio de Relações Públicas/Recepção 

Apoio de tradução 

Divulgação da presença na feira 

Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 

 

Os questionários foram personalizados, contendo a informação relativa à feira em 

análise, o nome da empresa e o nome e cargo do representante da empresa nessa visita. Este 

procedimento, teve por base, facilitar a entrega do questionário ao potencial respondente, 

bem como permitir ao respondente identificar rapidamente a feira internacional que estava 

a ser analisada.  

O questionário tinha 5 partes distintas (Anexo A1). A primeira parte continha questões 

relacionadas com a descrição e indicadores económico-financeiros da empresa, necessários 

à caracterização das empresas respondentes: CAE (classificação de actividade económica), 

número de trabalhadores, vendas totais, exportações totais, exportações para o mercado 

visitado, % de capital estrangeiro, instituição financiadora da acção, % dos custos 

suportados pela empresa em termos de financiamento e número de mercados de exportação. 

Na segunda parte pretendia-se aferir a experiência dos inquiridos na participação em feiras 

internacionais, o grau de conhecimento e envolvimento no mercado visitado, bem como 

percepcionar se os respondentes participariam no mesmo certame e se já rentabilizaram os 

custos de participação na feira. A terceira parte, constituída por 15 questões de resposta 

fechada, aferia a percepção dos respondentes acerca do contributo das feiras internacionais 

em que participaram para a dinamização da performance exportadora das suas empresas e 

negócios no mercado visitado. Foi pedido aos inquiridos que indicassem o grau de 

importância, numa escala de Likert de 5 valores,  

para o conjunto de hipóteses apresentadas. As 15 questões inquiriam os respondentes 

acerca do contributo da feira para a realização de um conjunto de objectivos, organizados 

em 4 subgrupos de análise: (1) informação sobre o mercado, (2) resultados comerciais, (3) 
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resultados estratégicos, (4) promoção das exportações. De seguida a quarta parte 

constituída por 9 questões de resposta fechada, aferia a percepção dos representantes 

comerciais acerca da sua satisfação relativamente à operacionalidade da feira, 

nomeadamente em termos do apoio operacional prestado pelos organizadores, bem como a 

satisfação dos empresários no que concerne à realização de actividades complementares de 

suporte à exportação. As 9 questões inquiriam os respondentes de acordo com a escala de 

Likert. Por fim a quinta parte era constituída por uma pergunta aberta onde procurava-se 

avaliar a percepção dos inquiridos sobre os principais constrangimentos que poderiam 

impossibilitar a entrada no mercado visitado. 

O processo de recolha de dados decorreu no mês de Setembro de 2010. Procurou-se, 

sempre que possível, identificar o contacto directo dos inquiridos de forma a aumentar a 

taxa de resposta. Relativamente ao envio dos questionários, estes foram remetidos via e-

mail para todas as empresas participantes, onde procurou-se sempre que possível identificar 

o endereço de correio electrónico pessoal do representante empresarial. Em simultâneo, 

foram realizados contactos telefónicos com o objectivo de apelar à participação dos 

representantes das empresas no estudo, e conseguir o contacto pessoal dos representantes a 

inquirir, de forma ao questionário ser-lhes enviado directamente. 

Tal como referido anteriormente a população alvo fixou-se em 134 participações em feiras 

internacionais. A tabela 7 indica o contributo de cada feira internacional analisada, ao nível 

do número de participantes a inquirir e respostas adquiridas. 

 

Tabela 7: População a inquirir e respostas obtidas 

Feira Nº População Alvo Nº Respostas Obtidas 

Feira Internacional de Maputo 2007 29 10 

Feira Internacional de Luanda 2007 97 16 

Feira Heimtextil Rússia 2007 8 6 

Total 134 32 

 

No que diz respeito às razões da selecção destas 3 feiras em estudo, é importante referir que 

a escolha prende-se com o facto da FILDA (Feira Internacional de Luanda) e da FACIM 
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(Feira Internacional de Maputo) serem as feiras multissectoriais com maior 

representatividade de empresas nacionais. Relativamente à Heimtextil Rússia 2007, a 

escolha desta feira internacional prende-se com o facto de ser uma acção sectorial, 

direccionada para um conjunto de empresas especificas da fileira têxtil lar e decoração, que 

permite aferir resultados de empresas concorrentes e/ou complementares nos quais as 

avaliações dos resultados da feira poderão ser distintos.  

Tal como evidenciado na tabela 7 foram recebidas 32 respostas válidas (via e-mail), 

distribuídas pelas 3 feiras internacionais analisadas, apurando-se uma taxa de respostas 

global de 24%. A tabela 8 permite analisar a taxa de resposta individual para cada feira 

internacional. Constata-se que a feira com maior taxa de respostas é a Heimtextil Rússia 

2007, já que o nº de população alvo também é inferior comparativamente às restantes 

feiras. Relativamente às empresas respondentes, estas encontram-se listadas no Anexo A2. 

 

Tabela 8: Taxa de resposta por feira internacional 

Feira Taxa de Respostas 

Feira Internacional de Maputo 2007 35% 

Feira Internacional de Luanda 2007 17 % 

Feira Heimtextil Rússia 2007  75 % 

 

 

2.3 Caracterização da amostra 

 

  Nesta fase do estudo apresentamos algumas estatísticas descritivas que permitem 

caracterizar as empresas representadas na amostra deste estudo. 

A elaboração da amostra permitiu constatar que algumas empresas participavam em 

várias feiras internacionais. Contudo, quando inquiridos acerca do número médio de feiras 

internacionais que a empresa participa anualmente a grande maioria afirma participar num 

número reduzido de certames internacionais. Cerca de metade dos respondentes (44%) 

afirma participar entre a 1 a 3 feiras internacionais por ano, enquanto 34% atenderam entre 



 25  
 

a 3 a 5 feiras por ano. Somente 22% dos inquiridos participam em mais de 5 feiras por ano 

(Figura 1). 

Figura 1: Participação em feiras internacionais (nº) 

 

 

Relativamente à dimensão das empresas inquiridas, é possível verificar (Figura 2) 

que a maioria são médias-pequenas empresas (47%), seguindo-se as pequenas empresas 

com uma representatividade de (25%) e as médias-grandes empresas com 13%. È de 

salientar a fraca participação em feiras internacionais das micro-empresas (6%) 

possivelmente pela sua falta de recursos financeiros e comerciais e das grandes empresas 

(9%) fruto da sua desenvolvida dinâmica internacional na qual possuirá outros canais de 

comunicação com o mercado. 

  

Figura 2: Dimensão das empresas por grupo (nº de trabalhadores) 

Em % do total de empresas respondentes 

 

 

Nota: Esta classificação adoptou os critérios do IAPMEI (1987) e da CE (1993). Assim definiram-se 5 grupos: micro-empresas – menos 

de 10 trabalhadores; pequenas empresas – de 10 a 49 trabalhadores; médias-pequenas empresas – tendo entre 50 e 249 trabalhadores; 

médias-grandes empresas – as que têm entre 250 e 499 trabalhadores; grandes empresas – as que empregam mais de 500 trabalhadores. 
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Tal como referido previamente, as empresas participantes nos vários programas de 

promoção das exportações são subsidiadas com financiamentos públicos, uma vez que 

permite às empresas reduzir os custos que as operações de exportação acarretam, bem como 

permite diminuir o investimento necessário para adquirir conhecimento e experiência sobre 

os mercados internacionais e o processo de exportação. Neste seguimento torna-se 

relevante percepcionar a % dos custos suportados pelas empresas aquando da participação 

numa feira internacional. É visível na Figura 3 que cerca de 38% das empresas inquiridas 

receberam um subsídio muito reduzido que oscila entre 0% e 24% de financiamento dos 

custos de participação na feira. 41% dos inquiridos referem que as ajudas estatais situam-se 

entre os  25% e 50% de financiamento daqueles custos. 

Muitas empresas são incapazes de agir de forma incisiva no mercado externo devido 

à falta de experiência, mas sobretudo à falta de recursos financeiros necessários à promoção 

internacional. Deste modo é de realçar a inexistência de empresas que usufruam de apoios 

públicos que rondem os 75% a 100% aquando da participação numa feira internacional. 

Todavia apesar do pouco apoio financeiro obtido através do governo, 78% das empresas 

inquiridas referiram que já rentabilizaram os custos suportados na feira, o que supera o 

estudo de Rosson e Seringhaus (1991), em que constataram que 49% das empresas 

participantes em feiras internacionais não geraram receitas suficientes para pagarem os 

custos da sua participação. Este resultado indicia que o apoio prestado apesar de parcial 

permite às empresas de facto reduzirem os custos e riscos financeiros inerentes à 

participação na feira. Somente 22% das respondentes não conseguiram recuperar os custos 

suportados. 

Figura 3: % dos custos suportados pela empresa 
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Figura 4: Rentabilização dos custos suportados pela empresa 

 

 

A Figura 5 revela que metade das respondentes são empresas que apresentam uma 

internacionalização excessivamente concentrada num número reduzido de mercados - 

típico de fases iniciais de internacionalização; ou não exportam de todo. Cerca de 40% das 

empresas exportam para menos de 5 mercados internacionais enquanto 6% não possuem 

qualquer actividade exportadora. A outra metade das respondentes exporta para pelo menos 

5 mercados sendo que 28% exporta para mais de 15 mercados o que denota um padrão de 

exportação de complexidade superior. 

 

Figura 5: Número de mercados de exportação 

 

 

Em relação à intensidade de exportação (rácio entre o valor das exportações totais 

sobre o valor das vendas totais de cada empresa) a amostra é dualista: cerca de 41% das 
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empresas da amostra, tal como evidenciado na Figura 6, revelam um estádio de 

internacionalização baixo exportando até 20% das vendas totais. As restantes exportam 

mais de 20% das respectivas vendas sendo que 41% das empresas da amostra são mesmo 

grandes exportadoras exportando mais de 40% das suas vendas totais. 

 

Figura 6: Intensidade de exportação (rácio exportações totais/vendas totais) 

 

 

No mesmo seguimento da baixa intensidade de exportação, a quota das exportações 

para o mercado visitado é muito baixa (Figura 7). Saliente-se que à data da participação da 

feira cerca de 44% das empresas não exportavam para o mercado visitado. No entanto o 

mercado visitado não era desconhecido para as empresas participantes visto que 78% já 

tinha contactos ou negócios no mercado e que 75% afirmam que antes da feira um 

representante da sua empresa já tinha visitado o mercado. (Tabela 9) 

 

Figura 7: Quotas das exportações para o mercado visitado (rácio exportações para o mercado visitado/vendas 

totais 
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Tabela 9: Contacto com o mercado visitado 

 

 

 

 

 

 

Tal como evidenciado anteriormente, o perfil das empresas da amostra caracteriza-se 

pelos seguintes aspectos: 

 

1. Empresas pouco exportadoras (60% das empresas inquiridas exportam menos de 

40% das suas vendas totais); 

 

2. Sobretudo Pequenas ou Médias empresas; 

 

 

3. As empresas afirmam ter contactos ou negócios estabelecidos nos mercados que 

visitam mas 44% das empresas ainda não registam exportações para o mercado; 

 

4. Empresas possuem poucos mercados de exportação (70 % das empresas exportam 

para menos de 10 mercados internacionais); 

 

 

5. 38% das empresas possuem um subsídio estatal de apoio à exportação muito 

reduzido que oscila entre 0% e 24%. 

 

 

 

 

 

Mercado Visitado 
 Sim Não 

Contactos ou negócios  
 78,25% 21,75% 

1ª visita de um representante da empresa 25% 75% 
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Tabela 10: Estatísticas descritivas (caracterização da amostra) 

 
Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Nº Trabalhadores 

 217,93 2 2700 

 

479,64 

 

Nº Mercados de Exportação 

 10,66 2 48 

 

11,03 

 

Nº de Participação em feiras 

 4,85 2 10 

 

2,47 

 

% custos suportados pela empresa 61,04 35 100 

 

19,16 

 

 

Tal como referido anteriormente foram inquiridas 25 questões, agrupadas em seis 

áreas de análise (Tabela 6). Da análise das respostas obtidas conclui-se que os participantes 

em feiras internacionais possuem uma percepção positiva acerca do contributo destas 

acções internacionais. Todas as áreas de análise investigadas apresentam um valor médio 

de resposta superior a 2.5 (Tabela 11) que corresponde ao limiar positivo na escala de 

Lickert de 1 a 5 utilizada. A informação sobre o mercado é a área sinalizada como mais 

importante (3,69). Por sua vez, as actividades complementares de suporte à exportação são 

a área menos valorizada. 
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Tabela 11: Contributo das feiras internacionais (média das áreas e variáveis) 

  

Média 

Informação sobre 

o mercado 

 

 

Identificar oportunidades de negócio 3,969 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,875 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,438 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,750 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 3,438 

Informação sobre o mercado 3,690 

Resultados 

comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,813 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de Investimento) 2,688 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação de concursos internacionais; contratação) 2,844 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira internacional (i.e. troca de experiências, conhecimentos 
e contactos 

3,133 

Resultados Comerciais 3,120 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 
 

3,219 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,688 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus produtos/serviços no mercado visitado 3,906 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado visitado 3,375 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 

 
3,516 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no mercado visitado 3,156 

Resultados estratégicos 3,480 

Promoção 

exportações 
Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à exportação 3,281 

Apoio na 

operacionalização 

da participação 

Transporte de Mercadorias 3,219 

 Localização do pavilhão/stand colectivo 3,438 

Decoração do pavilhão/stand colectivo 3,250 

Área de exposição própria 3,375 

 
Apoio na operacionalização da participação 3,320 

Actividades 

complementares 

de suporte à 

exportação 

 

 

 Realização de actividades paralelas 2,700 

 Apoio de Relações Públicas/Recepção 3,065 

Apoio de tradução 3,160 

 Divulgação da presença na feira 3,065 

 Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,875 

Actividades complementares de suporte à exportação 2,970 

 

A tabela 11 ilustra em que medida cada item foi, ou não, considerado pelos 

respondentes muito ou extremamente importante. Neste contexto, a variável mais 

valorizada neste estudo foi a identificação de oportunidades de negócio, isto é, através da 
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participação em feiras internacionais as empresas dão maior ênfase à prospecção e 

verificação de possibilidades de negócios tendo em conta o mercado visitado. 

Logo de seguida, as variáveis mais valorizadas foram: a “Oportunidade para efectuar 

pesquisa de mercado; “Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado 

visitado” e “Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente”. Estes resultados 

justificam-se, uma vez que a maioria das empresas inquiridas são pequenas ou médias 

empresas e não possuem um cariz forte em termos de exportação, é evidente a sua 

necessidade intrínseca em percepcionar rapidamente as oportunidades de negócio, 

melhorando posteriormente as vendas de exportação para o mercado visitado.  

No sentido oposto, os aspectos menos valorizados estão relacionados com as 

actividades complementares de suporte à exportação, nomeadamente na realização de 

actividades paralelas, isto é, a inexistência de actividades mais personalizadas e incisivas 

extra-feira, tais como o agendamento de reuniões no espaço da feira, sessões informativas 

acerca dos canais de distribuição ou sobre o desalfandegamento de mercadorias no mercado 

visitado. De certa forma os empresários evidenciam o seu descontentamento com a 

escassez de informações relativas ao mercado e ao sector de actividade. Ainda é importante 

referir a pouca importância dada ao estabelecimento de parcerias (I&D; joint-ventures; 

outras formas de Investimento), este dado pode justificar-se pelo facto das empresas 

estarem numa fase inicial do processo de entrada no mercado visitado, sendo mais 

vantajoso nesta fase a concentração em objectivos menos complexos, tais como as 

exportações directas.  
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Capítulo 3. Aplicação Empírica sobre o contributo das feiras 

internacionais na performance exportadora das empresas: a 

percepção dos empresários.   

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Um dos objectivos deste estudo é dar um contributo à literatura empírica sobre o contributo 

das feiras internacionais na performance das empresas. Nesse sentido, a aplicação empírica 

foi desenvolvida com duas análises complementares. Em primeiro lugar, foram definidas 

partições com o objectivo de averiguar se as características estruturais das empresas 

condicionavam o modo como as empresas avaliavam o contributo das feiras internacionais. 

Nesse sentido foram realizados testes de médias cujos resultados se descrevem na Secção 

seguinte (Secção 3.2.2.). Em segundo lugar, apresenta-se a aplicação da escala EXPERF 

(Secção 3.2.3.), em que se identificam e comentam os resultados obtidos.  

 

3.2. Análise exploratória de dados  
3.2.1. Descrição das partições 

Dada a heterogeneidade das empresas participantes, relativamente a algumas das 

suas características estruturais, entendeu-se ser pertinente verificar se essas diferenças se 

reflectiam, ou não, na avaliação que os respectivos representantes comerciais fizeram sobre 

o contributo das feiras internacionais. Para o efeito procedeu-se a testes não paramétricos 

de comparação de médias utilizando o teste de Kruskal-Wallis. Este é um teste simples que 

é utilizado para comparar 2 ou mais grupos independentes da amostra. A hipótese testada, 

isto é, a hipótese nula, é de que as duas sub amostras são provenientes da mesma população 

versus a hipótese alternativa, de que são provenientes de populações distintas. 

No que concerne à avaliação dos resultados tornou-se pertinente a participação da 

amostra segundo algumas variáveis estruturais utilizadas, nomeadamente: 

 

1. Empresas com baixa intensidade de exportação versus empresas com elevada 

intensidade de exportação; 
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2. PMEs versus grandes empresas; 

 

 

3. Empresas com maior subsídio público no apoio à feira versus empresas com um 

subsídio público reduzido no apoio à feira; 

 

Deste modo torna-se relevante esclarecer a forma como foram definidas as variáveis 

dummies criadas a partir das partições referidas anteriormente.  

 

1. Intensidade de exportação foi definida como variável dummy. As empresas com 

uma intensidade de exportação superior a 30% (Rácio Exportações/Vendas Totais ) 

assumiram o valor 0, enquanto que as empresas com baixa intensidade de 

exportação, isto é empresas com intensidade de exportação inferior ou igual a 30% 

(Rácio Exportações/Vendas Totais) assumiram o valor 1; 

 

2. Dimensão é igualmente uma variável dummy, resultado da separação entre 

empresas com mais de 99 trabalhadores que assumem o valor 0, face às que têm 

menos de 99 trabalhadores que assumem o valor 1; 

 

3. Financiamento é definido como variável dummy, resultado da separação entre 

empresas com um financiamento inferior a 50% que assumem o valor 0, face às que 

têm igual ou mais de 50% de subsídio público na participação em feiras que 

assumem o valor 1. Cinco empresas não responderam a esta variável o que assumiu-

se que tivessem financiamento inferior a 50% 
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3.2.2 Resultados dos testes de médias 

 Intensidade de exportações 

 

Ao verificar os resultados observa-se que comparando empresas com um nível elevado de 

actividade exportadora versus empresas com pouca experiência exportadora (Tabela 12), o 

teste de Kruskal-Wallis indica existirem diferenças estatisticamente significativas na área 

da informação sobre o mercado (p<0,022) ) e resultados comerciais (p<0,078). As empresas 

mais exportadoras dão maior relevo a estes itens, o que sugere que as feiras internacionais 

para as empresas com maior experiência em exportação podem contribuir para um 

planeamento mais assertivo na abordagem aos mercados internacionais e para a 

concretização de objectivos comerciais. As variáveis “identificar oportunidades de 

negócio” (p<0,078), “identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado” 

(p<0,008), “estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente”(p<0,032), “avaliar o 

trabalho de marketing necessário para entrar e operar no mercado visitado” (p<0,039) e 

“apoio de relações publicas/recepção” (p<0,043) são mais valorizadas pelas empresas com 

maior experiência de exportação. Tendo em conta esta tendência, a participação em feiras 

internacionais altera o modo como os representantes comerciais de empresas com 

significativo grau de internacionalização se preparam para exportar para novos mercados, 

bem como contribui para aumentarem o seu conhecimento global sobre um determinado 

mercado externo. 

As empresas que participam nestes programas, possuem graus de 

internacionalização e níveis de envolvimento internacional distintos, as empresas deveriam 

estar segmentadas de acordo com o seu patamar de internacionalização já que possuem 

necessidades diferentes. No caso das empresas mais exportadoras os objectivos principais 

centram-se nas informações obtidas sobre o mercado, estas empresas procuram 

imediatamente um conjunto de informações que lhes permita analisar o interesse de um 

determinado mercado internacional. Tal como no estudo de Kotabe e Czinkota (1992) o 

nível de internacionalização da empresa é um factor crítico no sucesso da participação da 

feira. No nosso entender as entidades promotoras das feiras internacionais deveriam atender 
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ao diferente nível de internacionalização das empresas segmentando os serviços 

disponibilizados conformemente.  

 

Tabela 12: Intensidade de Exportação (resposta média por cada variável e p-value para o teste de Kruskal-Wallis) 

 
  Intensidade Exportação 

 

  

exp. 
Abaixo 

30% 

exp acima 

30% 

Chi-

Square 
Asymp. Sig. 

Informação sobre 

o mercado 

Identificar oportunidades de negócio 3,750 4,188 3,111 0,078 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,750 4,000 2,006 0,157 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,500 3,375 0,351 0,554 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,500 4,000 4,622 0,032 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 2,938 3,938 7,043 0,008 

Informação sobre o mercado 3,488 3,900 5,249 0,022 

Resultados 

comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,563 4,063 2,098 0,148 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de 

Investimento) 
2,500 2,875 1,648 0,199 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação de 
concursos internacionais; contratação) 

2,563 3,125 2,649 0,104 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira internacional 

(i.e. troca de experiências, conhecimentos e contactos 
3,000 3,250 0,640 0,424 

Resultados Comerciais 2,916 3,328 2,678 0,102 

Resultados 
estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 3,063 3,375 0,761 0,383 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,500 3,875 1,600 0,206 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus 

produtos/serviços no mercado visitado 
3,938 3,875 0,015 0,904 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado visitado 3,563 3,188 0,664 0,415 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 3,750 3,267 1,030 0,310 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no 
mercado visitado 

2,750 3,563 4,253 0,039 

Resultados estratégicos 3,427 3,531 0,903 0,342 

Actividades 

complementares 

Realização de actividades paralelas 2,530 2,870 1,800 0,180 

Apoio de Relações Públicas/Recepção 2,800 3,310 4,090 0,043 

Apoio de tradução 3,000 3,310 1,073 0,300 

 Divulgação da presença na feira 2,930 3,190 1,052 0,305 

Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,940 2,810 0,182 0,670 

Actividades complementares de suporte à exportação 2,840 3,090 2,230 0,135 
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Dimensão 

 

A dimensão das empresas participantes nos certames internacionais é extremamente 

relevante no modo como percepcionam aspectos relativos à sua satisfação na 

operacionalidade da feira (Tabela 13). 

As pequenas-médias empresas encontram-se insatisfeitas relativamente à 

“realização de actividades paralelas”, no “apoio das relações públicas/recepção”, 

“divulgação da sua presença na feira” e relativamente à “informação fornecida sobre o 

mercado e sector de actividade”. 

As empresas mais pequenas necessitam de um apoio extra por parte das entidades 

promotoras da feira, uma vez que não possuem as mesmas competências organizacionais de 

internacionalização, nem recursos revelando menor satisfação com os serviços prestados do 

que as grandes empresas. Isto pode resultar das suas necessidades e expectativas serem à 

partida superiores às das grandes empresas. Acresce que as pequenas empresas demoram 

mais tempo a recuperarem e amortizarem os custos de entrada nos mercados internacionais. 

(Bernard e Jensen; 1999). Vantagens associadas com economias de escala e especialização, 

melhores capacidades de acesso a recursos financeiros nos mercados de capitais, e menor 

aversão ao risco estão entre as principais razões para a melhor performance por parte das 

grandes empresas nas feiras internacionais (Wagner; 2001).  

Convém ainda frisar que as grandes empresas (+ de 99 trabalhadores) dão maior 

ênfase à “aquisição de informação sobre concorrentes” (p<0,066) e “identificar a forma 

mais adequada de entrada no mercado visitado” (p<0,053). As grandes empresas são mais 

incisivas na obtenção e análise da informação sobre um determinado mercado internacional 

e o facto de valorizarem a informação sobre concorrentes é demonstrativa do dinamismo 

em aferir as reais possibilidades de entrada no mercado visitado. 

Tal como no estudo de Hausmann e Rodrik (2003) as empresas de reduzida 

dimensão isoladamente não conseguem obter válidas informações sobre o mercado 

estrangeiro, já para não mencionar os custos de investimento na tentativa de penetrar num 
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determinado mercado estrangeiro e a incerteza associada à negociação e legislação em 

mercados globais. 

 

Tabela 13: Dimensão das empresas (resposta média por cada variável e p-value para o teste de Kruskal-Wallis 

 

  Dimensão 

 

  

trab menos 

99 

trab acima 

99 
Chi-Square 

Asymp. 

Sig. 

Informação sobre 

o mercado 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,200 3,833 3,368 0,066 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 3,150 3,917 3,743 0,053 

Informação sobre o mercado 3,590 3,867 2,187 0,139 

Actividades 
complementares 

de suporte à 

exportação 

Realização de actividades paralelas 2,320 3,360 10,948 0,001 

Apoio de Relações Públicas/Recepção 2,790 3,500 5,684 0,017 

Apoio de tradução 3,000 3,360 1,350 0,245 

 Divulgação da presença na feira 2,840 3,420 4,337 0,037 

Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,650 3,250 3,560 0,059 

Actividades complementares de suporte à exportação 2,720 3,380 10,800 0,001 

 

 

Financiamento 

 

Nesta partição, os resultados dos testes Kruskal-Wallis registaram diferenças 

estatisticamente significativas na área dos resultados comerciais (p<0,030), nomeadamente 

na variável: “aumento do volume de negócios de exportação no mercado visitado” 

(p<0,087). As empresas com maiores custos inerentes à participação numa feira 

internacional dão maior relevo aos resultados de negócios obtidos, uma vez que também 

possuíram mais custos, bem como dão maior ênfase em “aproveitar o contributo do 

governo/estado no marketing à exportação” (p<0,098). 

Ainda segundo os resultados obtidos, as empresas com mais subsídios públicos 

aquando da participação numa feira internacional mostram-se mais insatisfeitas com a 

operacionalização da feira, nomeadamente na “realização de actividades paralelas”, no 

“apoio das relações públicas/recepção”, “divulgação da sua presença na feira” e 

relativamente à “informação fornecida sobre o mercado e sector de actividade”, podendo 

revelar que estas empresas são mais exigentes com os serviços adquiridos. 
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Tabela 14: Financiamento das empresas (resposta média por cada variável e p-value para o teste de Kruskal-

Wallis 

 
  Custos suportados pelas empresas 

 

  

menos ou 

igual 50% 

mais 

50% 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Informação sobre 

o mercado 

Identificar oportunidades de negócio 4,053 3,846 0,787 0,375 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,947 3,769 1,410 0,235 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,737 3,000 5,043 0,025 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,579 4,000 2,553 0,110 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 3,316 3,615 0,631 0,427 

Informação sobre o mercado 3,726 3,646 0,490 0,484 

Resultados 

comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,526 4,231 2,936 0,087 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de 

Investimento) 
2,526 2,923 1,052 0,305 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação 

de concursos internacionais; contratação) 
2,632 3,154 1,089 0,297 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira 

internacional (i.e. troca de experiências, conhecimentos e contactos 
3,000 3,364 1,905 0,168 

Resultados Comerciais 2,921 3,416 4,708 0,030 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 3,000 3,538 2,231 0,135 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,526 3,923 1,506 0,220 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus 

produtos/serviços no mercado visitado 
3,737 4,154 2,613 0,106 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado 

visitado 
3,263 3,538 0,277 0,599 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 3,333 3,769 1,387 0,239 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no 

mercado visitado 
2,895 3,538 2,190 0,139 

Resultados estratégicos 3,298 3,744 1,681 0,195 

Promoção 

exportações 

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à 

exportação 
3,000 3,692 2,730 0,098 

Apoio na 
operacionalização 

da participação 

1. Transporte de Mercadorias 3,370 3,000 0,384 0,536 

2. Localização do pavilhão/stand colectivo 3,530 3,310 0,380 0,537 

3. Decoração do pavilhão/stand colectivo 3,320 3,150 0,021 0,885 

4. Área de exposição própria 3,420 3,310 0,023 0,880 

Apoio na operacionalização da participação 3,400 3,190 0,236 0,627 

Actividades 

complementares 

de suporte à 
exportação 

5. Realização de actividades paralelas 3,060 2,170 6,208 0,013 

6. Apoio de Relações Públicas/Recepção 3,370 2,580 5,271 0,022 

7. Apoio de tradução 3,500 2,730 5,126 0,024 

8. Divulgação da presença na feira 3,210 2,830 1,356 0,244 

9. Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,890 2,850 0,011 0,918 

Actividades complementares de suporte à exportação 3,170 2,660 3,216 0,073 
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3.2.3 Aplicação da escala Experf 

 

Zou et al. (1998) elaboraram um modelo de medição de performance exportadora 

que fosse capaz de ser aplicado de forma constante para empresas de diferentes sectores, 

podendo ter os seus resultados generalizados. Eles criaram a escala EXPERF, que unifica 

os métodos comuns de análise de performance e que sugere que esta, em negócios no 

exterior, se define simultaneamente pelos resultados financeiros, resultados estratégicos e 

nível de satisfação da empresa com a intervenção internacional.  

A escala EXPERF é aplicada a empresas, analisando de forma subjectiva a 

avaliação que a própria empresa faz das suas actividades no exterior atendendo à junção 

dos aspectos económicos, estratégicos e de satisfação global com a intervenção 

internacional. Neste seguimento de acordo com a tabela 15 é possível verificar o contributo 

positivo que as feiras internacionais têm na performance exportadora das empresas 

participantes.  

 

Tabela 15: Escala Experf 

Autores Escala Variáveis para medir 

performance exportadora 

 Resultados Obtidos – 

Escala de Likert (média) 

 

 

Zou; 

Taylor & 

Osland  
 

(1998) 

 

 

 

EXPERF 

Resultados financeiros 

obtidos; 

 

3,120 

 

Resultados estratégicos 

obtidos 

3,480 

 

Nível de satisfação 

oriundadas percepções  
3,145 

 

 

Como podemos verificar, de acordo com os representantes comerciais inquiridos 

(tabela 15) e segundo a análise da escala experf elaborada, o contributo da participação em 

feiras internacionais na performance exportadora das empresas é ligeiramente positiva. 

No que concerne aos resultados estratégicos obtidos através da participação numa 

feira internacional as empresas mostram-se satisfeitas. A dimensão estratégica reflecte os 

objectivos a prazo das empresas, como informações estratégicas do produto, ganhos de 

notoriedade, projecção internacional e conhecimento sobre o mercado visitado e o sector de 
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actividade. Deste modo as feiras internacionais poderão ser um palco privilegiado para as 

empresas participantes adquirirem informação, fazerem prospecção e percepcionarem as 

reais potencialidades de negócios que um determinado mercado internacional poderá 

auferir. 
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Conclusão 

O estudo proposto pretendeu investigar o contributo dos programas de promoção 

das exportações, nomeadamente a participação em feiras internacionais, no 

desenvolvimento e reforço das estratégias de exportação das empresas participantes.  

No inicio da investigação, após analisar-se um vasto corpo de estudos relativos à 

performance das empresas em feiras, encontrou-se pouca concordância relativamente ao 

modo de como a performance numa feira deveria ser analisada. Duas grandes áreas na 

avaliação das feiras internacionais foram identificadas: os resultados comerciais com a feira 

e os resultados estratégicos obtidos na participação num certame internacional.  

A nível empírico, este estudo baseou-se em dados recolhidos através de um 

inquérito realizado especificamente para o efeito, junto dos representantes comerciais das 

empresas que participaram em 3 feiras internacionais no ano de 2007 (com uma amostra 

válida de 134 participações em feiras internacionais e 32 observações, o que corresponde 

uma taxa de resposta de 24%) 

Através da aplicação empírica, os resultados revelaram que as informações obtidas 

sobre o mercado, nomeadamente a identificação de oportunidades de negócio e a 

oportunidade para efectuar pesquisa de mercado são factores estatisticamente significativos 

e contribuem positivamente para a percepção obtida. Os resultados demonstram ainda que a 

presença na feira é uma oportunidade das empresas aumentarem o volume de negócios no 

mercado visitado.  

Ainda de acordo com os resultados obtidos, determinadas características estruturais 

das empresas como a dimensão da empresa, a sua intensidade de exportação e o 

financiamento público da participação na feira, tendem a afectar o modo de como as 

empresas avaliam o contributo das feiras para o seu desempenho exportador. Através da 

aplicação do teste de Kruskal-Wallis foi possível verificar que as empresas mais 

exportadoras valorizam a área da informação sobre o mercado e os resultados comerciais e 

económicos obtidos com a participação na feira.  

As empresas participantes nas feiras internacionais possuem graus de 

internacionalização distintos, daí as empresas deverem estar segmentadas de acordo com o 
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seu patamar de internacionalização e usufruir de serviços de apoio à exportação 

diferenciados para mais facilmente penetrarem num determinado mercado internacional. De 

acordo com os resultados, as empresas de inferior dimensão encontram-se insatisfeitas 

relativamente à realização de actividades paralelas e relativamente à informação fornecida 

sobre o mercado e sector de actividade. 

Um outro dado relevante obtido na investigação empírica, foi o facto de empresas 

com maiores custos inerentes à participação numa feira internacional darem maior relevo 

aos resultados de negócios obtidos, possivelmente porque também possuíram mais custos. 

Em conclusão, este estudo pretendeu aferir a percepção dos representantes 

comerciais das empresas acerca do contributo das feiras internacionais, na sua performance 

exportadora e de acordo com as estatísticas apresentadas os resultados são positivos. 
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Anexo A1– Inquérito para aferir o contributo das feiras internacionais nas empresas  

 
EMPRESA:       

REPRESENTANTE:       FUNÇÃO:       

1. Caracterização da empresa (valor médio dos anos, 2007/2008) 

Actividade Económica (CAE):       

Nº de trabalhadores:        

% Capital estrangeiro:      % Vendas totais:       €uros Exportações totais:       €uros 

Mercados de exportação:       Exportações para o mercado visitado:       €uros 

Instituição financiadora da Acção:       

% dos custos suportados pela empresa em termos de financiamento:      % 

2. Participação em Feiras Internacionais 

Média anual de feiras internacionais em que a empresa participa:        Sim Não 

Foi a primeira vez que um representante da sua empresa visitou o mercado de destino da feira?   

Previamente à visita, a sua empresa já tinha contactos ou negócios no mercado em causa?   

Voltaria a participar no mesmo certame?   

Actualmente a empresa já rentabilizou os custos da participação na Feira?   

3. Indique a importância da sua participação na Feira Internacional para a realização dos seguintes objectivos: 

(1 – Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3- Medianamente importante; 4- Muito 
Importante; 5- Extremamente Importante) 

1 2 3 4 5 

Identificar oportunidades de negócio      

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado      

Adquirir informação sobre concorrentes      

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente      

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado      

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de Investimento)      

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação de concursos 
internacionais; contratação) 

     

Ganhar experiência sobre mercados para exportação      

Criar redes de negócio com outros participantes da feira internacional (i.e. troca de 
experiências, conhecimentos e contactos 

     

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado      

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado      

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus produtos/serviços no 
mercado visitado 

     

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado visitado      

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado      

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à exportação      

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no mercado visitado      

4. Indique a sua satisfação relativamente à 
operacionalidade da Feira: 

Mau Insuficiente Suficient
e 

Bom Muito 
Bom 

1. Transporte de Mercadorias      

2. Localização do pavilhão/stand colectivo      

3. Decoração do pavilhão/stand colectivo      

4. Área de exposição própria      

5. Realização de actividades paralelas      

6. Apoio de Relações Públicas/Recepção      

7. Apoio de tradução      

8. Divulgação da presença na feira      

9. Informação fornecida do mercado e do sector       

5. Indique os principais constrangimentos que poderão impossibilitar a entrada no mercado: 
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Anexo A2-Lista das empresas respondentes por feira 

 

FILDA 2007 - RESPONDENTES  

ABÍLIO CARLOS PINTO FELGUEIRAS, LDA - CARFEL 

FERNETO, S.A 

METALURGICA DO TÂMEGA, S.A 

NOVORIMA - COM. INT., LDA 

CEREALIS INTERNACIONAL, SA 

MIDA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE AVE, SA 

FRIRREVENDA, LDA 

GNS, LDA 

RECER - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, SA 

CIFIAL SA 

FERSIL - FREITAS & SILVA, SA 

FRASA IBÉRICA, SA 

GEONEXT, SA 

ILMAR, LDA 

MADEINOX, LDA 

SENDA - EQUIPAMENTO DE ACOINOX, LDA. 

FACIM 2007 - RESPONDENTES 

ABÍLIO CARLOS PINTO FELGUEIRAS, LDA - CARFEL 

CEREALIS INTERNACIONAL, SA 

EFAPEL-EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELECTRICOS, SA 

FERNETO, S.A 

FRASA IBÉRICA, SA 

MADEINOX, LDA 

MIDA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE AVE, SA 

NOVORIMA - COM. INT., LDA 

GELPEIXE - ALIMENTOS CONGELADOS 

NOVADELTA, S.A. 

HEIMTEXTIL RUSSIA 2007 - RESPONDENTES  

AMAZING DAY, LDA 

BOVI - Francisco Vaz da Costa Marques e Filhos, Cª, Lda. 

DOCOFIL, SOCIEDADE TEXTIL, LDA  

LASA - Armando da Silva Antunes, SA 

PEREIRA DA CUNHA, SA 

PIUBELLE - Confecções, Indústria e Comércio, LDA 
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ANEXOS: Testes de Kruskal-Wallis 

 

  Intensidade Exportação 

  

exp. 

Abaixo 

30% 

exp acima 
30% 

Chi-
Square 

Asymp. 
Sig. 

Informação sobre 

o mercado 

Identificar oportunidades de negócio 3,750 4,188 3,111 0,078 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,750 4,000 2,006 0,157 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,500 3,375 0,351 0,554 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,500 4,000 4,622 0,032 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 2,938 3,938 7,043 0,008 

Informação sobre o mercado 3,488 3,900 5,249 0,022 

Resultados 

comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,563 4,063 2,098 0,148 

Estabelecer parcerias ( joint-ventures; outras formas de Investimento) 2,500 2,875 1,648 0,199 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação de 
concursos internacionais; contratação) 

2,563 3,125 2,649 0,104 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira internacional 

(i.e. troca de experiências, conhecimentos e contactos 
3,000 3,250 0,640 0,424 

Resultados Comerciais 2,916 3,328 2,678 0,102 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 3,063 3,375 0,761 0,383 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,500 3,875 1,600 0,206 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus 

produtos/serviços no mercado visitado 
3,938 3,875 0,015 0,904 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado visitado 3,563 3,188 0,664 0,415 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 3,750 3,267 1,030 0,310 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no 

mercado visitado 
2,750 3,563 4,253 0,039 

Resultados estratégicos 3,427 3,531 0,903 0,342 

Promoção 

exportações 

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à 

exportação 
3,125 3,438 0,707 0,400 

Apoio na 

operacionalização  

Transporte de Mercadorias 3,125 3,130 0,563 0,452 

 Localização do pavilhão/stand colectivo 3,250 3,375 0,044 0,835 

Decoração do pavilhão/stand colectivo 3,380 3,130 0,396 0,529 

Área de exposição própria 3,380 3,380 0,144 0,704 

Apoio na operacionalização da participação 3,340 3,290 0,210 0,647 

Actividades 

complementares 

Realização de actividades paralelas 2,530 2,870 1,800 0,180 

Apoio de Relações Públicas/Recepção 2,800 3,310 4,090 0,043 

Apoio de tradução 3,000 3,310 1,073 0,300 

 Divulgação da presença na feira 2,930 3,190 1,052 0,305 

Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,940 2,810 0,182 0,670 

Actividades complementares de suporte à exportação 2,840 3,090 2,230 0,135 
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  Dimensão 

 

  

trab menos 

99 

trab 

acima 
99 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Informação sobre o 

mercado 

Identificar oportunidades de negócio 3,950 4,000 0,037 0,847 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,900 3,833 0,000 1,000 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,200 3,833 3,368 0,066 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,750 3,750 0,018 0,894 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 3,150 3,917 3,743 0,053 

Informação sobre o mercado 3,590 3,867 2,187 0,139 

Resultados 
comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,800 3,833 0,148 0,701 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de 

Investimento) 
2,600 2,833 0,281 0,596 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação 

de concursos internacionais; contratação) 
2,850 2,833 0,004 0,950 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira 

internacional (i.e. troca de experiências, conhecimentos e contactos 
3,056 3,250 0,431 0,512 

Resultados Comerciais 3,083 3,188 0,125 0,724 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 3,250 3,167 0,015 0,902 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,550 3,917 0,960 0,327 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus 

produtos/serviços no mercado visitado 
3,850 4,000 0,190 0,663 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado 

visitado 
3,300 3,500 0,816 0,366 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 3,500 3,545 0,125 0,724 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no 

mercado visitado 
3,050 3,333 0,948 0,330 

Resultados estratégicos 3,417 3,583 1,387 0,239 

Promoção 

exportações 

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à 

exportação 
3,450 3,000 1,103 0,294 

Apoio na 

operacionalização 
da participação 

1. Transporte de Mercadorias 3,000 3,580 2,338 0,126 

2. Localização do pavilhão/stand colectivo 3,450 3,420 0,056 0,812 

3. Decoração do pavilhão/stand colectivo 3,100 3,500 1,580 0,209 

4. Área de exposição própria 3,450 3,250 0,961 0,327 

Apoio na operacionalização da participação 3,250 3,430 0,786 0,375 

Actividades 
complementares de 

suporte à 

exportação 

5. Realização de actividades paralelas 2,320 3,360 10,948 0,001 

6. Apoio de Relações Públicas/Recepção 2,790 3,500 5,684 0,017 

7. Apoio de tradução 3,000 3,360 1,350 0,245 

8. Divulgação da presença na feira 2,840 3,420 4,337 0,037 

9. Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,650 3,250 3,560 0,059 

Actividades complementares de suporte à exportação 2,720 3,380 10,800 0,001 
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  Custos suportados pelas empresas 

 

  

menos ou 

igual 50% 
mais 50% 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Informação sobre 

o mercado 

Identificar oportunidades de negócio 4,053 3,846 0,787 0,375 

Oportunidade para efectuar pesquisa de mercado 3,947 3,769 1,410 0,235 

Adquirir informação sobre concorrentes 3,737 3,000 5,043 0,025 

Estabelecer uma rede de contactos mais rapidamente 3,579 4,000 2,553 0,110 

Identificar a forma mais adequada de entrada no mercado visitado 3,316 3,615 0,631 0,427 

Informação sobre o mercado 3,726 3,646 0,490 0,484 

Resultados 
comerciais 

Aumentar o volume de negócios de exportação no mercado visitado 3,526 4,231 2,936 0,087 

Estabelecer parcerias (e.g. I&D; joint-ventures; outras formas de 

Investimento) 
2,526 2,923 1,052 0,305 

Celebrar contratos (e.g. contratos de compra e venda; adjudicação 

de concursos internacionais; contratação) 
2,632 3,154 1,089 0,297 

Criar redes de negócio com outros participantes da feira 

internacional (i.e. troca de experiências, conhecimentos e contactos 
3,000 3,364 1,905 0,168 

Resultados Comerciais 2,921 3,416 4,708 0,030 

Resultados 

estratégicos 

Ganhar experiência sobre mercados para exportação 3,000 3,538 2,231 0,135 

Forma de ultrapassar barreiras à entrada no mercado visitado 3,526 3,923 1,506 0,220 

Gerar um impacto promocional maior da sua empresa e dos seus 

produtos/serviços no mercado visitado 
3,737 4,154 2,613 0,106 

Planear a criação de novos produtos/serviços para o mercado 

visitado 
3,263 3,538 0,277 0,599 

Adaptar produtos/serviços para o mercado visitado 3,333 3,769 1,387 0,239 

Avaliar o trabalho de marketing necessário para entrar e operar no 

mercado visitado 
2,895 3,538 2,190 0,139 

Resultados estratégicos 3,298 3,744 1,681 0,195 

Promoção 

exportações 

Aproveitar o contributo do governo/Estado no marketing à 

exportação 
3,000 3,692 2,730 0,098 

Apoio na 

operacionalização 
da participação 

1. Transporte de Mercadorias 3,370 3,000 0,384 0,536 

2. Localização do pavilhão/stand colectivo 3,530 3,310 0,380 0,537 

3. Decoração do pavilhão/stand colectivo 3,320 3,150 0,021 0,885 

4. Área de exposição própria 3,420 3,310 0,023 0,880 

Apoio na operacionalização da participação 3,400 3,190 0,236 0,627 

Actividades 
complementares 

de suporte à 

exportação 

5. Realização de actividades paralelas 3,060 2,170 6,208 0,013 

6. Apoio de Relações Públicas/Recepção 3,370 2,580 5,271 0,022 

7. Apoio de tradução 3,500 2,730 5,126 0,024 

8. Divulgação da presença na feira 3,210 2,830 1,356 0,244 

9. Informação fornecida do mercado e do sector de actividade 2,890 2,850 0,011 0,918 

Actividades complementares de suporte à exportação 3,170 2,660 3,216 0,073 

 

 


