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Resumo 

Num contexto de globalização, a internacionalização tem-se tornado um imperativo de 

sobrevivência para as empresas. Nesse quadro, a noção de “estratégia global” tem 

emergido e vindo a ser amplamente aplicada a casos de estudo de empresas/grupos, 

utilizando com frequência o “modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009). 

A noção e o modelo em causa parecem poder ser aplicados igualmente à avaliação dos 

factores críticos para o sucesso da internacionalização de um espaço geográfico, 

objectivo do presente trabalho, com o qual se contribui para a extensão da literatura 

existente sobre a problemática da internacionalização.  

O “modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009) propõe uma abordagem centrada em três 

perspectivas fundamentais da estratégia, baseadas: (i) nas condições da indústria; (ii) 

nos recursos e competências; (iii) e nas instituições; e procura compreender os 

principais factores que levam a prosseguir determinada estratégia, bem como o seu 

sucesso ou fracasso, quer a nível interno, quer a nível internacional.  

No quadro da análise de um município, o ambiente industrial, os recursos e 

competências e as instituições parecem assumir relevância decisiva. Sendo certo que as 

empresas obtém vantagens pela localização nos polos industriais da região, também, as 

regiões beneficiam das consequentes economias de aglomeração. Da mesma forma, a 

empresa possui vantagens mais ou menos idiossincráticas e as regiões detêm factores 

com um grau de especificidade variável, sendo os mais específicos aqueles que 

conferem uma vantagem competitiva mais sustentável. Por outro lado, as instituições 

ditam as “regras do jogo” e são fulcrais no estabelecimento de redes, que influenciam a 

orientação para o mercado externo.  

Para alcançar o objectivo proposto, após uma súmula dos principais aspectos teóricos, 

foi realizado o estudo de caso do município de Arcos de Valdevez no contexto da 

Região Norte, de forma a concluir sobre os factores relevantes para o sucesso da sua 

estratégia de internacionalização. Para o efeito recorreu-se a uma combinação de 

métodos quantitativos e qualitativos de análise considerados como adequados. 

 

Palavras-chave: Estratégia internacional, modelo do tripé estratégico, espaço regional  
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Abstract 

In recent years, internationalization has become, more and more, an imperative 

condition for the survival of any company, namely due to the actual context of 

globalization. As a result, the idea of Global Strategy has arisen and been widely 

applied to case studies of companies and groups, often using the “strategy tripod model” 

(Peng, 2009).  

Moreover, both this global strategy concept and the tripod model appear as an 

interesting tool for the assessment of the critical factors of the internationalization 

success within a geographic space.  Therefore, the aim of the present work is to evaluate 

its applicability to a real case study and to contribute for the extension of the existing 

literature on the issue of internationalization. 

The “strategic tripod model" (Peng, 2009) proposes an approach based on three 

fundamental piers of the strategy: (i) industry conditions; (ii) resources and skills; (iii) 

and institutions; and seeks to understand the main factors that lead to pursue a particular 

strategy, as well as its success or failure, either internally or internationally.  

With regard to the geographic space analysis, the resources and competences and the 

institutions seem to assume decisive importance, and so they will be given special 

attention in this work. As the company has more or less idiosyncratic advantages, also 

locals hold factors with a variable degree of specificity, being the most specific ones 

that give a more sustainable competitive advantage. On the other hand, institutions 

dictate the “rules of the game” and are central to the establishment of networks, which 

influence the choice of foreign market. 

To achieve the objectives proposed herein, after a summary review on the main 

theoretical aspects, a detailed case study of a municipality will be held, in order to 

conclude about the most relevant factors to the success of the internationalization of a 

geographical space. To this end, a proper combination of quantitative and qualitative 

methods of analysis will be taken into account. 
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Introdução 

A internacionalização tem vindo a tornar-se uma condição necessária para o reforço da 

posição competitiva das empresas, bem como para a sua própria sobrevivência. Neste 

contexto, a noção de “estratégia global” tem despertado interesses, verificando-se a sua 

aplicação a diversos casos de estudo de empresas/grupos, utilizando com frequência o 

“modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009). Do mesmo modo, assiste-se a um 

envolvimento crescente dos espaços geográficos na economia mundial e a uma maior 

necessidade de posicionamento competitivo por parte destes espaços geográficos. Neste 

sentido, o presente estudo pretende responder à questão: quais os factores críticos de 

sucesso na internacionalização de um espaço geográfico, aplicando o “modelo do tripé 

estratégico” (Peng, 2009) ao caso do município de Arcos de Valdevez. Desta forma, o 

trabalho contribui para a extensão da literatura existente sobre a problemática da 

internacionalização. 

Com este estudo pretende-se identificar os aspectos que estão na base da 

competitividade regional e posteriormente determinar quais os factores relevantes para 

o sucesso da estratégia de internacionalização desse espaço regional, aplicando o 

“modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009) para aferir sobre esses factores. Tendo em 

conta o enquadramento teórico relativo aos modelos de internacionalização, em 

especial, o modelo de internacionalização proposto por Dunning (1988), que relaciona o 

nível de desenvolvimento da região/ país e a sua posição em termos de investimento 

internacional e o modelo de internacionalização do ponto de vista das redes proposto 

por Johanson e Mattson (1988), que relaciona o papel das instituições na promoção da 

internacionalização, conseguimos contextualizar da melhor forma os factores críticos no 

processo da internacionalização, identificados através do modelo de “estratégia global” 

proposto por Peng (2009). É de salientar que a internacionalização ocorre em dois 

sentidos: inward e outward, que opõe as operações “de dentro para fora” (exportações, 

licenciamentos no exterior, investimento no estrangeiro) às operações “de fora para 

dentro” (importações, aquisições de tecnologia estrangeiro e investimento estrangeiro) 

(Simões, 1997).  

O presente trabalho organiza-se como se segue: no capítulo 1 é apresentada uma 

evolução dos modelos explicativos dos processos de internacionalização; debruçamo-

nos sobre os estudos que estão na base do desenvolvimento do “modelo do tripé 
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estratégico” de Peng (2009); abordamos a competitividade estratégica do nível 

empresarial para o regiona; e analisamos os factores que estão na base da estratégia e 

competitividade regional. Posteriormente, no capítulo 2 é referida a metodologia 

utilizada e é descrito o processo de tratamento de dados. No capítulo 3 são detalhados 

os resultados obtidos. Por último referimos as principais conclusões, bem como as 

respectivas limitações e sugestões para investigação futura.  
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Capítulo 1. A internacionalização de um espaço geográfico e o modelo 

do tripé estratégico. Uma revisão da literatura 

1.1. Evolução dos estudos na área de negócio internacional 

O objectivo neste ponto não é fazer uma análise exaustiva dos modelos de 

internacionalização, mas dar uma breve panorâmica geral. Assim, de modo 

simplificado, as teorias explicativas dos processos de internacionalização podem ser 

agrupadas em três principais tipos de abordagens:  

i.     as que assentam em estádios de internacionalização evolutivos, destacando-se 

os estudos da Escola de Uppsala sobre como as empresas aumentariam 

gradualmente o seu envolvimento internacional (Johanson e Vahlne 1990); 

ii.     as que analisam a internacionalização do ponto de vista do investimento, dos 

custos de transacção e da localização, destacando-se a abordagem proposta por 

Dunning (1988), comummente designada de modelo eclético ou paradigma 

OLI, pretendendo explicar a extensão, forma e padrão de internacionalização 

através do Investimento Directo Estrangeiro. Este modelo prevê que a 

produção se estabeleça onde possa haver vantagens próprias de uma empresa 

face aos concorrentes, vantagens de localização num mercado e vantagens de 

internalização, ou seja, de integrar as transacções dentro da empresa; 

iii.     e as que abordam a internacionalização do ponto de vista das redes, em que o 

fenómeno da internacionalização da empresa pode ser visto como o 

estabelecimento e desenvolvimento de posições em relação a outros parceiros 

pertencentes a redes estrangeiras (Johanson e Mattson, 1988). 

A análise da literatura relativa às motivações que estão na base do processo de 

internacionalização de uma empresa permite verificar que estas podem ser de ordem 

diversa (Czinkota e al., 1999). É possível, contudo, enquadrar essas razões numa de 

duas atitudes que a empresa pode ter: uma postura mais pró-activa ou mais reactiva face 

aos estímulos que as oportunidades e ameaças existentes nos diferentes mercados 

proporcionam (Czinkota e al., 1999). 

Com base em diferentes motivações, as empresas definirão a sua estratégia e o modo de 

entrada no mercado internacional, sendo este condicionado por factores internos e 

externos à empresa (Root, 1994). Com o objectivo de compreender a relação entre 
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estratégia, internacionalização, industria, recursos e competências e instituições, foi 

desenvolvido o chamado “modelo do tripé estratégico” de Peng (2009), cujas raízes e 

principais ideias são brevemente abordadas de seguida.  

1.2. A estratégia global: o modelo do tripé estratégico  

No contexto acima referido, surgem diversos estudos que se debruçam na análise das 

estratégias internacionais e desempenho das empresas (Wernerfelt, 1984; Schmalensee, 

1985; Ainuddin, 2007; Galbreath e Galvin, 2008; Peng, 2009).  

Os primeiros estudos relativos à estratégia e performance das empresas desenvolveram-

se em torno da visão da estrutura da indústria e da visão dos recursos específicos da 

empresa (Galbreath e Galvin, 2008). A primeira visão sugere que a estrutura da 

indústria determina a estratégia da empresa que por sua vez influência o seu 

desempenho (Schmalensee, 1985; Porter, 1985). Schmalensee (1985) argumenta que as 

diferenças entre as indústrias podem por si só explicar por que as empresas se 

comportam de forma diferente, uma vez que considera que a pressão competitiva 

específica de cada indústria afecta as estratégias que a empresa desenvolve. Desta 

forma, o sucesso da estratégia da empresa resulta da atractividade das indústrias em que 

a empresa concorre e da posição relativa da empresa nessas indústrias (Porter, 1985). 

Ainda de acordo com Porter (1985), uma indústria define-se como um grupo de 

empresas que produzem produtos (bens/serviços) semelhantes entre si, propondo um 

quadro de análise da indústria centrado em cinco forças: intensidade da rivalidade entre 

empresas; ameaça de entrada (potencial); poder negocial dos fornecedores; poder 

negocial dos clientes e ameaça de produtos/ serviços substitutos. Porter (2008), 

demonstra que nem todas as indústrias têm o mesmo lucro, ou seja, quanto mais fortes e 

concorrenciais forem cada uma destas cinco forças, menor será a possibilidade da 

empresa apresentar lucros supranormais. Por conseguinte, cada empresa deve adoptar 

uma estratégia consistente com a estrutura da indústria em que compete (Schmalensee, 

1985; Porter, 1985). A segunda visão evidencia os resultados de alguns estudos, que 

demonstram perante a mesma estrutura industrial, que as empresas podem prosseguir 

diferentes estratégias, sugerindo que os recursos da empresa são a base de competição 

entre empresas, sendo que a empresa, para além de fazer uso dos recursos actuais, deve 

desenvolver novas capacidades e recursos para sustentar o seu desempenho superior 

(Wernerfelt, 1984). Após alguns estudos nesta área, alguns autores passam a defender 
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que as características estruturais das indústrias e os recursos da empresa estão inter-

relacionados e em conjunto são responsáveis pela estratégia e performance das 

empresas (Galbreath e Galvin, 2008). Existe consenso relativamente à existência de 

vantagem competitiva no caso de os recursos serem valiosos, raros, difíceis de imitar e 

não substituíveis, que permitem o alcance de níveis de desempenho superiores por parte 

das empresas (Ainuddin et al., 2007). 

Nos últimos anos, as instituições são enfatizadas como uma nova variável que 

influencia as estratégias internacionais e a performance das empresas (North, 1990; 

Peng et al., 2008; Peng, 2009). Segundo North (1990), as instituições são 

constrangimentos criados pelo homem que estruturam a interacção humana. Estas 

podem ser formais (políticas governamentais, leis e regulamentos), que estipulam regras 

normativas, e informais (cultura, ética e normas) (Peng et al., 2008; Peng, 2009). 

Perante este panorama, assiste-se a tentativas para estabelecer uma teoria sobre o efeito 

institucional (Fabry e Zeghni, 2010; Kiss e Danis, 2008). Kiss e Danis (2008), afirmam 

que as redes sociais dos empreendedores desempenham um papel importante na 

internacionalização das empresas. No caso de Fabry e Zeghni (2010) evidenciam a 

relação entre instituições e atracção de IDE, como forma de ultrapassar os 

constrangimentos entre o país de origem e de acolhimento.   

Contudo, apesar da relevância adquirida pelas instituições, só nos estudos de Peng 

(2009) estas passam a ser consideradas em conjunto com os recursos específicos e com 

a estrutura da indústria, tendo como objectivo analisar a estratégia internacional das 

empresas. Neste quadro, a estrutura da indústria é essencial para indicar o ambiente 

competitivo em que a empresa concorre, enquanto os recursos qualificados que a 

empresa possui são necessários para responder ao ambiente em que está inserida, 

oferecendo à empresa a possibilidade de estabelecer vantagens competitivas (Galbreath 

e Galvin, 2008; Peng, 2009). Em conclusão, parece ser necessário combinar os factores 

internos e externos que influenciam a empresa. Assim, Peng (2009) propõe o “modelo 

do tripé estratégico” que incorpora as três dimensões da estratégia: recursos e 

competências específicos, condições da estrutura da indústria e instituições. 

 Peng (2009) defende que o desempenho da empresa depende do grau de 

competitividade que as cinco forças do modelo de Porter (1980), anteriormente descrito, 

exercem na indústria. O autor considera que quanto mais fortes e competitivas essas 
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forças, menor a probabilidade da empresa obter retornos acima da média. Peng (2009) 

reforça a ideia que nem todas as indústrias são iguais relativamente ao lucro potencial e 

esclarece que, quando as empresas têm um leque com várias opções, devem escolher as 

indústrias cujas forças são mais fracas. Por isso, a função dos estrategas é avaliar 

oportunidades e ameaças, subjacentes a essas forças competitivas que afectam a 

indústria e estimar lucros potenciais (Peng, 2009). Por último, considera que a empresa 

deve prosseguir no sentido de obter uma posição menos vulnerável a ataques inimigos e 

menos vulnerável perante compradores, fornecedores e potenciais substitutos, 

adoptando um posicionamento industrial favorável (Peng, 2009). Assim, enquanto a 

visão das condições da estrutura da indústria se centra na questão como as empresas 

competem num sector, a visão dos recursos esclarece como as empresas diferem umas 

das outras no mesmo sector (Peng, 2009). A proposta desta visão baseia-se na 

diversidade de recursos e capacidades produtivas da empresa, classificados como 

tangíveis e intangíveis (Peng, 2009). Os recursos e capacidades tangíveis podem ser 

financeiros, físicos, tecnológicos e organizacionais. Por outro lado, os recursos e 

capacidades intangíveis podem ser humanos, inovadores e de reputação (Peng, 2009). 

Esta visão considera que todas as empresas, de um mesmo sector, possuem diferentes 

recursos e capacidades (premissa da heterogeneidade de recursos), por outro lado, os 

recursos são singulares e difíceis de imitar (premissa da imobilidade dos recursos). Em 

conclusão, a visão dos recursos centra-se no modelo VRIO, ou seja, no valor, na 

raridade, na imitabilidade e na organização dos recursos e capacidades (Peng, 2009). 

Peng (2009) evidencia que ambas as visões descritas são esclarecedoras, mas não 

prestam a devida atenção ao contexto das estruturas e capacidades (Peng et al., 2008). 

Uma das contribuições da visão baseada em instituições é a ênfase na importância das 

instituições, das culturas e da ética, como bases que impulsionam ou restringem as 

escolhas estratégicas (Peng et al., 2008; Peng, 2009). As estratégias e o desempenho da 

empresa são, em grande parte, determinados por instituições, “as regras do Jogo” de 

uma sociedade (Peng et al., 2008; Peng, 2009). Peng (2009) considera que o quadro 

institucional é constituído por instituições formais, que incluem leis, regulamentos e 

regras, sendo o pilar de sustentação dessas instituições o coercivo. Por outro lado, entre 

as instituições informais estão as normas, as culturas e a ética, sendo os dois pilares de 

sustentação destas instituições o normativo e cognitivo. O pilar normativo, pelo facto de 
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estabelecer como as coisas devem ser feitas, refere-se a valores, crenças e normas que 

influenciam o comportamento das empresas. O pilar cognitivo refere-se a valores e 

crenças internalizados e convencionados (Peng et al., 2008; Peng, 2009). Na tentativa 

de reduzir a incerteza económica e os correspondentes custos de transacção, os modelos 

institucionais ditam as regras do jogo de forma que os desvios sejam mitigados com 

facilidade (Peng et al., 2008; Peng, 2009). Esta visão sugere duas proposições: as 

escolhas estratégicas são feitas dentro de restrições institucionais; e no caso das 

instituições formais falharem, as instituições informais exercem o papel de reduzir a 

incerteza (Peng et al., 2008; Peng, 2009). Peng (2009), na sua abordagem, adopta a 

definição de Hofstede (1997), que define a cultura com base em cinco dimensões: 

distancia ao poder (grau de desigualdade social); individualismo (identidade do 

individuo é fundamental) / colectivismo (identidade da comunidade prevalece); 

dimensão masculina (sociedade onde existe maior discriminação) / feminina (sociedade 

onde a discriminação é menos acentuada); aversão à incerteza (culturas com pouca 

aversão tem maior disposição para correr riscos); orientação de longo prazo (sociedade 

com maior perseverança). Sendo que, estas dimensões influenciam a adopção das 

estratégia por parte das empresas (Peng et al., 2008; Peng, 2009). A ética refere-se a 

normas, princípios e padrões de conduta que governam o comportamento das empresas 

(Peng et al., 2008; Peng, 2009). Para além de, parte integrante das instituições 

informais, também se reflecte nas leis e regulamentos formais (Peng et al., 2008; Peng, 

2009).  

Assim, com base no “modelo do tripé estratégico” de Peng (2009) conseguimos 

incorporar as três perspectivas, que o autor considera fulcrais na determinação da 

estratégia prosseguida por parte das empresas. 
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Figura 1: “Modelo do tripé estratégico” Peng (2009) 
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Considerações sobre Recursos e 
competências/ capacidades 

Agregam valor conduzem a 
vantagens competitivas 

Raros e valiosos têm potencial 
para fornecer vantagem 
competitiva temporária 

Dificilmente imitáveis levam à 
vantagem competitiva sustentável 

Com organizações intrínsecas 
permitem vantagens competitivas 

sustentáveis e persistentes   

  

 

 

Considerações sobre as 
Instituições 

 
A vantagem competitiva é 

influenciada: 
  

Pela eficiência, performance, 
responsabilidade social do sistema 

governativo (pilar coercivo/ 
regulamentário formal) 

 
Confiança e normas de 

comportamento (Pilar normativo 
informal) 

 
Pela cultura e ética da sociedade 

(Pilar cognitivo informal)  

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Peng (2009)  
 

1.3. A estratégia e competitividade: da dimensão empresarial à 

dimensão regional 

A estratégia e o desempenho competitivo a nível internacional por parte das empresas 

constituem os temas centrais dos estudos na área da gestão estratégica e dos negócios 

internacionais (Porter, 1985; Wernerfelt, 1984; Peng, 2009). O interesse não é apenas 

Estratégia competitiva  
e  

Desempenho 
empresarial 
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adquirir e alavancar uma vantagem competitiva, mas também sustentar tal vantagem 

com o passar do tempo e em diferentes regiões (Peng, 2004; Peng, 2009). Assim, as três 

perspectivas anteriormente descritas procuram avaliar os factores determinantes do 

desempenho das empresas e que devem estar na base da sua definição estratégica, num 

contexto de competição global (Porter, 1985; Wernerfelt, 1984; Peng, 2004; Peng, 

2009). Embora as diferentes escolas de pensamento divirjam sobre as determinantes do 

desempenho, o autor Peng (2009) considera relevantes as três perspectivas e explica a 

estratégia e competitividade da empresa com base nos recursos e capacidades 

intrínsecos (visão endógena) e com base no ambiente industrial e institucional (visão 

exógena).  

Neste contexto, o ambiente que rodeia a empresa apresenta-se como um factor de 

competitividade, assim sendo, questões sobre a localização e o espaço regional têm 

merecido um amplo debate por parte da comunidade científica (cf. Quadro 1), 

emergindo uma perspectiva “territoralista” sobre o desenvolvimento e competitividade 

regional (Budd, 1998; Maskell e Malmberg, 1999; Porter, 1990). Maskell e Malmberg 

(1999) salientam a relação entre a competitividade das empresas e os recursos e 

capacidades da sua região de localização, enfatizando que a combinação específica dos 

factores locais é um importante vector de diferenciação para as empresas que os 

consigam utilizar de forma eficiente. Por outro lado, a aglomeração empresarial, o 

estabelecimento de redes entre empresas com competências complementares e outros 

actores locais, permitem o desenvolvimento de um processo de aprendizagem colectivo 

conducente à construção de uma cultura empresarial local, diferenciada e propiciadora 

de vantagens competitivas (Maskell e Malmberg (1999). Porter (1990) relaciona o 

sucesso empresarial, também, com um certo grau de aglomeração geográfica, o que 

quer dizer que as empresas retiram vantagens competitivas da existência de outras 

empresas (relacionadas e/ou de suporte), de organizações privadas ou públicas 

(estabelecimentos de ensino, centros de investigação, entre outros), numa determinada 

localização. Esta ideia é corroborada por Krugman (1998) que mostra que a actividade 

económica tende a concentrar-se em zonas bem definidas. Em igualdade de 

circunstâncias as empresas preferem fixar-se em zonas com bom acesso aos mercados 

mas, simultaneamente, o acesso ao mercado tende a aumentar nas regiões onde as 

empresas se resolvem fixar (Krugman, 1998). Ou seja, a concentração de empresas em 
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determinado espaço geográfico, permite a obtenção de economias de aglomeração que 

geram vantagem competitiva (Krugman, 1998; Fujita e Krugman, 2004; Budd, 1995; 

Cooke, 2001).  

 

Quadro 1: Resumo das principais perspectivas na área da economia regional 

Perspectivas Percepção/ noção do espaço 
Teorias e argumentos 

defendidos 
Autores 

Teorias 
Neoclássicas da 

localização 

Óptica funcionalista e neo-
clássica entende o espaço como 

suporte, no qual actuam as 
forças económicas, se 

localizam actividades e, 
portanto, se define a estrutura e 

hierarquia dos espaços 
económicos 

Os estudos procuram enfatizar 
as decisões do ponto de vista da 
empresa que, levando em conta 

o papel dos custos de 
transporte, procura determinar a 

sua “localização óptima” 

von Thunen, 
1826; Weber, 
1909; Losch, 

1940; 
Christaller, 
1933; Isard, 

1956 

Teorias do 
desenvolvimento 

regional 
desigual 

Teorias assentam no 
pressuposto que o 

desenvolvimento não é um 
fenómeno espacialmente 

homogéneo e equilibrado; 

Os estudos explicam o 
crescimento regional com 

conceitos, de alguma forma, 
relacionados com a questão da 
aglomeração industrial (factor 

de localização de novas 
actividades) 

 

Perroux, 1955; 
Hirschman, 

1958; Myrdal, 
1957 

Teorias do 
desenvolvimento 

regional 
endógeno 

Os “Territoralistas” definem 
espaço como “sujeito activo” 
de desenvolvimento. A noção 

de espaço começa a configurar-
se como variável estratégica, 
como factor determinante da 

sua própria trajectória de 
desenvolvimento e 

competitividade 

As teorias evidenciam a 
importância dos recursos 

idiossincráticos; 

Os estudos acentuam a 
importância da proximidade da 
região com os actores locais, o 

papel dialogante das suas 
instituições e formas de 

governação; 

Surgem novas abordagens/ 
estratégias de desenvolvimento 
regional: distritos industriais, 

ambientes inovadores, clusters; 
sistemas regionais de inovação 

 

Budd, 1998; 
Maskell e 

Malmberg, 
1999;Malmberg 

e Maskell, 
2002; Porter, 
1990; Porter, 

1998; 
Krugman, 

1998; Fujita e 
Krugman, 

2004; Budd, 
1995; Cooke, 
2001; Maillat, 

1998; Le Blanc, 
2010; Camagni, 

2002 

Fonte: Elaboração própria, com base em Scott (2004), Friedman e Weaver (1979), Costa (2005), 
Armstrong e Taylor (1993) e Fujita, Krugman, Venables, (1999). 
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Assim sendo, a região desempenha um papel activo como factor de localização 

preferencial, como indutora de acréscimos na produtividade e fonte de vantagem 

competitiva (Porter, 1990; Krugman, 1998; Maskell e Malmberg, 1999; Cooke, 2001). 

Assumindo que a localização é uma fonte de competitividade empresarial, isso significa 

que não se pode dissociar a empresa da região onde ela se insere (Porter, 1990; Maskell 

e Malmberg, 1999). Deste modo, há que perceber quais são os factores de atractividade 

que uma região pode oferecer para as empresas aí instaladas e promotoras da 

competitividade global. Com o intuito de explicar os factores que determinam a 

competitividade regional, vários estudos e modelos tem sido propostos (Camarero 

Izquierdo et al., 2008; Garelli, 2011; Huggins, 2003; Budd e Hirmis, 2004; Porter, 

1990).  

1.4. A estratégia e competitividade a nível regional  

Com a globalização e o envolvimento crescente dos países na economia mundial, é 

crítico que cada país explore a estrutura económica das suas regiões, de forma a 

potenciar o desenvolvimento de vantagens competitivas a nível regional (Liou, 2009; 

Barberia e Biderman, 2010). Assim sendo, nos últimos anos, evidencia-se uma maior 

preocupação relativamente aos modelos de desenvolvimento local (DeFilippis, 1999; 

Liou, 2009; Barberia e Biderman, 2010). Camarero Izquierdo et al. (2008) realça a 

perspectiva de desenvolvimento endógeno e admite que as regiões possuem um 

conjunto intrínseco de recursos (económicos, humanos, institucionais e culturais) que 

constituem o potencial para o desenvolvimento da região, na medida em que investir 

nestes recursos de forma suficiente e coordenada pode tornar a região mais atractiva 

relativamente a outras regiões perante os actores do crescimento económico. De acordo 

com esta perspectiva, os organismos responsáveis pelo desenvolvimento territorial 

devem em primeiro lugar detectar os recursos endógenos da região, com vista a investir 

no seu desenvolvimento, e depois dar a conhecer a sua existência perante os actores 

internos e externos (Camarero Izquierdo et al., 2008). Neste processo de crescimento 

económico e mudança estrutural podem ser identificadas duas dimensões: económica, 

na qual o empreendedor local, usando a capacidade de organizar recursos locais, alcança 

um nível de produtividade suficiente para ser competitivo nos mercados, e sociocultural, 

onde os valores e as instituições locais servem de base ao processo de desenvolvimento. 

Deve ser ainda considerada uma terceira dimensão, a político-administrativa, onde as 
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políticas regionais favorecem a existência de um ambiente económico ágil e 

competitivo, pelo facto de implementarem políticas e programas mais adequados as 

necessidades locais, promovendo o desenvolvimento do potencial local (Camarero 

Izquierdo et al., 2008).  

Numa perspectiva diferente, Garelli (2011) aponta quatro dimensões de competitividade 

regional: atractividade vs agressividade; proximidade vs globalização; produtos vs 

processos e risco individual vs coesão social. A atractividade/ agressividade está 

relacionada com a postura da região e das empresas face ao mercado. A agressividade 

associa-se a uma forte capacidade de exportação, ao contrário, a atractividade gera 

emprego e depende, fundamentalmente, dos incentivos ao investimento directo. A 

segunda dimensão proximidade/globalidade tem a ver com os dois tipos de orientação 

económica: economia de proximidade, voltada para o mercado local, são empresas que 

fornecem bens e serviços de apoio ao consumidor e criam valor acrescentado a um nível 

muito próximo do consumidor final. Ao contrário, na chamada economia global 

encontram-se empresas que operam para o mercado externo e a sua localização depende 

das vantagens competitivas que possam obter. Na gestão da competitividade algumas 

regiões dependem dos recursos que possuem e outras baseiam a sua competitividade na 

especialização em processos produtivos. A última dimensão é, segundo o autor, de 

índole sociocultural e prende-se com a forma como é valorizada a iniciativa individual e 

a coesão social, referindo que umas sociedades são menos reguladas e valorizadoras da 

iniciativa individual e da tomada de risco relativamente a outras, que privilegiam a 

coesão social e os objectivos colectivos. 

Estas quatro dimensões são, assim, as bases que moldam a competitividade da região e 

das empresas que nela se localizam. Estas bases articuladas com a eficiência 

empresarial e governamental, o desempenho económico e as infra-estruturas permitem 

construir, de modo sustentável, a vantagem competitiva regional.  

Por outro lado, National Competitiveness Council (2009) propõem uma análise da 

competitividade que assenta numa estrutura piramidal, em que na base encontramos os 

inputs da competitividade regional, que são os factores sobre os quais a estrutura 

política tem controlo e que constituem os factores primários da competitividade: 

ambiente empresarial (que depende, entre outros factores, das leis laborais, da política 

de incentivo ao investimento e da política fiscal), infra-estruturas físicas que visam 
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melhorar as condições de funcionamento das empresas e minimizar os custos de 

produção (dependentes do nível de investimento público) e infra-estruturas de 

conhecimento, que dependem das políticas educacional e científica preconizadas pelo 

estado. O nível intermédio da pirâmide refere-se às condições essenciais de 

produtividade: desempenho empresarial, produtividade, preços e custos e mercado de 

trabalho. Estas condições essenciais, contrariamente ao que ocorria nos inputs, 

dependem essencialmente da empresa e do funcionamento dos mercados. A conjugação, 

de modo eficiente, destes dois níveis de factores de competitividade, permitirá o 

crescimento sustentável do país/região e proporcionará à população um aumento na sua 

prosperidade.  

Huggins (2003) desenvolve o seu estudo sobre a competitividade regional, com base 

num modelo, que considera como determinantes do desempenho competitivo: a 

densidade empresarial (número de empresas per capita) que avalia a sustentabilidade do 

processo de crescimento económico; a percentagem de empresas de base tecnológica 

que indica o potencial de inovação, considerado o factor chave para o crescimento 

económico; e a taxa de actividade que constitui o principal indicador da disponibilidade 

de capital humano. Segundo o autor, a dotação (em quantidade e qualidade) regional 

destes recursos assim como a eficiência da sua utilização vai determinar diferentes 

níveis de desempenho.  

Budd e Hirmis (2004) apresentam um modelo de análise da competitividade regional 

que se distingue dos anteriormente apresentados, pelo facto de, expressamente, entrar 

em consideração com as economias de aglomeração como factor de competitividade. 

Este modelo combina a vantagem competitiva das empresas com a vantagem 

comparativa da região, sendo a sua integração feita pelas economias de aglomeração e 

pela teoria da eficiência. O modelo assenta na hipótese de base que a competitividade 

regional não resulta da desagregação ponderada da competitividade nacional, nem da 

agregação ponderada da competitividade das firmas locais (Budd e Hirmis, 2004). Neste 

contexto, os autores consideram que as regiões têm uma identidade económica própria 

que lhes é conferida pelo facto de competirem entre si: competem pelo investimento 

(atracção de capital), pelo trabalho, nomeadamente criando condições para atrair mão-

de-obra qualificada, criativa e empreendedora e pela tecnologia através da captação de 

actividades de investigação e inovação. A vantagem comparativa da região resulta da 
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sua capacidade em atrair, de modo continuado, os factores produtivos com o 

consequente aumento no volume regional de produção e na participação regional no 

comércio mundial. Budd e Hirmis (2004) consideram que este processo é altamente 

localizado, uma vez que é fortemente influenciado por economias externas que derivam 

da inserção da região no contexto nacional, da actividade das instituições e órgãos de 

governo regionais, da presença de outras empresas e das sinergias resultantes do 

estabelecimento de redes sociais, económicas, tecnológicas e organizacionais entre os 

diversos actores regionais. Budd e Hirmis (2004) designam essas externalidades por 

economias de aglomeração, que se podem subdividir em três categorias: economias de 

localização (vantagens que uma empresa pode obter em função da presença de outras 

firmas no mesmo sector de actividade ou em sectores relacionados); de urbanização 

(vantagens auferidas pelas empresas resultante da existência de um conjunto de bens e 

serviços proporcionados pelas entidades regionais); e de complexidade (vantagens que 

resultam da localização conjunta de empresas de sectores distintos mas que apresentam 

fortes relações comerciais entre si, como é o caso dos parques industriais). As 

economias de aglomeração moldam uma estrutura espacial única que vai condicionar a 

competitividade regional: duas regiões, mesmo com idêntica dotação de recursos, têm 

diferentes desempenhos competitivos devido à especificidade da moldura regional que 

enquadra toda a actividade empresarial. Conjugando todos os elementos do modelo 

tem-se que a vantagem comparativa da região deriva da sua capacidade em utilizar 

eficientemente os recursos existentes criando, simultaneamente, condições para a 

atracção ou criação de mais recursos e assim conseguir aumentar a produção e a 

participação da região no comércio internacional. Ganhos de produtividade vão-se 

reflectir, positivamente, no produto interno regional e na taxa de emprego.  

Outra análise relevante, sobre a competitividade regional, é a efectuada por Porter 

(1990). O autor considera que são as empresas e não os países/ regiões que competem 

no mercado internacional, no entanto o sucesso das empresas pode ser explicado pelo 

ambiente económico, pelas instituições e pelas políticas governamentais. Porter (1990) 

refere que a competitividade de uma nação ou região constrói-se sobre o sucesso que as 

empresas alcançam no mercado internacional. Segundo Porter (1990) a análise deve 

incidir sobre indústrias específicas ou segmentos de indústria e não na economia como 

um todo, uma vez que é impensável que todas as empresas de todos os sectores 
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possuam vantagem competitiva. Segundo o mesmo autor, o principal indicador de 

competitividade é a produtividade, uma vez que a produtividade é o determinante 

principal, a longo prazo, do padrão de vida de um país. Por outro lado, este desempenho 

competitivo de um país, numa determinada indústria, resulta, segundo Porter (1990), da 

acção articulada de quatro determinantes que moldam o ambiente no qual as empresas 

competem, estimulando ou impedindo a criação de vantagens competitivas. Esses 

determinantes são: 

i. as condições dos factores: dotação de um país em factores de produção, 

tais como trabalho especializado ou infra-estruturas, necessários à 

actividade competitiva de uma determinada indústria; 

ii. a estratégia, estrutura e rivalidade empresarial: condições que, no país, 

regulam a criação, organização e direcção das empresas e a natureza da 

rivalidade interna; 

iii. as condições da procura: características da procura interna para um 

determinado bem ou serviço, nomeadamente a presença de clientes 

sofisticados e exigentes; 

iv. a existência de indústrias relacionadas e de apoio: existência ou não de 

indústrias fornecedoras e/ou relacionadas que sejam competitivas nos 

mercados internacionais. Este determinante incorpora a questão das 

economias de aglomeração e o seu efeito sobre a competitividade. 

A estes atributos, Porter (1990) juntou a acção do governo e o papel do acaso 

(acontecimentos fora do controle das empresas), por considerar que a sua influência 

pode ser negativa ou positiva na determinação da vantagem competitiva regional. São 

vários os acontecimentos imprevisíveis e incontroláveis que Porter (1990) identifica: 

actos de pura invenção, importantes descontinuidades tecnológicas, modificações 

significativas nos mercados financeiros internacionais e alterações nas taxas de câmbio, 

surtos de procura regional, nacional ou internacional, decisões políticas e guerras. A 

ocorrência de qualquer destes acontecimentos terá uma repercussão assimétrica sobre 

diferentes países e diferentes indústrias. Porter (1990), também considera, que o 

governo tem uma importante influência na determinação da vantagem competitiva 

nacional/ regional, uma vez que, a utilização de instrumentos de política fiscal, política 
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de investigação, concessão de subsídios e regulamentações (entre outros) vai modificar 

as condições estruturais dos vários determinantes anteriormente identificados.  

 

Perante o enquadramento teórico descrito, concluímos que a estratégia e 

competitividade regional se consubstancia na capacidade para implementar e manter um 

ambiente económico que permita atrair investimento estrangeiro, criar valor para as 

empresas e proporcionar elevado nível de vida para as populações (Camarero Izquierdo 

et al., 2008; Garelli, 2011; Huggins, 2003; Budd e Hirmis, 2004; Porter, 1990). Para a 

criação deste ambiente empresarial concorrem vários factores: a dotação regional de 

recursos, a qualificação do capital humano, a existência de serviços de apoio às 

empresas, o estabelecimento de redes de cooperação entre actores regionais (Camarero 

Izquierdo et al., 2008; Garelli, 2011; Huggins, 2003; Budd e Hirmis, 2004; Porter, 

1990), as economias de aglomeração, que por sua vez, facilitam a obtenção por parte 

das empresas das vantagens competitivas de carácter marcadamente local (Krugman, 

1998; Fujita e Krugman, 2004; Budd, 1995; Cooke, 2001). Assim sendo, e de acordo 

com os modelos explicativos do processo de internacionalização, podemos dizer que as 

redes e as vantagens de localização que a região apresenta, são determinantes na 

explicação da estratégia de internacionalização regional (Maskell e Malmberg, 1999; 

Porter, 1990). 
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Capítulo 2. A internacionalização de um espaço geográfico: uma 

aplicação do modelo do tripé estratégico. Considerações 

metodológicas 

2.1. Questões de investigação e modelo conceptual 

Após a fundamentação teórica subordinada aos temas da estratégia internacional e da 

competitividade regional, pretende-se identificar os factores relevantes para o sucesso 

da estratégia de internacionalização do caso Arcos de Valdevez através da aplicação do 

“modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009), objectivo da presente investigação. Para 

alcançar este objectivo geral, propõem-se como objectivos específicos:  

i. avaliar se as condições da estrutura da indústria são relevantes na 

estratégia de internacionalização;  

ii. analisar se os recursos e competências da região Arcos de Valdevez, são 

determinantes na sua estratégia internacional; 

iii.  e do mesmo modo, analisar se as instituições1 são determinantes para a 

estratégia competitiva na promoção das suas exportações no mercado 

internacional.  

Por último, será identificada a relação da competitividade exportadora da região com o 

seu desempenho competitivo, de modo a aferir se estamos perante factores de sucesso. 

Na presente investigação, adopta-se uma metodologia quantitativa e qualitativa (Morais 

et al., 2009), que decorre da escolha do modelo empírico de Peng (2009): modelo 

descritivo e explicativo dos factores que definem a estratégia das empresas, e que 

acabam por ter um impacto directo na sua performance, determinado o seu sucesso ou 

fracasso. Trata-se de um modelo empresarial, uma vez que se refere às foças e fraquezas 

internas da empresa, mas também às oportunidades e ameaças que o ambiente industrial 

e institucional lhe oferece (Peng, 2009). Assim, pretende-se “transpor” a abordagem 

empresarial do “modelo do tripé estratégico” para a dimensão regional (cf. Figura 2), 

tendo como base o enquadramento teórico anteriormente descrito, relativo aos estudos 

dos factores determinantes da competitividade regional. 

 

 

                                                
1 Peng (2009) considera que o quadro institucional é constituído por instituições formais (leis, 
regulamentos e regras) e por instituições informais (normas, cultura e ética). 
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Figura 2: Modelo conceptual 

Indústria  Recursos e capacidades  

  

 

 Instituições   

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os resultados da investigação são específicos para a região em estudo, Arcos de 

Valdevez analisado no contexto da região norte de Portugal2. Assim, a investigação 

assume a forma de um estudo de caso (Yin, 2004). Neste sentido, a especificação e 

caracterização da unidade de análise tem grande importância, uma vez que a validade 

dos resultados da investigação é estabelecida relativamente ao caso estudado (Morais et 

al., 2009).  

O concelho dos Arcos de Valdevez é um dos dez municípios do distrito de Viana do 

Castelo, enquadrado na região Norte e respectiva sub-região do Minho-Lima. O 

município apresenta uma área total de aproximadamente 448km2 dividida por 51 
                                                
2 O enquadramento do município de Arcos de Valdevez na região norte de Portugal permite ir ao 
encontro da definição de competitividade defendida pelos autores citados na secção 2.4, como sendo um 
conceito relativo quando transposto da dimensão empresarial para a regional. De notar, que alguns 
autores consideram que o conceito competitividade regional não faz sentido, uma vez que as regiões não 
competem entre si (Krugman, 1994).    
 

Estratégia Internacional  
e  

Desempenho Regional 
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freguesias, e uma localização geográfica privilegiada (perto da auto-estrada; de três 

aeroportos: Porto, Vigo e Santiago de Compostela; e três portos marítimos: Viana do 

Castelo, Leixões e Vigo) (Município Arcos de Valdevez, 2011). Conta com três parques 

empresariais de média dimensão. Este facto, conjuntamente com a existência de infra-

estruturas, formação e qualificação dos recursos humanos, incentivos financeiros e a 

distinção por parte da Agência Portuguesa de Investimento, pelo seu trabalho na criação 

de condições propícias à internacionalização do município, quer na promoção das 

exportações, quer na atracção de investimento directo estrangeiro (Município Arcos de 

Valdevez, 2011a), tornam este caso apelativo para o estudo da estratégia e 

competitividade regional.  

2.2. As proxies para as variáveis 

Escolhida a unidade de análise, é necessário proceder a uma caracterização detalhada 

dos constituintes do “modelo do tripé estratégico”: recursos e competências, estrutura 

da indústria e instituições (Peng, 2009), presentes na região. Assim, no presente 

trabalho opta-se por utilizar como métodos de recolha de dados: pesquisa bibliográfica 

(referencias teóricas publicadas nos estudos anteriormente analisados), documental 

(publicações disponibilizadas pelo município) e dados estatísticos (Morais et al., 2009) 

disponibilizados pelo INE, relativos ao ano 2011, para os 86 municípios da região norte 

de Portugal. 

Tendo por base a revisão de literatura efectuada (cf. Capítulo 1) foi considerada a 

variável Exportações (milhares de euros) como proxy para avaliar a competitividade 

internacional (Garelli, 2011; National Competitiveness Council, 2009) e o PIBpc como 

indicador do desempenho regional (Garelli, 2011; National Competitiveness Council, 

2009; Huggins, 2003; Budd e Hirmis, 2004). Para avaliar a estratégia competitiva 

internacional do município de Arcos de Valdevez, analisada em termos relativos face 

aos restantes municípios da região norte de Portugal, foram considerados os seguintes 

indicadores: 
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Quadro 2: Proxies para as variáveis do “modelo do tripé estratégico”  

Determinantes Proxy Autores 

Indústria    

Condições da procura  Densidade populacional (N.º/km2) Hugguns, 2003; Porter, 1990 

Dotação de factores nas 
indústrias relacionadas e 

de suporte 

Trabalhadores no sector secundário Porter, 1990; Garelli, 2011 

Trabalhadores no sector terciário Porter, 1990; Garelli, 2011 

Estrutura empresarial 

Densidade de empresas (N.º/km2) Porter, 1990; Garelli, 2011 

Volume de negócios por empresa (milhares 
de euros) 

Garelli, 2011; Huggins, 2003 

Empresas de média e alta tecnologia, segundo 
CAE-Rev.3 

Porter, 1990; Garelli, 2011; National 
Competitiveness Council, 2009; Huggins, 

2003; Budd e Hirmis, 2004 

Produtividade nas empresas (milhares de 
euros) 

Huggins, 2003; Budd e Hirmis, 2004; 
Porter, 1990 

Recursos e capacidades   

Físicos 
Consumo de energia eléctrica por consumidor 

(kWh) 
 Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009; Budd e Hirmis, 2004 

Financeiros Saldo orçamental (milhares de euros) 
Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009  

Humanos Número de licenciados Porter, 1990 

Organizacionais Publicações digitais 
Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009 

Tecnológicos Acessos telefónicos digitais 
Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009 

Inovadores 
Trabalhadores nas empresas de média e alta 

tecnologia, segundo CAE-Rev.3 
Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009 

Reputacionais 

(responsabilidade social) 
Assistência médica (enfermeiros e médico 

por 1 000 habitantes) 
Garelli, 2011 

Instituições    

Pilar coercivo/ 
regulamentário 

Receita Fiscal (em % PIB) 
Garelli, 2011; National Competitiveness 

Council, 2009; Budd e Hirmis, 2004 

Despesas (milhares de euros) 
Garelli, 2011 Porter, 1990; Garelli, 2011; 
National Competitiveness Council, 2009 

Valor médio de subsídio de desemprego (€) Garelli, 2011 

Pilar normativo 

Proporção de resíduos urbanos recolhidos 
selectivamente 

Garelli, 2011 

Abstenção na participação na eleição para as 
câmaras municipais   

Garelli, 2011 

Pilar cognitivo 

Crimes registados pelas autoridades policiais  Garelli, 2011 

Actos notariais para a constituição de 
sociedades comerciais/ civis forma comercial 

Garelli, 2011 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3. Procedimentos no tratamento dos dados 

 

Definição dos Indicadores 

De acordo com Huovari et al. (2001), dois tipos de variáveis poderão ser identificados: 

(i) um primeiro de variáveis de valor absoluto, designadas por variáveis do tipo I, sendo 

exemplo o número de estudantes ou patentes; (ii) e as variáveis que establecem 

proporções, designadas por variáveis do tipo II, tais como o rácio de participação. Visto 

que as subregiões variam grandemente em dimensão, é necessário dividir-se 

primeiramente as variáveis do Tipo I pela população, de tal modo que: 

 

( )
( )

100x
Pp

Xx
I

i

i
xi

=  (2.1) 

 

sendo 
ixi o indicador da variável do tipo I, ix  e ip  a variável e a população relativos à 

sub-região i , respectivamente, e X  e P  os valores da variável e população totais da 

região de referência, neste caso assumida como sendo Portugal. 

No caso das variáveis do Tipo II, o indicador é obtido simplesmente a partir da divisão 

do valor de cada sub-região ix  pelo valor total de X  relativo a Portugal, multiplicado 

por 100. 

No entanto, o falor médio de cada indicador não é suficiente para se proceder a uma 

análise de comparabilidade. Sem standarderização, os indicadores com elevado desvio 

padrão terão maior peso do que aqueles que apresentam menores desvios. Com efeito, 

de forma a legitimarem-se os termos de comparação, os indicadores foram 

standarerizados,  
ixIS , de tal forma que: 

 

100x
I

IS

ix

i

i

I

x

x
σ

=  (2.2) 

onde 
ixI é o valor médio de  

ixI  e 
ixIσ  o respectivo desvio-padrão. 
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Método de imputação 

Sempre que um ou mais indicadores de um pilar são observados apenas ao nível do país 

ou região, dever-se-ão adoptar métodos de imputação que permitam estimar os valores 

das variáveis das subregiões que são inexistentes a partir da informação observada 

(Kozovska, 2010). Assim sendo, considere-se NX  como sendo o indicador observado 

apenas a nível regional e necessário à determinação dos valores a nível subregional RX . 

Selecionando-se um conjunto de indicadores { }k21 x,...x,x  em que os valores regionais 

N
x e subregional R

x  tenham sido observados e que estão directamente relacionados 

com X , quer quantitativamente, quer de acordo com a opinião do analista, tem-se que: 

R

i

N

i
x

x
r =  (2.3) 

sendo a sua média aritmética dada por: 

∑
=

=
k

1i

ir
k

1
r  (2.4) 

em que k  é o número de indicadores considerado. Assim, o valor do indicador em falta 

a nível subregional poderá ser obtido tal que: 

r

X
X

N
R

i =  (2.5) 

 

Neste trabalho recorreu-se a este procedimento de extrapolação para o caso da variável 

PIBpc , que apenas está disponível para as sub-regiões NUTS III3. Assim, como valores 

relacionados com o PIBpc, que permitiram a realização deste método de imputação, 

consideramos o ganho médio mensal da população da região e o valor acrescentado 

bruto nas empresas da mesma região4. 

 

 

                                                
3  Designação criada pelo Eurostat com o intuito de uniformizar as estatísticas regionais europeias, 
designam as sub-regiões estatísticas em que se divide o território dos países da União Europeia, incluindo 
o território português (INE, 2012).  
4  Segundo Porter (1990) a produtividade de uma região está dependente do poder de compra da 
população da região (condições da procura) e da produtividade da industria da mesma região. 



23 
 

Capítulo 3. A internacionalização de um espaço geográfico: uma 

aplicação do modelo do tripé estratégico ao caso de Arcos 

de Valdevez. Resultados empíricos 

3.1. Análise descritiva das dimensões do modelo do tripé estratégico 

3.1.1. Indústria 

 

Conforme já mencionado na secção 2.4, o desenvolvimento de polos empresariais 

permitem o aproveitamento de economias de aglomeração e de externalidades positivas, 

potenciadoras do efeito positivo na competitividade e nas exportações (Porter, 1990). 

Segundo Huovari et al. (2001) para avaliar as economias de aglomeração devemos 

analisar a densidade populacional, uma vez que a dimensão do mercado beneficia as 

economias de escala e de aglomeração, a proporção de trabalhadores no sector 

secundário onde as economias externas são maiores e a presença de indústrias de 

suporte, serviços especializados de apoio às empresas que actuam como reforço do 

tecido económico regional, permitindo obter efeitos de dimensão económica pela via 

organizacional, criando sinergias entre as empresas, sendo medidas pela proporção de 

trabalhadores no sector terciário. Através da análise conjunta da Figura 3 e da Figura 4, 

conseguimos destacar que o peso dos trabalhadores nos sectores que propiciam a 

concentração e as economias de aglomeração é superior no município de Arcos de 

Valdevez em relação aos restantes municípios da região norte de Portugal. Da mesma 

forma, é possível relevar a importância das empresas da indústria transformadora de 

média e alta tecnologia, no tecido empresarial do município de Arcos de Valdevez. 

Segundo Hirsch e Bijaoui (1985) e Lachenmairer e Woessmam (2004) empresas 

tecnológicas que investem mais em investigação e desenvolvimento têm maior 

propensão para exportar.  
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Figura 3: Índices standardizados relativos ao pilar indústria 

 
   Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Índices do Município de Arcos de Valdevez relativos ao pilar indústria 

 
   Fonte: Elaboração própria 
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As variáveis produtividade, volume de negócios e densidade empresarial, apesar de não 

se destacarem, quando é efectuada uma análise comparada entre o município de Arcos 

de Valdevez e os restantes municípios da região norte, apresentam uma associação 

linear positiva em relação à variável exportação, apresentando estimativas do 

coeficiente de correlação linear de Pearson estatisticamente significativas a 1% (cf. 

Quadro 3). 

De acordo com os autores Girma, Greenaway e Kneller (2002) as empresas 

exportadoras têm de ser eficientes para conseguirem superar os custos elevados que 

incorrem no acesso ao mercado internacional e que funcionam como barreiras à entrada. 

Assim, só com elevados níveis de produtividade conseguem internacionalizar. Wakelin 

(1998) considera que as grandes empresas têm incentivo a entrar nos mercados externos 

pelo facto de terem acesso a mais recursos. Porter (1990) considera que a densidade 

empresarial pode constituir uma boa plataforma para a internacionalização, pelo facto 

de proporcionar uma melhor envolvente de aprendizagem para as empresas competirem 

no mercado externo. 

 

 

Quadro 3: Coeficiente de correlação das variáveis da dimensão indústria com as 
Exportações e o PIBpc  

Indústria Exportações PIBpc  

Densidade populacional  0,613** 0,540** 

Trabalhadores sector secundário 0,563** 0,576** 

Trabalhadores sector terciário 0,598** 0,542** 

Densidade de empresas  0,553** 0,496** 

Volume de negócios  0,631** 0,567** 

Número de empresas de média e alta tecnologia 0,545** 0,424** 

Produtividade nas empresas  0,376** 0,384** 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos das matrizes de correlação  
Nota: **[*] correlação estatisticamente significativa a 1% [5%]  
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3.1.2. Recursos e capacidades 

 

O desenvolvimento e implementação de uma estratégia de internacionalização requere 

recursos e competências específicas. Como referido na secção 2.4 as regiões com maior 

disponibilidade financeira tendem a estar associados a um maior investimento de 

recursos no apoio à internacionalização e competitividade das empresas. Pela análise da 

Figura 5 e da Figura 6, podemos inferir sobre a importância da existência de recursos 

financeiros no município de Arcos de Valdevez como um factor relevante na promoção 

da competitividade da região relativamente aos restantes munícipios do norte de 

Portugal. Contudo, quando analisamos a importância da variável na região norte, na 

promoção das exportações, esta não apresenta significância estatística a 1%.  

 

 

 

Figura 5: Índices standardizados relativos ao pilar recursos e capacidades 

 
   Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6: Índices do Município de Arcos de Valdevez relativos ao pilar recursos e 
capacidades 

 

 

   Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Pela análise das figuras supracitadas, constatamos que o município de Arcos de 

Valdevez está nivelado pela média dos municípios da região norte, no que se refere à 

dotação de infraestruturas que influenciam a produtividade de uma região, como a 

disponibilidade de energia elétrica e de comunicações electrónicas modernas, bem 

como, a providencia de recursos para uma adequada assistência médica, impulsionada 

pela responsabilidade social do município, sublinhando assim o efeito positivo que a 

responsabilidade social tem na reputação da região, que favorece um ambiente de bem-

estar e mais competitivo.  

Os estudos referidos na secção 2.4 salientam a importância dos diplomados na geração 

de ideias e renovação do tecido empresarial regional. Assim se destaca a disponibilidade 

de recursos humanos qualificados e a participação de licenciados nas acções de 

promoção da internacionalização e as sinergias associadas à sua utilização produtiva em 

atmosferas propícias na geração de novas ideias inovadoras, como o caso das indústrias 

de média e alta tecnologia. As publicações em suporte eletrónico evidenciam sistemas 

integrados de administração de informação que visam facilitar o acesso à informação, 

sendo este um factor relevante no processo de internacionalização. Muitas empresas, em 
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especial as de menor dimensão, carecem de conhecimentos relativos aos procedimentos 

de exportação.        

Apesar da significância estatística a 1% da correlação positiva das variáveis com as 

exportações, estas não se destacam no município de Arcos de Valdevez relativamente à 

região norte (cf. Quadro 4). 

 

 

Quadro 4: Coeficiente de correlação das variáveis da dimensão recursos e capacidades 
com as Exportações e o PIBpc  

Recursos e capacidades Exportações PIBpc  

Consumo de energia eléctrica  0,823** 0,708** 

Saldo orçamental  0,083 0,108 

Nível de habilitações 0,657** 0,613** 

Publicações digitais 0,231* 0,200* 

Acessos telefónicos digitais 0,474** 0,395** 

Trabalhadores das indústrias de média e alta tecnologia 0,396** 0,286** 

Assistência médica  0,406** 0,471** 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos das matrizes de correlação  
Nota: **[*] correlação estatisticamente significativa a 1% [5%]  
 

 

 

 

3.1.3. Instituições 

 

As entidades regionais têm um papel insubstituível na criação e potenciação de um 

ambiente propiciador para a competitividade internacional. Pela observação da Figura 8 

em relação à Figura 7, destacamos o peso da receita fiscal e a inerente possibilidade de 

realização de maiores gastos por parte do município de Arcos de Valdevez 

relativamente aos restantes municípios da região norte de Portugal.  
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Figura 7: Índices standardizados relativos ao pilar instituições  

 
   Fonte: Elaboração própria 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 8: Índices do Município de Arcos de Valdevez relativos ao pilar instituições 

 
   Fonte: Elaboração própria 
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Desta forma evidenciamos por um lado a elevada carga fiscal do município, mas por 

outro a capacidade que esta na base da realização de inúmeros investimentos e 

actividades no respectivo município potenciadoras do ambiente competitivo da região. 

Por outro lado, o sistema de subsídios de desemprego, concebido para amenizar as 

perdas de bem-estar nas transições entre o emprego e o desemprego, suavizando o 

consumo dos desempregados ao longo destas transições, constitui um factor crucial do 

sistema de protecção social (Banco de Portugal, 2008) indispensável para a existência 

de um ambiente propiciador da competitividade regional, conforme os estudos 

mencionados na secção 2.4 (Porter, 1990). Este factor, apar das preocupações 

ambientais evidenciadas pela proporção de resíduos urbanos recolhidos de forma 

selectiva, que denunciam a força das normas na influência dos comportamentos, e apar 

dos crimes registados pelas autoridades policiais que traduzem uma certa carência de 

atitude ética por parte dos indivíduos, mostram que o município se encontra nivelado 

pela média dos municípios da região norte. Contudo, convém referir que apenas a 

variável corrupção não apresenta significância estatística a 1% do coeficiente de 

correlação linear de Pearson (cf. Quadro 5). Por outro lado, a variável abstenção na 

participação na eleição para as câmaras municipais assume relevância no município de 

Arcos de Valdevez quando comparada com as restantes regiões. Segundo Dahl (2000) 

uma menor confiança pública no sistema político têm efeitos na cidadania activa. Desta 

forma inferimos que no município de Arcos de Valdevez a credibilidade nos actores 

institucionais é menor do que a média da região norte. Este ambiente de incerteza aliado 

a uma expressiva carga fiscal no município justifica a diminuta relevância da variável 

constituição de sociedades comerciais relativamente à média dos municípios da região 

norte. Contudo a variável apresenta uma estimativa do coeficiente de correlação liner de 

Pearson estatisticamente significativa a 1%, para a associação linear negativa com a 

variável exportação (cf. Quadro 6). Esta relação negativa vai ao encontro da abordagem 

teórica ressalvada na secção 2.4, que evidencia que o défice de uma cultura 

empreendedora é característico das regiões onde o peso da burocracia, leis e 

procedimentos formais é maior (Hofstede, 1997), destacando uma atitude de aversão 

perante a incerteza que se reflete negativamente em relação a um comportamento de 

entrada nos mercados externos (Peng, 2009; Hofstede, 1997). 
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Quadro 5: Coeficiente de correlação das variáveis da dimensão instituições com as 
Exportações e o PIBpc  

Instituições Exportações PIBpc  

Receita Fiscal  -0,405** -0,541** 

Despesas  -0,420** -0,539** 

Subsídios de desemprego 0,641** 0,532** 

Resíduos Urbanos 0,248* 0,087 

Abstenção  -0,298** -0,338** 

Crimes  0,097 0,063 

Constituição de sociedades comerciais 0,483** 0,505** 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos das matrizes de correlação  
Nota: **[*] correlação estatisticamente significativa a 1% [5%]  
 

 

3.2. Análise econométrica 

 

Sendo o objectivo do trabalho avaliar quais os factores críticos no sucesso da estratégia 

de internacionalização, do municipio de Arcos de Valdevez no contexto das regiões do 

norte de Portugal, numa primeira fase, procedeu-se à análise do poder explicativo de 

cada pilar, isoladamente, na capacidade exportadora dos municípios. Posteriormente, 

avaliou-se o poder explicativo, conjunto, dos três pilares na competitividade 

exportadora dos municípios da região norte.  

 

Assim, temos que: 

( )321 P,P,PfY =  (3.1) 

onde Y é a variável de resposta em análise, 
1P  o pilar relativo à industria, 

2P  o pilar 

relativo aos recursos e capacidade e 3P  o pilar relativo às instituições. Cada pilar é, por 

sua vez, função de um conjunto de variáveis as quais foram apresentadas na secção 2.2. 

 

Pela análise do quadro 6, constatamos que a dimensão industrial, no âmbito da análise 

do municípios da região norte de Portugal, influencia a capacidade de exportação das 

regiões em 58%, obtendo um modelo estatisticamente significativo (p-value < 0,001). 



32 
 

 

 

Quadro 6: Resultados da regressão linear simples do pilar indústria  

Proxies do pilar Indústria do “modelo do tripé estratégico” 
Variável dependente 

exportações 

Densidade populacional  0,576*** 

Trabalhadores sector secundário 1,479*** 

Trabalhadores sector terciário 3,514* 

Densidade de empresas  -0,361** 

Volume de negócios  1,234 

Número de empresas de média e alta tecnologia -0,132 

Produtividade nas empresas  0,841 

Constante -324,201 

Adjusted R Square R2 = 0,577 (p-value < 0,001) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos do programa estatístico SPSS 
Nota: ***[**] (*) correlação estatisticamente significativa a 1% [5%] (10%) 
 

 

Quando analisada a influencia do pilar dos recursos e competência/ capacidades, na 

competitividade internacional das regiões, verificamos que é a dimensão com maior 

poder explicativo, quando considerada isoladamente (cf. Quadro 7) 

   

 

Quadro 7: Resultados da regressão linear simples do pilar recursos e capacidades 

Proxies do pilar recursos e capacidades do “modelo do tripé 
estratégico” 

Variável dependente 
exportações 

Consumo de energia eléctrica  6,732 

Saldo orçamental  -0,002 

Nível de habilitações 2,181 

Publicações digitais 0,236 

Acessos telefónicos digitais -0,201 

Trabalhadores das indústrias de média e alta tecnologia -0,156 

Assistência médica  0,502 

Constante -396,452 

Adjusted R Square R2 = 0,719 (p-value < 0,001) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos do programa estatístico SPSS 
Nota: ***[**] (*) correlação estatisticamente significativa a 1% [5%] (10%) 
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Seguindo a mesma abordagens de avaliação de cada dimensão em termos isolados, 

constatamos que as instituição, perante o caso em estudo, e face as proxies adoptadas 

com base na literatura descrita na secção 2.4, é o pilar com menor poder explicativo. 

Com tudo, e tendo em conta a literatura, temos de ter em conta que muitos aspectos 

desta dimensão são dificilmente quantificados, tornando-se imperativa alguma 

prudência na analise dos resultados (cf. Quadro 8) 

 

 

 

 

Quadro 8: Resultados da regressão linear simples do pilar instituições 

Proxies do pilar instituições do “modelo do tripé estratégico” 
Variável dependente 

exportações 

Receita Fiscal  -0,026 

Despesas  0,012 

Subsídios de desemprego 20,039 

Resíduos Urbanos 0,576 

Abstenção  -2,006 

Crimes  -0,500 

Constituição de sociedades comerciais 1,730 

Constante -1420,193 

Adjusted R Square R2 = 0,507 (p-value < 0,001) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos do programa estatístico SPSS 
Nota: ***[**] (*) correlação estatisticamente significativa a 1% [5%] (10%) 
 

 

 

 

 

Perante os resultados obtidos com recurso ao programa estatístico SPSS podemos 

concluir que a consideração das três dimensões do “modelo do tripe estratégico de 

Peng” (2009) contribuem para um melhor poder explicativo do desempenho exportador 

dos municípios da região norte de Portugal, avaliado pelo Adjusted R Square de 73%, 

sendo que o modelo avaliado é considerado estatisticamente significante (p-value < 

0,001) (cf. Quadro 9) 
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Quadro 9: Resultados da regressão linear múltipla   

Proxies dos três pilares do “modelo do tripé estratégico” 
Variável dependente 

exportações 

Indústria  

Densidade populacional  0,384 

Trabalhadores sector secundário 0,130 

Trabalhadores sector terciário -5,604* 

Densidade de empresas  -0,186 

Volume de negócios  -0,330 

Número de empresas de média e alta tecnologia -0,449 

Produtividade nas empresas  -0,415 

Recursos e capacidades  

Consumo de energia eléctrica  7,107*** 

Saldo orçamental  0,000 

Nível de habilitações 3,423 

Publicações digitais 0,244 

Acessos telefónicos digitais -1,043 

Trabalhadores das indústrias de média e alta tecnologia 0,131 

Assistência médica  0,423 

Instituições   

Receita Fiscal  -0,005 

Despesas  0,490 

Subsídios de desemprego 1,055 

Resíduos Urbanos 0,086 

Abstenção  0,581 

Crimes  1,031 

Constituição de sociedades comerciais 1,242** 

Constante -471,352 

Adjusted R Square R2 = 0,733 (p-value < 0,001) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados obtidos do programa estatístico SPSS 
Nota: ***[**] (*) correlação estatisticamente significativa a 1% [5%] (10%) 
 

 

Assim para responder à questão quais os factors críticos de sucesso na 

internacionalização do municipio de Arcos de Valdevez devemos considerar o poder 

explicativo de cada pilar e correspondentes facores no desempenho exportador da região 

(cf. Figura 10) 
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Figura 9: Explicação de cada pilar na competitividade das exportações dos Municípios 
da Região Norte de Portugal  

 
Fonte: Elaboração própria 
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Pela análise da figura 11 conseguimos avaliar que os factores que estão na base da 

estratégia internacional de Arcos de Valdevez potenciam um bom desempenho 

exportador, sendo considerados como factores críticos de sucesso. 

 

 

 

Figura 10: Correlação entre os indicadores da média dos três pilares do “modelo do 
tripé estratégico” e as exportações, para os Municípios da Região Norte de Portugal  
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma podemos dizer que a estratégia seguida pelo município de Arcos de 

Valdevez propicia um bom desempenho produtivo, reforçando que as dimensões são 

importantes como explicativas do sucesso da estratégia regional, não esquecendo os 

correspondentes factores descritos na secção 3.1, cuja correlação entre a variável e as 

exportações é fortemente positiva.  
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Figura 11: Correlação entre o indicador do PIBpc e das exportações para os municípios 
da Região Norte de Portugal  
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Análise qualitativa complementar 

Com esta análise pretende-se evidenciar as opções de política regional e os 

investimentos levadas acabo pelo município de Arcos de Valdevez e a sua influência na 

promoção da competitividade da região. Com esta abordagem complementar 

sublinhamos os factores que estão na base da competitividade e da internacionalização 

da região.  

Centrando a análise no ambiente industrial da região constatamos a ocorrência de 

dinâmicas económicas, traduzidas na concentração de actividades industriais no 

município. A região tem levado a acabo investimentos de ampliação dos seus parques 

industriais (Plano plurianoal de investimentos, 2011). Contudo, é importante referir que 

apesar desta dinâmica económica, em virtude da implementação de quatro parques 
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industriais (Paçô, Padreiro, Mogueiras, Vilela), a estrutura económica da região é pouco 

densificada e o sector primário assume uma forte expressão na região, que apesar do seu 

caracter de “produção para subsistência” (Census, 2011), os produtos regionais (vinho, 

carne, mel) conseguem obter alguma expressão no exterior (INE, 2011), consequência 

das actividades desenvolvidas pelas instituições locais relativamente à participação em 

diversas feiras de promoção dos produtos da região, quer a nível nacional e 

internacional, reforçando a imagem de marca do município e promovendo as expansão 

no mercado externo (Reid, 1984).  

Com base no Plano plurianual de investimentos (2011) conseguimos evidenciar as 

preocupações do município no que respeita à qualidade das infraestruturas da região. No 

âmbito das acessibilidades, destaca-se a preocupação de maximizar o seu 

“enquadramento” estratégico, aproveitando da melhor forma a sua importância como 

polo aglutinador de actividades (Relatório de gestão, 2012). Em termos de 

infraestruturas básicas o município procede à ampliação da rede de abastecimento de 

água em territórios de baixa densidade e da rede de saneamento na zona urbana. Por 

outro lado, reforça a rede de energia eléctrica e efectua investimentos capazes de 

gerarem poupanças energéticas e financeiras, contribuindo para a eficiência e 

sustentabilidade ambiental (Relatório de gestão, 2012). 

O caracter dos investimentos concretizados na região destacam o papel do actor 

institucional na melhoria da qualidade de vida da população local, para além da 

potenciação de um ambiente propulsor da competitividade da região. Nesta perspectiva 

é de destacar a colaboração que o município tem com as freguesias, por intermédio de 

protocolos, com o objectivo de uma coesão socioeconómica e do desenvolvimento 

harmonioso de todos as regiões. 
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Quadro 10: Síntese das dimensões alvo e correspondentes acções e investimentos do 
Município de Arcos de Valdevez  

Dimensões 
estrategicas 

Acções/ projectos Benefícios 

Polos de 
competitividade 

industrial  

 

Ampliação e melhoramentos: 

Zona industrial de Paço 
Parque empresarial de Padreiro 

Parque empresarial de Mogueiras 

 

Aproveitamento de economias de 
aglomeração e de externalidades 

positivas, contribuindo para o aumento da 
produtividade das empresas, estimulando 

a capacidade de inovação ao nível de 
produtos e processos (Porter, 1990) 

Valorização do 
território 

Mobilidade territorial: 

Melhoria das acessibilidades entre as 
freguesias do município e em relação aos 

principais centros da região norte 

Oportunidades que decorrem directamente 
da redução do tempo de deslocação dentro 
da região e face aos centros urbanos mais 

relevantes, beneficiando do acesso a 
importantes infraestruturas (aeroporto Sá 

Carneiro, porto de Viana do Castelo, 
porto Leixões) 

Qualificação do sistema urbano e 
equipamentos colectivos: 

Rede de abastecimento de água 
Rede de saneamento 

Rede de energia eléctrica 
 

Garantir um crescimento económico 
sustentável e aumentar a qualidade de 

vida no município 

Conectividade 
internacional 

Networking e cooperação: 

Participação em feiras internacionais de 
promoção dos produtos locais 

Protocolos de colaboração com 
associações e freguesias locais  

Articulação e reforço das redes entre os 
agentes da região, dinamizando iniciativas 

promotoras da internacionalização, 
procurando solucionar falhas de mercado 
(informação imperfeita) que dificultam 

uma alocação eficiente dos recursos 
(North, 1990) 

Fonte: Elaboração própria  
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Conclusões 

Após a elaboração do trabalho de revisão da literatura (Capítulo 1), da aplicação 

empírica (Capítulo 3) serão apresentadas as conclusões gerais da investigação, as 

limitações deparadas ao longo da sua realização e algumas sugestões para futuras 

investigações. 

 

O trabalho realizado permite destacar que o “modelo do tripé estratégico” (Peng, 2009) 

parece constituir um bom modelo explicativo da estratégia internacional no âmbito 

regional, pressupondo um possível extrapolação do modelo. 

Através da investigação empírica de índole quantitativa, onde se procurou observar o 

poder explicativo das dimensões do “ modelo do tripé estratégico” na competitividade 

internacional do município de Arcos de Valdevez, em termos comparativos com os 

municípios da região norte de Portugal, concluímos que para inferir sobre os factores 

críticos de sucesso na internacionalização do município devemos analisar as três 

prespectivas propostas por Peng (2009).  

Assim, procedeu-se a uma análise qualitativa sobre os resultados obtidos pelas 

correlações entre as variáveis de cada pilar e a capacidade de exportação do município, 

destacando-se como factores críticos as potencialidades que as economias de 

aglomeração permitem no aumento da competitividade regional, bem como a dotação 

de boas infraestruturas. No entanto, destacou-se a excessiva carga tribuária, que poderá 

desmobilizar o potencial espirito empreendedor da região.  

Pela análise qualitativa efectuada posteriormente, validamos a importância destas três 

dimensões, como criticas para a explicação da competitividade internacional do 

município de Arcos de Valdevez, evidenciando os investimentos levados acabo na 

ampliação dos parques industrias e no melhoramento das infraestruras, nomeadamente 

das acessibilidade. Nesta abordagem qualitativa foi contudo relevada a cooperação do 

município com os actores locais, como um factor condicionante para o sucesso da 

competitividade internacional do município, destacando-se as acções levadas acabo na 

promoção da região em feiras internacionais.        

Assim a investigação efectuada permitiu constatar que para o sucesso da 

competitividade exportadora do município concorrem factores da dimensão industrial, 

da dimensão recursos e competências e da dimensão institucional.  
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Contudo, qualquer investigação tem, inevitavelmente, limitações decorrentes das 

opções, deliberadas ou inconscientes, tomadas pelo investigador. As limitações da 

presente investigação resultam, em grande medida, de três factores: delimitação do 

objecto de estudo e da metodologia adoptada. 

A primeira limitação advém da própria delimitação do objecto de estudo. Segundo 

Marconi e Lakatos (1996) delimitar é estabelecer limites à investigação; neste caso, a 

unidade de análise foi o município no contexto da região norte de Portugal, constituindo 

apenas uma amostra do país.  

Por fim, a segunda limitação resulta da metodologia utilizada. Por motivos de agenda 

optou-se por considerar apenas dados secundários na análise. Porém o conhecimento da 

região no terreno poderia evidenciar aspectos dificilmente mensuráveis. Para além 

disso, a escolha dso indicadores esteve dependente da existência de informação 

estatística para o nível regional em análise. Neste caso, verifica-se uma “carência” de 

dados estatísticos ao nível dos municípios. 

  

 

A aplicação do modelo a outras realidades territoriais, possibilitando a realização de 

estudos comparativos, mostra-se pertinente em termos de investigação futura. Neste 

sentido, seria interessante tentar mensurar realidades que são dificilmente apreendidas 

com recursos a dados secundários, sugerindo a necessidade de compilação das duas 

fontes de dados para uma melhor apreensão dos factores críticos na internacionalização 

de um espaço geográfico.    

Outra sugestão prende-se com a análise do país em termos comparativos com outros 

países. De notar, que a nível nacional seria possível efectuar uma análise da 

internacionalização em termos de investimento directo estrangeiro, apar de uma análise 

da competitividade da capacidade de exportação.   
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