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Resumo 

A globalização dos negócios criou inúmeras oportunidades para a internacionalização 

de uma vasta gama de serviços. As recentes inovações tecnológicas associadas à 

redução ou mesmo eliminação das barreiras alfandegárias, provocaram uma expansão 

exponencial da internacionalização das empresas prestadoras de serviços. A literatura, 

no entanto, apresenta maioritariamente modelos e teorias desenvolvidas especificamente 

para organizações industriais, sendo que alguns dos modelos e das abordagens 

existentes sobre serviços carecem ainda de validação empírica. Para além disso, 

existem, na literatura, pontos de vista contraditórios sobre a aplicabilidade aos serviços 

das teorias e modelos existentes. 

Neste trabalho, analisamos os factores que influenciam a decisão de operar 

internacionalmente por parte das empresas portuguesas prestadoras de serviços. Para 

isso analisaremos os factores internos e externos das empresas alvo do estudo como as 

características internas, as barreiras percepcionadas para a exportação, características da 

gestão e os factores determinantes na escolha do país de destino.  

A metodologia de investigação utilizada, na linha dos estudos existentes na área, foi a 

análise quantitativa de inquéritos efectuados a empresas portuguesas de serviços da área 

de projecto e consultoria de arquitectura e engenharia através de um inquérito 

estruturado e a análise exploratória de diversas hipóteses levantadas de acordo com a 

revisão da literatura. Utilizamos ainda a análise multivariada para aferir os principais 

determinantes da decisão de internacionalização por parte das empresas de serviços da 

área de projecto e consultadoria de engenharia e arquitectura de Portugal.  

A análise dos dados, permite-nos concluir que as principais razões que estão na base da 

internacionalização das empresas de serviços são a dimensão da empresa, a 

competitividade envolvente e o número de funcionário com experiência internacional. 

Salienta-se também as empresas que apresentam maior número de quadros superiores 

com formação superior e com maiores competências em línguas estrangeiras, são as que 

estão mais disponíveis e propensas à internacionalização.  



 iv

Outra implicação do estudo foi diferenciar as empresas não exportadoras das 

exportadoras relativamente à importância atribuída ao desconhecimento do mercado 

externo e ao valor dos gastos em investigação e desenvolvimento. 
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Abstract 

The globalization of business has created numerous opportunities for the 

internationalization of a wide range of services. Recent technological innovations 

associated with the reduction or even elimination of customs barriers, resulted in an 

exponential expansion of the internationalization of service firms. The literature, 

however, has mostly models and theories developed specifically for industrial 

organizations, and some of the models and approaches on services still lack empirical 

validation. In addition, there are, in the literature, conflicting views on the applicability 

of the services of existing theories and models. In this paper, we analyze the factors that 

influence the decision to operate internationally for Portuguese companies providing 

services. To do this we will analyze the internal and external factors of the target 

companies in the study as the internal characteristics, perceived barriers to the export 

management characteristics and determinants in the choice of the destination country. 

The research methodology used, in line with studies in the area, was the quantitative 

analysis of surveys conducted to Portuguese companies service the area of design and 

architecture consulting and engineering through a structured survey and exploratory 

analysis of different hypotheses according with the literature review. We also use 

multivariate analysis to ascertain the main determinants of internationalization by 

business services in the area of design and consulting engineering and architecture of 

Portugal. 

The data analysis allows us to conclude that the main reasons that underlie the 

internationalization of service firms are firm size, competitive environment and the 

number of staff with international experience. It is worth noting that companies have a 

higher number of senior managers with higher education and higher skills in foreign 

languages that are available and are more prone to internationalization. Another 

implication of the study was to differentiate the non-exporting firms from exporting to 

the importance attributed to the lack of external market and the value of spending on 

research and development. 

 

Keywords: Internationalization; services; export 
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Introdução 

Uma das características mais importantes da estrutura da economia portuguesa nas últimas 

décadas é o crescente peso do sector dos serviços, na linha do que é observado em outros 

países Europeus (AICEP, 2010). Em 2009, o sector dos serviços representou, em Portugal, 

74,5% do valor acrescentado bruto e 59,8% do emprego (AICEP, 2010). 

Apesar da crescente importância do comércio e do intenso investimento em serviços, é 

reconhecido (Javalgi e Martin, 2007) que o estudo da internacionalização dos serviços, 

assim como a construção de teorias e respectiva validação, são actividades relativamente 

recentes. Parece existir, assim, necessidade de investigação adicional no domínio da 

internacionalização das empresas de serviços (Gerbrands, 2008). De facto, a literatura na 

área da internacionalização das empresas tende a focar mais o sector industrial e as 

empresas multinacionais (Lejpras, 2009).  

A globalização dos negócios criou uma grande oportunidade para a exportação de serviços. 

No entanto, são relativamente escassos os estudos que examinam as características que 

impulsionam as empresas de serviços a embarcar no caminho da internacionalização 

(Patterson, 2004). Daí a necessidade de se efectuar mais estudos para verificar se os 

resultados que se encontram ao nível da internacionalização de empresas em sectores da 

indústria transformadora ocorrem de forma similar em outros sectores de actividade, 

nomeadamente os serviços, e em outros países, nomeadamente os de desenvolvimento 

intermédio (Winsted e Patterson, 1998), como Portugal. 

Nos últimos anos a internacionalização do sector dos serviços em Portugal tem crescido a 

um ritmo bastante acelerado, à média de 6,9% por ano entre 1995 e 2010 (INE, 2010). No 

entanto, pelo nosso melhor conhecimento, não foram estudados nem avaliados os factores, 

as motivações, os obstáculos e as mais-valias no processo da internacionalização das 

empresas de serviços em Portugal.  

Os recentes avanços tecnológicos associados à eliminação das barreiras logísticas, 

permitiram aumentar a velocidade e a facilidade com que os serviços se internacionalizam. 

Actualmente as exportações portuguesas de serviços em rácio do PIB ainda se situam 

abaixo do observado na maioria dos outros países europeus, com destaque para a Irlanda 

que registou um peso superior a 25% no período 2001-2006 (Amador e Cabral, 2009). 
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Dada a relativa escassez de estudos sobre a internacionalização dos serviços e a existência 

de pontos de vista contraditórios sobre a aplicabilidade (aos serviços) das teorias existentes 

(Javalgi e Martin, 2007), o objectivo deste trabalho é o de explorar os principais factores 

que influenciam a internacionalização das empresas portuguesas de serviços. 

Para a concretização deste trabalho utilizou-se a análise quantitativa de inquéritos 

efectuados a um grupo de empresas portuguesas prestadoras de serviços na área de 

projecto e consultoria de arquitectura e engenharia. Na realidade, de acordo com estudos 

do INE (2010), este sub-sector dos serviços é dos mais representativos em termos de total 

de exportações de serviços (4,1 % do peso dos serviços entre 2004-2008). É feita, ainda, 

uma análise exploratória de diversas hipóteses levantadas de acordo com a revisão da 

literatura e também uma análise multivariada para aferir os principais determinantes da 

decisão de internacionalização por parte das empresas de serviços (da área de projecto e 

consultadoria de engenharia e arquitectura) de Portugal. Para terminar a análise dos dados, 

sintetizamos os estudos efectuados em outros países, por forma a estabelecer semelhanças 

e diferenças entre realidades económicas, geográficas e sociais distintas.  

O estudo permitiu-nos concluir que os principais factores que influenciam a decisão de 

internacionalização por parte das empresas de serviços são a dimensão da empresa, a 

competitividade envolvente e o número de funcionário com experiência internacional. 

Realça-se também que as empresas que apresentam maior número de quadros superiores 

formados e com competências de línguas estrangeiras, são as que apresentam maior 

propensão para a internacionalização.  

Outra implicação do estudo foi diferenciar as empresas não exportadoras das exportadoras 

relativamente à importância atribuída ao desconhecimento do mercado externo e ao valor 

dos gastos em investigação e desenvolvimento. 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: começaremos por efectuar 

uma revisão da literatura sobre a internacionalização de empresas no sector dos serviços 

(Capítulo 1), onde serão abordadas as características distintivas dos serviços, as estratégias 

de internacionalização no sector dos serviços, as teorias da internacionalização aplicadas às 

empresas prestadoras de serviços e os elementos-chave para a internacionalização das 

empresas de serviços. Seguidamente, no Capítulo 2, tecemos algumas considerações sobre 

os aspectos metodológicos, sistematizando os métodos utilizados pela literatura em estudos 

semelhantes e indicando a metodologia adoptada neste estudo, bem como todos os 
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elementos de âmbito metodológico. No Capítulo 3 analisamos os dados obtidos com o 

questionário, apresentando os principais resultados. A dissertação termina com a 

sistematização das conclusões e com a apresentação de tópicos para investigação futura. 
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Capítulo 1. Internacionalização de empresas no sector dos serviços: uma 

síntese de literatura 

Neste capítulo apresentamos a síntese da literatura sobre as características dos serviços e a 

internacionalização, relacionando-a com as hipóteses que propomos testar. Iniciamos o 

capítulo apresentando alguns estudos que analisaram as características distintivas dos 

serviços (Secção 1.1). Na Secção 1.2, apresentamos uma síntese da literatura das 

estratégias de internacionalização no sector dos serviços. Seguidamente (Secção 1.3), 

apresentamos alguns estudos que analisam as teorias da internacionalização aplicadas às 

empresas prestadoras de serviços. Finalmente na Secção 1.4, apresentamos uma breve 

revisão da literatura sobre os elementos-chave para a internacionalização das empresas de 

serviços.  

1.1. Características distintivas dos serviços  

À medida que os mercados mundiais se vão tornando mais competitivos, o volume dos 

serviços prestados pelas empresas tende a aumentar, sendo o mercado dos serviços visto 

pelas empresas como uma forma de diferenciação competitiva (Javalgi e Martin, 2007). 

Parece, assim, evidente que a competitividade no sector dos serviços, ao contrário do 

sector industrial, irá impulsionar a economia mundial no século XXI (Javalgi e Martin 

2007). 

Existem diversas características dos serviços que tornam a sua internacionalização mais 

complexa e potencialmente mais desafiadora do que a internacionalização das empresas 

produtoras de bens (Zeithaml et al., 1985; Javalgi e White, 2002). Vários estudos (e.g., 

Lovelock e Yip, 1996; Javalgi e Martin, 2007) que investigaram as características dos 

serviços conduziram à diferenciação dos mesmos – relativamente aos bens – focando-se 

particularmente em quatro aspectos fundamentais: intangibilidade, heterogeneidade, 

perecibilidade do produto e simultaneidade da produção com o consumo 

(inseparabilidade).  

Os serviços são intangíveis, o que significa que não possuem existência física – são não 

tangíveis, não podem ser tocados, vistos, transportados, ou armazenados (Winsted e 

Patterson, 1998). Devido a esta incapacidade de experimentar, ver, ou fiscalizar os serviços 

de um modo simples, a percepção de risco por parte do cliente aumenta e a qualidade é 

mais difícil de avaliar (Winsted e Patterson, 1998). A intangibilidade, segundo Bateson e 
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Hoffman (2006), é a mãe de todas as diferenças: das quatro características únicas que 

distinguem os bens dos serviços, a intangibilidade é a fonte da qual emergem as outras três. 

Esta característica coloca desafios às empresas que têm que promover os seus serviços sem 

os exibir - um problema que é agravado nos mercados internacionais, com as barreiras 

linguísticas e a iliteracia, e onde as percepções de risco e outras diferenças culturais estão 

envolvidas (Javalgi e Martin, 2007).  

A Figura 1 descreve vários bens/serviços posicionados num espectrum que se inicia nos 

bens puros e finaliza nos serviços puros.   

 
Figura 1 Exemplos de bens e serviços no continuum Bens-Serviços (Gustafsson e Johnson, 2003)  

 

A característica relativa à heterogeneidade ou variabilidade descreve o grau de 

singularidade de cada serviço prestado aos consumidores (Lovelock e Yip, 1996). Na 

realidade, muitos dos serviços variam de consumidor para consumidor. Por consequência, 

a percepção de qualidade é variável e mais difícil de medir do que no caso dos produtos. E 

isto acontece porque os intervenientes principais na prestação do serviço são pessoas (por 

exemplo, consultoria de gestão ou projectos de engenharia) tendo como imediato resultado 

a possibilidade de variabilidade entre a prestação de um serviço e outro. A padronização e 

o controlo de qualidade são, por isso, difíceis de alcançar (Patterson, 2004; Javalgi e 

Martin, 2007).  

Outra das características dos serviços é a perecibilidade: os serviços não podem ser 

armazenados para utilização posterior, o que conduz a desafios especiais para equilibrar a 

oferta e a procura da prestação de serviço (Lovelock e Yip, 1996; Winsted e Patterson, 

1998).  

Por último, a maioria dos serviços requer o envolvimento directo daqueles que beneficiam 

do serviço, o que obriga a que a produção e o consumo sejam simultâneos (Lovelock e 

Yip, 1996). Devido a esta especificidade, as empresas de serviços geralmente são 

obrigadas a ter uma presença local no mercado estrangeiro (Erramilli, 1990). A presença 

local, aumenta a capacidade de resposta das empresas de serviços às exigências dos 



 6

clientes locais (Javalgi e Martin, 2007), mas aumenta também os custos. A natureza 

inseparável dos serviços traz também aos prestadores de serviços e clientes proximidade 

física que permite alavancar a importância das competências interpessoais, que pode ser 

difícil no cenário internacional, onde existam diferenças acentuadas entre os prestadores de 

serviços e os clientes em termos de língua, cultura e experiência com o serviço (Javalgi e 

Martin, 2007). 

Parece pois evidente que as características inerentes aos serviços tornam o desafio da 

internacionalização maior, comparativamente com a dos bens. Assim a compreensão das 

especificidades dos serviços é fundamental para o processo de internacionalização. Segue-

se no Quadro 1 o resumo das características defendidas pelos diversos autores. 

 

Características diferenciadoras 
dos serviços 

Autores / Ano 

Intangibilidade 
Winsted e Patterson, 1998 
Bateson e Hoffman, 2006 

Javalgi e Martin, 2007 

Heterogeneidade 
Lovelock e Yip, 1996 

Patterson, 2004 
Javalgi e Martin, 2007 

Perecibilidade do produto 
Lovelock e Yip, 1996 

 Winsted e Patterson, 1998 

Inseparabilidade 
Erramilli, 1990 

Lovelock e Yip, 1996 
Javalgi e Martin, 2007 

Quadro 1: Resumo das características dos serviços 

1.2. Estratégias de internacionalização no sector dos serviços 

Inicialmente, no âmbito dos fluxos económicos, os serviços eram considerados como não 

comercializáveis internacionalmente (Kon, 1999) devido à sua natureza não material e 

características distintas das restantes mercadorias (Lovelock e Yip, 1996). À medida que, e 

em consequência de, os processos produtivos dos bens passaram gradualmente a incorporar 

maior quantidade de serviços – consequência das mudanças tecnológicas –, com o aumento 

da eficácia da distribuição internacional das mercadorias e, ainda, com a informação a 

assumir um papel significativo no sistema económico globalizado, verificou-se um 

incremento da intensidade e da velocidade da comercialização internacional de serviços 

que, na actualidade, são reconhecidos como mundialmente comercializáveis (Kon, 1999). 
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Na literatura actual parece não existir consenso sobre a utilidade dos modelos e teorias 

desenvolvidas para a indústria produtora de bens, nas organizações prestadoras de serviços 

(Grönroos, 1999; Gerbrands, 2008). Quando se estuda as formas de internacionalização 

verifica-se que tende a ser mais arriscada a exportação por parte das organizações de 

serviços do que as realizadas nas organizações industriais (Grönroos, 1999). Estas questões 

devem-se ao facto de os serviços apresentarem características distintas dos produtos/bens 

(Lovelock e Yip, 1996), conforme descrito na secção anterior.  

A maior parte da literatura sobre internacionalização e suas estratégias é orientada para as 

necessidades do sector industrial (Grönroos, 1999). É, por isso, mais escassa a literatura 

sobre as estratégias utilizadas pelas empresas prestadoras de serviços. Segundo Lommelen 

e Matthyssems (2005), os modelos conceptuais da escolha da forma de entrada das 

empresas de serviços ainda estão incompletos e à espera de validação empírica. 

Segundo Grönroos (1999) e Brouthers e Brouthers (2003) a literatura divide-se em três 

correntes. Na primeira corrente, alguns autores (e.g., Agarwal e Ramaswami, 1992; Elango 

e Abel, 2004) defendem que a internacionalização das empresas de serviços e das 

indústrias transformadoras passam por um processo semelhante e que não existe 

necessidade de adaptar os modelos existentes de internacionalização. Concluem que não 

existe necessidade de uma adaptação fundamental dos modelos existentes, e que a 

internacionalização das empresas prestadoras de serviços pode ser explicada pela simples 

diferenciação qualitativa, por exemplo, sobre a importância da vantagem de uma 

localização.  

Um segundo grupo de autores (e.g., O´Farrell et al., 1998; Javalgi et al., 2003) defende que 

existem diferenças marcantes entre a internacionalização de um produto (material) e de um 

serviço (imaterial). Javalgi et al. (2003) analisam os motivos para a internacionalização dos 

fornecedores de serviços business-to-business com base na Teoria Ecléctica de Dunning e 

chegam à conclusão de que os modelos de internacionalização baseados na análise das 

empresas industriais não podem ser simplesmente transferidos para as empresas de 

serviços. 

Um terceiro grupo de autores (e.g., Erramilli, 1990; Blomstermo e Sharma 2006) é da 

opinião que a internacionalização das empresas prestadoras de serviços não pode ser 

considerada de forma geral, uma vez que deve ser feita uma distinção entre diferentes tipos 

de serviços. Erramilli (1990) dividiu os serviços em hard services (e.g. projecto de 
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arquitectura, seguros e música) e soft services (e.g. restauração, cuidados de saúde, 

alojamento e serviços de limpeza). Para o autor, os hard services requerem pouca ou 

nenhuma presença do exportador no local de consumo, ou seja o consumo pode ser 

separado da produção. Contrariamente, nos soft services o consumo e a produção são 

processos simultâneos, o que exige a presença no local da empresa prestadora de serviços. 

Para este terceiro grupo de autores os serviços são naturalmente muito diferentes e o seu 

modo de entrada difere consoante se caracterizam como soft ou hard services (Grönroos, 

1999). Segundo a tipologia de Erramilli (1990) o modo de entrada dos hard services é 

muito semelhante à dos bens manufacturados enquanto a dos soft services difere 

significativamente. 

Visões sobre as Estratégias de 
Internacionalização dos Serviços 

Autores / Ano 

Visão Simplista  
Internacionalização de serviços semelhante à 

dos bens 

Agarwal e Ramaswami, 1992 
Elango e Abel, 2004 

Visão Diferenciadora 
Diferenças marcantes entre a 

internacionalização de um bem e de um 
serviço 

O´Farrell et al., 1998 
Javalgi et al., 2003 

Visão Complexa 
Distinção entre Soft e Hard Services 

Erramilli, 1990 
Blomstermo e Sharma, 2006 

Quadro 2: Resumo das visões sobre as Estratégias de Internacionalização dos Serviços 

1.2.1 Modos de entrada 

Para Grönroos (1999) a escolha do modo de entrada das empresas de serviços é guiada por 

dois grandes factores: a procura activa de novos mercados e o acompanhamento dos 

actuais clientes (Erramilli e Rao, 1990). No entanto, ainda segundo Grönroos (1999), com 

os avanços tecnológicos (a internet, o equipamento que suporta grande volume de 

transferência e a acumulação de dados, a televisão digital, etc.) criaram-se formas 

totalmente novas de internacionalização. De acordo com o mesmo autor, em muitos casos, 

os próprios consumidores procuram os serviços no estrangeiro e “obrigam” as empresas a 

operarem internacionalmente. Grönroos (1999) identifica, consequentemente, três modos 

de entrada gerais para as empresas de serviços operarem em novos mercados (não 

domésticos): 1) Acompanhando os actuais clientes nos seus pedidos efectuados além-

fronteiras; 2) Procura de novos mercados; 3) Utilização das novas tecnologias de suporte 

para divulgação e prestação do serviço (marketing electrónico). 
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Naturalmente, os três tipos de modos de entrada não se excluem nem têm que ser utilizados 

de forma isolada. Uma empresa que utiliza a Internet como uma forma de marketing 

electrónico pode fazê-lo deliberadamente para obter acesso aos mercados internacionais 

(Grönroos, 1999). Além disso, uma empresa na sequência de um pedido de um seu cliente 

(para lhe prestar o serviço no exterior) pode decidir aproveitar esta oportunidade para 

encontrar novos mercados (Grönroos, 1999). 

1.2.2. Principais estratégias de internacionalização dos serviços 

Quando é tomada a decisão de internacionalização por parte das empresas de serviços é 

necessário encontrar uma estratégia adequada para que a empresa disponibilize os seus 

produtos no mercado alvo (não doméstico). Cinco estratégias principais para a 

internacionalização de serviços podem ser distinguidas independentemente das 

características e tipo de serviço: 1) Exportação directa; 2) Exportação em parceria; 3) 

Entrada directa; 4) Entrada indirecta (joint venture com empresa local); 5) Marketing 

electrónico (Grönroos, 1999). As estratégias não são mutuamente exclusivas, e em alguns 

casos, são similares às estratégias das empresas produtoras de bens (Grönroos, 1999). 

A literatura mostra ambiguidades (Grönroos, 1999; Gerbrands, 2008) e diferentes 

perspectivas relativamente às estratégias de internacionalização das empresas de serviços 

(Agarwal e Ramaswami, 1992; Erramilli e Rao, 1990; Javalgi et al., 2003), muito por 

consequência das características dos mesmos. Parece ser mais consensual que as 

estratégias diferem claramente entre as empresas produtoras de serviços e as empresas 

produtoras de bens (Grönroos, 1999; Brouthers e Brouthers 2003). Relativamente aos 

modos de entrada é unânime que estes, nas empresas prestadoras de serviços, são 

semelhantes aos utilizados pelas empresas produtoras de bens (Grönroos, 1999). Salienta-

se também o facto da crescente utilização das novas tecnologias nomeadamente a internet 

como estratégia e modo de entrada para as empresas de serviços (Grönroos, 1999). 

1.3. Aplicabilidade das teorias da internacionalização às empresas prestadoras de 

serviços 

Várias teorias têm sido apresentadas como abordagens que explicam a internacionalização 

das empresas e que podem ser aplicadas ao sector dos serviços. Estas podem ser divididas 

em dois grandes grupos (Lejpras, 2009): as abordagens económicas (Internalização, 

Paradigma Eclético) e as abordagens comportamentais (Escola de Uppsala, Teoria das 

Redes, Estratégia de Negócio e Resourse Based View). 
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1.3.1. Abordagens económicas 

Teoria da Internalização 

A teoria da internalização baseia-se na análise dos custos de transacção, sendo a procura da 

internacionalização realizada com o propósito da maximização da eficiência por meio da 

redução de custos ou dos riscos de fazer negócios com terceiros no exterior (Carneiro e 

Dib, 2007). O axioma geral da teoria da internalização é que as empresas escolhem o local 

de internacionalização, bem como o modo de manutenção do mercado, segundo o qual os 

custos de transacção globais são minimizados (Lejpras, 2009). 

Qualquer produto ou serviço, tecnologia, know-how ou actividade pode ser internalizado, 

desde que existam vantagens de custos de transacção, que também determinam quando e 

onde esses movimentos devem ocorrer (Carneiro e Dib, 2007). Os mercados assumem-se 

como competitivos, mas também se caracterizam por diversas imperfeições, como, por 

exemplo, o custo do conhecimento, as regulamentações governamentais e impostos, e os 

problemas de controlo de qualidade (Carneiro e Dib, 2007; Lejpras, 2009). As 

imperfeições nos produtos e factores de mercado são vistos como uma das principais 

razões para a internacionalização. Assim, para se reduzir o risco da perda da vantagem do 

conhecimento, as empresas optam por um tipo de entrada de controlo elevado, através da 

criação de uma organização estruturada hierarquicamente, isto é, por intermédio do 

investimento directo estrangeiro (Lejpras, 2009). 

Paradigma Eclético  

A teoria eclética desenvolvida por Dunning (1980, 1988, 1995) é uma teoria baseada nos 

custos de transacção que procura analisar as transferências, internacionalização e 

vantagens da propriedade específica das empresas (Javali et al., 2003). Segundo Andersen 

(1993), o paradigma eclético é uma síntese da teoria da internalização e da teoria dos 

custos de transacção. Ainda, segundo Carneiro e Dib (2007), a teoria eclética aponta 

diversas razões para as empresas iniciarem operações no estrangeiro: procura de mercado, 

busca de eficiência, busca de activos estratégicos e busca de capacidades fora do país de 

origem. Esta lógica é que determina para onde as empresas se vão internacionalizar, pois o 

local deve oferecer vantagens referentes à abundância de recursos naturais ou humanos – 

com qualidade e de baixo custo, know-how tecnológico, infra-estruturas, instituições, 

dimensão do mercado, estabilidade política e económica, regime cambial estável e 

esquema de política económica sólido (Carneiro e Dib, 2007).  
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Segundo a teoria eclética, o início da produção no estrangeiro dependerá das implicações e 

atractivos da nova localização comparativamente com a actual (Dunning 1980, 1988, 

1995). O paradigma eclético indica três razões principais que determinam a estrutura de 

investimento directo estrangeiro: 1) vantagens de propriedade (ownership), que se 

traduzem nas características únicas da organização e nas capacidades que a tornam 

superior às concorrentes locais, independentemente da sua localização. Aqui englobam-se 

características como experiência internacional, patentes, ou vantagens da minimização dos 

custos de transacção devido a economias de escala e acesso preferencial aos mercados 

internacionais, capacidade empresarial e de gestão, organização e sistemas de 

comercialização, etc.; 2) vantagens de localização (location), que envolve as vantagens 

competitivas de um determinado país e os potenciais benefícios da actividade desenvolvida 

pela empresa num determinado local. Neste grupo incluem-se os recursos associados ao 

país e aos mercados (disponibilidade, preços e qualidade), os custos de transporte e 

comunicação, infra-estruturas, as barreiras ao comércio, ambiente de negócios, quadro 

político, etc.; e 3) vantagens de internalização (internalization), que engloba as vantagens 

da empresa em conseguir rentabilizar as capacidades que possui, sem recorrer a empresas 

terceiras. A organização verifica quais as vantagens oferecidas decorrentes da exportação, 

investimento directo ou licenciamento para a escolha do seu modo de exportação.  

1.3.2. Abordagens comportamentais 

Escola de Uppsala 

Um dos modelos mais conhecidos que explicam a internacionalização é o que procura 

examinar a expansão ao mercado externo, tentando identificar as várias fases em que essa 

mesma expansão ocorre: Modelo de Uppsala (ou modelo U) apresentado por Johanson e 

Vahlne (1977). O modelo é visto como sendo mais dinâmico do que a teoria da 

internalização e foca-se mais na actividades de exportação do que o investimento directo 

estrangeiro (Andersen 1993). 

O modelo de Uppsala (Johanson e Vahlne, 1977) descreve a internacionalização como um 

processo comportamental através do qual uma empresa se molda através de estágios 

incrementais e sequenciais no processo de internacionalização, como resultado do 

desenvolvimento do conhecimento e da aprendizagem. O modelo defende a 

internacionalização por estágios devido à falta de conhecimento, especialmente 

conhecimento experiencial, e à incerteza (Johanson e Vahlne, 1977). No modelo de 
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Uppsala a internacionalização inicia-se como resposta a uma pressão por procura de 

mercados, e o primeiro movimento para um mercado estrangeiro ocorre quando a empresa 

percebe que suas possibilidades de expansão no mercado doméstico estão limitadas. Na 

escolha do destino da internacionalização considera-se a dimensão do mercado potencial e 

a menor "distância psíquica" em relação ao mercado doméstico (Carneiro e Dib, 2007). 

Segundo Johanson e Vahlne (1977) o processo ocorre em quatro estágios sequenciais de 

compromisso gradual de recursos: inicialmente a exportação ocorre sem actividades 

regulares, seguidamente a exportação ocorre através de representantes independentes 

(agentes), posteriormente as empresas criam uma filial de vendas, e finalmente iniciam a 

sua produção no exterior. Assim, a empresa internacionaliza-se investindo recursos de 

maneira gradual. A empresa investe em determinado mercado, adquire conhecimento sobre 

este, e então, é maior a sua aptidão para investir novamente no mercado, afectar recursos e 

assim sucessivamente. 

Recentemente, Johanson e Vahlne (2009) reviram o modelo de 1977, actualizando-o para o 

moderno contexto de negócios internacionais. Para Johanson e Vahlne (2009) os 

relacionamentos inter-organizacionais baseados na confiança e no compromisso passaram 

a ser compreendidos como recursos fundamentais para a internacionalização das empresas, 

cabendo às organizações a responsabilidade de coordenar, apoiar e desenvolver actividades 

neste intuito.  

No actual modelo, as oportunidades de internacionalização das empresas podem surgir por 

intermédio das redes de relacionamento, na medida que quando uma empresa se 

internacionaliza abre espaço para que as empresas parceiras também se 

internacionalizarem (Johanson e Vahlne, 2009). Segundo o modelo revisto os mercados 

funcionam como redes de relações em que as empresas estão interligadas por diversos 

complexos padrões que, em certa medida, são invisíveis. Adicionalmente as relações 

oferecem um potencial de aprendizagem, incremento de confiança e compromisso, os 

quais são pré-condições para a internacionalização (Johanson e Vahlne, 2009). 

Teoria das redes 

A perspectiva das redes refere que o desenvolvimento do mercado externo não depende 

exclusivamente da conjugação das vantagens competitivas da empresa. O sucesso da 

internacionalização depende das redes e das alianças estratégicas desenvolvidas 

(Cunningham e Culligan, 1991; Johanson e Mattsson, 1992). Estas redes envolvem tanto as 
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redes externas como as redes internas à empresa. A rede externa é fruto do relacionamento 

da empresa com os parceiros de negócios tais como fornecedores, instituições de 

investigação, empresas de propaganda entre outros (Andersson et al., 2002) e a rede 

interna resulta do relacionamento da empresa com as subsidiárias (Bjorkman e Forsgren, 

2000). 

Ao explorar as competências, o potencial complementar e a capacidade de sinergia dos 

seus membros, as redes possibilitam a realização conjunta, e mutuamente benéfica, dos 

objectivos dos seus membros, embora não necessariamente homogéneos (Bell, 1995). Uma 

suposição básica da abordagem de redes é que a empresa individual é dependente de 

recursos controlados por outras empresas que protegem o acesso a esses recursos através 

de sua posição na rede (Bell, 1995). Segue-se, logicamente a partir dessa ideia, que a 

internacionalização da empresa também é influenciada pela rede (Cunningham e Culligan, 

1991; Johanson e Mattsson, 1992; Bell, 1995). 

Segundo Lee et al. (2004) e Balbinot et al. (2008), actualmente a rede de internet é uma 

enorme fonte de recursos e oportunidades, podendo funcionar como uma importante 

ferramenta no processo de internacionalização de empresas. Na realidade, a rede de 

internet, na medida em que proporciona visibilidade mundial às empresas por meio de seus 

websites, pode funcionar como “vitrina virtual” para produtos e serviços. Pode também 

funcionar como uma ampla fonte de informação, por exemplo acerca de concorrentes e 

preços de fornecedores. Desta forma o domínio e experiência das redes do conhecimento, 

nomeadamente da internet apresentam-se uma ferramenta muito útil no processo de 

internacionalização e no qual as empresas devem investir (Balbinot et. Al, 2008). 

Estratégia de negócios 

A estratégia de negócio é uma abordagem pragmática à internacionalização da empresa 

(Lejpras, 2009). De acordo com esta abordagem, entende-se que as empresas tomam uma 

vasta gama de variáveis em consideração quando olham para os benefícios e para os custos 

das estratégias de internacionalização (não obstante, nem sempre percepcionem as escolhas 

entre as alternativas de uma forma inteiramente objectiva e racional).  

Ao calcular o potencial de lucro de cada alternativa, as opções podem ser avaliadas de 

forma mais racional e, assim, encontrar um modo apropriado de entrada no mercado 

estrangeiro e/ou alterar o modo de manutenção do mercado ao longo do tempo (Lejpras, 

2009). A abordagem da estratégia de negócios enfatiza o alcançar do sucesso da empresa 
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como um todo e não apenas através da maximização da eficiência de unidades subsidiárias 

individualmente (Kim e Hwang, 1992). 

Geralmente, a literatura neste âmbito distingue dois grupos de variáveis relevantes para a 

decisão de internacionalização (Lejpras, 2009): factores externos e internos. Os factores 

externos incluem as características do mercado e as condições de oferta, tanto do país de 

acolhimento, como do país de origem (por exemplo, a força de trabalho, a acessibilidade e 

a atractividade do mercado, a distância cultural, a facilidade de transporte, e o grau de 

concorrência – Kim e Hwang, 1992). As variáveis internas são formadas por elementos 

relacionados com a organização, especificamente os recursos da empresa (tais como o 

tamanho, o ramo de actividade, os recursos de capital, os conhecimentos dos gestores, a 

orientação para a exportação e a experiência no comércio internacional) e os factores da 

empresa relacionados com o produto (particularmente ao nível da tecnologia e da 

diferenciação do produto – Kim e Hwang, 1992).  

Resourse Based View 

A visão baseada nos recursos (resource based view) é uma abordagem que se concentra 

nos atributos sustentáveis e únicos das organizações como as fontes de ganhos económicos 

(Ruzzier et al., 2006), que surgiu como uma ferramenta importante para examinar os 

factores críticos de sucesso das empresas nas áreas de marketing e de gestão (Barney, 

1991). Uma das preposições mais importantes desta perspectiva é que as empresas com 

recursos raros, valiosos e inimitáveis geram vantagens competitivas, e dessa forma 

permitem taxas de retorno superiores ao normal (Barney, 1991). Os atributos das empresas 

são os propulsores fundamentais do desempenho e da vantagem competitiva sustentável 

necessário para a internacionalização (Ruzzier et al., 2006). 

Na abordagem baseada em recursos, as organizações são vistas como um conjunto de 

recursos e capacidades que não podem ser livremente compradas e vendidas no mercado 

(Wernerfelt, 1984). 

Segundo Barney (2002) os recursos das empresas podem ser analisados segundo a 

perspectiva VRIO onde estes devem ser: 1) valiosos para explorarem as oportunidades e/ou 

neutralizar as ameaças no ambiente competitivo; 2) raros e não disponíveis a outros 

competidores; 3) imperfeitamente imitáveis, ou inimitáveis, na medida em que dependem 

de desenvolvimentos organizacionais específicos e são protegidos pela ambiguidade causal 
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e complexidade social; 4) não substituível, na medida em que não existem recursos 

idênticos que permitam replicar um resultado semelhante. 

Em função das diversas combinações das mencionadas características, Barney e Hesterly 

(2007) ressaltam que as implicações competitivas para a empresa podem variar num 

contínuo, onde num extremo se localiza a desvantagem competitiva e noutro, a vantagem 

competitiva sustentável. 

Teorias da 
Internacionalização 

Autores / Ano 

Teoria da Internalização 
Carneiro e Dib, 2007 

Lejpras, 2009 

Paradigma Eclético  
Dunning, 1980, 1988, 1995 

Javali et al., 2003 
Carneiro e Dib, 2007 

Escola de Uppsala 
Johanson e Vahlne 1977, 2009 

Andersen, 1993 
Carneiro e Dib, 2007 

Teoria das redes 

Cunningham e Culligan, 1991 
Johanson e Mattsson, 1992 

Bel, 1995 
Bjorkman e Forsgren, 2000 

Andersson et al., 2002 
Lee et al., 2004 

Balbinot et al., 2008 

Estratégia de negócios 
Kim e Hwang 1992 

Lejpras, 2009 

Resourse Based View 

Wernerfelt, 1984 
Barney, 1991, 2002 
Ruzzier et al., 2006 

Barney e Hesterly, 2007 

Quadro 3: Resumo das Teorias da Internacionalização 

 

1.3.3. As teorias da internacionalização e as empresas prestadoras de serviços 

As teorias anteriormente enumeradas descrevem as diversas vertentes do complexo 

fenómeno da internacionalização por parte das empresas. No entanto, segundo Coviello e 

McAuley (1999) aquelas teorias não competem nem se excluem entre si, antes 

complementam-se. Cada teoria tem as suas especificidades próprias, vantagens e 

desvantagens (O'Farrell et al., 1998).  

Para Lejpras (2009), muitas empresas de serviços apresentam uma menor necessidade de 

capital comparativamente com as empresas industriais. Dessa forma, beneficiam de uma 

redução das barreiras na entrada nos mercados internacionais em termos de restrições 

financeiras. Devido a esta particularidade, a literatura (Coviello e McAuley, 1999, p.ex) 
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critica as abordagens económicas, na medida em que estas tentam explicar a extensão, a 

forma e a localização dos investimentos estrangeiros das empresas concentrando-se, 

principalmente, nas vantagens do custo de transacção em vez de no padrão de 

internacionalização da empresa (Lejpras, 2009). 

Durante a última década tem-se verificado um aceso debate sobre a aplicabilidade dos 

modelos de estágios de internacionalização às empresas de serviços (Wickramasekera e 

Oczkowski, 2006). A crítica está centrada numa série de estudos que identificaram que a 

convencional teoria de estágios de internacionalização (Modelo de Uppsala) não explica 

adequadamente o processo de internacionalização de determinadas empresas, 

especialmente as pequenas empresas nas áreas de alta tecnologia baseadas nos serviços 

(Bell, 1995). O modelo de Uppsala é também criticado pelo negligenciar das opções 

estratégicas de gestão e por descorar as diferenças entre as empresas (Bell, 1995). Segundo 

Wickramasekera e Oczkowski (2006), alguns tipos de serviços não se enquadram com as 

suposições do modelo de Uppsala na medida em que os denominados soft services 

(Erramili, 1990) não se coadunam com o comprometimento gradual de recursos proposto 

pelo Modelo de Uppsala. Embora os serviços contrariem a premissa de estágios 

sequenciais no processo de internacionalização, pode-se no entanto considerar que também 

no sector dos serviços as organizações tendem a iniciar a internacionalização nos mercados 

psicologicamente mais próximos, na medida que a interacção com o cliente se torna mais 

acessível se as culturas forem semelhantes (Patterson, 2004). 

Relativamente à teoria das redes, a literatura enfatiza a natureza colaborativa da 

internacionalização dos serviços baseada no conhecimento e nas redes de contactos (Bell, 

1995; O'Farrell et al., 1998). No entanto, devido à natureza dos serviços, estes exigem uma 

maior interacção cliente-produtor comparativamente com os bens, o que dificulta a 

normalização do produto, na medida que cada cliente quer o serviço personalizado 

(Lejpras, 2009). Por outro lado, esta teoria focaliza apenas nas interdependências entre 

actores. Assim, a teoria das redes fornece apenas uma explicação parcial para a 

internacionalização dos serviços e precisa de ser complementada com aspectos mais 

amplos da estratégia da empresa (Lejpras, 2009). 

A abordagem da estratégia de negócios, comparativamente com as abordagens 

anteriormente referidas, revela-se mais abrangente e parece ser suficientemente flexível 

para lidar com o desenvolvimento, as características e os objectivos das empresas de 

serviços (Lejpras, 2009). Adicionalmente, ela é capaz de captar a influência do ambiente 
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da empresa (O'Farrell et al., 1998). Como crítica, salienta-se que esta abordagem se foca 

demasiado no valor das características das empresas, em vez de na criação de valor. Por 

outro lado, esta abordagem é, de acordo com Ghoshal et al. (1999), difícil de ser percebida 

no interior das organizações levando a uma abordagem simplificada do processo 

estratégico. 

Podemos concluir que as teorias da internacionalização agregam uma ampla variedade de 

elementos explicativos das respostas que as empresas têm dado nos mercados imperfeitos 

estando estas subdividas nas teorias económicas e nas teorias comportamentais. As teorias 

tradicionais (económicas) concentram-se no investimento directo estrangeiro e nas 

multinacionais e as teorias mais recentes (comportamentais) focalizam a sua atenção nas 

pequenas e médias empresas e nas empresas de serviços, seguindo, principalmente, duas 

abordagens: o modelo sequencial e o modelo em rede.  

Para uma resposta abrangente às questões levantadas pelas empresas de serviços devem-se 

adoptar várias teorias de internacionalização na análise do seu processo de 

internacionalização. E isto para tornar a análise mais flexível de forma a responder aos 

casos mais típicos de internacionalização e nos de orientação para políticas de reforço de 

competitividade das empresas de serviços. 
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Capítulo 2. Factores determinantes da decisão de internacionalização de 

empresas no sector dos serviços: considerações metodológicas 

Neste capítulo apresentamos a metodologia adoptada neste estudo. Começamos, na Secção 

2.1., por apresentar o objecto e a abordagem da investigação conduzida. Seguidamente, 

com base na revisão da literatura do capítulo anterior apresentamos na Secção 2.2 o quadro 

teórico e as especificações do modelo que pretendemos investigar. Subsequentemente, a 

Secção 2.3 contém o detalhe do questionário enviado às empresas da amostra e, na última 

secção deste Capítulo (Secção 2.4), descrevemos o processo de recolha dos dados.  

2.1. Objectivo e abordagem da investigação 

O objectivo deste estudo é compreender os principais factores que influenciam a decisão 

de internacionalização das empresas portuguesas de serviços. Partindo do modelo 

conceptual apresentado por Patterson (2004) pretende-se identificar as relações entre os 

diferentes determinantes (capacidades e características das empresas, percepção dos riscos 

e dos benefícios da internacionalização por parte das mesmas, orientação empreendedora e 

características da gestão, competitividade envolvente e barreiras à internacionalização) e a 

decisão e predisposição das empresas de serviços portuguesas de se internacionalizarem. 

No âmbito do presente estudo, o método de investigação a prosseguir é o descritivo e 

explicativo. Mais rigorosamente, pode-se afirmar que o estudo é do tipo descritivo, com 

algumas nuances de critérios de investigação explicativa visto se pretender compreender o 

funcionamento do fenómeno da internacionalização dos serviços e determinar o que 

influencia essa decisão. 

2.2. Elementos-chave para a internacionalização das empresas de serviços e hipóteses 

levantadas 

Este estudo tem como objectivo identificar os elementos-chave da decisão de 

internacionalização de empresas de serviços, para tal é necessário determinar, em 

consonância com as teorias de internacionalização, quais as características a incluir no 

estudo e quais as teorias de internacionalização que melhor explicam e se adequam às 

empresas exportadoras de serviços. 

A literatura de marketing internacional (Winsted e Patterson, 1998) sugere diversos 

modelos para a distinção entre empresas exportadores e não exportadores de bens, sendo 
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que cada modelo se baseia numa das teorias anteriormente descritas. Esses modelos 

incluem as características da empresa, as barreiras percepcionadas para a exportação, as 

atitudes e as percepções para exportação e a intensidade competitiva interna. Não obstante 

as construções e as relações encontradas nesta literatura poderem não ser relevantes nas 

indústrias de serviços constituem, ainda assim, um ponto de partida com significado 

(Winsted e Patterson, 1998).  

O modelo proposto por Patterson (2004) utiliza mais do que uma teoria subjacente para a 

construção do seu esquema de análise. Seguindo esta filosofia, a construção do modelo 

conceptual adoptado tem como base e sustento teórico as teorias anteriormente descritas, 

Resourse Based View, Estratégia de Negócios e Modelo de Uppsala. As teorias sugerem 

diversas categorias de construções de factores que necessitam de ser incorporadas no 

modelo que examina as razões subjacentes à tomada de decisão de iniciar o processo de 

exportação. Primeiro, a Resouse Based View sugere que as características e capacidades 

distintivas das empresas devam ser incluídas. Segundo, a teoria da estratégia de negócios, 

as variáveis relacionadas com as atitudes em relação aos benefícios, riscos e barreiras para 

a exportação devem ser incluídos na análise e na tomada de decisão de internacionalização 

(Patterson, 2004). No âmbito da internacionalização, a visão baseada nos recursos (como 

eles foram criados e desenvolvidos para criar rendas) adopta uma perspectiva mais 

processual, pois fortalece as explicações de modos de entrada baseados não apenas na 

exploração de vantagens existentes, como nas visões tradicionais, mas também naquelas 

utilizadas para a geração de novas vantagens, decorrentes do processo de 

internacionalização da empresa (Peng, 2001). 

Finalmente o modelo de Uppsala sugere que as características da gestão e experiência 

individual também devem ser incluídas no modelo (Patterson, 2004). 

Neste contexto, e na linha de Patterson (2004), para a construção do modelo de estudo dos 

factores que influenciam a decisão de internacionalização das empresas de serviços, são 

usados como elementos-chave (cf. Figura 1): 1) Capacidades e características das 

empresas; 2) Barreiras à internacionalização; 3) Percepção dos riscos e benefícios da 

internacionalização; 4) Competitividade envolvente; e 5) Características da gestão. 
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Figura 2 Determinantes da decisão de internacionalização de empresas de serviços 
Fonte: Adaptado de Patterson (2004). 

De seguida descrevemos cada um dos elementos-chave e seus constituintes. 

2.2.1 Capacidades e características das empresas 

As características, competências e capacidades relevantes na internacionalização das 

empresas, abrangem a dimensão da empresa, a experiência internacional e os tipos de 

serviço (Erramilli, 1991).  

O estudo de Winsted e Patterson (1998) revela que as pequenas empresas não dispõem de 

recursos para suportar o custo inicial do processo de internacionalização e que as empresas 

de maior dimensão são mais susceptíveis ao risco do investimento inicial necessário para 

explorar as potenciais oportunidades. De acordo com Agrawal e Knoeber (1996) o 

tamanho da organização pode ser medido pelas vendas, pelos activos totais, pelo valor de 

mercado das acções, ou pelos lucros. Adicionalmente, o estudo de Patterson (2004) indica 

Decisão de operar 

internacionalmente 

os serviços 
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que as empresas com maior número de funcionários (Castellacci, 2010) e as que 

despendem em I&D maior percentagem das vendas (os exportadores gastam 50% mais que 

os não exportadores) apresentam maior propensão para operar internacionalmente. No 

entanto, os recursos não devem ser só entendidos em termos financeiros (O´Farrel et al., 

1998). Segundo Javalgi e Martin (2007), as capacidades, os recursos e as aptidões de uma 

empresa de serviços influenciam verdadeiramente a capacidade de diferenciação e de 

ganho de vantagens competitivas internacionalmente. Frequentemente, tem sido 

demonstrado que as empresas que se internacionalizaram possuem capacidades distintas 

das não exportadoras (Patterson, 2004; Castellacci, 2010). Estas capacidades resultam da 

maior qualidade do produto, da capacidade para estabelecer relações com outras culturas 

(Zou et al., 2003), das vantagens de custo, da eficiência na cadeia de distribuição e da 

maior capacidade tecnológica (Coviello e Martin, 1999). Segundo Patterson (2004), as 

empresas que possuam estes recursos apresentam maior motivação, coragem e capacidade 

para iniciar o processo de internacionalização. 

Um outro factor que influencia a internacionalização de uma empresa é a qualificação e a 

experiência de trabalho dos funcionários no exterior. Uma organização com uma elevada 

percentagem de trabalhadores estrangeiros pode ser considerada mais propícia à 

internacionalização (Hassel et al., 2003) do que uma outra apenas com trabalhadores 

nacionais. Lommelen e Matthyssens (2005) discutem a importância do conhecimento 

pessoal e da experiência em mercados estrangeiros, como indicadores da influência na 

decisão de entrada e no modo adoptado (propensão à internacionalização).  

Os serviços envolvem, normalmente, um elevado contacto pessoal entre o cliente e o 

prestador de serviço. De acordo com Sichtmann (2010), ocorrem, por vezes, problemas de 

compreensão entre os funcionários de empresas de serviços e os seus clientes porque não 

existe partilha do mesmo fundo cultural, o que leva à existência de percepções diferentes 

quanto aos seus papéis no serviço. Sizoo et al. (2005) mostram que os funcionários com 

maior cross-cultural competence apresentam melhores desempenhos aquando da 

internacionalização. A cross-cultural competence pode ser definida como o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências através da experiência e/ou formação 

que resultam numa maior competência e capacidade para compreender pontos de vista, 

para a resolução de conflitos e para a tomada de decisões quando se está perante diferenças 

culturais, isto é maior capacidade para compreender e se adoptar a novas culturas e 

realidades. Os trabalhadores de serviços com maiores níveis de capacidades inter-culturais 
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são capazes de desenvolver relacionamentos mais valiosos, porque melhor se adaptam às 

preferências dos clientes internacionais e desta forma conseguem evitar problemas de 

compreensão que podem surgir como resultado da diversidade e de diferenças culturais 

(Sichtmann, 2010). 

De acordo com o estudo de Guenzi e Pelloni (2004), empresas de serviços que possuam 

funcionários com elevada cross-cultural competence mais facilmente iniciam a exportação, 

porque mais facilmente conseguem atrair novos clientes. 

Relativamente ao elemento-chave “Capacidades e características das empresas”, 

formulamos as seguintes hipóteses: 

H1 – A dimensão da empresa está positivamente relacionada com a decisão de operar 

internacionalmente (Patterson, 2004; Castellacci, 2010) 

H1a – As empresas que apresentam maior número de funcionários com experiência 

internacional são as que mais operam internacionalmente (Hassel et al., 2003; Lommelen e 

Matthyssens, 2005) 

H1b – As empresas que apresentam vantagens do custo de produção ou produtos 

diferenciados são as que mais operam internacionalmente (Coviello e Martin, 1999; Zou et 

al., 2003; Patterson, 2004) 

H1c – As empresas que apresentam maiores investimentos em I&D são as que apresentam 

contactos regulares com os mercados internacionais e as que mais operam 

internacionalmente (Patterson, 2004) 

2.2.2. Barreiras à internacionalização 

As barreiras/obstáculos à internacionalização criam constrangimentos estruturais e 

operacionais que dificultam a capacidade de uma empresa iniciar, desenvolver ou sustentar 

operações internacionais (Patterson, 2004). Para Samiee (1999) esses factores podem ser 

impedimentos legais, económicos e culturais. Ainda segundo Samiee (1999), uma 

importante questão estratégica na internacionalização de serviços é a medida em que cada 

serviço possa ser normalizado. Além da necessidade de contacto com o cliente (para 

algumas categorias de serviços), diversas regulamentações governamentais dificultam a 

padronização dos serviços (Samiee, 1999). Por vezes os governos criam restrições a 

operações internacionais (Ball et al., 2006). Assim, as restrições e políticas de um governo 

estrangeiro sobre as relações económicas podem encorajar ou desencorajar a tomada de 
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decisão sobre o início da internacionalização (Ball et al., 2006). A contabilidade e os 

mercados de serviços financeiros são regidos por regras muito diferentes nos vários países 

do mundo (Samiee, 1999).  

A literatura identifica diversos factores que inibem ou dificultam a internacionalização de 

serviços (Samiee, 1999; Javalgi e Martin, 2007): conhecimento insuficiente de 

oportunidades no exterior, dificuldade na compreensão prática dos negócios no estrangeiro, 

produtos e padrões de qualidade diferentes, regulamentos governamentais, intensidade da 

concorrência estrangeira e falta de contactos no estrangeiro.  

Adicionalmente, para Patterson (2004), limitações de know-how são especialmente 

importantes nas indústrias de serviços profissionais, pois a maioria dos trabalhadores desta 

área possui pouco treino em negócios internacionais ou em marketing. Assim formula-se 

as seguintes hipóteses: 

H2 – Restrições (às importações) existentes no país de destino (custos aduaneiros e custos 

de investimento inicial) são percepcionados como o principal entrave à internacionalização 

(Patterson, 2004; Samiee, 1999). 

H2a – O desconhecimento linguístico e as diferenças culturais dos mercados exteriores são 

percepcionados como uma grande barreira à internacionalização, pelas empresas de 

serviços (Guenzi e Pelloni, 2004; Samiee, 1999; Sichtmann, 2010). 

H2b – Limitações de know-how são percebidos como o obstáculo mais significativo para a 

internacionalização, pelas empresas de serviços (Patterson, 2004). 

H2c – O proteccionismo aos técnicos e empresas locais constitui uma barreira à 

internacionalização das empresas de serviços (hipótese exploratória) 

2.2.3. Percepção dos riscos e dos benefícios 

Para Lumpkin e Dess (1996) a assumpção do risco por parte dos gestores é definida como 

a sua predisposição para assumir investimentos elevados e arriscados (investimentos com 

alguma probabilidade de falhas dispendiosas). Esta característica dos gestores de 

assumirem estratégias de internacionalização arriscadas é vista como um dos factores que 

potencia a internacionalização (Winsted e Patterson, 1998). Burton e Schlegelmilch (1987) 

defendem que as empresas não exportadoras percepcionam a internacionalização como 

sendo mais cara, mais arriscada e menos lucrativa do que o mercado nacional. 



 24

Estudos de Aaby e Slater (1988) e Leonidou et. al. (1998) observaram que um número 

substancial de não exportadores compreendem a internacionalização através da exportação 

como sendo mais arriscada e mais exigente em termos de recursos, sugerindo os autores 

que esta percepção agiu como inibidor do início da exportação. 

Segundo o estudo de Patterson (2004), maior percepção de benefícios e lucros relativos por 

parte dos gestores (nas operações internacionais) faz aumentar a probabilidade de se iniciar 

o processo de exportação. 

Consequentemente formulam-se as seguintes hipótese: 

H3 – As atitudes e percepções em relação ao risco da internacionalização são diferentes 

entre as empresas que operam e as que não operam internacionalmente (Aaby e Slater, 

1988; Winsted e Patterson, 1998; Leonidou et al., 1998; Patterson, 2004) 

H3a – As empresas que não operam internacionalmente compreendem a 

internacionalização como sendo mais cara, com maiores riscos e como sendo menos 

rentável do que as empresas que já têm contactos com o exterior (Burton e Schlegelmilch, 

1987; Aaby e Slater, 1988; Leonidou et al., 1998) 

2.2.4. Competitividade envolvente 

A intensidade da concorrência doméstica é outro dos factores que motiva a exportação e 

que se encontra relatado na literatura (Winsted e Patterson, 1998). Segundo Patterson 

(2004), estudos realizados mostram que as empresas que se encontram em mercados 

saturados e altamente competitivos têm menos dificuldade no processo de 

internacionalização. Ainda segundo este autor, a elevada competitividade e as rápidas 

mudanças no ambiente doméstico geralmente funcionam como um incentivo para a 

expansão externa. Desta forma é levantada a seguinte hipótese: 

H4 – As empresas que compreendem e sentem a alta intensidade competitiva nos mercados 

domésticos, apresentam maior contacto com os mercados internacionais do que aquelas 

que não enfrentam tais pressões domésticas (Winsted e Patterson, 1998; Patterson, 2004) 

2.2.5. Características da gestão 

As características dos gestores são outros dos factores considerados como importantes na 

determinação da propensão das empresas para se internacionalizarem (Gray, 1997). 

Segundo Patterson (2004) e Javalgi e Martin (2007), a formação dos gestores, a propensão 

dos mesmos para línguas estrangeiras, a idade, a frequência de viagens ao estrangeiro e o 
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tempo gasto em tarefas no exterior estão correlacionados com a vocação para a 

internacionalização, o que influencia a orientação da empresa rumo à internacionalização. 

Para Patterson (2004) é geralmente aceite que estes factores são importantes (quer 

directamente quer como atitudes antecedentes em relação à exportação) para a propensão 

de uma empresa de serviços se internacionalizar. Os gestores com uma mentalidade global 

e aberta reconhecem a interdependência da sua empresa com a economia global o que os 

torna mais facilmente predispostos à internacionalização (Javalgi e Martin, 2007).  

No que diz respeito às empresas prestadoras de serviços, Patterson (2004) constata que as 

empresas com maior número de quadros com formação universitária ou que já trabalharam 

no exterior apresentam maior propensão para a exportação; no entanto, só a formação 

universitária emerge como significativa. 

Ainda, segundo Sacramento et al. (2002), as características dos gestores influenciam o 

desempenho internacional de uma empresa. Entre essas características, a experiência 

internacional dos gestores de topo, a experiência de trabalho por parte dos mesmos em 

empresas estrangeiras, as viagens internacionais efectuadas pelos gestores, etc., revelam-se 

as mais relevantes para a internacionalização, embora a educação formal e experiência de 

negócios em geral pode ter também, em alguns casos, um impacto positivo (Sacramento et. 

al., 2002). 

Consequentemente formulam-se as seguintes hipótese: 

H5 – Empresas com maior número de gestores com formação universitária são as que mais 

operam internacionalmente (Patterson, 2004; Javalgi e Martin, 2007) 

H5a – Empresas com maior número de funcionários com elevadas competências em 

línguas estrangeiras são as que mais operam internacionalmente (Patterson, 2004; Javalgi e 

Martin, 2007) 

H5b – As empresas que apresentam maior número de funcionários estrangeiros ou que 

trabalharam no estrangeiro são as que mais operam internacionalmente (Sacramento et al., 

2002; Patterson, 2004; Javalgi e Martin, 2007) 

2.2.6. Especificação do modelo ‘teórico’ 

De acordo com as abordagens teóricas relevantes, expostas nas secções anteriores e a partir 

dos elementos chave acabados de descrever e das hipóteses formuladas, podemos 
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apresentar os determinantes susceptíveis de explicar a decisão de internacionalização das 

empresas de serviços. São eles: 

• a dimensão da empresa (Winsted e Patterson, 1998; Agrawal e Knoeber, 1996; 

Patterson, 2004, Castellacci, 2010). Quanto maior a empresa (medida, p.ex. pelo 

volume de negócios, ou pelo número de trabalhadores ou, ainda, por um rácio volume 

de negócios/trabalhador), maior a propensão para operar internacionalmente; 

• o número de serviços que a empresa presta (Patterson, 2004). Quanto maior o número 

de serviços oferecidos pela empresa, maior a tendência para actuar no mercado 

internacional; 

• o nível de investimento em I&D (Patterson, 2004). Quanto maiores os investimentos 

em I&D, maior a propensão para operar internacionalmente; 

• a importância dos obstáculos associados à internacionalização (Samiee, 1999; Javalgi e 

Martin, 2007). Quanto maior o número de obstáculos indicados, menor a tendência 

para actuar no mercado internacional; 

• a importância atribuída às diferenças culturais e de língua (Guenzi e Pelloni, 2004; 

Samiee, 1999; Sichtmann, 2010. A intenção de internacionalizar aumenta à medida que 

aquelas diferenças têm menor significado para a empresa; 

• a importância atribuída às limitações de know-how nos países para onde a empresa 

possa vir a operar (Patterson, 2004). Quanto maiores as limitações de know-how que a 

empresa percepciona virem a ocorrer, menor a propensão para a internacionalização; 

• a percepção relativa ao proteccionismo dos técnicos e das empresas locais. Quanto 

mais as empresas percepcionarem que existe protecção, por parte do país estrangeiro, 

aos seus técnicos e empresas locais, menor a sua propensão para internacionalizar.  

• O grau de desconhecimento do mercado externo. Quanto maior o desconhecimento, 

menor a propensão para a internacionalização 

• a percepção relativa ao risco de operar internacionalmente (Aaby e Slater, 1988; 

Winsted e Patterson, 1998; Leonidou et al., 1998; Patterson, 2004). Quanto maior o 

risco, menor a propensão para a internacionalização; 

• a percepção relativa aos custos a suportar no país de destino (custos aduaneiros e custos 

de investimento inicial) aquando da internacionalização (Ball et al., 2006). Quanto 
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maiores os custos que a empresa percepciona virem a ocorrer, menor a propensão para 

a internacionalização; 

• a percepção da rentabilidade ao operar internacionalmente (Burton e Schlegelmilch, 

1987; Aaby e Slater, 1988; Leonidou et al., 1998). Quanto maior o custo 

percepcionado, menor a tendência para actuar no mercado internacional; 

• a intensidade competitiva nacional (Winsted e Patterson, 1998; Patterson, 2004). 

Quanto maior a intensidade competitiva (quanto mais saturado estiver o mercado 

doméstico), mais a empresa tende a internacionalizar; 

• o número de gestores com formação superior (Patterson, 2004 e Javalgi e Martin, 

2007). As empresas que apresentam um maior número de gestores com formação 

superior são as que mais operam internacionalmente; 

• as competências em línguas estrangeiras dos gestores (Patterson, 2004 e Javalgi e 

Martin, 2007). As empresas que apresentam mais gestores que falam línguas 

estrangeiras são as que mais operam internacionalmente; 

• a experiência de trabalho dos funcionários no exterior (Hassel et al., 2003, Lommelen e 

Matthyssens, 2005). As empresas que apresentam maior número de funcionários com 

experiência internacional são as que mais operam internacionalmente. 

Os determinantes estão agrupados de acordo com as suas características e seguindo o 

modelo de Patterson (2004) em: 

1) Capacidades e características das empresas, que inclui a dimensão da empresa (Dim), o 

número de serviços prestados pela empresa (Num_Serv) e o nível de investimento em I&D 

(Inv_ID); 

2) Barreiras à internacionalização, que abrange o número de obstáculos percepcionados 

(Num_Obst), a importância atribuída aos custos de investimento inicial (Imp_Custos), a 

importância atribuída às diferenças culturais (Imp_DifCult) e de língua (Imp_DifLing), a 

importância atribuída às limitações de know-how (Imp_LimKH), a percepção sobre o 

proteccionismo aos técnicos locais (Imp_ProtTecn) e o grau de desconhecimento do 

mercado externo (Grau_Desc); 
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3) Percepção dos riscos e benefícios da internacionalização, que engloba a percepção do 

risco de operar internacionalmente (Perc_Risco), a percepção do custo suportado 

(Perc_Custo) e a percepção da sua rentabilidade (Perc_Rentabil);  

4) Competitividade envolvente, que inclui a intensidade competitiva nacional 

(Int_Competitiva); 

5) Características da gestão, que abrange o número de gestores com formação superior 

(Num_Licenciados), as competências em línguas estrangeiras dos gestores (Num_Linguas) 

e a experiência internacional de trabalho dos funcionários (Exp_Internac). 

No presente estudo, recorreu-se a técnicas de estimação multivariáveis para aferir em que 

medida variáveis como a dimensão da empresa, o grau de existência de pessoal qualificado 

ou a importância da diversificação de mercados afecta a decisão de internacionalização da 

empresa. A equação seguinte traduz o modelo ‘teórico’ adoptado: 

 

O quadro seguinte (Quadro 4) sintetiza os determinantes considerados no modelo ‘teórico’ 

assim como as fontes de informação e o efeito esperado na decisão de internacionalização 

das empresas. 
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Grupo Determinante Medida da variável 
Fonte de 

informação 
Efeito 

esperado 

Decisão de internacionalização (Dec_Internac) 

Pergunta sim/não 
referente a operar/ter 
contacto 
internacionalmente 

Questionário  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
as

 e
m

pr
es

as
 

Dimensão (Dim) 

Volume de negócios 
(2009)  

SABI + 

Nº trabalhadores 
(2009)  

SABI + 

Rácio 
Volneg/NoTrab 

Cálculo + 

Número de serviços prestados pela empresa 
Nº de serviços 
escolhidos (de 12 
possíveis) 

Questionário  

+ 

Nível de investimento em I&D  Valor em euros + 

B
ar

re
ir

as
 à

 in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Número de obstáculos percepcionados 
Nº de obstáculos 
escolhidos (de 7 
possíveis) 

- 

Importância das diferenças culturais 

Escala de 
importância 
(5 pontos) 

- 

Importância das diferenças de língua - 

Importância das limitações de know-how - 

Importância dos custos de investimento inicial - 

Percepção sobre o proteccionismo local - 

Grau de desconhecimento do mercado - 

P
er

ce
pç

õe
s 

re
la

ti
va

s 
à 

in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Percepção do risco - 

Percepção do custo - 

Percepção da rentabilidade + 

Intensidade competitiva nacional (mercado saturado) + 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 
da

 g
es

tã
o 

Número de gestores com formação superior 

Valor fornecido 

+ 

Número de gestores com conhecimento de línguas 
estrangeiras 

+ 

Número de trabalhadores com experiência 
internacional 

+ 

Quadro 4: Determinantes do modelo ‘teórico’ 
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2.3 Processo de recolha dos dados 

Para dar resposta à nossa questão de investigação (Factores que influenciam a decisão de 

internacionalização das empresas portuguesas prestadoras de serviços), debruçámo-nos 

sobre as metodologias utilizadas por diversos autores (sintetizadas no Quadro 5) de forma 

a optarmos pela metodologia mais apropriada ao nosso estudo. 

Metodologia País Sector Actividade N.º de Empresas Autor/Ano 

Inquérito estruturado USA Consultadoria em 

Engenharia 

3,478 Winsted e Patterson, 1998 

Inquérito estruturado USA Vários 1,600 Javali et al., 2003 

Inquérito estruturado Austrália Vários 1,264 Patterson, 2004 

Inquérito estruturado Suécia Vários 652 Blomstermo e Sharma, 2006 

Inquérito estruturado Espanha Vários 660 Peinado e Barber, 2007 

Inquérito estruturado Alemanha Vários 30,000 Lejpras, 2009 

Inquérito estruturado Noruega Vários 1290 Castellacci, 2010 

Quadro 5: Metodologia utilizada em trabalhos semelhantes 

Para a questão que colocámos, na linha dos estudos sistematizados acima, pensamos ser a 

recolha de informação primária via questionário directo ao responsável da empresa e a 

análise descritiva dos dados, a metodologia mais apropriada.  

Com base na pesquisa bibliográfica realizada nas secções anteriores e na revisão de 

literatura do Capítulo 1, o questionário a implementar foca os seguintes elementos:1) 

capacidades e características das empresas; 2) barreiras à internacionalização 

percepcionadas; 3) percepção dos riscos e dos benefícios da internacionalização; 4) 

competitividade envolvente; e 5) características da gestão. 

O questionário, na sua forma final é constituído por dezanove perguntas, podendo ser 

consultado no Anexo 1. 

O questionário foi enviado electronicamente (e-mail) directamente para as empresas. 

Salienta-se que esta metodologia é semelhante à adoptada por Patterson (2004) e Javali et 

al. (2003).  
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2.4. Descrição da população e critérios de amostragem 

Segundo Yin (1994) a amostra deve ser constituída por um grupo de empresas que 

pertencem à população devendo existir correspondência entre a estrutura da amostra e a 

estrutura da população a estudar. Assim, o inquérito foi aplicado às 375 maiores empresas 

de serviços (em volume de facturação) da área de projecto e consultadoria de engenharia e 

arquitectura retiradas da população constante da base de dados SABI (Sistema de Análise 

de Balanços Ibéricos – uma base de dados com informação económico-financeira sobre 

empresas de Portugal e Espanha). Adicionalmente foram pedidas informações à associação 

empresarial do sector – a APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) – 

tendo sido enviados, também, questionários para 183 associados da APPC. De referir que 

74 membros da APPC já faziam parte das 375 maiores empresas do sector (obtidas através 

da SABI). 

No processo de contacto, algumas empresas apresentavam-se em situação de insolvência 

ou dissolvidas, não contactáveis ou não elegíveis para o questionário ficando a amostra 

final estabelecida em 322 empresas às quais foi enviado, por correio electrónico, o 

questionário elaborado. Do universo de 322 empresas às quais foram enviados o 

questionário, responderam 54 empresas o que representa uma taxa de respostas de 16,8% o 

que coloca este estudo em paridade com outros estudos efectuados conforme se pode 

verificar no Quadro 6 que contém a taxa de respostas encontradas na literatura, em estudos 

análogos. 

Autor/Ano País Sector Actividade Taxa de resposta 

Winsted e Patterson, 1998 USA Consultadoria em 

Engenharia 

20% 

Javali et al., 2003 USA Vários 14,3% 

Patterson, 2004 Austrália Vários 34,2% 

Peinado e Barber, 2007 Espanha Vários 17,12% 

Lejpras, 2009 Alemanha Vários 20% 

Castellacci, 2010 Noruega Vários 23,4% 

Sichtmann e Selasinsky, 2010 Alemanha Vários 16,2% 

Quadro 6: Taxas de respostas em trabalhos semelhantes 
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A selecção das actividades relacionadas com o universo de estudo foi feita tendo em conta 

os estudos de Javali et al. (2003). Salienta-se ainda que este tipo de indústria de serviços 

tem verificado uma procura significativa e crescente no mercado mundial (Winsted e 

Patterson, 1998). A escolha pelo sector dos serviços da área de projecto e consultoria de 

arquitectura e engenharia deveu-se ao facto de o sector se apresentar maduro e com 

elevada representatividade nas exportações de serviços Portuguesas (4,1 % do peso dos 

serviços entre 2004-2008, INE 2010). O sector é complexo, altamente personalizado, de 

exigência de contacto intensivo e de interactividade no serviço, que exige um significativo 

compromisso no processo internacionalização (Winsted e Patterson, 1998). 

Depois de seleccionadas, as empresas foram contactadas no sentido de se obter a 

informação relativa ao nome do responsável pela área internacional e o seu contacto mais 

directo, posteriormente foi-lhe enviado o questionário em formato electrónico.  

Para concluir salienta-se que a elaboração do questionário teve como base as teorias de 

internacionalização Resourse Based View, o Modelo de Uppsala e a Estratégia de negócios, 

No Quadro 7 pode-se ver a relação entre os elementos-chave, as hipóteses formuladas e as 

questões do inquérito. 

Elementos-chave Hipóteses de investigação 
Fonte de 

dados 

Capacidades e 
características das 
empresas 

H1- A dimensão da empresa está positivamente relacionada com a decisão 
de operar internacionalmente  

SABI, #19 e 
#20 

H1a: As empresas que apresentam maior número de funcionários com 
experiência internacional são as que mais operam internacionalmente 

#18 

H1b: As empresas que apresentam vantagens do custo de produção ou 
produtos diferenciados são as que mais operam internacionalmente 

#2, #3 

H1c: As empresas que apresentam maiores investimentos em I&D são as 
que apresentam mais contactos regulares com os mercados internacionais 

#6 

Barreiras à 
internacionalização 

H2 - Restrições (às importações) existentes no país de destino (custos 
aduaneiros e custos de investimento inicial) são percepcionados como o 
principal entrave à internacionalização 

#11, #12 

H2a: O desconhecimento linguístico e as diferenças culturais dos 
mercados exteriores são percepcionados como uma grande barreira à 
internacionalização, pelas empresas de serviços 

#11, #12 

H2b: Limitações de know-how são percebidas como o obstáculo mais 
significativo para a internacionalização, pelas empresas  de serviços 

#11, #12 
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H2c: O proteccionismo aos técnicos e empresas locais constitui uma 
barreira à internacionalização das empresas de serviços. 

#11, #12 

Percepção dos 
riscos e benefícios 
da 
internacionalização 

H3 - As atitudes e percepções em relação ao risco da internacionalização 
são diferentes entre as empresas que operam e as que não operam 
internacionalmente 

#5, #7 

H3a: As empresas que não operam internacionalmente compreendem a 
internacionalização como sendo mais cara, com maiores riscos e menos 
rentável do que as empresas que já têm contactos com o exterior 

#5, #7, #8, 
#9 

Competitividade 
envolvente 

H4 - As empresas que compreendem e sentem a alta intensidade 
competitiva nos mercados domésticos, apresentam maior contacto com os 
mercados internacionais do que aquelas que não enfrentam tais pressões 
domésticas 

#10 

Características da 
gestão 

H5 - Empresas com maior número de gestores com formação universitária 
são as que mais operam internacionalmente 

#14 

H5a: Empresas com maior número de funcionários com elevadas 
competências em línguas estrangeiras são as que mais operam 
internacionalmente 

#15 e #16 

H5b: As empresas que apresentam maior número de funcionários 
estrangeiros ou que trabalharam no estrangeiro são as que mais operam 
internacionalmente 

#17 

Quadro 7: Relação entre os elementos-chave, as hipóteses e as questões do inquérito 
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Capítulo 3. Factores determinantes da decisão de internacionalização de 

empresas no sector dos serviços: resultados empíricos 

Neste capítulo descrevem-se e avaliam-se os resultados obtidos através dos inquéritos 

realizados às empresas de serviços da área de projecto e consultadoria de engenharia e 

arquitectura. Começamos por fazer uma análise descritiva das respostas ao questionário na 

secção 3.1.. Na secção seguinte (Secção 3.2.) procedemos à validação empírica das 

hipóteses de investigação levantadas. Terminamos o capítulo com a Secção 3.3, onde são 

apresentados os principais resultados e discutidos à luz da literatura existente. 

3.1. Análise descritiva 

O universo de empresas que respondeu ao questionário apresentou um volume de negócios 

relativo ao ano de 2009 de 261.055 milhares de euros e empregava 2.584 colaboradores, o 

que se traduz numa média de 4.834 milhares de euros de facturação anual e 48 

trabalhadores por empresa. Salientamos que, do universo de empresas que já operam 

internacionalmente estas apresentam uma média de facturação anual relativa ao ano de 

2009 de 5.457 milhares de euros, bastante superior à média das que ainda não se 

internacionalizaram, que se cifrou nos 2.095 milhares de euros. A mesma comparação 

pode ser feita pelo número de trabalhadores já que as internacionalizadas apresentam uma 

média de 55 trabalhadores por empresa comparativamente com 17 das empresas não 

internacionalizadas. 

Refira-se também que a maioria das empresas inquiridas (52%) apresenta menos de 25 

trabalhadores, sendo que apenas 14% possuem 100 ou mais trabalhadores. Analisando 

agora o volume de facturação, das empresas inquiridas, 19% apresenta um volume de 

facturação inferior a 1 milhão de euros, 55% possui um volume de vendas compreendido 

entre 1 milhão de euros e 5 milhões de euros, 17% exibe uma facturação compreendida 

entre 5 e 10 milhões de euros e 9% apresenta um volume de vendas superior a 10 milhões 

de euros. 

Do grupo de 54 empresas que responderam ao questionário, 70% delas realizam projectos 

de engenharia e 66% dedicam-se à gestão de projectos. Todos os serviços indicados no 

questionário (#2) foram seleccionados, revelando variedade de serviços que as empresas 

disponibilizam ao mercado (Figura 3). Há, no entanto, apenas 6 empresas que prestam o 

serviço de topografia e geosistemas. Também os serviços de avaliação de impacto 
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ambiental e os serviços de gestão da manutenção são dos menos assinalados pelas 

empresas. 

 

 

 
Figura 3 Percentagens de empresas que prestam o respectivo serviço (#2) 

 

As empresas inquiridas prestam, em média, quatro serviços diferentes (dos doze indicados 

na questão #2), havendo empresas que prestam uma multiplicidade de serviços (10) e 

outras que apenas seleccionam um tipo de serviço dos doze apresentados na questão. 

Apesar desta diversidade de serviços prestados revelada pelas respostas à questão #2, o 

principal factor indicado pelas empresas, como estando na base do seu sucesso, não é a 

variedade de serviços prestados (apenas 7,4% das empresas assinalam este factor), mas a 

qualidade dos serviços com cerca de 80% das empresas a assinalá-lo na questão #4. O 

preço competitivo do serviço é considerado apenas por 5,6% das empresas como sendo o 

seu principal factor de sucesso apesar de mais de 75% das empresas terem a percepção de 

que o preço do serviço praticado pela empresa é muito valorizado pelos seus clientes 

(questão #3). 

No seguimento do inquérito aplicado, pedimos aos inquiridos que indicassem o seu grau de 

concordância (numa escala de 5 pontos) com um conjunto de afirmações relativas à 

comparação entre os mercados domésticos e internacionais no que diz respeito ao risco 

associado, à rentabilidade e ao custo. Esta questão (#5) procura analisar um dos factores-

chave indicados por Patterson (2004) para a decisão de operar (ou não) internacionalmente 

– a percepção dos riscos e benefícios da internacionalização. As empresas que 
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responderam ao questionário vêem os mercados internacionais como sendo mais arriscados 

e mais caros de operar, mas mais rentáveis que os mercados nacionais. A maioria das 

empresas concorda ou concorda totalmente com as afirmações referidas (63% pensa ser 

mais arriscado, 83% percepciona ser mais caro e 65% considera que é mais rentável).  

As questões #7, #8 e #9 procuram quantificar um pouco mais as percepções indicadas na 

questão #5, pedindo para classificar, também numa escala de 5 pontos, o risco, a 

rentabilidade e o custo de operar internacionalmente. Analisando a figura 4 verifica-se que 

a larga maioria das empresas atribui um risco à internacionalização, sendo que 56% das 

empresas percepcionam esse risco como sendo elevado ou muito elevado em comparação 

com 9% das empresas, que consideram ser pouco ou moderadamente arriscado operar nos 

mercados internacionais. 

No que diz respeito aos custos, a Figura 5 revela uma posição das empresas ainda mais 

clara – 100% classifica nos 3 níveis mais elevados da escala de 5 (ou seja, nenhuma 

empresa considerou os custos baixos ou moderadamente baixo), sendo que 78% das 

empresas inquiridas consideram os custos de operar internacionalmente elevados ou muito 

elevados.  

Examinando a Figura 6 percebemos que as empresas consideram o retorno moderadamente 

elevado (46%), elevado (46%) ou muito elevado (2%).  

 

  
 
 

Figura 4 Risco de operar internacionalmente 
(questão #7) 

 

 
Figura 5 Custo de operar internacionalmente 

(questão #8) 
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Figura 6 Retorno financeiro de operar internacionalmente(questão #9) 
 

Estes resultados estão em totalmente em linha com os encontrados por Paterson e Winsted 

(1998), dado que também eles verificaram nos seus estudos que as empresas percepcionam 

os mercados internacionais como sendo mais arriscados, mais caros de operar e mais 

rentáveis que os mercados domésticos. 

No que se refere à competitividade da envolvente (outro dos elementos-chave para a 

decisão de internacionalização), verificamos que as empresas inquiridas assumem que o 

mercado nacional está esgotado ou saturado na medida em que 50% das empresas indicam 

que o mercado se encontra muito saturado e 32% que o mercado está saturado. A Figura 7 

mostra claramente esta situação, análoga à encontrada no estudo de Paterson e Winsted 

(1998) para o país EUA onde as empresas indicam que o mercado se encontra saturado 

com média de 3,4 numa escala de 1 a 5. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Nível de saturação do mercado doméstico 
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 As barreiras/obstáculos à internacionalização podem criar constrangimentos estruturais e 

operacionais que muitas das vezes resultam em insucessos na internacionalização ou na 

inibição de operar nos mercados estrangeiros. De acordo com Patterson, 2004, este é um 

dos elementos-chave mais importante na decisão das empresas de serviços se 

internacionalizarem. A questão #11 do inquérito procura aferir isso mesmo, no caso 

português. A Figura 8 mostra que a maior parte das empresas considera que o 

proteccionismo aos técnicos e empresas locais (do país para onde a empresa se possa 

internacionalizar) é o principal entrave à internacionalização da sua empresa. 65% das 

empresas referem-no, sendo seguido pelos custos associados ao investimento inicial (57%). 

Também com relevo especial surge o entrave relativo ao desconhecimento do mercado 

externo que abarca 54% das escolhas das empresas. De salientar que as diferenças culturais 

representam 20% das escolhas das empresas inquiridas. 

 

 
 

Figura 8 Principais entraves à internacionalização das empresa 

 

No que respeita às características da gestão, as empresas inquiridas apresentam como 

média do nº gestores/directores por empresa de 6,6 e que 96% desses mesmos 

gestores/directores apresentam formação universitária. No que concerne à percentagem de 

gestores que falam uma ou mais línguas estrangeiras esta é de 95%.  

Salienta-se também que a média de trabalhadores por empresa com experiência 

internacional é de 11,3 por empresa o que representa uma percentagem de 23.6% do nº 

total de trabalhadores. 
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Comparando as empresas exportadoras com as não exportadoras verificamos que as 

exportadoras apresentam uma taxa bastante superior de trabalhadores com experiência 

internacional comparativamente com as empresas não exportadoras. Refira-se que 31% dos 

gestores/directores das empresas exportadoras já trabalharam ou viveram no estrangeiro 

comparativamente com apenas 19% dos gestores das empresas não exportadoras. Estes 

resultados vão ao encontro dos indicados no estudo de Paterson (2004), dado que também 

eles verificaram que as empresas exportadoras apresentam maior nº de gestores da área de 

marketing que viveram ou trabalharam no estrangeiro. Ressalva-se também que estes 

resultados se enquadram com diversos estudos (Arora et al., 2004; Gray, 2007; Javali et 

al., 2003; Theodosiou e Katsikea, 2007) que indicam que as características e 

comportamentos dos gestores influenciam a propensão de uma empresa para se 

internacionalizar. No entanto ainda segundo Paterson (2004) surge a incerteza que leva a 

questionar se a maior experiência internacional dos gestores das empresas exportadoras 

advêm da actividade internacional da empresa ou se esses funcionários mais cosmopolitas 

são os agentes de mudança e os responsáveis (em parte) pelas exportações da empresa. 

Do universo de empresas inquiridas refira-se que 81% das mesmas apresentam contactos 

regulares com os mercados internacionais e que 93% das empresas inquiridas já 

apresentaram contactos com o mercado internacional. Estes resultados apontam para um 

maior número de empresas exportadoras do que não exportadoras, o que contraria os 

estudos realizados por Castellacci (2010), Leipras (2009), Paterson (2004) e Winsted e 

Patterson (1998) que apresentam taxas de empresas exportadoras da ordem de 49%, 30%, 

57% e 26% respectivamente. 

3.2. Validação empírica das hipóteses de investigação levantadas 

A Secção 2.2. descreve as hipóteses de investigação que foram levantadas durante o 

processo de revisão de literatura. Vamos agora testar com os dados recolhidos através dos 

inquéritos nas empresas, essas mesmas hipóteses, recorrendo ao software IBM SPSS 

Statistics (versão 19.0). Os outputs do SPSS referentes a cada uma das hipóteses de 

investigação encontram-se no Anexo 2. 

Hipótese 1: As empresas de maior dimensão são as que mais se internacionalizam. 

Para analisarmos e testarmos este resultado da literatura (Patterson, 2004; Castellacci, 

2010), utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney ou, como 
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habitualmente designado, o teste de Mann-Whitney1, que permite aferir se existe evidência 

de diferenças estatisticamente significativas entre as médias das empresas de cada um dos 

grupos. Os grupos foram definidos em função da resposta à pergunta #20 do questionário 

(variável dicotómica): as que têm contacto habitual com o exterior e as que não operam 

nem nunca actuaram internacionalmente. Pretendemos verificar se existe evidência de 

diferenças estatisticamente significativas entre a dimensão média das empresas (avaliada 

através do volume de negócios) de cada um dos grupos. De acordo com Maroco (2010) é 

este o teste adequado para o estudo pretendido. Consideram-se estatisticamente 

significativos os testes com p-value ≤  α=0,05. 

O Quadro 8 contém as estatísticas do teste de Mann-Whitney (para N=54 e α=0,05): 

Determinante 
Média 

Todas as 
empresas 

Empresas apenas 
actuam no 

mercado nacional  

Empresas que 
operam 

internacionalmente 

p-value 
(M-W) 

Decisão 

Dimensão 
(Volume de 
negócios, 2009, 
Mil Euros) 

4.834,35 1.749,23 5.812,56 0,004 Rejeita H0 

Quadro 8: Teste de Mann-Whitney e decisão (Hipótese 1) 

O volume médio de negócios das empresas que apenas actuam no mercado nacional é mais 

baixa, assume o valor de 1.749,23 mil euros enquanto que nas restantes empresas se situa 

nos 5.812,56 mil euros, o que sugere que este factor poderá ser relevante na decisão de 

enveredar pela internacionalização. 

Tendo-se obtido para a estatística Mann-Whitney U o valor de 124,0 e um p-value de 

0,004, podemos rejeitar a hipótese nula associada; por conseguinte, rejeitamos a hipótese 

de a dimensão média (medida pelo volume de negócios) dos dois grupos em análise, ser 

igual. Tal constatação vai de encontro ao resultado de Patterson (2004) e Castellacci 

(2010). No caso das empresas portuguesas, as que têm maior volume de negócios são as 

que estão mais disponíveis e propensas à internacionalização. 

Hipótese 1a: As empresas que apresentam maior número de funcionários com 

experiência internacional são as que mais operam internacionalmente. 

Esta hipótese, em termos de análise estatística, é idêntica à anterior. Começamos por 

utilizando o teste de Mann-Whitney, para aferir se existem diferenças significativas entre 

                                                 
1 O teste de Mann-Whitney testa a hipótese nula de que as médias associadas da população são as mesmas 
para os dois grupos. 



36 
 

as médias das empresas de cada um dos grupos, no que se refere ao número de 

funcionários com experiência internacional (questão #18).  

A estatística Mann-Whitney U assume o valor de 70,5 e um p-value de 0,000, podendo, 

assim, ser rejeitada a hipótese nula de o número médio de trabalhadores com experiência 

internacional dos dois grupos em análise, ser igual. Portanto, no caso das empresas 

portuguesas, e em linha com as conclusões apresentadas por Hassel et al. (2003) para a 

Alemanha, o número de funcionário com experiência internacional é maior nas empresas 

que operam internacionalmente. O quadro com as estatísticas de teste encontra-se no 

Anexo 2.  

Hipótese 1b: As empresas que apresentam mais variedade de serviços prestados 

(“produtos” diferenciados) são as que mais operam internacionalmente  

Esta hipótese decorre das conclusões apresentadas por Coviello e Martin (1999), Zou et al. 

(2003) e Patterson (2004). Para a analisarmos e testarmos no caso das empresas 

portuguesas de serviços, continuamos a utilizar o teste não paramétrico de Mann-Whitney 

por pretendermos comparar 2 grupos independentes no que diz respeito a uma variável 

numérica escalar (scale) – número de serviços que a empresa presta (questão #2) 

Pretendemos aferir se existem diferenças significativas entre o número médio de serviços 

prestados pelas empresas de cada um dos grupos. 

O Quadro 9 contém as estatísticas do teste de Mann-Whitney (para N=54 e α=0,05): 

Determinante 
Média 

Todas as 
empresas 

Empresas apenas 
actuam no 

mercado nacional  

Empresas que 
operam 

internacionalmente 

p-value 
(M-W) 

Decisão 

Número de serviços 
prestados pela 
empresa 

3,85 4,46 3,66 0,335 Não rejeita H0 

Quadro 9: Teste de Mann-Whitney e decisão (Hipótese 1b) 

A estatística Mann-Whitney U assume o valor de 219,5 e um p-value de 0,335. Não 

podemos rejeitar a hipótese nula “H0: o número médio de serviços prestados pelas 

empresas de cada um dos grupos é igual”. Isso significa que nada se pode concluir acerca 

do impacto desta variável na decisão de internacionalizar ou não. No caso português, no 

que diz respeito às empresas de serviços do sector de actividade analisado, a diversidade de 

serviços não parece influenciar o nível de internacionalização da empresa. 
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As empresas que apresentam vantagens do custo de produção são as que mais operam 

internacionalmente 

Ainda na mesma hipótese, mas referente, agora, às vantagens de custo, comparamos os 2 

grupos independentes em relação à variável associada à questão #3 do inquérito. 

A estatística Mann-Whitney U assume o valor de 256,5 e um p-value de 0,825. Por isso, a 

decisão a tomar é ‘Não rejeitar H0’. Isso significa que nada se pode concluir acerca do 

impacto desta variável na decisão de internacionalizar ou não. No caso das empresas 

portuguesas, o factor preço/custo parece não influenciar o nível de internacionalização da 

empresa. 

De seguida temos a última hipótese referente aos factores relacionados com o elemento-

chave capacidades e as características da empresa. 

Hipótese 1c: As empresas que apresentam maiores investimentos em I&D são as que 

apresentam contactos regulares com os mercados internacionais e as que mais operam 

internacionalmente.  

Patterson (2004) concluiu, no seu estudo, que existe uma relação entre o nível de 

investimento em I&D e a decisão de internacionalização das empresas de serviços. Para 

aferirmos o que ocorre no caso português, recorremos novamente ao teste de Mann-

Whitney para a comparação de médias entre os 2 grupos de empresas.  

Tendo-se obtido para a estatística Mann-Whitney U o valor de 152,5 e um p-value de 

0,051, não podemos rejeitar a hipótese nula associada, com um nível de significância de 

5%. A decisão a tomar encontra-se no limite da significância definida. Com um nível 

ligeiramente maior (basta 5,2%), já podemos rejeitar a hipótese nula. Como toda a análise 

foi feita com um nível de 5%, concluímos pela não rejeição da hipótese de haver igualdade 

na média do investimento em I&D entre os e grupos de empresas em análise.  

De seguida analisamos as hipóteses relativas ao elemento-chave Barreiras à 

internacionalização. As hipóteses podem ser sintetizadas numa só, dado que pretendem, de 

acordo com um autor ou outro autor, aferir a importância maior de um obstáculo em 

relação a outro. Analisaremos, assim a Hipótese 2 de uma forma agregada, obtendo um 

rank (ordenação) da importância dos vários obstáculos indicados no questionário.  
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Hipótese 2: O obstáculo i é percepcionado como uma grande barreira à 

internacionalização, i= custos aduaneiros, custos de investimento inicial, 

desconhecimento linguístico, diferenças culturais dos mercados exteriores, limitações de 

know-how, proteccionismo aos técnicos locais. 

Samiee (1999) e Patterson (2004) sugerem que o grande obstáculo está relacionado com os 

custos, enquanto Guenzi e Pelloni (2004) e Sichtmann (2010) indicam o desconhecimento 

linguístico e as diferenças culturais. Patterson (2004) considera também que a grande 

barreira à internacionalização são as limitações de know-how. 

Dado se tratar de variáveis onde as empresas têm que expressar a sua opinião numa escala 

de importância de 5 pontos (variável ordinal) e se pretende testar se existem diferenças nas 

escolhas dos obstáculos por parte das empresas, o teste adequado, de acordo com Maroco 

(2010) é o teste de Friedman2. Consideram-se estatisticamente significativos os testes com 

p-value ≤  α=0,05.  

Para o caso em estudo, a estatística Qui-quadrado assume o valor de 11,997 e um p-value 

de 0,042 (para N=41), podendo, assim, rejeitar a hipótese nula associada, sendo que as 

diferenças observadas no rank de importância dos vários obstáculos, são estatisticamente 

significativas. O SPSS fornece, ainda, juntamente com a estatística do teste, uma tabela 

com a ordenação dos obstáculos por ordem importância (atribuídas, conjuntamente pelas 

empresas). O Quadro 10 apresentado seguidamente contém essa ordenação (do mais 

importante para o menos importante) dos obstáculos à internacionalização das empresas de 

serviços. 

Obstáculos à internacionalização 
Ordem de 

importância 

Mean rank 

(Friedman) 

Proteccionismo aos técnicos e empresas locais  1º 4,45 

Desconhecimento do mercado externo  2º 4,43 

Custos de investimento inicial  3º 4,41 

Limitações de know-how 4º 3,83 

Diferenças linguísticas  5º 3,80 

Custos alfandegários  6º 3,78 

Diferenças culturais 7º 3,29 

Quadro 10: Ordenação, por importância, dos obstáculos à internacionalização (Teste de Friedman e 

Wilcoxon ranked sign test) (Hipótese 2) 

                                                 
2 O teste de Friedman testa a hipótese nula de que não há preferência entre k escolhas possíveis, quando essas 
escolhas são assinaladas numa escala ordinal. 
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A hipótese em estudo refere que os três obstáculos aos quais as empresas mais atribuíram 

importância como entrave à internacionalização são o proteccionismo que os países 

estrangeiros fazem aos seus técnicos e empresas locais, o desconhecimento do mercado 

externo e os custos de investimento inicial. Portanto, os obstáculos assinalados como mais 

relevantes pelas empresas portuguesas vão de encontro às conclusões de Patterson (2004) e 

Samiee (1999) (os custos são um dos obstáculos com maior importância, mas apenas no 

que diz respeito aos custos de investimento inicial e não aos custos alfandegários). A 

ordenação fornecida pelo rank resultante do teste de Friedman contrasta com os estudos de 

Guenzi e Pelloni (2004) e Sichtmann (2010), que apontam o desconhecimento da língua e 

da cultura como os 2 principais obstáculos à internacionalização da empresa. No caso das 

empresas portuguesas em estudo, esses obstáculos estão abaixo de meio da tabela de 

importância (em 5º e em último lugar, respectivamente). Outro dos autores (Patterson, 

2004) aponta as limitações de know-how como a grande barreira à internacionalização, o 

que contrasta com o caso em estudo, uma vez que para as empresas questionadas, essa é a 

4ª no ranking de importância. 

É de realçar a importância atribuída ao factor proteccionismo aos seus técnicos e empresas 

locais. Este é considerado o maior obstáculo encontrado pelas empresas de serviços 

inquiridas. Tal deve-se, provavelmente, ao tipo de serviço/actividade das empresas em 

estudo - empresas de serviços da área de projecto e consultadoria de engenharia e 

arquitectura.  

Uma outra forma de testar esta hipótese é através da análise da proporção de empresas que 

assinalaram cada um dos obstáculos. Primeiro temos que verificar se existem diferenças 

significativas entre as percentagens de respostas obtidas em cada uma das 7 possibilidades 

da questão correspondente (#11), e para isso recorreu-se ao teste Q de Cochran3 que, de 

acordo com Maroco (2010), é o teste adequado para o estudo pretendido. Consideram-se 

estatisticamente significativos os testes com p-value ≤  α=0,05. 

Tendo-se obtido para a estatística Cochran’s Q o valor de 104,565 e um p-value de 0,000 

(para N = 54), podemos rejeitar a hipótese nula associada; por conseguinte, as diferenças 

observadas entre as percentagens relativas aos obstáculos à internacionalização, são 

estatisticamente significativas. Interessa-nos saber, seguidamente, se a proporção de 

empresas que indicam este obstáculo é, com significância estatística, superior à proporção 

                                                 
3 O teste Q de Cochran testa a hipótese nula de que a proporção p é igual em todas (k) amostras 

emparelhadas. 
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de empresas que indicam qualquer outro obstáculo. Tal é feito recorrendo-se ao teste de 

McNemar4, um teste de sinal aplicado a variáveis dicotómicas, para apenas duas amostras 

emparelhadas. O emparelhamento é feito, no caso da questão #11, entre a opção de 

resposta ‘proteccionismo aos técnicos locais’ e cada uma das outras opções (os restantes 

obstáculos). O quadro seguinte (Quadro 11), contém as estatísticas do teste de McNemar 

(para N=54 e α=0,05): 

Proteccionismo aos técnicos locais 

versus 

Qui-

quadradoa 

p-value 

(Asymp. Sig.) 
Decisão 

Diferenças culturais 15,559 0,000 Rejeita H0 

Diferenças na língua 23,758 0,000 Rejeita H0 

Custos alfandegários 31,030 0,000 Rejeita H0 

Custos de investimento inicial 0,346 0,556 Não rejeita H0 

Limitações de know-how 29,257 0,000 Rejeita H0 

Desconhecimento do mercado externo 0,962 0,327 Não rejeita H0 

a 
continuidade corrigida 

Quadro 11: Teste de McNemar e decisão (Hipótese 2) 

Podemos concluir que, apenas no caso dos obstáculos Custos de investimento inicial e 

Desconhecimento do mercado externo não se rejeita a hipótese de haver igualdade de 

escolha entre estas e o obstáculo Proteccionismo aos técnicos locais. Portanto, apenas 

nestes obstáculos, nada se pode concluir. Em relação a todos os outros, a proporção de 

empresas que indicam o obstáculo Proteccionismo aos técnicos locais é superior à 

proporção de empresas que escolhem um dos outros obstáculos. Este teste vem reforçar o 

rank fornecido pelo teste de Friedman.  

Hipótese 3: As atitudes e percepções em relação ao risco, à rentabilidade e ao custo da 

internacionalização são diferentes entre as empresas que operam e as que não operam 

internacionalmente. 

Para analisarmos e testarmos este resultado da literatura utilizamos o teste de Mann-

Whitney, pois pretendemos, novamente, aferir se existe evidência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias das empresas de cada um dos grupos. Neste 

caso, as variáveis a analisar dizem respeito à percepção das empresas em relação ao risco 

(deriva das conclusões de Burton e Schlegelmilch, 1987, Aaby e Slater, 1988 e Leonidou 

                                                 
4 O teste McNemar testa a hipótese nula de que há igualdade entre a proporção de 2 amostras emparelhadas, 
contra a hipótese alternativa de que essa proporção é maior ou menor (consoante o caso em análise). 
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et al., 1998), à rentabilidade e ao custo de actuar no mercado externo (hipótese decorrente 

dos estudos de Winsted e Patterson, 1998; Patterson, 2004) (questão #7).  

O Quadro 12 contém as estatísticas do teste de Mann-Whitney (para N=54 e α=0,05): 

Determinante 
Média 

todas as 
empresas 

Empresas apenas 
actuam no 

mercado nacional  

Empresas que 
operam 

internacionalmente 

p-value 
(M-W) Decisão 

Percepção sobre o 
risco de operar 
internacionalmente 

3,50 3,62 3,46 0,764 Não rejeita H0 

Percepção sobre a 
rentabilidade 

3,43 3,23 3,49 0,155 Não rejeita H0 

Percepção sobre o 
custo 

4,00 4,00 4,00 1,00 Não rejeita H0 

Quadro 12: Teste de Mann-Whitney e decisão (Hipótese 3 e 3a) 

Tendo-se obtido para a estatística Mann-Whitney U valores de 253,0, 203,5 e 266,5 e p-

value de 0,764, 0,155 e 1, respectivamente, não podemos rejeitar a hipótese nula de a 

percepção média em relação ao risco, à rentabilidade e ao custo ser igual entre os 2 grupos 

e empresas. Isso significa que nada se pode concluir acerca do impacto destas variáveis na 

decisão de internacionalizar ou não. No caso português, no que diz respeito às empresas de 

serviços do sector de actividade analisado, a percepção sobre o risco, sobre a rentabilidade 

e sobre o custo parece não influenciar o nível de internacionalização da empresa, 

contrastando com as conclusões de Aaby e Slater (1988), Leonidou et al. (1998) e 

Patterson (2004). 

Hipótese 4: As empresas que compreendem e sentem a alta intensidade competitiva nos 

mercados domésticos, apresentam maior contacto com os mercados internacionais do 

que aquelas que não enfrentam tais pressões domésticas 

A hipótese agora em análise diz respeito ao factor-chave competitividade envolvente. 

Como se pretende testar o comportamento entre os 2 grupos continuamos a empregar o 

teste de Mann-Whitney para poder retirar conclusões. A estatística Mann-Whitney U 

assume o valor de 215,5 e um p-value de 0,261. Por isso, a decisão a tomar é ‘Não rejeitar 

H0’, nada se podendo concluir, no caso português, acerca do impacto desta pressão 

competitiva na propensão a internacionalizar, não podendo verificar no nosso estudo as 

conclusões apresentadas por Winsted e Patterson (1998) e Patterson (2004). 

A revisão da literatura sobre o último elemento chave conduziu à formulação das hipóteses 

5 e 5a (que vão ser analisadas conjuntamente). 
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Hipótese 5: Empresas com maior número de gestores com formação universitária são as 

que mais operam internacionalmente e empresas com gestores com elevadas 

competências em línguas estrangeiras são as que mais operam internacionalmente. 

As investigações de Sacramento et al. (2002), Patterson (2004) e Javalgi e Martin (2007) 

apontam para a existência de uma diferença no nível de formação de recursos humanos nas 

empresas exportadoras e nas não exportadoras. Novamente recorremos ao teste de 

diferença de médias entre os 2 grupos para poder concluir sobre o caso português.  

O Quadro 13 contém as estatísticas do teste de Mann-Whitney (para N=54 e α=0,05): 

Determinante 
Média 

todas as 
empresas 

Empresas apenas 
actuam no 

mercado nacional  

Empresas que 
operam 

internacionalmente 

p-value 
(M-W) 

Decisão 

Nº de gestores com 
formação superior 

6,28 3,85 7,05 0,039 Rejeita H0 

Nº de gestores com 
competências em 
línguas estrangeiras 

6,3 4 7,02 0,023 Rejeita H0 

Quadro 13: Teste de Mann-Whitney e decisão (Hipótese 5 e 5a) 

O número médio de gestores com formação universitária nas empresas que apenas actuam 

no mercado nacional é de 3,85 enquanto que nas restantes empresas é de 7,05 diferença 

esta que sugere, desde logo, que este factor poderá ser relevante na decisão de enveredar 

pela internacionalização. Em ambas as variáveis rejeitamos a hipótese nula de igualdade da 

média de gestores (com ensino superior e com competências em línguas) nos 2 grupos de 

empresas, dado o p-value obtido ser de 0,039 e 0,023, respectivamente. Tal constatação vai 

de encontro ao resultado de Sacramento et al. (2002), Patterson (2004) e Javalgi e Martin 

(2007). No caso das empresas portuguesas, as que têm nos seus quadros superiores 

gestores mais formados e com competências de línguas estrangeiras, são as que estão mais 

disponíveis e propensas à internacionalização. 

A análise das hipóteses levantadas permitiu-nos conhecer o comportamento das empresas 

portuguesas prestadoras de serviços relativamente à internacionalização. Podemos assim 

destacar que as empresas portuguesas que têm nos seus quadros superiores gestores mais 

formados e com competências de línguas estrangeiras, são as que estão mais disponíveis e 

propensas à internacionalização. Relativamente aos recursos humanos em geral concluímos 

que o número de funcionário com experiência internacional é maior nas empresas que 

operam internacionalmente. 
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Outro dos resultados encontrados é que, no caso português, a percepção que as empresas 

de serviços têm sobre o risco de operar internacionalmente, sobre a rentabilidade e sobre o 

custo da internacionalização parece não influenciar o nível de internacionalização da 

empresa, contrastando com as conclusões de Aaby e Slater (1988), Leonidou et al. (1998) 

e Patterson (2004). Para além deste, a diversidade de serviços oferecidos, o factor 

preço/custo mais competitivo, o nível de investimento em I&D e a pressão do mercado 

interno, mostram não influenciar com significado estatístico o nível de internacionalização 

da empresa. 

Quanto aos inibidores à internacionalização, os três obstáculos aos quais as empresas mais 

atribuíram importância são o proteccionismo que os países estrangeiros fazem aos seus 

técnicos e empresas locais, o desconhecimento do mercado externo e os custos de 

investimento inicial. Portanto, os obstáculos assinalados como mais relevantes pelas 

empresas portuguesas vão de encontro às conclusões de Patterson (2004) e Samiee (1999) 

A ordenação fornecida pelo rank resultante do teste de Friedman contrasta com os estudos 

de Guenzi e Pelloni (2004) e Sichtmann (2010), que apontam o desconhecimento da língua 

e da cultura como os 2 principais obstáculos à internacionalização da empresa. No caso das 

empresas portuguesas em estudo, esses obstáculos estão abaixo de meio da tabela de 

importância (em 5º e em último lugar, respectivamente). Outro dos autores (Patterson, 

2004) aponta as limitações de know-how como a grande barreira à internacionalização, o 

que contrasta com o caso em estudo, uma vez que para as empresas questionadas, essa é a 

4ª no ranking de importância.  

Por fim, pudemos apurar que a dimensão da empresa é importante na decisão de 

internacionalização das empresas de serviços. 

3.3. Diferenças de médias, correlações entre variáveis e implicações para o modelo 

Nesta secção pretendemos fazer uma análise exploratória dos dados e das relações 

existentes entre as variáveis do ‘modelo teórico’ para complementar a efectuada na 

validação das hipóteses de investigação. 

Para concretizar esta análise descritiva foi utilizado o teste de Mann-Whitney, para aferir 

se existe evidência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias das 

empresas de cada um dos grupos definidos, nas diferentes dimensões das variáveis não 

incluídas na secção anterior. 
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O Quadro 14 abaixo apresentado sintetiza a informação relativa às diferenças de médias de 

todas as variáveis. 

Grupo Determinante 
Medida da 

variável 
Todas as 
empresas 

Não 
operam 

internac. 

Operam 
internac. 

p-value 
(M-W) 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
as

 e
m

pr
es

as
 

Dimensão (Dim) 

Vol. negócios 
(2009)  

4.834,35 1.749,23 5.812,56 0,004ª 

Nº 
trabalhadores 
(2009)  

48 16 58 0,002ª 

Rácio 
Volneg/NoTrab 

114,6 117,61 113,64 0,326 

Número de serviços prestados pela 
empresa 

Nº serviços 
escolhidos (de 
12 possíveis) 

3,85 4,46 3,66 0,335 

Nível de investimento em I&D  
Valor em 
milhares euros 

72,05 12,86 92,85 0,051b 

B
ar

re
ir

as
 à

 in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Número de obstáculos 
percepcionados 

Nº obstáculos 
escolhidos (de 
7 possíveis) 

2,15 2,0 2,2 0,657 

Importância das diferenças culturais 

Escala de 
importância 
(5 pontos) 

2,45 2,33 2,49 0,78 

Importância das diferenças de língua 2,67 2,58 2,69 0,819 

Importância das limitações de know-

how 
2,62 3,0 2,5 0,193 

Importância dos custos de 
investimento inicial 

3,36 3,85 3,19 0,133 

Percepção sobre o proteccionismo 
local 

3,14 3,36 3,08 0,558 

Grau de desconhecimento do 
mercado externo 

3,10 3,83 2,88 0,009ª 

P
er

ce
pç

õe
s 

re
la

ti
va

s 
à 

in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Percepção do risco 3,5 3,62 3,46 0,764 

Percepção do custo 4 4 4 1,00 

Percepção da rentabilidade 3,43 3,23 3,49 0,155 

Intensidade competitiva nacional (mercado 
saturado) 

4,22 4,0 4,29 0,261 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 
da

 g
es

tã
o 

Número de gestores com formação 
superior 

Valor fornecido 

6,38 4,23 7,07 0,039ª 

Número de gestores com 
conhecimento de línguas 
estrangeiras 

6,3 4 7,02 0,023ª 

Número de trabalhadores com 
experiência internacional 

12,7 1,23 16,34 0,000a 

a nível de significância de 5%      b nível de significância de 10% 

Quadro 14: Diferenças de médias entre as empresas que operam e as que não operam 

internacionalmente – teste de Mann-Whitney 
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Com base no teste de Mann-Whitney para as diferenças de médias entre as empresas que 

operam no exterior e as que apenas actuam no mercado nacional, encontramos diferenças 

significativas apenas em três dos 5 grupos de determinantes no qual classificamos as 

variáveis. No grupo relativo às Características das empresas, encontramos diferenças 

significativas (com α=5%) nos determinantes ‘Dimensão da empresa’ (quer no número de 

trabalhadores, quer no volume de negócios) e ‘Nível de Investimento em I&D’ (para este, 

com α=10%). No grupo Barreiras à internacionalização, apenas no determinante 

‘Importância atribuída ao desconhecimento do mercado externo’. Finalmente, no último 

grupo, o ‘Número de gestores com formação superior’, ‘Número de gestores com 

competências em línguas estrangeiras’ e ‘Número de funcionários com experiência 

internacional’ apresentam diferenças significativas entre os dois grupos, com um nível de 

significância de 5%. 

A análise sugere um papel potencialmente relevante da dimensão da empresa, do valor 

aplicado em I&D, da importância atribuída ao desconhecimento do mercado externo, da 

formação dos seus recursos humanos de nível mais elevado na hierarquia e do contacto 

com o exterior dos seus funcionários, com médias bastante diferentes entre os dois grupos 

de empresas. 

Depois de efectuado o teste para as diferenças de médias entre os dois grupos de empresas 

para todas as variáveis, a análise multivariada deve ser precedida por uma análise da matriz 

de correlação entre as variáveis relevantes por forma a aferir sobre o possível grau de 

explicação das variáveis independentes sobre a decisão de internacionalização e evitar 

incluir variáveis (explicativas) que possam estar muito correlacionadas. 

Através das estimativas do coeficiente de Pearson, verifica-se uma correlação significativa 

da variável dependente (decisão de internacionalização) com seis variáveis – as primeiras 

4, com um nível de significância de 5% e as restantes 2 com um nível de significância de 

10%. São, a dimensão da empresa (medida através do volume de vendas) com um valor de 

correlação de Pearson de 0,412, o número de trabalhadores da empresa (correlação de 

Pearson de 0,487), o desconhecimento do mercado exterior (-0,429) e o número de 

funcionários com experiência internacional (0,526). Com um nível de significância de 

10%, podemos identificar uma correlação significativa da variável dependente com o valor 

do investimento em I&D (0,324), a percepção sobre os custos de investimento inicial 

(coeficiente de Pearson de -0,35) e o número de gestores com experiência internacional 

(0,5) (ver matriz de correlações no Anexo 3). Esta análise sugere que, em média e numa 
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perspectiva bivariada, empresas de maior dimensão, empresas que investem mais em I&D 

e empresas que possuam mais trabalhadores com experiência internacional e mais gestores 

com formação superior, tendem a internacionalizar, o que vem confirmar os resultados 

obtidos com o teste de Mann-Whitney. Por outro lado verificamos que quanto maior for a 

percepção sobre os custos de investimento inicial e a importância atribuída ao 

desconhecimento do mercado, menor a propensão para internacionalizar. Também esta 

conclusão se encontra em linha com os resultados obtidos com o teste de Mann-Whitney, 

havendo apenas, em relação aos custos de investimento inicial uma ligeira diferença.  

Analisando as variáveis independentes, verificou-se que existem diversos casos em que 

elas são fortemente correlacionadas entre si, o que poderá acarretar problemas de 

multicolinearidade na estimação. Esta questão pode ter dois significados: ou que as 

variáveis estão a medir o mesmo determinante, ou que apresentam uma dependência 

comum de uma outra variável não medida no modelo (Maroco, 2010). A variável volume 

de vendas, está muito relacionada com o número de trabalhadores (coeficiente de Pearson 

de 0,818). Anteriormente, foram utilizadas 3 variáveis como proxy da dimensão da 

empresa (volume de negócios, número de trabalhadores e rácio entre o volume de vendas e 

o número de trabalhadores). Decidimos manter apenas uma delas (o volume de negócios), 

por entendermos ser mais representativa da dimensão da empresa do que o número de 

trabalhadores. Ao eliminar o rácio volume de negócios/nº de trabalhadores resolvemos, 

simultaneamente o potencial problema de multicolinearidade associada à elevada 

correlação com o número de gestores que falam línguas estrangeiras e o número de 

funcionários com experiência internacional (ver matriz de correlações no Anexo 3). 

A variável número de gestores com formação superior revela uma forte correlação com a 

variável número de gestores que falam uma ou mais línguas estrangeiras (coeficiente de 

Pearson de 0,976), daí irmos utilizar apenas uma delas, optando por manter a variável que 

mede o nível de formação superior dos gestores. Situação análoga ocorre entre as variáveis 

importância das diferenças culturais e Importância das diferenças de língua (0,694). 

Decidimos eliminar a variável diferenças de língua por ser a que tem maior número de 

correlações com outras variáveis com significância estatística de 5%. 
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3.4. Resultados da análise multivariada e discussão de resultados  

Nesta secção efectuamos uma análise de causalidade recorrendo para tal a técnicas 

multivariáveis. Pretendemos analisar qual o grau de explicação das variáveis 1) volume de 

negócios, 2) número de serviços prestados, 3) investimento em I&D, 4) número de 

obstáculos percepcionados, 4) percepção sobre o risco de operar internacionalmente, 5) 

percepção sobre o custo de operar internacionalmente, 6) percepção sobre a rentabilidade 

financeira de aceder a mercados externos, 7) pressão competitiva do mercado nacional, 8) 

número de obstáculos e entraves à internacionalização, 9) importância das diferenças 

culturais, 10) importância atribuída aos custos de investimento inicial, 11) importância 

atribuída às limitações de know-how, 12) percepção sobre o proteccionismo local, 13) grau 

de desconhecimento do mercado externo, 14) número de gestores com formação superior, 

e 15) número de funcionários com experiência internacional. De acordo com Maroco 

(2010), quando a variável dependente é do tipo nominal (assumindo o valor 0 para as 

empresas que operam apenas no mercado nacional e 1 para as que operam 

internacionalmente), o método indicado para estimar o modelo teórico é a regressão binária 

logística. É esta a técnica indicada para modelar a ocorrência, em termos probabilísticos, 

de uma das duas realizações das classes da variável. As variáveis independentes podem ser 

qualitativas e/ou quantitativas, e o modelo logístico permite avaliar também a significância 

de cada uma das variáveis independentes do modelo.  

O quadro seguinte (Quadro 15), apresenta os resultados da estimação logística, recorrendo 

a vários métodos de selecção das variáveis independentes. O SPSS permite optar por um 

de diferentes métodos: o ‘Enter’ é onde todas as variáveis seleccionadas são incluídas no 

modelo. Existem outros métodos de selecção de variáveis – o SPSS vai seleccionando 

passo-a-passo (stepwise) as variáveis, consoante o nível de significância que elas vão tendo 

no modelo e consoante a qualidade final do modelo. Para além do método ‘Enter’, o SPSS 

tem também o método Forward Stepwise que tem 3 variantes (conditional, LR Likelihood 

Ratio e Wald), e o método Backward Stepwise, também com as mesmas variantes 

(conditional, LR Likelihood Ratio e Wald). O método que utilizamos foi o Forward 

Stepwise LR por ser o que permitia a melhor qualidade de ajustamento, de acordo com o 

teste de Hosmer e Lemeshow. 

Os resultados empíricos da decisão de internacionalização, baseados na regressão logística, 

têm como variável dependente, a variável dummy Decisao_Internac que assume valor 1 

caso a empresa opera no exterior e 0, caso contrário. 
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Grupo Determinante Medida da variável Modelo A Modelo B 

Constante -7,511 6,481 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
as

 
em

pr
es

as
 

Dimensão (Dim) Vol. negócios (2009)  2,194a --- 

Número de serviços prestados pela 
empresa 

Nº serviços escolhidos 
(de 12 possíveis) 

--- --- 

Nível de investimento em I&D  Valor em milhares euros --- 5,66b 

B
ar

re
ir

as
 à

 in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Número de obstáculos 
percepcionados 

Nº obstáculos 
escolhidos (de 7 
possíveis) 

--- --- 

Importância das diferenças culturais 

Escala de importância 
(5 pontos) 

--- --- 

Importância das limitações de know-
how 

--- --- 

Importância dos custos de 
investimento inicial 

--- --- 

Percepção sobre o proteccionismo 
local 

  

Grau de desconhecimento do 
mercado externo 

-1,374ª -2,470b 

P
er

ce
pç

õe
s 

re
la

ti
va

s 
à 

in
te

rn
ac

io
na

li
za

çã
o 

Percepção do risco  --- 

Percepção do custo --- --- 

Percepção da rentabilidade --- --- 

Intensidade competitiva nacional (mercado 
saturado) 

1,552ª --- 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
a 

ge
st

ão
 Número de gestores com formação 

superior 
Valor fornecido 

--- --- 

Número de trabalhadores com 
experiência internacional 

--- 7,964b 

N 54 54 

Qualidade do ajustamento 

Hosmer and Lemeshow 4,059 3,489 

(p-value) 0,852 0,9 

% correctas 81,8% 93,1% 

a nível de significância de 5%    b nível de significância de 10% 

Quadro 15: Resultados empíricos dos determinantes da decisão de internacionalização baseados na 

regressão logística 
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Os testes de qualidade de ajustamento (teste de Hosmer e Lemeshow e percentagem de 

observações estimadas correctamente) permitem concluir que o modelo usando o método 

Forward Stepwise LR apresenta uma boa qualidade de ajustamento. De facto, no que 

respeita ao teste de Hosmer e Lemeshow, o p-value acima de 0,10 significa que se não se 

rejeita a hipótese nula do teste, ou seja, de que os modelos representam bem a realidade (e 

temos, nos 2 modelos apresentados p-values de 0,852 e 0,9). Por outro lado, mais de 80% 

dos valores estimados da variável dependente são correctamente previstos pelos modelos  

Os resultados indicam que, em média, a dimensão da empresa é o determinante chave na 

opção por internacionalizar (p-value correspondente de 0,045 (<5%). O sinal positivo e 

estatisticamente significativo do coeficiente estimado para a dimensão, indica que 

empresas com maior volume de vendas tendem, em média, a recorrer mais ao exterior. 

Esta relação corrobora o estudo de Winsted e Patterson (1998). Há, para além deste, mais 

quatro factores que explicam fortemente a decisão de internacionalizar. São o número de 

trabalhadores com experiência internacional (p-value de 0,058), a pressão competitiva 

nacional (p-value de 0,039), o valor dos gastos em investigação e desenvolvimento (p-

value de 0,041) e a importância atribuída ao desconhecimento do mercado (p-value de 

0,049). 

O sinal positivo relativo ao número de funcionários com experiência internacional, mostra 

que quanto maior a abertura da empresa a trabalhadores com experiência a nível 

internacional, maior a propensão a ir além-fronteiras. Na realidade, uma empresa que 

possui nos seus quadros, funcionários com know-how de ter trabalhado fora de Portugal, 

tem maior apetência para a internacionalização, não só devido ao factor experiência 

(menor risco associado à incerteza do mercado) mas também porque os próprios 

funcionários podem ser um motor de mudança dentro da empresa, estimulando a vontade 

de toda a organização crescer para outros mercados mais longínquos. 

No mesmo sentido se revela a variável pressão competitiva interna. O sinal positivo e 

estatisticamente significativo associado a esta variável (1,552) anuncia que quando mais 

saturado estiver o mercado interno, maior a propensão para internacionalizar. Este 

resultado vem corroborar o encontrado por Winsted e Patterson (1998) e Patterson (2004), 

no qual afirmam que as empresas que compreendem e sentem a alta intensidade 

competitiva nos mercados domésticos, apresentam maior contacto com os mercados 

internacionais do que aquelas que não enfrentam tais pressões domésticas. 
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Ainda com um impacto positivo sobre a decisão de internacionalização temos o 

investimento em I&D, com um coeficiente de 5,66 mostrando que as empresas que 

apresentam maiores investimentos em I&D são as que apresentam contactos regulares com 

os mercados internacionais e as que mais operam internacionalmente, tal como Patterson 

(2004) defendia no seu estudo. 

Inversamente, o sinal negativo e estatisticamente significativo do grau de desconhecimento 

do mercado externo indica que as empresas onde a percepção do risco (no sentido de 

desconhecimento acerca do mercado) é maior, têm menos propensão a internacionalizar, 

relação já apurada por vários autores (Aaby e Slater, 1988; Winsted e Patterson, 1998; 

Leonidou et al., 1998; Patterson, 2004) e agora verificada para as empresas de serviços 

portuguesas.  

Por fim, é importante notar que alguns dos elementos considerados na literatura, como 

determinantes para a decisão de internacionalizar, não se destacaram na amostra em 

análise. É o caso do impacto esperado da percepção do custo de operar internacionalmente 

e da rentabilidade esperada na decisão de operar no exterior. Esperaríamos, à semelhança 

de Burton e Schlegelmilch (1987), Aaby e Slater (1988) e Leonidou et al. (1998) que a 

percepção de custos adicionais no processo de abertura ao exterior, baixasse a vontade de a 

empresa o fazer e/ou que a rentabilidade (maior) esperada com a internacionalização 

constituísse um incentivo à mesma.  
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Conclusão 

Uma das características do desenvolvimento económico manifesta-se pela crescente 

terciarização das economias e na capacidade que estas têm de internacionalizar os serviços. 

Os progressos assinaláveis das tecnologias de informação e comunicação têm permitido 

que muitos serviços tenham adquirido o estatuto de transaccionáveis, o que se tem 

reflectido num crescente aumento do comércio internacional de serviços. 

Pressões competitivas nos mercados nacionais, bem como a globalização das actividades 

económicas têm incentivado muitas empresas de serviços a procurar novas oportunidades 

de negócio além fronteiras. A economia portuguesa não é excepção e como tal tem vindo a 

acompanhar a tendência internacional de crescente importância das exportações de 

serviços.  

Apesar da crescente importância do comércio e do intenso investimento em serviços, são 

escassos os estudos sobre a internacionalização dos mesmos, assim como a construção e 

validação de teorias. De facto, a literatura na área da internacionalização das empresas 

tende a focar mais o sector industrial e as empresas multinacionais, existindo, dessa forma, 

necessidade de investigação adicional no domínio da internacionalização das empresas de 

serviços. Daí a necessidade de se realizar mais estudos para verificar se os resultados que 

se encontram ao nível da internacionalização de empresas em sectores da indústria 

transformadora ocorrem de forma similar em outros sectores de actividade, nomeadamente 

os serviços, e em outros países. Pelo nosso melhor conhecimento, não foram estudados 

nem avaliados os factores, as motivações, os obstáculos e as mais-valias no processo da 

internacionalização das empresas de serviços em Portugal.  

A metodologia de investigação utilizada neste estudo foi a análise quantitativa de 

inquéritos efectuados a empresas portuguesas de serviços da área de projecto e consultoria 

de arquitectura e engenharia através de um inquérito estruturado, a análise exploratória de 

diversas hipóteses levantadas de acordo com a revisão da literatura e a análise multivariada 

para aferir os principais determinantes da decisão de internacionalização por parte das 

empresas de serviços. A escolha pelo sub-sector dos serviços referido deveu-se ao facto de 

este sub-sector ser dos mais representativos em termos de total de exportações de serviços.  

Em consonância com as conclusões de estudos anteriores, a dimensão da empresa é um 

factor que diferencia as empresas que operam internacionalmente das que não operam, 
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quer em termos do número de trabalhadores quer em termos de volume de negócios. 

Também o número de funcionário com experiência internacional é maior nas empresas que 

actuam no exterior. Podemos, ainda, salientar que as empresas portuguesas que têm nos 

seus quadros superiores gestores mais formados e com competências de línguas 

estrangeiras, são as que estão mais disponíveis e propensas à internacionalização.  

O estudo permitiu-nos também concluir que as empresas percepcionam os mercados 

internacionais como sendo mais arriscados, mais caros de operar, mas também mais 

rentáveis que os mercados domésticos. É também importante referir que os principais 

obstáculos descritos pelas empresas à internacionalização são o proteccionismo aos 

técnicos e empresas locais, os custos associados ao investimento inicial e o 

desconhecimento do mercado externo, o que contraria alguns estudos recentes. 

Outra implicação do estudo foi diferenciar as empresas não exportadoras das exportadoras 

relativamente à importância atribuída ao desconhecimento do mercado externo e ao valor 

dos gastos em investigação e desenvolvimento 

Destaca-se ainda que a pressão competitiva nacional é um impulsionador da 

internacionalização por parte das empresas deste estudo. 

O estudo da internacionalização dos serviços é uma área de estudo apetecível e viável, 

sendo claro que mais esforços de pesquisa no desenvolvimento de teoria e estudos sobre o 

sector são recomendados. Acreditamos na necessidade de se desenvolver novas teorias que 

explicam e prevêem o comportamento de uma empresa de serviços na economia orientada 

a novos serviços, integrando as diversas construções teóricas, incluindo características 

únicas de serviços, características do país e características do mercado. 

 



 

53 
 

Referências  

Aaby, N.E. e Slater S. (1988), “Management Influences on Export Performance: A Review 

of the Empirical Literature 1978-88,” International Marketing Review, Vol. 6, No. 

4, pp. 6-25. 

Agarwal, S. e Ramaswami, S.N. (1992), “Choice of foreign market entry mode: impact of 

ownership, location and internationalization factors”, Journal of International Business 

Studies, Vol. 23, No. 1, pp. 1-27. 

Agrawal, A. e Knoeber, C. R. (1996), “Firm Performance and Mechanisms to Control 

Agency Problems between Managers and Shareholders”, The Journal of Financial 

and Quantitative Analysis, Vol. 31, No. 3, pp. 377-397. 

AICEP (2010) “Portugal – Ficha País”, 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/PortugalFichaPais.pdf, 

Acedido em 19-10-2010. 

Amador, J. e Cabral, S. (2009), “O comércio internacional de serviços na economia 

portuguesa”, Boletim Económico do Banco de Portugal, Outubro, 2009, pp. 229-

249. 

Andersen, O. (1993), “On the internationalization process of firms: A critical analysis”, 

Journal of International Business Studies, Vol. 24, No. 3, pp. 209-231. 

Anderson, E. e Gatignon, H. (1986), “Modes of foreign entry: A transaction cost analysis 

and propositions”, Journal of International Business Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 1-

26. 

Andersson, U.; Forsgren, M. e Holm, U. (2002), “The strategic impact of external 

networks: subsidiary performance and competence development in multinational 

corporation”, Strategic management journal, Vol. 23, No. 11, pp. 979-996. 

Arora, A. Jaju, A. Kefalas, A.G. and Perenich, T. (2004), “An exploratory analysis of 

global managerial mindsets: a case of US textile and apparel industry”, Journal of 

International Management, Vol. 10, no. 3, pp. 393-411. 

Balbinot, Z.; Graeml, A., R. e Macada, A. A. (2008), “A internet e a estratégia de 

internacionalização das empresas Brasileira”, BASE – Revista de Administração e 

Contabilidade da Unisinos, Vol. 5, No. 3, pp. 188-197. 



54 
 

Ball, Donald A. Wendell H. McCulloch Jr.; Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, e Michael 

S. Minor (2006), “International Business: The Challenge of Global Competition” 

10th edition. Boston: McGraw Hill/Irwin. 

Barney, J. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of 

Management, Vol. 17, No.1, pp. 99-120. 

Barney, J. B. e Hesterly, W.S. (2007), “Administração Estratégica e Vantagem 

Competitiva” Casos brasileiros. São Paulo: Pearson Education. 

Bateson, J. E. G. e Hoffman, D. K. (2001), “Marketing de serviços” 4 ed. Porto Alegre, 

Bookman. 

Bell, J. (1995), “The internationalization of small computer software firms: A further 

challenge to “stage” theories”, European Journal of Marketing, Vol. 29, No.8, pp. 

60-75. 

Bjorkman, I. e Forsgren, M. (2000), “Nordic international business research: a review of its 

development”. International Studies of Management and Organization, Vol.30, No. 

1, pp. 6-25. 

Blankenburg, D. e Johanson, J. (1992), “Managing network connections in international 

business”, Scandinavian International Business Review, Vol. 1, No. 1, pp. 5-19. 

Blomstermo, A. e Sharma, D. (2006), “Choice of foreign market entry mode in service 

firms”, International Marketing Review, Vol. 23, No. 2, pp. 211-229. 

Burton, F.N. e Schlegelmilch, B.B. (1987), “Profile analyses of non-exporters versus 

exporters grouped by export involvement”, International Marketing Review, Vol. 1 

No. 27, pp. 38-49. 

Carmo, H. e Ferreira, M.M. (1998), Metodologia da Investigação: Guia para auto-

aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

Carneiro, J., Dib, L.A., (2007), “Avaliação comparativa do escopo descritivo e 

explanatório dos principais modelos de internacionalização de empresas” 

INTERNEXT - Revista Electrónica de Negócios Internacionais da ESPM, Vol. 2, 

No. 1, pp. 1-25. 

Castellacci, F. (2010), “The internationalization of firms in the service industries: 

Channels, determinants and sectoral patterns”, Technological Forecasting & Social 

Change, Vol. 77, No. 3, pp. 500-513. 



 

55 
 

Christian, G. (1999), “Internationalization strategies for services”, Journal of Services 

Marketing, Vol. 13, No. 4/5, pp. 290 – 297. 

Coviello, N.E. e McAuley, A. (1999), “Internationalisation and the smaller firm: A review 

of contemporary empirical research”, Management International Review, Vol. 39, 

No.3, pp. 223-256. 

Coviello, N.E., e Martin, K. (1999), “Internationalization of service SMEs: an integrated 

perspective from the engineering consulting sector”, Journal of International 

Marketing, Vol. 7, No. 4, pp. 42-66. 

Cunningham, M.T. e Culligan, K. (1991), “Competitiveness through networks of 

relationships in information technology product markets”, In S.J. Paliwoda (Ed.), 

New perspectives on international marketing (pp. 251-275). London: Routledge. 

Dunning, J.H. (1980), “Toward an eclectic theory of international production: Some 

empirical tests”, Journal of International Business Studies, Vol. 11, No. 1, pp.9-31. 

Dunning, J.H. (1988), “The eclectic paradigm of international production: A restatement 

and some possible extensions”, Journal of International Business Studies, Vol. 19, 

No. 1, pp. 1-31. 

Dunning, J.H. (1995), “Reappraising the eclectic paradigm in an age of alliance 

capitalism”, Journal of International Business Studies, Vol.26, No. 3, pp. 91- 461. 

Elango, B. e Abel, I. (2004), “A comparative analysis of the influence of country 

characteristics on service investments versus manufacturing investments” American 

Business Review, Vol. 22, No. 2, pp. 29. 

Erramilli, M. (1991), “The experience factor in foreign market entry behavior of service 

firms”, Journal of International Business Studies, Vol. 22, No. 3, pp. 479-501. 

Erramilli, M.K. (1990), “Entry mode choice in service industries”, International Marketing 

Review, Vol. 5, No. 7, pp. 50-62. 

Ghoshal, S.C.A.; Barlett, e Moran, P. (1999), “A new manifesto for management”, Sloan 

Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 41-54. 

Gray, B. (1997), “Profiling managers to improve export promotion targeting”, Journal of 

International Business Studies”, Vol. 28, No. 2, pp 387-420. 



56 
 

Grönroos C. (1999), “Internationalization strategies for services”, Journal of Service 

Marketing, Vol. 13, No. 4/5, pp. 290-297. 

Guenzi, P. e Pelloni O. (2004), “The Impact of Interpersonal Relationships on Customer 

Satisfaction and Loyalty to the Service Provider,” International Journal of Service 

Industry Management, Vol. 15, No. 4, pp. 365–84. 

Gustafsson, A. e Johnson, M. D. (2003), Competing in a service economy: how to create a 

competitive advantage through service development and innovation, John Wiley 

and Sons. 

Hassel, A.; Höpner, M., Kurdelbusch; A. Rehder B. e Zugehör R. (2003), “Two 

Dimensions of the Internationalization of Firms”, Journal of Management Studies, 

Vol. 40, No. 3, pp.705-723. 

Javalgi R.G. e Martin C. L. (2007), “Internationalization of services: identifying the 

building block for future research”, Journal of Services Marketing, Vol. 21, No. 6, 

pp. 391-397. 

Javalgi, R.G. e White, D.S. (2002), “Strategic challenges for the marketing of services 

internationally”, International Marketing Review, Vol. 19, No. 6, pp. 563-81. 

Javalgi, R.G.; Lawson, D.; Gross, A.C. e White, D.S. (1998), ``Firm characteristics and 

export propensity: a comparison of manufacturers and manufacturing-based service 

providers'', International Business Review, Vol. 7 No. 5, pp. 521-34. 

Javalgi, R.G.; Griffith, D.A. e White, D.S. (2003), “An empirical examination of factors 

influencing the internationalization of service firms”, Journal of Services 

Marketing, Vol. 17, No. 2, pp. 185-201. 

Johanson, J. e Vahlne, J. E. (2009), “The Uppsala internationalization process model 

revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership”, Journal of 

International Business Studies, Vol. 40, No. 9, pp. 1411−1431. 

Johanson, J. e Vahlne, J.-E. (1977), “The internationalization process of the firm - A model 

of knowledge development and increasing foreign market commitments”, Journal 

of International Business Studies, Vol. 8, pp. 23-32. 

Johanson, J. e Mattsson, L.-G. (1992), “Network positions and strategic action - an 

analytical framework”, In B. Axelsson, & G. Easton (Eds.), Industrial networks. A 

new view of reality (pp. 206-217). London: Routledge. 



 

57 
 

Kim, W. C. e Hwang, P. (1992). ”Global strategy and multinationals entry mode choice”. 

Journal of International Business Studies, Vol. 23 No. 1, pp. 29-53. 

Kon, A. (1999), “A Internacionalização dos Serviços”, Revista de Administração de 

Empresas, Vol. 39, No. 1, pp. 42-54. 

Lee, M.; Stanley Y.W. S. e Lam. H., (2004) "Event and rule services for achieving a Web-

based knowledge network", Knowledge-Based Systems, Vol. 17 pp. 179–188. 

Lejpras, A. (2009), “Determinants of internationalization: differences between service and 

manufacturing SMEs”, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Paper N. 886. 

Leonidou, L.; Katsikeas, C., S. e Piercy, N., F., (1998). “Identifying Managerial Influences 

on Exporting: Past Research and Future Directions,” Journal of International 

Marketing, Vol. 6, No. 2, pp. 74-102. 

Lommelen, T. e Matthyssens, P. (2005), “The internationalization process of service 

providers: a literature review”, Research on International Service Marketing: A 

State of the Art, Vol. 15, pp.95-117. 

Lovelock, C.H. e Yip, G.S. (1996), “Developing Global Strategies for Service Businesses”, 

California Management Review, Vol 38, No. 2, pp. 64-86. 

Lumpkin, G. T., e Dess, G. G. (1996), “Clarifying the entrepreneurial orientation construct 

and linking it to performance”, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1, 

pp. 135-172. 

Macdonald, J. (1994), “Service is Different”, The TQM Magazine, Vol. 6, No. 1, pp. 5-7. 

Majkgard, A. e Sharma D.D. (1998), “Client-Following and Market-Seeking Strategies in 

the Internationalization of Service Firms”, Journal of Business-to-Business 

Marketing, Vol. 4, No. 3, pp. 1-41.  

Maroco, J. (2010), “Análise Estatística com o PASW Statistics”, Editora Report Number. 

O'Farrell, P. N.; Wood, P.A. e Zheng, J. (1998) “Regional influences on foreign market 

development by business service companies: elements of a strategic context 

explanation”, Regional Studies, Vol. 32, No. 1, pp. 31 – 48. 

Patterson, P.G. (2004), “A Study of Perceptions Regarding Service Firms’ Attitudes 

Towards Exporting”, Australasian Marketing Journal, Vol. 12, No. 2, pp.19 – 38. 



58 
 

Peng, M., W. (2001), “The resource-based view and international business” Journal of 

Management, Vol. 27, No. 6, pp. 803-829. 

Quivy, R. e Campenhoudt, L. V. (2003), Manual de Investigação em Ciências Sociais (3ª 

Ed.) Lisboa: Gradiva. 

Ruzzier, M.; Hisrich, R.D. e Antoncic, B. (2006), “SME internationalization research: past, 

present, and future”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 

13, No. 4, pp. 476-497. 

Sacramento, I.; Almeida, V. M. C.; Silva, M. S. M. (2002), “The Internationalization 

Process of Services Firms: A Two-Case Study in Brazil” Latin American Business 

Review, Vol. 3, No.2, pp. 43-64. 

Samiee, S. (1999) "The internationalization of services: trends, obstacles and issues", 

Journal of Services Marketing, Vol. 13, No. 4/5, pp.319 – 336. 

Sasser, W. E.; Olsen, R. P, e Wyckoff, D. D (1978), Management of Service Operations: 

Text. Cases, and Readings, Boston, MA: Allyn & Bacon, 1978. 

Saunders, M.; Lewis P. e Thornhill A. (2007), Research Methods for Business Students, 

Fourth Edition, Essex, Prentice Hall. 

Sichtmann, C. e Selasinsky, V. M., (2010) “Exporting Services Successfully: Antecedents 

and Performance Implications of Customer Relationships”, Journal of International 

Marketing, Vol. 18, No. 1, pp. 86–108. 

Sizoo, S.; Plank, R.; Iskat, W. e Serrie, H. (2005), “The Effect of Intercultural Sensitivity 

on Employee Performance in Cross-Cultural Service Encounters,” Journal of 

Services Marketing, Vol.19, No.4, pp. 245–55. 

Theodosiou, M. e Katsike, E. (2007), “How management control and job-related 

characteristics influence the performance of export sales managers”, Journal of 

Business Research, Vol. 60, No. 11, pp. 1261–1271.  

Wernerfelt, B. A. (1994), “Resource-Based View of the Firm”, Strategic Management 

Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 171-180. 

Wickramasekera, R.G. e Oczkowski, E. (2006), “Stage models re-visited : a measure of the 

stage of internationalisation of a firm” Management International Review, Vol. 46, 

No. 1, pp. 39-55. 



 

59 
 

Winsted, K.F. e Patterson, P.G. (1998), "Internationalization of services: the service 

exporting decision", Journal of Services Marketing, Vol. 12, No. 4, pp. 294 – 311. 

Yin, R.K. (1994), Case study research – Design and methods, 2nd edition, SAGE 

Publications. 

Young, S. (1995), “Export marketing: Conceptual and empirical developments”, European 

Journal of Marketing, Vol. 29, No 8, pp. 7-16. 

Zeithaml, V.; Parasuraman, A. e Berry, L., (1985), “Problems and strategies in services 

marketing”, Journal of Marketing Vol. 2 No. 2, pp. 33-46. 

Zou, S.; Fang, E.,e Zhao, S., (2003), “The effects of export marketing capabilities on 

export performance: An investigation of Chinese exporters”, Journal of 

International Marketing, Vol. 11, No. 4, pp. 32-55. 

 



60 
 

Anexos 

Anexo 1: Questionário 
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Anexo 2: Outputs do SPSS por hipótese de investigação 

Hipótese 1 

 

 

Hipótese 1a 

 

 

 

 

 

Hipótese 1b 
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Hipótese 1c 
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Hipótese 2 
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Hipótese 3 e 3a 

 

 

Hipótese 4 
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Hipótese 5 
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Anexo 3: Matriz de correlação de Pearson 
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Anexo 3: Outputs doSPSS da regressão binária 

Modelo A. (exclui variáveis com correlação elevada, exclui variáveis com p-value (Mann-

Whitney) >0,5, volume de vendas e I&D logaritmizadas) 
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Modelo B. (inclui todas as variáveis sem correlação; variáveis volume de vendas, I&D e nº 

de funcionários  logaritmizadas) 

 

 

 

 


