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Premissas de entrada 

“não existe uma receita única que 
seja aplicável a qualquer empresa 
e a qualquer mercado para que a 

sua estratégia de 
internacionalização funcione” 



Premissas de entrada 

“Cada caso é um caso…” 
 
 

“cada binómio empresa/mercado tem 
os seus desafios próprios, os seus 

constrangimentos particulares e a sua 
estratégia específica…” 



TENDÊNCIAS a ter em conta 

GEOPOLITICA – o mundo mudou de formato, de uma superpotência 

para várias potências (desenvolvimento, crescimento, poder, etc) 
 

GEOECONOMIA – mercados emergentes na Ásia, Africa, Médio 

Oriente e América Latina 
 

GEOTECNOLOGIA – importância crescente da inovação (um novo 

poder); biotecnologia; nanotecnologia; formas avançadas de produzir e de 
distribuir; energias alternativas 

 
 

NOVAS OPORTUNIDADES 
“o driver hoje é a CONECTIVIDADE” Parag Khanna 
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Enquadramento – como internacionalizar 

1. Paciência, consistência e foco no longo prazo 

2. Encontrar o parceiro certo 

3. Estudar o mercado destino e ajustar o binómio 

empresa/mercado  

4. O negócio são pessoas e a selecção de RH são a “pedra de 

toque” para minimizar os riscos  

5. Aposta clara e objectiva na relação e proximidade com os 

mercados  

6. Apoio em organismos facilitadores e conhecedores dos 

mercados 

7. Em complemento a feiras e missões hoje temos o 

“inbound marketing”, para mercados maduros 

5P’s 



1) Paciência, consistência e foco no longo prazo  
 
― Sistematização do modelo de negócio e uma boa 

estratégia  
― É normal ter um maturidade própria (por vezes de anos) 
― Persistência numa primeira fase e consistência nas 

operações 
― Foco em resultados de médio/longo prazo 
― O negócio internacional não é para impacientes 
― Perseverança o quanto baste 

 
 

Enquadramento – como internacionalizar 



2) Encontrar o parceiro certo 
 

— Evitar tentações de tentar “agarrar” todas as 
oportunidades que se detectam no novo mercado 
 

— Entre um mercado com muito potencial mas com um 
parceiro fraco, e um mercado com um potencial mediano 
mas com um parceiro certo, o segundo cenário é muitas 
vezes mais interessante e mais rentável 
 

— O acerto da escolha pode valer à empresa o queimar de 
etapas na sua curva de experiência 
 

 

Enquadramento – como internacionalizar 



3) Estudar o mercado destino e ajustar o binómio 
empresa/mercado  
 
— As empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, a cultura do 

negócio é diferente e cada binómio empresa/mercado tem as suas 
forças e fraquezas próprias - A estratégia tem de ser ajustada caso a 
caso 
 

— Vingar num determinado mercado não depende do que vendemos mas 
sim de quem nos compra 
 

— Disponíveis para investir tempo e recursos para encontrar um mercado 
que se ajuste mais facilmente à nossa oferta - capacidade de pequenas 
adaptações às especificidades locais antes de qualquer tomada de 
decisão 

Enquadramento – como internacionalizar 



4) O negócio são pessoas e a selecção de RH são a 
“pedra de toque” para minimizar os riscos  
 
— Ser um expert a vender no negócio doméstico não significa, ou dá 

garantias, ser um expert a vender num mercado destino 
 

— Quem assumir essa função tem de ter conhecimentos específicos 
sobre desenvolvimento de mercados, know-how em marketing e 
comunicação, gestão de relacionamentos (networking), logística e 
gestão de risco 
 

— Logo dar dignidade à função dos mercados externos, seleccionar ou 
recrutar alguém com competências e experiências passadas sem 
“amarras ao mercado de origem” é também muito importante, pois 
os negócios são pessoas 

Enquadramento – como internacionalizar 



5) Aposta clara e objectiva na relação e proximidade 
com os mercados  
 

— A relação tem de vir sempre antes da transacção e não o 
inverso (com o lema “quem não aparece esquece” sempre 
presente) 
 

— Priorização de uma estratégia de entrada focada na 
diferenciação pela inovação/qualidade  
 

— Aposta clara na relação e na capacidade de criar “pontes” 

Enquadramento – como internacionalizar 



6) Apoio em organismos facilitadores e conhecedores 
dos mercados 
 
— Não é possível eliminar todos os riscos associados à internacionalização 

nem medir todos os custos de contexto 
 

— Partilha de experiências, o associativismo, o “mentoring” e o 
“benchmarking” de estratégias vencedoras podem maximizar o binómio 
risco/rentabilidade 
 

— Diminuição de custos e riscos, para além de permitir um processo 
progressivo de aprendizagem sobre os mercados destino e desejado 
aumento da rentabilidade 

Enquadramento – como internacionalizar 



Enquadramento – como internacionalizar 

7) Em complemento a feiras e missões hoje temos o 
“inbound marketing” para mercados maduros 
 

— Ferramentas de CRM realmente eficazes, colocando uma máquina 
ao nosso serviço a fazer prospecção, substituindo parte de uma 
pesada equipa de vendas para o efeito 
 

— A "máquina" quando bem montada em vez de vender educa os 
clientes a comprar. Faz prospecção de clientes, segmenta "buyers 
personas", qualifica e desqualifica os mesmos, de forma a que, 
quando chegam ao "fundo" do funil, 80% da venda já foi realizada 
no racional de quem compra 
 

— Marketing de conteúdo (cases e artigos), os blogs, o Search Engine 
Optimization (SEO) e o social media - atraem clientes para o 
ecossistema do seu negócio 



Saber planear e conceber é a chave! 

“FAILING TO PLAN  
IS PLANNING TO FAIL” 

• 7.6 



• Internacionalizar como oportunidade e necessidade 
 

• 99,6% da economia está fora de portas 
 

• Localização privilegiada de Portugal 
 

 Maior comunidade económica do mundo (EU) 
Ligação afectiva e cultural ao mundo lusófono 

 
• Apenas 1/5 das PME’s exportam e apenas 3% destas têm 

filiais ou subsidiárias no estrangeiro 

Oportunidade e Necessidade 



Principais players do mercado internacional (Fonte: EUROSTAT 2013) 
Nota: apenas bens/mercadorias 
 

Diagnóstico – situação MUNDIAL 

EUR 1.000 milhões 

• UE, EUA e CHINA como os principais players mundiais; destaque para a Coreia do Sul 
• Explosão da China nos últimos 10 anos, como compradora e como vendedora 



Principais players do mercado internacional (Fonte: EUROSTAT 2015) 
Nota: apenas bens/mercadorias 

Diagnóstico – situação MUNDIAL 

• China a ultrapassar UE como vendedora, mas a disparar importações também 
• Ascensão da India como compradora; EU passou a ter um excedente de balança comercial 

EUR 1.000 milhões 



Quotas do mercado mundial 
% do peso das exportações mundiais (Fonte: EUROSTAT 2015) 
Nota: apenas bens/mercadorias 
 

Diagnóstico – situação MUNDIAL 

• China mais 
exportadora 
do que os 
EUA e que a 
EU – 
alteração 
que se deu 
em 2015 



Diagnóstico – situação MUNDIAL 
Quotas do mercado mundial 
% do peso das importações mundiais (Fonte: EUROSTAT 2015) 
Nota: apenas bens/mercadorias 
 

• O maior 
comprador 
são os EUA, 
mas salienta-
se o valor do 
resto do 
mundo 



Diagnóstico – situação EUROPA 

Comércio intra e extra-UE-28 (Fonte: EUROSTAT 2013) 
(importações mais exportações, % do comércio total) 
Nota: apenas bens/mercadorias 



Diagnóstico – situação EUROPA 
Comércio intra e extra-UE-28 (Fonte: EUROSTAT 2015) 
(importações mais exportações, % do comércio total) 
Nota: apenas bens/mercadorias 
 



Diagnóstico – situação EUROPA 
Principais parceiros extra-UE-28, 2005/2015 (Fonte: EUROSTAT) 
Nota: apenas bens/mercadorias 
 



Diagnóstico – situação EUROPA 

Resumo  do Comércio intra e extra-UE-28, 2015  

• O comércio de mercadorias entre os Estados-Membros (comércio 
intra-UE) representa quase dois terços mais que o valor das 
exportações da UE-28 para países terceiros (comércio extra-UE) 
 

• A importância do mercado interno da UE esteve patente no facto 
de o comércio intra-UE ter sido superior ao comércio extra-EU 

 

• Dai que o mercado com maior liberdade de actuação 
está fora do espaço EU e com tendência para crescer nos 

próximos anos 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Distribuição do Valor Acrescentado Bruto (VAB) - 2015 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Distribuição do Emprego - 2015 



Total de exportações e importações – Bens + Serviços (em Milhões de Euros) 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 

• Em 2015 as exportações portuguesas registaram um aumento de 3,6% em relação ao ano 
anterior, o que representa uma aceleração face ao acréscimo de 1,7% registado em 2014  

• As importações aumentaram 1,9% durante todo o ano de 2015 
• Saldo positivo de 3.114Meur contra os 1.965Meur de 2014  



Total de exportações e importações, apenas SERVIÇOS (em Milhões de Euros) 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 



Total de exportações e importações (em percentagem do PIB) 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 

44% 
2015 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

EXPORTAÇÕES por tipos de Bens e de Serviços (2015) 

As rubricas que mais 
contribuíram positivamente, 
em valor absoluto, para o 
crescimento global das  
exportações foram, 
respectivamente, as 
“Viagens e Turismo” (+968 
milhões de euros), os “ 
Outros Serviços Fornecidos 
por Empresas” (+472 
milhões de euros) e os 
“Veículos e Outro Material 
de Transporte” (+457 
milhões de euros) 



• Portugal é hoje um país mais exportador - 2015 foi o sexto ano 
consecutivo de aumento das exportações 
 

• Em termos de saldo global a balança comercial teve um saldo 
positivo de + 3.000 milhões em 2015 

 

• As exportações portuguesas representam actualmente cerca de 
44% do PIB, apresentando em 2013 a maior taxa de crescimento 
de países comparáveis da Zona Euro desde 2010, à frente de 
países como Alemanha, França, Espanha e Itália. 
 

• O sector do Turismo mantém-se como o mais exportador, 
representando cerca de 8,5 % do PIB. O turismo apresentou um 
notável crescimento de cerca de 7,5% em 2014, ultrapassando os 
9,2 mil milhões de euros em volume de exportações (em 2015 
ultrapassou a fasquia dos 11.000Meur) 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

• O crescimento 
das exportações 
para fora da EU 
é notável 
(dobrou em 4 
anos – 
2010/2014) 

 
• Maior 

contributo para 
o crescimento 
global das 
exportações 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Fonte: INE 2015 (apenas de bens)   

• Uma desagregação entre bens e serviços mostra, contudo, que Portugal continua 
a importar mais bens do que a exportar. Mas essa diferença é compensada pela 
balança dos serviços, onde Portugal exporta quase o dobro do que importa 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Fonte: INE 2015 (apenas de bens)   

• Em 2015 as exportações portuguesas de bens e serviços ascenderam a 74 064 milhões 
de euros, que representa um aumento de 4,7 por cento face a 2014, enquanto as 
importações ascenderam a 70 950 milhões de euros, o que significou um aumento de 
3,2 por cento em relação ao ano anterior. 

• O saldo comercial foi positivo em 3 114 milhões de euros, que compara com 1 965 
milhões de euros de excedente em igual período do ano anterior 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Fonte: INE 2015 (bens e serviços)   



Diagnóstico – situação PORTUGAL 
Curiosidades – valor de exportações 2015 nos principais sectores 

Em milhões de euros 
(nota: dados adaptados pelo autor; valores dependem da terminologia dos bens) 

 

Metalúrgica e Metalomecânica   14.600 
Turismo e Viagens    11.331 
Automóveis      6.700 
Transportes      5.850 
Têxteis e Vestuário     4.800 
Produtos petrolíferos    3.780 
Metais comuns     3.780 
Plásticos e Borracha     3.700 
Calçado     1.865  
Vinhos      737 
Azeite      350 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 
Curiosidades – valor de exportações 2015 em alguns mercados 

Em milhões de euros 
Valor de exportações de PT Vs peso nas importações globais no destino 
(nota: dados adaptados pelo autor) 
 

MOÇAMBIQUE 600Meur 7,20%  
IRÃO   19,5Meur 0,04% 
EUA   2.500Meur 0,10% 
ARÁBIA SAUDITA 160Meur 0,10% 
ANGOLA  3.000Meur 13,8% 
CUBA   45Meur 0,30% 
COLOMBIA  82Meur 0,14% 
TAIWAN  40Meur 0,01% 
EAU   270Meur 0,11% 
SENEGAL  45Meur 0,90% 

ARGELIA  565Meur 1,10%   



Como se pode 
observar (2010-
2013), o 
ajustamento externo 
foi feito 
predominantemente 
pelo aumento das 
exportações e não 
pela compressão 
das importações. 
Por exemplo, o 
contraste com a 
Grécia é notório 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

As exportações Extra EU para além de terem dobrado nos últimos 6 anos têm 
todas as condições para continuar a crescer – a aposta deverá ser nestes 
mercados prioritariamente 

Destino das EXPORTAÇÕES Portuguesas (2015) 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

EXPORTAÇÕES Portuguesas por componentes (2015) 
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Espanha é o principal 
cliente de Portugal, com 
uma quota de 20,5% nas 
nossas exportações 
totais de bens e serviços, 
seguindo-se França, 
Alemanha e Reino 
Unido. Angola e EUA 
foram os principais 
clientes 
extracomunitários em 
2013, com 6,6% e 4,7%, 
pela mesma ordem – 
posição que inverteu 
em 2015 (ver imagem) 

Diagnóstico – situação PORTUGAL 
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Diagnóstico – situação PORTUGAL 
Em Resumo 
 

• Aumento no peso das exportações portuguesas de bens e serviços no 
Produto Interno Bruto (PIB) entre 2010 e 2015, passando de 29,9% para 
44,4% - Quase 15 pontos percentuais  
 

• É de longe a mais importante de todas as transformações na economia 
portuguesa durante o período de ajustamento 
 

• O peso da União Europeia diminuiu 2,8 pontos percentuais, mas continua 
a ser determinante, representando 72,7% do total 
 

• O peso em conjunto dos três maiores mercados Espanha, Alemanha e 
França diminuiu 3,1 pontos percentuais, mas ainda representa quase 
metade do total (49%) 
 

• Destaque para o reforço e importância nas exportações portuguesas de 
bens nos mercados (2015): Reino Unido a chegar aos 6,7% do total (mais 
1,2 pontos percentuais); Estados Unidos aos 5,2% (mais 1,6 pontos 
percentuais); e a China aos 1,7% (mais 1,1 pontos percentuais); Angola 
caiu quase 2%, o equivalente a 1.000Meur 
 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

Em Resumo (2015) 
 

 Em 2015, as exportações de bens e serviços ascenderam a 74.1 mil 
milhões de euros, o valor mais elevado de sempre, e o IDE (princípio 
direccional) a 5.4 mil milhões de euros, um dos mais elevados dos 
últimos anos 

 
 Em termos de componentes, os Bens representaram 66,1 por cento das 

nossas exportações totais e apresentou um crescimento homólogo de 3,7 
por cento, enquanto os Serviços registaram 33,9 por cento das vendas 
totais ao exterior, observando uma variação homóloga de 6,6 por cento 



Diagnóstico – situação EUROPA + PT 
Resumo (apenas de bens) – Junho de 2016 
• De acordo com dados do INE, em 2016 (janeiro a junho) o valor global das 

exportações de bens (24.783 milhões de euros) diminuiu 1,8% em termos 
homólogos (-1,7% em janeiro/maio). 
 

• Excluindo a componente dos combustíveis, as exportações aumentaram 0,9% 
(aumento de 1,0% em janeiro/maio)   
 

• No primeiro semestre de 2016, as exportações para a UE aumentaram 3,5% , 
resultando numa subida da respetiva quota nas exportações totais para 76,9% 
(73,0% em igual período de 2015).  
 

• As exportações para países extracomunitários diminuíram 16,0% em termos 
homólogos, com as vendas de mercadorias para o mercado angolano a 
reduzirem-se 44,5% face a igual período do ano anterior (excluindo as 
exportações para Angola, as exportações globais de mercadorias aumentaram 
0,1%). EUA (5º cliente) e Angola (9º cliente), com quotas de 4,7% e 2,4%, 
respetivamente, foram os principais clientes extracomunitários 
 

• No mesmo período, as importações totalizaram 25.232 milhões de euros e 
diminuíram 1,4%. Em resultado, registou-se um défice comercial de 5.016 milhões 
de euros, mais 26 milhões de euros que em janeiro/junho de 2015  



Diagnóstico – situação EUROPA + PT 
Resumo (apenas de bens) – Junho de 2016 



Diagnóstico – situação EUROPA + PT 

Resumo (apenas de bens) – Junho de 2016 
Taxas de variação homologas anuais das exportações de bens (%) 



Diagnóstico – situação EUROPA + PT 

Resumo (apenas de bens) – Junho de 2016 
Crescimento das exportações por grupos de produtos (jan/jun 2016) 



Diagnóstico – situação EUROPA + PT 

Resumo (apenas de bens) – Junho de 2016 
Principais mercados clientes de Portugal (jan/jun 2016) 



Diagnóstico – situação PORTUGAL 

“Esta abertura crescente da economia portuguesa 
deve-se sobretudo à resiliência, à capacidade de 
inovação e à força de vontade dos empresários e 

empresas nacionais que, ao passarem a focar-se numa 
estratégia de internacionalização, vendendo os seus 

produtos e serviços num crescente número de 
mercados, interiorizaram um novo conceito de 

“mercado local” que inclui não só o mercado interno e 
os mercados tidos como naturais, mas a Europa e 

sobretudo o Mundo” 



Teia de slogans internacionais 

• 7.6 



Globalização? 
Fonte: Redefining Global Strategy (Pankaj Ghemawat) 

• 7.6 



Construir pontes? 
Barreiras – recuperação económica 



Entregar preço ou valor? 



Sugestão - Modelo de abordagem 

• 7.6 

• Identificar as MOTIVAÇÕES 
• Selecção de MERCADOS 
• Análise PESTA 
• Análise SWOT 
• Análise de PRODUTOS e CONCORRÊNCIA 
• ESTRATÉGIA e forma de entrada 
• Levantamento de RISCOS 
• Estudo da VIABILIDADE 
• PLANO DE ACÇÃO 
• CONTROLO • 7.6 



TORNAR-SE UMA EMPRESA ATRACTIVA 

• Qual é o posicionamento da empresa? 
• Qual o seu modelo de negócio? 
• Aonde quer chegar? Quais os mercados proximidade? 
• O que a distingue das outras? Prioridades? 



Informação, conhecimento e RELAÇÃO 

Como agregar valor à nossa oferta? 

Qual é a nossa proposta de valor? 

Como é que os clientes me vêm? 

Será mais importante educar os clientes a comprar ou saber vender? 

 

 

 

 

 

 

É mais importante como vendemos (modelo) do que o 
que vendemos! 

PRIMEIRO RELAÇÃO DEPOIS TRANSACÇÃO 
 



Pipeline internacional 

1. Aumentar o número de contactos que fazemos por mercado 
2. Aumentar a taxa de conversão de contactos em clientes 
3. Aumentar o número de transacções de cada cliente num 

determinado período 
4. Aumentar o valor médio de cada uma dessas transacções 

 
 

O GRANDE DESAFIO É AUMENTAR UM POUCO 
EM CADA UMA DESTAS VARIÁVEIS! 



Obrigado! 

FALHAR CEDO E APRENDER RÁPIDO 


