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Resumo 
 

Nas duas últimas décadas, assistimos a grandes alterações no sector do calçado em 

Portugal. Tendo uma longa tradição na indústria nacional, a tendência crescente nos 

últimos anos, foi a de várias empresas direccionaram o seu produto para o segmento de 

calçado de luxo. Operando na sua maioria em regime de sub-contratação, são ainda 

poucas as empresas que se lançam no mercado internacional com marca própria. As 

sucessivas crises do petróleo, as guerras no Golfo Pérsico e no Afeganistão e a 

dissolução da União Soviética na década de 1990, são apontadas pela Associação do 

sector, como factores decisivos para o seu estado actual. Por outro lado, a entrada de 

novos intervenientes com preços competitivos, tais como empresas vindas dos BRIC 

(Brasil, Rússia, Índia e China), lançou novos desafios às empresas portuguesas 

presentes nos mercados internacionais.  

O presente estudo direcciona-se para o sector do calçado português de luxo. Através de 

entrevistas aos CEO’s de duas empresas portuguesas de calçado de luxo, presentes em 

mercados externos há mais de dez anos, pretende analisar, com o apoio da literatura 

existente, quais as principais motivações endógenas ou exógenas à empresa, que 

incentivaram as mesmas a internacionalizar-se. Desta investigação podemos concluir 

que os apoios externos são vitais em toda a manobra de internacionalização assim como 

o espírito empreendedor dos empresários. De acrescentar ainda, que o mercado nacional 

não é representativo, nem prioritário para este tipo de empresas. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Calçado português de luxo; Estratégias de internacionalização; 

Marca própria; Incentivos. 
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Abstract 
 

The last two decades have witnessed great changes in the Portuguese footwear industry. 

With a long tradition in the domestic industry, the increasing trend in recent years, was 

that several companies targeted there product to the segment of luxury shoes. Operating 

mostly under the sub-contracting system, there are few companies who engage in the 

international market with its own brand. The successive oil crises, wars in the Persian 

Gulf and Afghanistan and the Soviet Union dissolved in the 1990s, are appointed by the 

Association of the sector, as key factors for the current state of the industry. Moreover, 

the entry of new players with competitive prices, such as companies from the BRIC 

(Brazil, Russia, India and China), was responsible for new challenges to the Portuguese 

companies working in the international market.  

This study directs itself to the Portuguese luxury footwear industry. Through interviews 

with the CEO’s of two Portuguese companies of luxury shoes, present in foreign 

markets for over ten years. Intends to understand, with support from the existing 

literature, what are the main motivations internal or external to the company, which 

encouraged them to internationalize. In this research we can conclude that external 

support is vital in the maneuver of internationalization as well as the entrepreneurial 

spirit of entrepreneurs. To add further, that the domestic market is not representative, 

nor a priority for small businesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Portuguese luxury footwear; Internationalization strategies; Private 

label; Incentives. 
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Introdução 
 

O sector do calçado está ligado a uma das indústrias de maior tradição a nível 

internacional, tendo uma expressão significativa na economia portuguesa (APICCAPS, 

2010). Porém, o aumento significativo das importações nacionais provenientes de países 

extra-comunitários e a tendência de estabilização do consumo, revelam algumas 

dificuldades para o sector. Segundo a APICCAPS (Associação Portuguesa das 

Indústrias de Calçado Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos), a China é 

apontada como a principal responsável pelo desequilíbrio comercial na Europa, muito 

devido à sua entrada na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. Em 2008, 

as exportações chinesas (globais) rondaram os 25.000 milhões de dolares, com um 

preço médio de 4 euros, contrastando com o preço médio das exportações portuguesas 

que é de 20 euros. Além de ser o seu principal fornecedor, outros países como o 

Vietname, a Roménia e a Índia estão a ganhar quota de mercado na Europa. No entanto, 

o calçado de pele (cerca de 85% do total das exportações portuguesas de calçado) é um 

produto com grande relevância para o consumo europeu. Actualmente e segundo dados 

da APICCAPS, o calçado português está presente de forma significativa em quase todo 

o mundo, sendo o mercado externo, Espanha, França e Alemanha, os principais clientes. 

Nas últimas quatro décadas, esta indústria apresentou um forte crescimento, resultante 

em parte da integração de Portugal na União Europeia (U.E.) e do acesso facilitado a 

um grande mercado. Sendo um escape para muitas empresas estrangeiras, que 

procuravam deslocalizar a sua produção nos anos 70 e 80, as empresas portuguesas de 

calçado operaram essencialmente em regime de subcontratação, obtendo as maiores 

taxas de crescimento das exportações em Portugal (APICCAPS, 2010).  

Nos anos seguintes a maioria das empresas do sector continuou a trabalhar em regime 

de outsourcing para empresas estrangeiras, havendo muito poucas que possuíam marca 

própria. Mesmo estas, com vista à maior rentabilização dos seus equipamentos, optaram 

por trabalhar no mesmo regime (Freire, 1999). Dada a situação geográfica de alguns 

países de leste, no acesso aos mercados centrais da Europa, verificou-se uma 

deslocalização significativa da produção nacional para essa região. Porém, o início do 

século XXI, está a ser marcado por uma nova fase para as empresas de calçado 
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português. Se na década de 1980, esta indústria apenas dominava o processo produtivo, 

nos dias de hoje, as empresas do sector começam a ser responsáveis pelo 

desenvolvimento do produto em todas as fases, desde o seu desenho até à sua 

comercialização. Apesar de serem ainda mercados laterais para o calçado português, os 

BRIC apresentam-se como mercados altamente estratégicos para o sector, 

nomeadamente a Rússia. Sendo um mercado a nível geográfico, relativamente próximo 

de Portugal (de entre os BRIC) e com uma longa tradição em termos culturais e 

comerciais, a Rússia tem sido alvo de interesse por parte de algumas empresas 

portuguesas do sector.  

Dado o nosso interesse no estudo do sector do calçado e tendo por base as alarmantes 

notícias de que as empresas portuguesas de calçado devem direccionar os seus 

investimentos para os mercados internacionais, através de um produto diferenciado 

(quer em termos de design, quer também do ponto de vista da inovação), são levantadas 

três questões: 

 

Q1: Os apoios das entidades externas são escassos para as empresas portuguesas 

produtoras de calçado de luxo se internacionalizarem? 

 

Q2: A mentalidade dos empresários portugueses é ainda muito conservadora, o 

que dificulta a sua adaptação aos mercados externos, nomeadamente a nível cultural? 

 

Q3: Para se ter sucesso nos mercados internacionais, as empresas portuguesas 

produtoras de calçado de luxo têm que atingir uma posição relevante no mercado 

nacional?  

Em termos de organização, o presente estudo está estruturado da seguinte forma. No 

Capítulo 1, é feita uma revisão literária sobre várias estratégias e teorias de 

internacionalização. O Capítulo 2, apresenta uma descrição do sector do calçado em 

Portugal, bem como a sua evolução nos últimos anos, são também descritos, apoios 

institucionais e organizacionais que podem ser utilizados pelas empresas portuguesas de 

calçado de luxo na abordagem aos mercados interncaionais. No Capítulo 3, detalha-se a 

metodologia utilizada – o estudo de casos, onde são divulgadas vantagens e 
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desvantagens da utilização desta técnica qualitativa num trabalho deste tipo. Neste 

capítulo são também abordadas as questões de investigação e também, os factores e 

condicionantes que conduziram à selecção das empresas que participaram no presente 

estudo. O Capítulo 4, diz respeito aos resultados obtidos das entrevistas com os CEO’s 

das empresas-alvo e respectiva discussão dos mesmos. Finalmente, no último Capítulo, 

são divulgadas as Conclusões do estudo, bem como principais resultados e contributos 

da investigação, são também apontados possíveis casos de estudo no futuro. 
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1. Internacionalização – estratégias e teorias. Síntese da literatura 
 

Neste capítulo apresentamos a síntese da literatura sobre a internacionalização, as suas 

principais estratégias e teorias de internacionalização relacionadas com as questões que 

queremos responder. Procuramos relevar, em cada estratégia e teoria apresentadas, os 

factores que estarão na base do nosso estudo empírico. 

 

1.1 A internacionalização como estratégia de crescimento 
 

Face à globalização económica, a internacionalização tornou-se uma das estratégias 

mais importantes para as empresas que pretendem potenciar o seu crescimento (Luo et 

al., 2005; Sapienza et al., 2006). Contudo, pode também ser responsável por grandes 

perdas no capital das mesmas. Estudos empíricos evidenciam que o sucesso do produto 

de uma empresa no país de origem não garante o sucesso a nível internacional (Bianchi 

e Ostale, 2006; Peng, 2009). Assim como uma estratégia vencedora no mercado interno, 

não significa que se tenha o mesmo sucesso em outros mercados. Trata-se de um 

processo difícil, complexo e dinâmico devido à dispersão geográfica dos mercados 

(Johanson e Wiedershein- Paul, 1975) e ao consequente afastamento físico e 

psicológico entre o comprador e o vendedor (Dubois e Jolibert, 1992; Lambin, 2000). O 

trabalho feito pelos governos e também pela Organização Mundial de Comércio 

(OMC), no sentido de criar um mercado global de comércio livre, proporcionaram 

novas formas de investimento e novas oportunidades de negócio para as empresas 

(Preet et al., 2000). Devem assim, criar um sistema integrado e coordenado de 

compromissos e acções, destinadas a explorar as competências essenciais no sentido de 

ganhar vantagens no ambiente de mercado concorrencial (p.ex., através de análises 

SWOT1) (Hitt et al., 2003).   

A questão de qual a melhor estratégia de internacionalização para as empresas, tem sido 

largamente analisada. A destacar, os estudos de Michael Porter (1980) com incidência 

na indústria, nos recursos e competências da empresa e na organização das instituições. 
                                                            
1 Strenghts (S); Weaknesses (W); Opportunities (O); Threats (T) – Forças; Fraquezas, Oportunidades; 
Ameaças. 
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Como será adiantado no próximo capítulo, existem várias teorias para explicar e 

compreender os modos de entrada nos mercados internacionais. Contudo, para as 

empresas, a passagem dos princípios à prática é sempre um desafio (APICCAPS, 2007).   

Na literatura e na prática, salientam-se duas grandes vias para a internacionalização: as 

exportações e o investimento directo estrangeiro (IDE), havendo contudo outras vias 

que também serão abordadas mais adiante. A exportação é, na maior parte dos casos, o 

primeiro passo no acesso aos mercados externos (Kogut e Chang, 1996; Lu e Beamish, 

2001). Na maioria das pequenas empresas, o início da exportação, consiste na recepção 

de encomendas não solicitadas a partir de um cliente no exterior (Johanson e 

Weidersheim-Paul, 1975; Poliwoda e Thomas, 1998). Esta é uma estratégia bastante 

utilizada pelas pequenas e médias empresas (PME): por um lado pela carência a nível 

financeiro em realizar IDE, e por outro pela falta de recursos e competências (Dalli, 

1995; Zahra et al., 1997), permitindo assim um acesso rápido ao mercado e uma 

oportunidade valiosa para obter experiência internacional (Root, 1994; Erminio e 

Rugman, 1996; Zahra et al., 1997). Outra situação que pode acontecer no início da 

actividade de internacionalização, consiste em colocar uma pequena estrutura ou um 

export manager no mercado de interesse. Conhecer os processos de embarque, o 

funcionamento das instituições e o serviço de vendas é um processo que pode levar 

anos, mas que constitui a base do desenvolvimento de todo o processo de 

internacionalização (Rugman et al., 1988).  

Porém, quando uma empresa reúne vantagens em termos de propriedade (produto ou 

brand equity2), a exportação pode trazer vários problemas para a empresa, derivado do 

oportunismo dos distribuidores ou da apropriação desses activos levando assim à sua 

desvalorização. Face a isto, Hennart, 1982 e Rugman, 1982, afirmaram que o IDE 

protege melhor a empresa. Na maior parte dos casos, as empresas que optam pelo IDE, 

controlando directamente as actividades que acrescentam valor no mercado externo, têm 

que adaptar as suas estratégias, produtos e serviços para cada mercado (Hennart, 1982; 

Rugman, 1982). 

 

                                                            
2 Termo utilizado em marketing que reflecte o valor adicional que se atribui a um produto ou serviço. É 
considerado um importante activo intangível que corresponde a um valor psicológico e financeiro da 
organização. 
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Conhecer a concorrência local é essencial para poder agir localmente (Peng, 2009). As 

questões de natureza logística, representam também um importante factor a ter em conta 

na hora de internacionalizar. A organização das redes de comunicação e informação 

existente num determinado mercado é também um aspecto a ter em conta na escolha da 

melhor estratégia para internacionalizar (Johanson e Vahlne, 1977). No início do 

processo de internacionalização via IDE, os empresários estão sujeitos ao chamado 

“liability of foreignness”3 (Hymer, 1976), relativo ao facto de realizar negócios fora do 

mercado doméstico (Buckley e Casson, 1976; Dunning, 1988). No entanto, à medida 

que as vantagens de propriedade são exploradas, o desempenho da empresa nos 

mercados internacionais tenderá a aumentar (Tallman e Li, 1996; Hitt et al., 1997). 

Na sua maioria, as PME’s que se internacionalizam enfrentam limitações variadas: a 

nível dos recursos e competências, informação, capital financeiro, experiência dos seus 

gestores e ainda os condicionalismos inerentes à vulnerabilidade do ambiente externo. 

As alianças são, por isso, um meio muito utilizado na internacionalização das PME’s. 

Para além da minimização de custos, da partilha de riscos e do acesso a recursos chave, 

este meio apresenta também vantagens importantes em termos de network e dos 

recursos e conhecimentos do aliado (Gulati, 1998). Não estando imunes a problemas 

como a falta de confiança nos parceiros, o conflito de objectivos ou de diferenças 

culturais (Kogut, 1989), as alianças não são necessariamente, sinónimo de sucesso 

garantido. Acima de tudo é fundamental encontrar o parceiro certo (Baum et al., 2000).  

Segundo Michael Peng (2002, 2009), para traçar a melhor estratégia de abordagem a um 

mercado, é necessário realizar o “tripé” estratégico. São consideradas três perspectivas 

fundamentais: Indústria, recursos e competências da empresa, ambiente institucional do 

país (Peng, 2002; 2009). No âmbito do estudo da indústria, Michael Porter (1980) 

considerou cinco factores a ter em conta na determinação da estratégia: a rivalidade 

entre as empresas existentes no mercado, a entrada de potenciais empresas, o poder 

negocial de fornecedores e clientes e a ameaça da entrada de produtos substitutos 

(Porter, 1980). Sendo mais tarde também defendida a existência de um sexto factor, a 

                                                            
3 “Responsabilidade no estrangeiro” – As empresas, numa fase inicial, tendem a incorrer em custos mais 
elevados que os seus competidores com origem no mercado externo. Custos de transacção e custos de 
coordenação, custos associados ao “fazer negócios fora de portas”. 
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existência de clusters (Porter, 1990), empresas que vendem produtos que acrescentam 

valor aos produtos da indústria em questão (Bonardi e Durand, 2003).   

A dimensão das empresas é, também um factor a ter em conta no processo de 

internacionalização. No caso das empresas alvo deste estudo, o tamanho pode ser um 

constrangimento no processo de expansão geográfica. Na generalidade dos casos, a 

restrição de recursos condiciona a escolha do mercado para o qual as empresas se 

pretendem expandir, limitando assim os seus negócios para países fronteiriços. Aliando 

a escassez de recursos e a proximidade cultural, muitas vezes existente entre países 

fronteiriços (p.ex., entre Portugal e Espanha), do ponto de vista das empresas, são 

factores complementares e favoráveis à internacionalização das mesmas para esses 

territórios (APICCAPS, 2007).  

Consideradas como os pilares do comportamento humano e das próprias empresas 

(Scott, 1995), vários são os estudos realizados sobre a importância das instituições na 

escolha da estratégia de internacionalização, quer pela via da legislação (instituições 

formais), quer pela via da ética cultural e das relações humanas (instituições informais) 

(Parkhe, 2003; Kotabe e Mudambi, 2003). As consequências podem ser devastadoras 

para a empresa (Elbana e Child, 2007) se não for tomado em conta o plano institucional 

de cada país, pois este tipo de organizações tem por base a redução da incerteza dos 

negócios. Ao nível dos custos de transacção, a estabilidade das instituições também é 

fundamental, pois podem reverter-se em custos demasiado elevados ou até mesmo 

proibitivos para as empresas.  

Outra estratégia apresentada para a internacionalização das empresas é a de Rugman 

(1980). Este autor considera apenas duas perspectivas: o ambiente ou envolvente do 

país e as variáveis intrínsecas da empresa (Rugman et al., 1988). A primeira 

perspectiva, diz respeito aos aspectos característicos do mercado em análise. Engloba os 

aspectos económicos (como o capital humano, tecnologia e recursos naturais existentes) 

e os aspectos não económicos (políticos, culturais e governamentais), não podendo a 

empresa ter qualquer hipótese de interferência na gestão dos mesmos. A segunda 

perspectiva, diz respeito aos factores específicos de propriedade da empresa, devendo 

ser analisados parâmetros como a capacidade de I&D (Investigação e Desenvolvimento) 

de novos produtos ou de novos processos de produção, o know-how da mão-de-obra 
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existente, o capital financeiro, os meios tecnológicos próprios e as competências dos 

gestores em técnicas de marketing e distribuição. Se a análise passar pelo ponto de vista 

do marketing, o ambiente internacional, pode ser feita através do modelo SLEPT 

(Social e Cultural, Legal, Económico, Político e Tecnológico) e dos factores “C” 

(Corporation, Countries, Currency, Competitors). Sendo possível analisar as 

oportunidades e avaliar os riscos nos diferentes mercados (Croué, 1994; Viana e 

Hortinha, 1997; Poliwoda e Thomas, 1998).  

 

Quadro 1 – Síntese da literatura: Principais estratégias de internacionalização (elaboração 
própria). 

Assunto Autor 

 

Objectivos 

 

Conclusões 

 

Estratégias de 

Internacionalização 

 

 

Porter, 1980 

 

 

Identificar os factores 

a ter em conta na 

internacionalização 

 

3 Factores a ter em conta: 

- Indústria; 

- Recursos e competências; 

- Instituições; 

Estratégias de 

Internacionalização 

Rugman, 

Lecraw e 

Booth, 1988 

Identificar os factores 

a ter em conta na 

internacionalização 

3 Aspectos a ter em conta: 

- Aspectos económicos (capital 

humano, tecnologia e recursos); 

- Aspectos não económicos (políticos, 

governamentais e culturais); 

- Aspectos internos da empresa: 

Propriedade (I&D, know how, 

competência dos gestores em sectores 

distintos p. ex., marketing, 

distribuição); 

Estratégia custo vs 

diferenciação 

 

Miller, 1988 

 

Qual a estratégia mais 

indicada a utilizar 

(revisto no trabalho do 

Brasil, México e 

Chile) 

A utilização de uma destas estratégias é 

dependente do ambiente (do mercado 

em análise) e não da própria empresa; 
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1.2 Teorias de internacionalização – Síntese 
 

São várias as teorias sobre a expansão internacional das empresas. Nelas é possível 

destacar: a teoria do IPLC (international product life cycle); a teoria dos mercados 

imperfeitos; a teoria do comportamento estratégico, a teoria RA (resource advantage 

theory); a teoria do TCA (transaction costs analysis); o paradigma eclético: modelo PLI 

(Propriedade, Localização, Internalização); a teoria da internacionalização (modelo de 

Uppsala) e a teoria do network.  

Iremos, de seguida, efectuar uma breve revisão de cada uma destas teorias, no sentido 

de tentarmos identificar os factores-chave para o sector/empresas em análise neste 

estudo. Para tal, tomaremos como base o estudo de Malhotra et al. (2003), onde é feita 

uma esquematização teórica sobre os modos de entrada nos mecados internacionais. 

 

1.2.1 A teoria do IPLC 

 

Desenvolvida inicialmente por Vernon (1966, 1974), com especial enfoque na 

localização da produção e na penetração de mercado, considera quatro fases na 

internacionalização das empresas (Vernon, 1966; 1979). A primeira fase consiste na 

exportação para o mercado dos Estados Unidos da América, à qual se segue a fase da 

produção no mercado externo com padrões de procura semelhantes, desta forma a 

empresa preparar-se para competir com os mercados em desenvolvimento (a terceira 

fase). Se a empresa conseguir reagir positivamente à fase anterior, a quarta e última fase 

será a competição com as empresas americanas no mercado americano. Devido a, 

muitas das vezes, as empresas colapsarem nas primeiras duas fases (devido à natureza e 

tipo de produto, ao nível de competição, ao grau de especialização e também às 

disparidades na legislação e regulamentações), foram propostos outros modelos para a 

teoria do ciclo de vida do produto (Onkvist e Shaw, 1983). Segundo Toyne e Walters 

(1993), existem três fases, o lançamento de um produto novo, a fase da maturação e 

finalmente a fase de standardization (Toyne e Walters, 1993). Vernon (1974), baseou-

se também no modelo de “ciclo de vida” para explicar porque é que o processo de 

internacionalização se desenvolve ao longo de etapas, explicando as trocas de 
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localização das empresas em função do grau de standardização do produto que sofre 

uma evolução no seu ciclo de vida (passando por quatro fases: introdução, crescimento, 

amadurecimento e declínio) (Vernon, 1974).  

 

1.2.2 A teoria dos mercados imperfeitos 

 

Esta teoria é também designada por teoria do poder de mercado (Hymer, 1960). Um 

motivo para a internacionalização é o interesse da empresa em aumentar a sua fatia de 

mercado, através das imperfeições do mesmo. Focaliza-se nas empresas que possuem 

um conhecimento limitado do mercado-alvo. Segundo Hymer (1976), as empresas em 

início de processo de internacionalização têm um handicap competitivo, muito devido 

aos custos de entrada num novo ambiente económico (Hymer, 1976). Esta teoria indica 

que a existência de mercados imperfeitos e as características únicas das empresas são o 

“perfeito catalisador” de IDE. Na internacionalização existem imperfeições:  

 

(1) No mercado de bens de consumo, por exemplo, a força das marcas presentes, 

as competências próprias de cada empresa em termos de marketing, o nível de 

diferenciação dos produtos existentes e o conluio (das empresas instaladas) nos preços 

praticados;  

(2) Ao nível da produção, por exemplo, o acesso exclusivo a recursos naturais 

e/ou humanos e o acesso à tecnologia (podem significar custos incomportáveis para a 

empresa);  

(3) Na existência de economias de escala internas ou externas, que conduzem a 

uma queda dos custos, afectando por sua vez a capacidade de sobrevivência das 

empresas;  

(4) Na intervenção dos governos, através do estabelecimento de políticas de 

incentivo ao IDE. 
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1.2.3 A teoria do comportamento estratégico 

 

Esta teoria é também apelidada como teoria do comportamento oligopolista e 

diversificação do risco (Vernon, 1974; 1979). Segundo Knickerbocker (1973), empresas 

inseridas numa indústria oligopolista tendem a seguir percursos de internacionalização 

comuns e em conjunto (Knickerbocker, 1973). Esta teoria enfatiza também que as 

empresas optam por um comportamento estratégico idêntico ao dos seus rivais, com o 

intuito de minimizar riscos e incertezas (por exemplo, teoria follow the leader). Por 

outro lado, o IDE representa uma troca de ameaças entre empresas de indústrias 

oligopolistas. Com o intuito de minimizar os riscos, a maior parte das empresas tende a 

imitar os movimentos das suas rivais inclusivamente na deslocalização da produção 

(Graham, 1978). Em indústrias oligopolistas é comum recorrer a IDE como estratégia 

de antecipação, tentando por esta via antecipar possíveis entradas no mercado 

doméstico (Casson, 1987). Por exemplo, quando as empresas dos EUA começaram a 

investir na Europa, verificou-se o movimento inverso por parte das empresas europeias. 

 

1.2.4 A teoria RA (Resource Advantage) 

 

A teoria com base nas vantagens em recursos tem como premissas:  

 

(1) Os recursos da empresa são heterogéneos e de mobilidade reduzida;  

(2) A procura na própria indústria é também ela, bastante heterogénea. 

  

Gera-se assim uma indústria constituída por empresas de diferentes dimensões e níveis 

de rendimento (Hunt, 2002). A forma como as empresas organizam a heterogeneidade 

dos seus recursos (por exemplo, financeiros, legais, humanos, organizacionais, 

informações, estruturas físicas instaladas) irá determinar quais as suas vantagens 

competitivas e por sua vez, o desenvolvimento das operações no mercado global. As 

empresas quando partem para a internacionalização, note-se que o fazem sempre em 

desvantagem relativamente às empresas locais. Têm por isso que possuir vantagens face 

à concorrência instalada. Se a transferência dessas vantagens não ocorrer eficientemente 

através do mercado, então a empresa em questão deverá internalizar (Dunning, 1977). 
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Se por outro lado, a empresa enfrentar restrições em áreas desconhecidas de actividade, 

as colaborações ou alianças estratégicas são um instrumento útil para melhorar o 

conhecimento (Madhok, 1997). De acrescentar que uma aliança estratégica eficaz entre 

duas empresas no mercado externo é por si só considerada como resource advantage. 

 

1.2.5 A teoria do TCA 

 

De acordo com a teoria da análise dos custos de transacção, os custos de uma mudança 

de mercado podem exceder os custos referentes à mudança na própria organização da 

empresa (Williamson, 1985). Todo o processo de elaborar o plano de abordagem ao 

mercado-alvo, de negociação de contratos, os custos referentes à monitorização do 

processo e também os custos do plano institucional, são considerados como custos de 

transacção. Assim, quando os custos de adaptação e os custos de desempenho são 

baixos, as empresas tendem a optar por uma estratégia orientada para o mercado. Caso 

estes ultrapassem os custos referentes à produção no mercado, as empresas tendem a 

favorecer a organização interna (internalização) (Hill et al., 1990).  

 

1.2.6 O paradigma eclético: modelo PLI 

 

Este modelo procura associar características da indústria com elementos intrínsecos às 

empresas. Também celebrizado como o paradigma eclético de Dunning, tenta reunir 

numa única proposta, as vantagens específicas ou de propriedade da empresa, as de 

internalização e as derivadas das condições de custo de mercado receptor (Dunning, 

1977). Tem por base três condições: propriedade, localização e internalização. A 

empresa deverá optar pelo IDE, se reunir vantagens competitivas em termos de:  

 

(i) Propriedade, com tecnologia própria, produto diferenciado ou com 

marca reconhecida pelo mercado e know-how de difícil imitação pela 

concorrência,  

(ii) Localização, custo de matérias-primas, qualificação e eficiência da 

mão-de-obra e barreiras comerciais que restringem a importação,  



13 
 

(iii) Internalização, custos associados com as imperfeições ou falhas do 

mercado (Buckley e Casson, 1976).  

 

Ao realizar um investimento deste tipo é necessário reunir vantagens competitivas raras, 

de difícil imitação e enraizadas na organização, face aos custos de operar longe do país 

de origem, por exemplo, através da análise VRIO (valor, raridade, imitabilidade e 

organização). Se a decisão passar por não deslocalizar a produção, os custos totais 

assentam maioritariamente nos custos de comunicação e nos custos de controlo da 

estrutura de vendas (Rugman, 1988). No caso de se verificarem apenas vantagens 

competitivas em termos de propriedade, as opções passarão pelo licenciamento (tendo a 

empresa vantagens quanto à localização) ou pela via da exportação (Dunning, 1977).   

 

1.2.7 A teoria da internacionalização (ou modelo de Uppsala) 

 

Nesta teoria o foco é a empresa individual e a sua gradual aquisição, integração e uso de 

conhecimentos sobre mercados e operações estrangeiras, além do seu compromisso 

sucessivo com esses mercados. Segundo esta teoria, as empresas seguem quatro fases: 

(1) Exportações não regulares; (2) Exportações através de agentes; (3) Subsidiária 

comercial; (4) Subsidiária produtiva (Johanson e Vahlne, 1990; Bjorkman e Forsgren, 

2000). Este modelo de inovação e aprendizagem, associado à escola sueca de Uppsala, é 

baseado no pressuposto de que o aumento do conhecimento de mercado conduz a um 

aumento do compromisso com o mesmo. Sendo por isso um processo dinâmico em 

termos de aprendizagem, mas também de step-by-step no sentido da inovação 

(Andersen, 1993). Alguns autores consideram a existência de algumas simetrias entre 

este modelo e a teoria de RA e também com o paradigma eclético PLI (Dunning, 1995; 

Hunt, 2002). 

 

1.2.8 A teoria do network:  

 

Muitas das preocupações que surgem no processo de internacionalização, são as redes 

de trabalho (e não só) já existentes no mercado externo, por serem relações que evoluem 

de forma dinâmica e complexa e não tanto de forma estruturada. De acordo com esta 
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teoria, a empresa deve focalizar o seu processo de internacionalização no contexto de 

uma rede de relações interorganizacionais e interpessoais (Coviello e McAuley, 1999). 

Sendo esse o verdadeiro princípio que irá influenciar tanto nos timings para 

internacionalizar, como no modo como irá ser feito (Coviello e Martin, 1999). O que 

esta teoria também avança, é que o desenvolvimento do networking pode resultar 

inicialmente num movimento de internacionalização por parte da empresa estrangeira 

para o mercado nacional, criando assim bases em termos de know-how para que, numa 

segunda fase, a empresa nacional aborde de forma mais segura o mercado-alvo. No 

seguimento de um estudo sobre empresas do sector tecnológico, as empresas tendem a 

importar tecnologia, no sentido de contribuir para o licenciamento da mesma para o 

exterior, criando-se assim uma ponte para outros contratos no futuro (Jones, 1999). 
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Quadro 2 – Síntese das teorias sobre o processo de internacionalização e modos de entrada, adaptado de Malhotra et al., 2003. 

Critério IPLC M.I. C.E. RA TCA PLI Modelo Uppsala Network 

Variável 

Explicativa 

Conhecimento da 

empresa 

Imperfeições do 

mercado e vantagens 

específicas  

Comportamento 

estratégico dos 

rivais 

Know-how 
Características da 

transação (incerteza) 

Propriedade, 

Localização, 

Internalização 

Know-how 

Instituições 

formais e 

informais 

Decisão 
Trade-off entre 

recursos e risco 

Maximização: 

Recursos da empresa 

e imperfeições do 

mercado 

Minimização do 

risco e da 

incerteza 

Trade-off 

entre valor 

proprio e 

custos 

Minimização dos 

custos de transacção 

Trade-off entre 

recursos e risco 

Trade-off entre 

recursos e risco 

Oportunidades de 

network; 

constrangimento 

dos recursos 

Tipo de 

competitividade 

Vantagens P e L. 

Produto novo e 

inovação 

tecnológica 

Imperfeições no 

mercado de bens e na 

competitividade  

Imitação e 

antecipação por 

parte da 

empresa 

Desenvolvim

ento dos 

recursos da 

empresa 

Gestão eficiente das 

transacções 
Vantagens P;L;I 

Vantagem P; 

Conhecimento do 

mercado 

Orientação para 

as relações de 

trabalho 

Modo de 

entrada 

Exportação directa 

e indirecta e 

produção externa 

IDE IDE 

Internalização 

vs 

colaboração 

Relações contratuais; 

Colaborativo; 

Integrante 

Independente; ou 

Colaborativo; ou 

Integrante 

Exportação directa 

e indirecta e 

produção externa 

Externalização e 

colaboração 

Forças 

Tem suporte 

empírico de 

sucesso, mistura 

PLI e RA  

Considera factores 

internos e externos à 

empresa 

Dinâmica de 

competitividade 

global 

Orientação 

dinâmica; 

Potencia a 

cooperação 

Explica a integração 

vertical das decisões 

(fabricação/ 

serviços) na empresa 

Considera várias 

teorias: RA, TCA 

e a de comércio 

internacional 

Tem suporte 

empírico de 

sucesso, mistura 

PLI e RA 

Direccionada para 

PME’s; tem apoio 

na dinâmica de 

todo o processo 

Fraquezas 

Não considera 

modos de entrada 

cooperativos 

Apenas considera o 

IDE como única 

forma de entrada 

Apenas 

considera 

oligopólios 

Recursos 

intangíveis 

são dificeis 

de medir 

Orientação estática; 

Não considera 

beneficios de Non-

TCA 

Vantagem L 

susceptível de 

influenciar 

decisão final 

Não considera 

modos de entrada 

cooperativos 

Não explica a 

internacionalizaçã

o por network 



16 
 

De acordo com a literatura, existem também factores internos e externos às empresas 

que influenciam o processo de internacionalização. São considerados agentes internos, 

os responsáveis e os gestores da empresa, sendo eles os principais decisores 

relativamente ao envolvimento internacional da empresa (Katsikeas e Pierce 1993), 

estando incluídas as vantagens empresariais, a capacidade instalada, o volume de stocks 

acumulado, e as economias de escala criadas por novas encomendas (Cardoso, 2004). 

Porém, o presente estudo contempla apenas os factores motivadores das exportações, o 

que constitui, na maioria dos casos, o primeiro passo das empresas portuguesas de 

calçado (APICCAPS, 2008).  

Em termos de agentes externos à internacionalização, poderão ser considerados os 

incentivos governamentais e associativos, que para a maioria das empresas têm um 

efeito positivo no início da internacionalização (Churruca e Garcia-Lomas, 1995). Por 

outro lado, a regulamentação dos países importadores e o acesso a informação sobre 

esses mercados, pode revelar-se como um condicionador nesse processo (Katsikeas e 

Pierce, 1993). Outro exemplo de um factor externo à internacionalização, como foi 

anteriormente descrito, são os pedidos ocasionais de encomendas provenientes do 

exterior, que constituem na maior parte dos casos, ao início da actividade a nível 

internacional (Johanson e Vahlne, 1977). O ambiente económico em geral, as condições 

de comercialização, a dimensão do mercado interno e a proximidade da empresa 

relativamente aos mercados externos, poderão também ser considerados como agentes 

externos à empresa (Dess et al., 2008). 
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2. O sector do calçado em Portugal 
 

O Capítulo seguinte, fará uma análise aos incentivos institucionais e organizacionais 

existentes, no sentido de apoiar a internacionalização das empresas portuguesas em 

geral e as empresas de calçado de luxo em particular. Será também feita na secção 2.2, 

uma descrição sobre a evolução recente do sector de calçado em Portugal, em termos de 

produção de calçado/emprego gerado, taxa média de investimento, produção por sector 

e finalmente será apresentada a evolução das exportações de calçado desde 1974 até 

2008. 

 

2.1 Incentivos institucionais e organizacionais para a internacionalização 
 

O QREN 2007/2013 (Quadro de Referência Estratégico Nacional) prevê, a 

concretização e a valorização da igualdade de oportunidades no sentido de fomentar e 

valorizar, níveis sustentáveis de desenvolvimento económico e sócio-cultural. Nesse 

âmbito estão previstos três tipos de Sistemas de Incentivos (SI) às empresas 

portuguesas:  

(i) SI à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT): Visa a aquisição 

de novos conhecimentos com vista ao aumento da competitividade das 

empresas, promovendo a articulação entre estas e as entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico (SCT);  

(ii) SI à Qualificação e Internacionalização de PME’s: Pretende promover a 

competitividade das PME’s, através do aumento de produtividade, da 

flexibilidade e da capacidade de resposta e presença activa nos mercados 

internacionais; 

(iii) SI à Inovação: Pela via do empreendedorismo qualificado e do investimento 

estruturado em áreas de potencial crescimento, este SI existe para promover 

a inovação do tecido empresarial, através da produção de novos bens, 

serviços e processos que estimulem a progressão da cadeia de valor e da 

presença nos mercados internacionais. 
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Ainda relativamente ao QREN 2007/2013, a AICEP (Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal), disponibilizou em 2010, uma linha de crédito 

comercial, para a Rússia no valor de 200 milhões euros (AICEP, 2010a). Estando 

previsto, entre outros bens, o apoio a operações de exportação de bens de consumo 

corrente como o calçado de origem portuguesa. Preenchendo um papel determinante na 

internacionalização das empresas portuguesas, a AICEP é uma entidade pública de 

natureza empresarial criada em 2007, resultado da fusão entre a API (Agência 

Portuguesa para o Investimento) e do ICEP (Instituto do Comércio Externo de 

Portugal). Tem como principais atribuições, promover a internacionalização das 

empresas portuguesas e apoiar a sua actividade exportadora, captar investimento 

estruturante e promover a imagem de Portugal com iniciativas criadoras de valor para o 

nosso país (AICEP, 2010).  

No âmbito da AICEP, em 2009, foram desenvolvidos também três instrumentos de 

financiamento e gestão de risco que muito têm contribuído para o desenvolvimento do 

tecido empresarial português em geral, e do sector do calçado em particular 

(APICCAPS, 2010). O primeiro é através de capitais de risco, via investimentos 

financeiros em empresas nacionais, cuja actividade compreende uma relevante 

dimensão de internacionalização, já em curso ou com potencial desenvolvimento. Outro 

instrumento foi a realização de garantias mútuas, tendo como objectivo o 

desenvolvimento da actividade das PME’s, através da garantia de operações associadas 

a financiamentos bancários, a favor das instituições de crédito. Finalmente, as linhas de 

crédito PME Investe I, II, III e IV, utilizadas até ao final de 2009 por 47.000 PME’s, 

permitiram o apoio a projectos de investimento em activos corpóreos e incorpóreos, o 

aumento do fundo de maneio associado ao incremento da actividade das PME’s e 

também ao reforço da tesouraria das empresas (AICEP, 2009). 

Outra entidade que se tem revelado fundamental na internacionalização e que tem sido 

um importante parceiro nos negócios internacionais das PME’s é o IAPMEI (Instituto 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação), sob a tutela do Ministério da 

Economia da Inovação e do Desenvolvimento, este instituto tem quatro áreas de 

intervenção específica:  
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(1) Assistência empresarial, através do acompanhamento directo dos 

empresários e gestores das empresas;  

(2) Promoção do empreendedorismo, estimulando a criação de novos negócios;  

(3) Membro facilitador ao financiamento empresarial, através dos sistemas de 

capitais de risco e de garantia mútua;  

(4) Indução de investimento empresarial qualificado, via gestão de incentivos às 

empresas no âmbito do QREN, que têm como premissas, a inovação, o emprego 

qualificado e a internacionalização (IAPMEI, 2010).  

Em 2005, no âmbito do sector do calçado, o IAPMEI em parceria com a AICEP criaram 

um protocolo no sentido de apoiar as empresas portuguesas que pretendem introduzir ou 

consolidar as suas marcas próprias nos mercados externos, bem como o apoio às 

empresas portuguesas que trabalham em regime de subcontratação com as médias e 

grandes cadeias de lojas espanholas. Este apoio teve em conta que a grande maioria das 

exportações portuguesas de calçado para aquele mercado serem B2B (business-to-

business) de produtos sem marca própria (IAPMEI, 2010). 

 

2.2 Evolução recente do sector do calçado em Portugal 
 

Segundo a Associação do sector, o calçado mundial evoluiu em dois caminhos a partir 

da década de 1990. Por um lado, assistiu-se à migração da indústria para regiões que 

apresentavam abundância de mão-de-obra e baixos salários, uma vez que o custo da 

força de trabalho e a escala são factores determinantes de competitividade neste sector. 

Por outro lado, nos segmentos direccionados a nichos de mercado, com predomínio de 

outros atributos de competitividade (qualidade, design, entre outros), a produção 

direccionou-se para países com salários mais elevados (Perera et al., 2009). Com a 

abertura do mercado europeu e norte-americano a países como a Índia, China e 

Marrocos (início deste milénio), o calçado Made in Portugal deixou de ser competitivo 

em termos de quantidade/preço. As repercussões desta realidade no calçado português 

foram evidentes (redução na quantidade produzida, tal como indica a Figura 1), 

obrigando o sector, a re-direccionar os seus produtos para os nichos de mercado. 
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Segundo o Plano Estratégico para a Indústria do calçado (2007/2013), o sector deverá 

ser capaz de explorar os mercados BRIC’s porque estes “mercados de grande 

dimensão” levaram ao “aprofundamento da concorrência” e geraram um “aumento na 

procura de concorrentes” apresentando-se desta forma “como mercados apetecíveis para 

pequenas empresas de pequenos países dispostas a apostar em nichos”. 

Com o pós-25 de Abril, verificou-se um grande aumento no número de empresas deste 

sector em Portugal, muito devido ao período de grande desenvolvimento económico que 

o país atravessou, coincidindo com a adesão à União Europeia em 1986. Consequência 

da concorrência dos mercados externos, com especial destaque para a Ásia e Europa de 

Leste, segundo a Associação do sector, verificou-se a partir da década de 1990 uma 

tendência decrescente no número de empresas no sector. 

 

Figura 1 – Evolução da produção de calçado/emprego em Portugal entre 1974-2008. 

 

 
 

Fonte: APICCAPS, 2008, página 8.  

 

As empresas portuguesas têm tomado consciência de que as condições do mercado se 

alteraram. Nesse sentido, a aposta focalizou-se nos chamados factores dinâmicos de 

competitividade (APICCAPS, 2008): equipamento tecnológico, reengenharia dos 
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processos com o intuito de reduzir os tempos de resposta a encomendas, orientação para 

o mercado de maior valor acrescentado e acima de tudo a afirmação como criadores de 

moda e não somente como replicadores de modelos concebidos por quem os 

subcontrata. Culminando este processo, com a criação de uma marca própria, por parte 

de algumas empresas portuguesas. Esta atitude proactiva está patente nos níveis de 

investimento realizados entre o periodo de 1999-2006 (ver Figura 2). A indústria 

portuguesa de calçado investiu anualmente, em média, cerca de 16% do seu valor 

acrescentado bruto. Quase o dobro do ritmo de investimento de Espanha e Itália, os seus 

principais rivais. Um exemplo desse esforço de investimento é o Plano Estratégico para 

o calçado, a vigorar entre 2007 e 2013 no âmbito do QREN, que prevê um investimento 

de 30 milhões de euros na promoção da investigação, no desenvolvimento e na 

inovação, no decurso do programa ShoeInov. Este programa (aplicável de 2007 a 2013) 

prevê a exploração de novos conceitos de actuação, nomeadamente nas áreas de luxo, 

ecologia e ambiente, arte e tradição, saúde, conforto e segurança. Mediante a aposta no 

design, estima-se a redução de custos em 50% ao nível da mão-de-obra, montagem e 

acabamentos (APICCAPS, 2007). 

Um dado relevante para este estudo e que ajuda também a explicar a tendência crescente 

do registo de marcas próprias por parte dos empresários portugueses do sector do 

calçado é que, entre 2002 e 2008, o número de pedidos de registo de marcas e logótipos 

encaminhados pelo Gabinete de Apoio à Propriedade Intelectual (GAPI) e pelo Centro 

Tecnológico do Calçado Português (CTCP), passou de 6 para 32, tal como o número de 

pedidos de registo de modelos cresceu, no mesmo periodo, de 8 para 229 (APICCAPS, 

2008).  
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Figura 2 – Taxa Média de Investimento (1999-2006). 

 

  

Fonte: APICCAPS, 2008, página 11. 

 

Relativamente à produção de calçado em Portugal, o sector apresenta uma forte 

especialização no segmento de calçado de couro, tendencialmente de alto valor 

acrescentado (em 2008 atingiu os 88% do peso da produção do sector). De referir que 

tanto o calçado de senhora como o calçado de homem são na sua maioria constituidos 

por couro e representam cerca de metade e um terço, respectivamente, da produção 

nacional (ver Figura 3). 
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Figura 3 – Produção portuguesa de calçado por sector em 2008. 

 

   

Fonte: APICCAPS, 2008, página 13. 

 

Em termos de comércio externo, em 2008, o montante exportado pela indústria 

aumentou cerca de 2% como podemos ver na Figura 4, dando continuidade à tendência 

crescente iniciada em 2005. Foi a partir deste ano que se inverteu um processo de 

progressiva redução das exportações portuguesas de calçado que vinha do final dos anos 

90, em resultado de fenómenos já mencionados, nomeadamente a deslocalização de 

muitas empresas de capital estrangeiro que estavam instaladas no nosso país.  

Em 2008, confirmou-se a já forte orientação do sector para o mercado externo, 

atingindo o rácio mais elevado de sempre, com as exportações a corresponderem a 95% 

do peso da produção nacional (ver Figura 5). Sendo que por outro lado, o mercado 

doméstico, continua a ser abastecido, em grande parte, por via das importações. Outro 

dado relevante para melhor compreender o estado actual do sector a nível mundial tem a 

ver com o preço médio do calçado exportado. Em 2007, face à especialização da 

indústria portuguesa no sector de gama alta, o preço médio do calçado português foi de 

20 euros, em igualdade com a Espanha. Apenas ultrapassado pela Itália e França com 

um preço médio unitário a rondar os 32 e os 23 dolares, respectivamente. Por outro 
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lado, China, Vietname e Indonésia registaram um preço médio unitário, inferior a 4 

dolares. 

 

Figura 4 – Exportações portuguesas de calçado entre 1974-2008. 

 

 

 

Fonte: APICCAPS, 2008, página 15. 

 

O principal receptor do calçado português é o mercado europeu, absorvendo cerca de 

95% do seu total. A última década ficou caracterizada por um aumento significativo das 

exportações para Espanha, sendo em 2009 o quinto maior receptor de calçado 

português. Em contraste com esta tendência, estão os mercados alemão e inglês, que 

registaram quebras significativas, em grande medida fruto do encerramento ou redução 

da actividade em Portugal de unidades produtivas detidas por empresas desses países.  
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3. Metodologia adoptada na investigação 
 

O presente Capítulo apresenta as questões de investigação e a opção pela metodologia 

de estudo de casos. Na secção 3.1, serão apresentadas as vantagens e as desvantagens da 

utilização desta técnica qualitativa no presente estudo. Com o objectivo de realizar o 

estudo empírico enunciado e a obtenção de respostas para as questões formuladas, 

foram seleccionadas empresas de calçado de luxo com determinadas características, 

apresentadas nas secções 3.2 e 3.3.  

 

3.1 Questões de investigação e opção pela metodologia do estudo de casos 
 

As principais questões de investigação deste estudo são: 

Q1 – Os apoios das entidades externas são escassos para as empresas 

portuguesas produtoras de calçado de luxo se internacionalizarem? 

Q2 – A mentalidade dos empresários portugueses é ainda muito conservadora, o 

que dificulta a sua adaptação aos mercados externos, nomeadamente a nível cultural? 

Q3 – Para se ter sucesso nos mercados internacionais, as empresas portuguesas 

produtoras de calçado de luxo têm que atingir uma posição relevante no mercado 

nacional? 

No sentido de responder a estas questões e compreender as teorias analisadas 

anteriormente, optou-se por utilizar como metodologia de investigação o estudo de caso.  

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se numa técnica qualitativa, designada de 

estudo de casos (Yin, 1984; 1994). Pretende-se assim, através desta técnica, perceber 

detalhadamente um determinado fenómeno, obtendo conhecimentos significativos sobre 

certas ocorrências e circunstâncias (Carson et al., 2001). Segundo Yin (1984; 1994), o 

estudo de casos possibilita responder a questões sobre um acontecimento ou um facto 

actual sobre o qual existe uma escassez de conhecimento, verificando-se que as 

fronteiras entre o fenómeno em análise e o seu contexto não são claramente evidentes, 

podendo assim, centrar-se numa investigação direccionada quer para um indivíduo, quer 
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para uma organização (Yin, 1984; 1994). Para este autor, a utilização desta metodologia 

apresenta-se como uma opção única, pois verifica-se a existência de mais variáveis que 

dados, levando por essa razão a uma necessidade de convergência de informações. 

Sendo também de relevância considerável, a utilização de estudo de casos para a 

elaboração de teorias, pois as variáveis apresentadas não sendo independentes, só 

podem ser compreendidas na sua inter-relação (Ragin, 2000). Segundo Patton (1987), 

dada a finalidade holística da pesquisa (sistémica, ampla, integrada), permite a 

compreensão do caso no seu todo, percepcionando mais os processos em causa do que 

propriamente os resultados (Patton, 1987).  

Outra vantagem desta metodologia é segundo Eisenhardt (1989), ser um instrumento 

apropriado para estudar áreas emergentes (como o caso do direccionamento do calçado 

convencional para o calçado de luxo), pois as teorias desenvolvidas são passivas de 

serem testadas e validadas, mesmo a um nível empírico (Eisenhardt, 1989). Processos 

que podem permanecer ocultos em pesquisas de larga escala, podem ser decisivos para 

o sucesso ou o fracasso das organizações. Nesse sentido, para Yin (1984; 1994), a 

grande vantagem do estudo de casos, é que permite ao investigador, compreender um 

aspecto ou uma situação específica através da reconstrução por sequência de todas as 

fases do processo (Yin, 1984; 1994). 

No entanto, a análise dos dados é mais difícil e exigente, podendo tornar a investigação 

vaga (Almeida, 1994). Ou seja, as vantagens anteriormente indicadas, poderão tornar-se 

como obstáculos à objectividade do estudo em causa, caso não sejam colocados limites 

na quantidade de dados recolhidos. Pois essa tarefa, pode não corresponder à 

representatividade e qualidade dos mesmos. Deste modo, é ao investigador que caberá a 

tarefa de autenticar e respeitar esses limites (Pinheiro, 2009).  

Para além destes aspectos e no sentido de aferir da adequabilidade da entrevista como 

ferramenta metodológica, efectuamos uma pesquisa de estudos científicos que procuram 

determinar estratégias e factores de internacionalização em outros países e/ou sectores. 

Em todos os estudos analisados, quer a entrevista quer os questionários, são a 

metodologia utilizada para perceber o fenómeno em causa. Logo, para além das 

vantagens associadas a esta metodologia, baseamos também a nossa escolha em estudos 

internacionais idênticos. 
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Quadro 3 – Sintese da revisão literária para a metodologia (elaboração própria). 

 
Autor / Ano 

 
Estudo Metodologia 

 
Factores determinantes 

 

 
País de estudo / Sector 

em análise 
 

Aulakh, Kotabe e Teegen / 2000 

Estratégias de 
exportação de 
empresas com 

origem em 
economias 
emergentes 

Questionário às 
empresas de 

exportação com 
diversidade 
geográfica 

A relação entre diversidade geográfica e 
performance de exportação não é linear, 
porém uma estratégia via diferenciação, 
produzirá uma melhor performance nas 
exportações para mercados desenvolvidos.  

Brasil, Chile e México / 
Empresas produtoras de bens 
industriais (não consumiveis) 

Sim e Pandian / 2007 

Como podem as 
empresas aproveitar 
o desenvolvimento 
do mercado interno, 

na sua 
internacionalização 

Entrevista aos 
CEO’s 

responsáveis 
pelas estratégias 

As empresas de Taiwan apresentam níveis de 
internacionalização mais avançados, muito 
devido a possuírem marcas próprias, estando 
numa fase de internacionalizar para zonas de 
maior avanço tecnológico (EUA e Europa).  

Malásia e Taiwan / 
Empresas direccionadas para 

o plano tecnológico 

 
Cardoso / 2004 

Factores 
justificativos da 

decisão de 
internacionalização 

da indústria do 
calçado da região do 

Vale do Ave 

Estudo 
exploratório 
através de 

questionário a 
empresas do 

sector 

A dimensão da empresa está associada às 
capacidades para a exportação. 
O comportamento das médias empresas 
depende do mercado doméstico e das 
características do produto. No caso das 
grandes empresas depende apenas das suas 
caracteristicas (multinacional ou não). 

Portugal (Região Norte) /  
Empresas produtoras de 

calçado em pele 

Perera, Kimura e Kerr / 2009 
 

Estratégias de 
internacionalização 

do calçado 
brasileiro, para o 
mercado norte-

americano 

Questionário 
disponibilizado 

na internet, 
respondido por 
consumidores 

norte 
americanos 

Investimento em design, Reposicionamento 
da exportação para venda directa em lojas 
especializadas. 
O estudo sugere também a utilização de 
feiras, eventos e publicações com vista a 
promover o calçado. 

EUA / Empresas produtoras 
de calçado em pele 
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Segundo Yin (1994) e Tellis (1997), um estudo de caso deverá seguir quatro passos de 

investigação (Tellis, 1997): 

1. Desenhar o estudo de caso (rever e desenvolver o protocolo); 

2. Realizar o estudo de caso (proceder à recolha de informação e conduzir a 

entrevista), 

3. Analizar as evidências obtidas (examinar, categorizar, tabelar ou recombinar as 

evidências para tratar as proposições iniciais do estudo (Yin, 1994)), 

4. Desenvolver as conclusões, recomendações e implicações. 

Para a realização deste trabalho consideramos a aplicação dos quatro passos de 

investigação acima indicados. 

 

3.2 Selecção das empresas a entrevistar 
 

Para a realização deste trabalho tornou-se fundamental a participação directa de 

empresas portuguesas de calçado de luxo. Tendo em vista uma melhor percepção de 

todo o processo, optou-se por realizar entrevistas aos CEO’s das mesmas, podendo 

assim aferir melhor quais os principais factores no processo de internacionalização. De 

um vasto leque de empresas de calçado em Portugal, foram seleccionadas cinco 

empresas, mediante três parâmetros: idade, presença em mercados internacionais 

através de marca própria e empresas exclusivamente produtoras de calçado de luxo. A 

idade da empresa, foi um dos critérios escolhidos, pois irá permitir analisar uma 

empresa que tenha ultrapassado os vários ciclos económicos e dar assim um melhor 

contributo de como reagiu em momentos de contracção e de expansão económicas. Em 

termos da avaliação de estratégia/estrutura/performance, face a mudanças de estratégia 

por parte da empresa em função da performance, Gomez-Mejia (1992) considerou 

como suficiente um período de 5 anos (Gomez-Mejia, 1992). Habib e Victor (1991) 

optaram por estudar as implicações na estrutura/performance de empresas norte-

americanas ao fim de 2 anos de internacionalização. Porém estes estudos foram 

orientados para empresas de perfil multinacional. No caso das empresas portuguesas de 

calçado de luxo, dada a sua pequena dimensão, considerou-se conveniente a avaliação 
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da performance num período maior, de 10 anos. A grande maioria das empresas 

portuguesas de calçado está presente no mercado externo. Porém, essa grande maioria 

trabalha em regime de subcontratação para as grandes marcas internacionais, 

nomeadamente europeias (APICCAPS, 2010). Torna-se assim difícil para as próprias 

empresas portuguesas avaliar o verdadeiro sucesso do seu produto no exterior. Por essa 

razão, o segundo critério utilizado foi a presença em mercados internacionais através de 

marca própria. O terceiro e último critério utilizado, é derivado da implicação directa do 

tema em estudo deste trabalho. 

 

Quadro 4 - Síntese dos agentes que serão alvo de análise no inquérito/entrevista (elaboração 
própria). 

 

Factores Internos 

 

Factores Externos 

- Vantagens do produto em termos de qualidade, 

diferenciação e qualidade face ao presente no 

mercado em análise (estratégia activa); 

- Incentivos governamentais ou associativos 

(incluindo regulamentações ou tarifas a 

importação); 

- Experiência dos gestores e identificação com o 

mercado em análise; 
- Resposta a uma primeira encomenda; 

- Grande volume de stock acumulado, sendo uma 

oportunidade para melhor escoar o produto; 

- Dimensão do mercado (em termos de tamanho, 

poder de compra dos consumidores); 

- Explorar economias de escala criadas por novas 

encomendas; 

- Seguir os principais concorrentes e as tendências 

do mercado (estratégia passiva); 

- Capacidade de produção instalada; - Ambiente político estável; 
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3.3 Objectivos da entrevista 
 

A utilização da entrevista como ferramenta de investigação tem como objectivos neste 

estudo: 

(1) Determinar se a empresa teve em atenção as características da indústria 

instalada no mercado-alvo (utilizando por base os parâmetros de Porter (1980), 

Rugman, Lecraw e Booth (1988)). 

(2) Averiguar a importância dos recursos e competências próprios da empresa na 

internacionalização. (utilizando por base os parâmetros de Porter (1980), Churruca e 

Garcia-Lomas (1995), Rugman, Lecraw e Both (1988)). 

(3) Avaliar a importância dada ao plano institucional e cultural do mercado-alvo 

(utilizando por base os parâmetros de Porter (1980), Elbana e Child (2007)). 

(4) Averiguar se existe mais alguma informação que possa ser importante para o 

trabalho.  

De forma a verter na entrevista cada um dos objectivos, sistematizou-se as seguintes 

questões como guia de condução da entrevista. Em relação ao objectivo a que são 

inerentes as características da indústria instalada, foram elaboradas as seguintes 

questões: 

1. Avaliaram a presença de outras empresas concorrentes nesse mercado? 

2. Era um mercado que apresentava um elevado potencial de entrada de 

novos concorrentes (ou seja, ausência de barreiras à entrada, um mercado 

pouco explorado, mercado não satisfeito)? 

3. Esse mercado apresentava alguma barreira à entrada da vossa empresa 

(custos de entrada, burocracia pesada)? 

4. A presença de fornecedores vossos nesse mercado, contribuiu para a 

escolha? 

5. O poder de compra dos consumidores foi tomado em conta? 
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6. Antes de iniciar o processo de internacionalização, visitaram o país?  

 

Relativamente ao objectivo que pretende averiguar a importância dos recursos e 

competências próprios da empresa aquando da internacionalização, colocaram-se as 

seguintes questões: 

1. Do ponto de vista financeiro, a internacionalização era, à partida, uma 

clara mais-valia? 

2. A internacionalização foi inicialmente planeada como um investimento 

de longo prazo ou foi fruto do acaso (por exemplo, iniciou-se pela 

recepção de uma encomenda, houve uma necessidade de escoar o stock 

existente)?  

3. Houve necessidade de adaptar a vossa capacidade produtiva instalada, às 

exigências desse mercado? Se sim, quando foi feita? Antes ou depois de 

entrarem no mercado? 

4. Avaliaram através de algum estudo, o reconhecimento da vossa marca 

nesse mercado? 

5. (Para o caso de a marca ser um nome estrangeiro) Qual a razão por terem 

optado por um nome estrangeiro? 

6. (Para o caso de a marca ser um nome português) Pelo facto de o nome da 

marca ser português, sentiram que estariam a ter mais dificuldades em 

penetrar nesse mercado?  

7. No seu entender, quais são as principais vantagens competitivas do vosso 

produto? 

 

No sentido de avaliar a importância dada ao plano institucional e cultural do mercado 

alvo, as questões colocadas foram as seguintes: 
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1. Alguém da direcção teve algum contacto anterior com o país em questão 

(viveu ou estudou ou nasceu)? 

2. A proximidade ou o afastamento cultural do país representou um 

incentivo ou um constrangimento em todo o processo? 

3. Como considera os apoios financeiros à empresa? 

4. Para além do apoio da APICCAPS, que outros apoios (de outras 

associações, ou entidades) têm tido ao longo deste processo?  

5. O ambiente político do mercado-alvo, de que forma interferiu na vossa 

decisão? 

6. Do plano legislativo, foi tomada alguma medida no sentido de averiguar 

eventuais restrições (consultaram algum advogado, informaram-se sobre 

a legislação desse país)? 

7. Houve a preocupação de se informarem sobre questões de ordem ética: 

por exemplo: Qual o nível de corrupção desse país? Métodos de 

negociação diferentes dos utilizados em Portugal?  

8. O seu cliente nesse país é muito diferente do cliente português? 

 

Finalmente para o caso de existir alguma informação que não tenha sido colocada e que 

tenha sido decisiva ou relevante em toda a manobra estratégica da internacionalização, 

terminou-se o questionário com a seguinte questão: 

1. No seu entender, quais foram os principais factores que influenciaram a 

internacionalização da vossa empresa? 
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4. Resultados da análise empírica 
 

Neste capítulo analisamos os dados recolhidos através das entrevistas às empresas alvo 

da nossa amostra. Será feita uma pequena descrição do trajecto das empresas desde a 

sua criação até à actualidade. Serão debatidos e analisados os objectivos colocados para 

a realização do questionário. Terminando o capítulo com uma reflexão sobre os factores 

que consideramos terem sido determinantes na internacionalização das empresas em 

estudo. 

 

4.1 Descrição da amostra 
 

As empresas seleccionadas para a realização de entrevistas foram as seguintes: 

 

Quadro 5 – Sintese dos parâmetros utilizados na selecção das empresas: Idade, Mercados 
de destino, Preço médio por par de sapatos. 

Empresa Idade (anos) 
Mercados Externos c/ 

marca própria 

Preço médio 
p/ par 

sapatos (€) 

Fernando J. Henriques 75 
Espanha, França, Rússia, 

Alemanha, Inglaterra 
80 

Ferreira Avelar & Irmão, Lda 63 
Alemanha, Italia, França, 

Bélgica, Japão, EUA, Rússia, 
Dinamarca 

60 

Luís Onofre 11 
Dinamarca, Suécia, França, 
Alemanha, Líbano, EUA, 

Israel 
110 

Miguel Vieira, Lda 16 
Espanha, Itália, Brasil, 

França, Alemanha, EUA, 
Turquia, Japão 

180 

Fábrica de Calçado Zarco 68 
França, Rússia, Espanha, 
Alemanha, Itália, Japão, 

Austrália, Dubai 
100 

 

Para o presente estudo, as empresas foram contactadas inicialmente por telefone, com o 

intuito de marcar uma entrevista. Destas, apenas a empresa Fernando J. Henriques 
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(FJH) e a Fabrica de Calçado Zarco (FCZ) mostraram disponibilidade. As entrevistas 

decorreram no dia 27 de Maio na FJH e no dia 11 de Junho na FCZ. 

 

4.1.1 Fernando J. Henriques, Lda. 

 

Criada em 1935 pelo Sr. Fernando Henriques, desde muito cedo começou a exportar 

para França, em regime de subcontratação. Em 2008, iniciaram a produção de marca 

própria com o nome De Gier por ser um “nome foneticamente universal”. Tendo já 

várias participações em feiras internacionais de calçado, abandonaram recentemente 

este sistema, por não ser o mais indicado na promoção do calçado de luxo, “devido à 

forte presença de marcas de calçado generalista”. Têm dado maior ênfase aos estudos de 

mercado e realizado “viagens aos locais chave de consumo deste tipo de produtos”. 

Apostando maioritariamente no mercado francês, optaram por entrar através de lojas 

multimarca e lojas que conciliam o conceito de roupa de luxo e calçado de luxo (p.ex., 

lojas com habilleurs4). Ao nível dos custos de entrada, não consideram um problema, 

“no segmento de produto de luxo, os custos de entrada, não podem constituir um 

obstáculo, porque o cliente final não compra o produto por necessidade, mas sim por 

vaidade”. Indo já na 3º geração da família, viram aprovado recentemente (finais de 

2009) o projecto de apoio à internacionalização (via AICEP e IAPMEI, através dos 

projectos descritos anteriormente) onde consideram que será dado um grande passo em 

termos de afirmação internacional.  

Figura 5 - Esquema de evolução da FJH nos mercados internacionais. 

 

 

                                                            
4 Consultores de imagem que estão presentes nas lojas, aconselhando o consumidar na compra final, 
fenómeno característico no mercado francês de produtos de luxo. 
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4.1.2 Fábrica de Calçados Zarco (Carlos Santos) 

 

Carlos Santos, quando começou a trabalhar na FCZ, era apenas mais um colaborador. 

Com o passar dos anos fez-se sócio e hoje em é o CEO da empresa. Criada em 1942, 

esta empresa é a sócia nº 1 da APICCAPS. Em 1960, dada a presença de um agente com 

forte poder de mercado, exportavam 60% da produção para Inglaterra (em regime de 

subcontratação). Seguiu-se o mercado francês e alemão, com maior incidência de 

negócios para o primeiro. Uma vez mais “utilizaram” a amizade com um fabricante de 

calçado para senhora que estava interessado em explorar o mercado francês, juntamente 

com calçado para homem. Uma das particularidades em termos de vantagens para o 

mercado francês, foi a utilização de cortumes de origem francesa. 

De muito cedo, foi incutido no espírito da empresa, as viagens aos países de interesse. 

Mercados como a Rússia, a França, o Japão e o Dubai, dão “extrema importância” às 

questões culturais, sendo “decisivas” na hora de fazer negócios. Continuam, por isso a 

participar com regularidade nas feiras internacionais de calçado. Atingiram notoriedade 

internacional através da marca Mack James, através da força dos agentes e fornecedores 

e pelo próprio nome Carlos Santos “o produto era vendido com a marca Mack James, 

porém para o comprador o mais importante era ser Carlos Santos”. Em fase de mudança 

do nome da marca para Carlos Santos, estão a desenvolver uma campanha de catálogos, 

videos, dvd’s, presenças em revistas internacionais, no sentido de informar os clientes 

da mudança de nome. É possível estabelecer um percurso em termos de métodos de 

entrada.  

Figura 6 - Esquema de evolução da Zarco nos mercados internacionais. 
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Têm negócios no Japão, no Dubai (através de franchising), na Rússia (já tiveram uma 

loja com marca própria Mack James em S. Petersburg, actualmente está para breve a 

reabertura, mas com o nome Carlos Santos), nos EUA, França e Alemanha (via lojas 

multimarca) e na Bélgica (com uma loja própria em Bruxelas). Nunca investiram 

significativamente no mercado nacional, porém vendem algum do seu produto em lojas 

multimarca, mas numa escala que consideram “residual”. 

Ambas as empresas, para além de terem marca própria, continuam a trabalhar com 

algumas marcas internacionais em regime de subcontratação. 

 

4.2 Análise dos objectivos  
 

4.2.1 Importância da indústria instalada no mercado-alvo 

 

Ambas as empresas partilham de motivações idênticas em termos de 

internacionalização. A FJH, tendo um longo historial em termos de relações 

internacionais, pela via da subcontratação, só em 2008 se lançou com marca própria. 

Porém, e mesmo com essa experiência internacional, aquando do processo de 

internacionalização através da marca De Gier, foi fundamental o apoio dos agentes que 

os representavam anteriormente. Pois, na sua opinião, são eles os principais 

conhecedores do mercado. O mesmo sucedeu com a FCZ, tirando proveito da presença 

internacional não só através da marca Mack James, mas também de clientes 

internacionais pela via da subcontratação. A movimentação dos agentes (estratégicos) 

internacionais foi fundamental na fase inicial. Segundo Lu e Beamish (2001), as 

alianças com agentes que possuem um conhecimento local superior, constituem uma 

estratégia eficaz, no sentido de ultrapassar as deficiências que a empresa possa ter tem 

em termos de recursos e capacidades, sendo eles (os agentes), dinamizadores da 

expansão nos mercados internacionais (Lu e Beamish, 2001) (o agente francês da FCZ, 

foi um dos principais motivadores da expansão para o mercado alemão). Ambas as 

empresas objecto de estudo concordam que a existência de marcas concorrentes no 

mercado, é um sinal claro de que se trata de um mercado interessante. Como tal, os 

custos de entrada, da qual se destacam as barreiras tarifárias e alfandegárias, não podem 
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constituir um entrave à internacionalização das empresas deste sector. Da mesma forma, 

a força dos fornecedores e o seu poder negocial apesar de ser bastante forte neste sector, 

não pode, de forma alguma, ser um inibidor no processo. Ambas as empresas 

concordaram que a exigência do cliente final determina a exigência dos produtores e, 

por sua vez, das próprias marcas. Inclusivamente, no caso da FJH, a última colecção de 

Inverno foi toda direccionada para os padrões de consumo típicos do consumidor 

francês. O mesmo se passou com a FCZ que, aquando do envio da primeira colecção 

para o mercado francês teve o cuidado de utilizar matéria-prima do país em questão. De 

acordo com a literatura, a utilização de recursos específicos do mercado alvo, permite às 

empresas alavancar os seus negócios tirando assim proveito das imperfeições do 

mercado (Lu e Beamish, 2001). De acrescentar que este fenómeno é também 

responsável pela expansão geográfica no mercado externo, no sentido de novas 

oportunidades (Zahra et al., 2000). 

 

4.2.2 Importância dos recursos e competência próprios da empresa  

 

Ambas as empresas, foram criadas sensivelmente na mesma altura (a FJH em 1935 e a 

FCZ em 1942), desde cedo foi incutido, que a estratégia seria a de abordar 

principalmente o mercado internacional. À parte do desenvolvimento de novos recursos 

e competências específicos para cada mercado, da ponderação em termos de riscos 

políticos e operacionais (Delio e Henisz, 2000), o espírito empreendedor é fundamental. 

A internacionalização das PME’s é um acto de empreendedorismo, porque é por si só 

uma estratégia na busca de oportunidades de crescimento através da expansão para 

novos mercados (Lumpkin e Dess, 1996; Zahra et al., 1999).  

Uma das diferenças entre as duas empresas alvo deste estudo, está relacionada com a 

forma como se expandiram no mercado internacional. A FCZ, beneficia já de um 

reconhecimento internacional de aproximadamente 60 anos. Dada a constante presença 

em feiras internacionais e contactos realizados em mercados tão distintos como o 

continente europeu, o continente americano e o Japão, “sofreu” um fenómeno digno de 

registo. O próprio CEO, teve a percepção de que o seu produto vendia principalmente 

pela qualidade de fabrico e de materiais independentemente da marca Mack James. Por 
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essa razão, a empresa está em fase de mudança do nome da marca para Carlos Santos. 

Internacionalizar pela via das exportações, traz vários benefícios. Os mais óbvios estão 

relacionados com os ganhos através das economias de escala (Kogut, 1985; Grant et al., 

1988) atingidos se houver um grande volume em termos de vendas e também em termos 

de produção, possíveis pelo crescimento das receitas na extensão geográfica dos 

mercados. Dessa forma, a presença em múltiplos e diversos mercados pode levar a 

vantagens relacionadas com o aumento do poder de mercado (Kim et al., 1993), facto 

que a FCZ soube aproveitar. Por outro lado, a FJH também participou em algumas 

feiras internacionais de calçado, porém considera que este modelo já está fora da esfera 

dos produtos de luxo, visto que a generalidade dos participantes pertence ao segmento 

do calçado generalista.  

Relativamente ao nome da marca escolhido, ambas as empresas optaram por um nome 

estrangeiro. Se por um lado ambas afirmam que os nomes escolhidos se baseiam por 

questões de “fonética universal”, também são unânimes em afirmar que aquando da 

escolha da marca, a imagem de Portugal no exterior não era positiva. Este fenómeno 

está porém a mudar (AICEP, 2009a) e como tal, tanto a FCZ tem como marca própria, 

um nome português (Carlos Santos), como a FJH inclui, neste momento palavras 

portuguesas na marca gerada (De Gier desde 1935). Segundo Dubois e Duquesne 

(1993), as marcas de luxo devem fascinar um grupo de clientes e dar legitimidade a um 

outro grupo. Por essa razão, e segundo estes autores, as empresas produtoras de bens de 

luxo deverão saber explorar não só produto como também o nome da marca (Dubois e 

Duquesne, 1993). 

Um estudo recentemente realizado sobre o sector mobiliário português afirma que existe 

uma “percepção internacional” de que os produtos portugueses na sua generalidade, não 

têm “um estilo próprio associado” (Machado e Fernandes, 2004). Acrescenta também, 

que esta percepção é fruto das dificuldades que as empresas portuguesas têm em se 

adaptar às mudanças/tendências do mercado. Daí, este estudo verficar da quase 

inexistência de marcas portuguesas implementadas com sucesso nos mercados 

internacionais e de um quase total desconhecimento dos canais de distribuição. 
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Os próprios CEO’s das empresas entrevistadas concordam com esta análise. 

Acrescentando que na generalidade do calçado nacional, este é o cenário mais comum, 

sendo um número ainda bastante residual de empresas que contrariam esta tendência. 

 

4.2.3 Importância do plano institucional e cultural do mercado-alvo 

 

Tanto a FJH como a FCZ, foram unânimes em colocar o mercado francês como o 

principal receptor dos seus produtos. Como os próprios indicadores o afirmam, a 

internacionalização do calçado português para França, sofreu uma evolução positiva no 

início do milénio, transformando-se no principal comprador de calçado português em 

2004. Da mesma forma, é possível constatar que no mesmo período se verificou uma 

queda acentuada das exportações, pelas razões anteriormente referenciadas (a 

deslocalização de empresas de capital estrangeiro de Portugal para países de mão-de-

obra mais barata), ver Figura 7. 

 

Figura 7– Quantidades exportadas por Portugal – Calçado (Milhares de pares). 

 

Fonte: Dados do INE; APICCAPS (2009) 
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Porém, a diminuição das exportações no decorrer da última década, não significa 

necessariamente que o sector atravessa dificuldades. No entendimento da associação 

responsável pelo calçado em Portugal, estes resultados traduzem também o 

direccionamento forçado, pelo mercado da indústria portuguesa, para a via da 

diferenciação, opinião também partilhada pelas empresas entrevistadas. 

Da mesma forma, que consideram que os recentes apoios criados pelo governo 

português, via AICEP, no sentido de promover a internacionalização através de marca 

própria, bem como pelas linhas de crédito geradas, foram e estão a ser determinantes na 

evolução do processo de internacionalização no mercado externo. Inclusivamente, no 

caso da FJH que viu recentemente aprovado pela AICEP um novo projecto de 

internacionalização, que do ponto de vista financeiro será fundamental (comparticipação 

directa de parte do investimento estrangeiro). De igual modo, é também referido pelas 

empresas entrevistadas, que as relações entre a associação nacional do sector 

(APICCAPS) e as associações internacionais, nomeadamente a Associação Italiana dos 

Produtos de Calçado (ANCI), têm sido fundamentais tanto na criação e divulgação de 

bases de dados, como no incentivo à formação de parcerias entre empresas nacionais e 

internacionais. Porém, é também opinião unânime de que estes acordos possam, no 

futuro, trazer ainda mais proveitos para as empresas em geral, visto que contribuem 

fortemente para a redução da incerteza nos negócios internacionais. De acrescentar, que 

no caso da FCZ, aquando da entrada no mercado russo, houve a necessidade de criar 

uma empresa de consultadoria para assuntos legais a operar exclusivamente naquele 

país. 

Ambas as empresas objecto de estudo, são também unânimes em não considerar o 

mercado nacional como estratégico, nem prioritário (verificado anteriormente pela 

percentagem elevada das exportações face à produção nacional). No caso das duas 

empresas entrevistadas, constatou-se que a porta preferencial na divulgação 

internacional dos seus produtos, são as lojas multimarca ou lojas especializadas na 

venda do produto. De acordo com a literatura, pela via da exportação, torna-se 

fundamental o reposicionamento da exportação para venda directa em lojas 

especializadas (Perera et al., 2009). 
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4.3 Factores determinantes para a internacionalização 
 

Embora a literatura existente, tenha feito progressos significativos em termos de 

investigação, falta ainda conhecer melhor a estrutura conceptual do processo de 

internacionalização, que explique a escolha de diferentes modos de entrada e dos 

timings adequados, para o efeito (Malhotra et al., 2003). Com a realização deste 

trabalho, ficou claro que existem factores que assumem importância relevante na hora 

de abordar os mercados externos. Um desses factores é o conhecimento do mercado-

alvo. Através das entrevistas, foi possível verificar que a experiência alcançada ao longo 

dos anos, obtida pelas relações de trabalho (em regime de sub-contratação) com 

algumas das maiores marcas mundias de calçado de luxo, representou um maior e mais 

apurado conhecimento das necessidades do mercado internacional. Apesar de hoje em 

dia, tanto a FJH, como a FCZ, terem ainda presentes relações comerciais com essas 

marcas, ambas as empresas são unânimes em afirmar que a experiência ganha, em 

termos de tempo de resposta, conhecimento quanto às exigências do cliente final e 

também o acesso aos canais de distribuição foi know-how preponderante para o 

desenvolvimento da própria marca.  

Consideramos também determinante em todo este processo, o desenvolvimento de um 

produto que não seja somente diferenciado, mas também que apresente valor 

acrescentado em termos de qualidade no mercado internacional. Nesse sentido, as 

empresas entrevistadas manifestaram especial atenção na protecção da propridade 

intelectual. As técnicas de fabrico manuais, os processos de cozimento, o sistema 

Goodyear Welted5, entre outros, desenvolvidos ao longo de várias gerações, 

representam uma vantagem competitiva das empresas portuguesas de calçado. Sabendo 

sempre, de forma razoável, acompanhar e inserir novos processos de produção.  

Outro factor, é a realização de potenciais cooperações entre as empresas portuguesas e 

outras entidades estrangeiras e nacionais (empresas ou associações). Tendo em vista a 

criação e partilha de sinergias entre as partes, podem dar origem a importantes proveitos 

não só tangíveis (p.ex., financeiros, organizacionais, entre outros), como também 

                                                            
5 Sistema de cozimento utilizado principalmente em sapatos de luxo, conferindo no produto final maior 
conforto para o utilizador. 
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intangíveis (p.ex., reconhecimento internacional da marca, inovação, entre outros). 

Relativamente às empresas entrevistadas foi visível, no caso da FCZ, o agente francês 

assumiu um papel decisivo não só para o desenvolvimento dos negócios no mercado 

francês como também posteriormente para o mercado alemão. Quanto à  FJH, a 

realização de uma parceria com uma empresa conhecedora do mercado francês e, acima 

de tudo, com conhecimentos relativamente ao consumidor final, alavancou todos os 

negócios fora de portas. 

Podemos então destacar neste estudo as seguintes conclusões: 

(1) Os apoios das entidades externas (p.ex., AICEP, IAPMEI, CTCP, APICCAPS, 

entre outros), não sendo exclusivamente financeiros, têm sido fundamentais no 

incentivo e apoio à internacionalização das empresas portuguesas de calçado de 

luxo; 

(2) A mentalidade dinâmica e o espírito empreendedor dos empresários alvo das 

entrevistas, foram decisivos no processo de internacionalização das empresas 

alvo do estudo; 

(3) Uma posição relevante/dominante no mercado nacional, não é necessariamente 

uma vantagem para a internacionalização. 

Das empresas entrevistadas, ambas apresentam (de forma crescente ano após ano) maior 

volume de vendas nos mercados externos que no mercado doméstico (valor considerado 

residual).  

Ficou também evidente que a indústria portuguesa de calçado, no seu global, apresenta 

vantagens significativas em relação ao know-how. Favorecendo o desenvolvimento dos 

recursos e competências da própria empresa, a via da internacionalização mais favorável 

será através de colaborações. Estando obviamente implícito, também as colaborações ao 

nível da aquisição de matéria-prima. Especialmente o calçado de alta gama, assenta não 

somente em pele de vaca, mas também em pele de animais exóticos. Desenvolver 

parcerias com empresas (internacionais) que apresentem vantagens competitivas neste 

segmento, sendo uma mais-valia para o produto final. Parcerias que também podem e 

devem ser alavancadas com canais de distribuição (domínio da logística), com um 

entrosamente maior à moda e ao design (diferenciação de produto), mas também a 
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montante do processo produtivo é necessário saber encontrar melhores soluções em 

termos de concepção do produto (sub-contratação ou eventual deslocalização de tarefas 

que representem menos potencial de valor). Acima de tudo, as empresas de calçado de 

luxo deverão desenvolver e exercer um controlo mais alargado na cadeia de valor. 

Outra estratégia de internacionalização apresentada no presente estudo que 

consideramos “passível” de utilização para as empresas portuguesas de calçado de luxo, 

é o modelo de Uppsala. Porém, consideramos que o facto de não prever relações de 

cooperação entre as empresas portuguesas e os seus pares a nível internacional, é visto 

como uma limitação na aplicação deste modelo para a internacionalização das empresas 

portuguesas de calçado de luxo. Apesar de ser recorrente (p.ex., o caso da evolução da 

FCZ no mercado russo), a iniciação nos mercados internacionais através de exportações 

esporádicas, passando depois para agentes de exportações e posteriormente a colocação 

de uma subsidiária naquele mercado. 
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5. Conclusão 

 

A indústria do calçado no seu geral e a nível global passa por desafios que são 

conhecidos, não só face à crise nos mercados internacionais, mas também nos padrões 

de consumo. Durante as últimas décadas, a indústria portuguesa de calçado esteve 

sujeita a um “filtro” imposto pela maior parte das grandes marcas internacionais, 

nomeadamente norte-americanas e europeias. Apesar da nossa indústria desenvolver 

reconhecidas competências na área produtiva, o consumidor final, dificilmente tinha a 

percepção da sua participação na cadeia de valor. Apesar de serem ainda em reduzido 

número, algumas empresas do sector tentam contrariar essa tendência e apostam em 

produtos de marca própria. Foi precisamente o objectivo deste trabalho: explorar quais 

os factores mais determinantes na internacionalização das emrpesas portuguesas de 

calçado de luxo. Sendo feita uma revisão das principais teorias e modos de entrada nos 

mercados externos, avaliando em seguida o sector do calçado em Portugal e incentivos 

disponíveis às empresas para internacionalizar. No sentido de aferir os objectivos 

inicialmente propostos, mediante condições previamente definidas foram seleccionadas 

algumas empresas deste sector e conduziram-se entrevistas aos seus CEO’s. 

São três as prinicipais conclusões: os apoios externos, são de facto importantes em toda 

a manobra de internacionalização das empresas; o espírito empreendedor dos 

empresários é determinante em todo o processo; e o mercado nacional não é 

representativo, nem prioritário para estas empresas, não sendo por isso necessário 

conquistar uma posição relevante no mercado doméstico. 

Não estando isento de limitações, interessa frisar que este estudo poderá apresentar 

novas linhas de investigação no futuro. Das cinco empresas seleccionandas apenas duas 

demonstraram disponibilidade para participar neste estudo. Seria interessante realizar 

um estudo com uma amostra mais representativa do sector e poder assim confrontar 

estas e outras teorias e perspectivas. Outra limitação deste trabalho é o facto de ser 

apenas direccionado para o calçado masculino de luxo. As tendências internacionais são 

as de que, o calçado feminino é o que representa maior volume de negócios, seria 

também relevante, realizar um estudo que contemplasse este segmento e compreender 
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se as estratégias de internacionalização diferem ou não das utilizadas pelas empresas 

produtoras de calçado masculino de luxo. 

Não foi possível chegar a um consenso relativamente à importância das feiras 

internacionais de negócios para o desenvolvimento e divulgação da marca própria e 

consequentemente no alavancar dos negócios em mercados internacionais, no âmbito 

dos produtos de luxo. Seria também de relevância analisar este fenómeno em trabalhos 

futuros, relativamente ao calçado português de luxo. 
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