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resumo 
 
 

Este relatório, versando as estratégias de internacionalização, na perspectiva 
do Grupo Ferpinta, começa por caracterizar a empresa onde o estágio foi 
realizado. No capítulo seguinte caracteriza-se o ambiente internacional, 
nomeadamente, as razões e modalidades existentes, como dinamizador da 
competitividade e desenvolvimento das empresas e analisa-se as teorias e 
instrumentos disponíveis. Faz-se também uma análise dos investimento 
directo em Portugal, Angola e Moçambique, uma vez que são algumas das 
regiões onde a Ferpinta se encontra implantada. Ainda neste capítulo procede-
se à análise do potencial de internacionalização das empresas, em termos de 
atitudes, capacidades, dificuldades e opções, não no sentido de pré-determinar 
as modalidades de internacionalização, mas da clarificação e ordenamento 
dos procedimentos a que a análise estratégica subjacente à decisão deve 
obedecer. Uma estratégia activa de internacionalização deve passar pela 
cooperação e deslocação internacional. 
No capítulo quatro enumeram-se as modalidades de pagamento internacional 
recorrendo a esquemas ilustrativos da forma como funcionam cada uma 
destas formas de pagamento, sendo esta uma decisão fundamental para que o 
processo de internacionalização decorra de forma eficaz. 
Como conclusão, pretende-se demonstrar as diversas formas para que as 
empresas tenham capacidade de se internacionalizarem de forma estratégica. 
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abstract 
 

This report relying on the strategies of internationalization from Ferpinta’s 
Group point of view, starts by characterising the company cohere the training 
course took place. In the following chapter it is characterized the international 
situation, namely, the reasons and modalities existent, as enable of 
competitiveness and development of the companies and it is analysed the 
theories and instruments available. An analysis is also made about direct 
investments in Portugal, Angola e Mozambique, since they are some of the 
regions where Ferpinta is positioned. Still in this chapter is examined the 
potential of internationalization of companies, in terms of attitudes, capacities, 
difficulties and options, not in the sense of predetermine internationalization 
modalities, but in the sense of clarification and planning of procedures to which 
the strategical analyses inherent to the decision must obey. An active strategy 
of internationalization must go through cooperation and international displace. 
In chapter four, international payment practice are enumerated, having 
recourse to illustrative schemes of the way each of these payment practice 
work, this being a crucial decision so as to the process of internationalization 
proceed effectively. In conclusion, it is wanted to demonstrate the different 
ways in order that the companies have the capacity of internationalize 
themselves in a strategical way.  
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1 Introdução 
 

No âmbito do Mestrado de Economia, com especialização em Finanças, do 2º ciclo de 

Bolonha, do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial Mestrado de Economia, 

surge este relatório de estágio, como alternativa à realização de um projecto ou tese onde existe 

apenas uma componente teórica. De facto, a opção por um estágio parece a alternativa mais 

proveitosa e que permite a conclusão do mestrado com uma carga prática bastante importante para 

a consolidação de conhecimentos previamente adquiridos, isto porque aproxima o aluno da 

realidade profissional. O facto de o aluno não ter realizado qualquer tipo de estágio durante a 

licenciatura foi outra razão desta opção. 

O estágio teve duração de seis meses, decorreu entre 5 de Novembro de 2007 e 30 de Abril 

de 2008 e realizou-se na Ferpinta, Indústria de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A. 

Este estágio para além da conclusão do Mestrado, teve como objectivos, aplicar e ampliar 

os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da licenciatura de Economia e das disciplinas do 

mestrado, aprender na prática e com situações reais como se desenvolve um trabalho na área 

financeira de uma empresa e ainda ser um importante contributo para a inserção do aluno no 

mundo do trabalho. 

As motivações para escolha deste tema espelham-se muito nas seguintes vertentes: 

primeiro o aluno considera esta temática bastante actual porque os mercados estão cada vez mais 

globalizados, e desta forma as empresas actuam numa perspectiva de concorrência internacional. 

Para além disto, como a Ferpinta já tem alguma experiência no campo da internacionalização, o 

aluno considerou que seria interessante aliar a parte teórica à prática.   

Com o relatório seguinte pretende-se fazer uma investigação na área das estratégias de 

internacionalização especialmente no caso do Grupo Ferpinta. Procura-se também encontrar 

respostas para as potencialidades e necessidades de internacionalização, formulando opiniões sobre 

o que deverão ser as estratégias activas na internacionalização, num ambiente externo em acelerada 

mutação, proporcionada por uma integração económica crescente.  

O relatório está dividido em 5 capítulos.   

No capítulo 1 faz-se uma introdução onde se explicitam quais as motivações para a 

realização do estágio bem como a duração e o local e onde se faz uma pequena descrição de todos 

os capítulos que compõem este trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a sociedade onde decorreu o estágio, onde se faz um 

enquadramento da empresa quer a nível económico como organizacional finalizando com a 

descrição do departamento onde se realizou o estágio bem como as tarefas desempenhadas.  
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O capítulo 3 consiste numa caracterização do ambiente internacional como dinamizador da 

competitividade e desenvolvimento das empresas. Faz-se uma revisão literária, bem como uma 

análise das razões e da decisão de internacionalização, a problemática da informação, as 

modalidades da internacionalização bem como as teorias e instrumentos. Ainda neste capítulo há 

uma pequena alusão ao Investimento Directo em Portugal, Angola e Moçambique bem como ao 

caso da internacionalização da Ferpinta. 

  No capítulo 4 descreve-se quais as modalidades existentes do pagamento internacional 

com especial destaque para o crédito documentário. Estes dois capítulos, 3 e 4 são fundamentais 

para perceber a envolvente dos pagamentos na internacionalização, contendo noções e 

procedimentos que são essenciais nesta matéria.  

No penúltimo capítulo, 5, faz-se uma pequena análise da evolução das vendas, stocks, 

dívidas de clientes e rentabilidade de duas das empresas da Ferpinta, em Angola e Moçambique no 

sentido de se verificar quais as diferenças e explicação das mesmas. 

Na conclusão, organizam-se algumas ideias sobre a capacidade das empresas se 

internacionalizarem e que essa internacionalização tem de ser encarada em termos estratégicos, de 

forma a assegurar a sua competitividade num mercado global e lhes permitir apropriarem-se dos 

ganhos resultantes da progressão na cadeia de valor dos produtos, através do desenvolvimento e 

controlo das funções de distribuição e comercialização. Neste capítulo, também, se apresentam 

eventuais soluções aos problemas identificados ao longo do relatório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 



 
 

 
 



7 
 

2 Caracterização da empresa 
 

2.1 Dados de Identificação  
 

- Designação Social: FERPINTA, Indústria de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, 

S.A. 

- Fabricação: tubos de aço e outros produtos básicos de ferro e aço 

- Endereço da Empresa: Carregosa, 3730-901 Oliveira de Azeméis. 

- Capital Social: 10 000 000 euros 

- Tel. +351 256 411 400 Fax. +351 256 412 049 

- E-mail:  info@ferpinta.pt 

- Internet:  www.ferpinta.pt 

- Responsável pelo Estagiário na Empresa: Dr. Ricardo Neto, director financeiro das 

empresas de África e auditor interno. Contacto: 256411439, e-mail: 

ricardo.neto@ferpinta.pt 

2.2 Enquadramento 
 

A nível mundial a maioria das empresas siderúrgicas já produzem também os tubos de aço. 

No entanto, a Ferpinta é um exemplo de empresa autónoma que não é siderúrgica mas que produz 

os tubos de aço, ou seja, tem que importar a matéria-prima, que são as bobines de aço, uma vez que 

não há, em Portugal, qualquer indústria extractiva do minério utilizado na produção do aço. Em 

Portugal, existem muito poucas empresas que produzam tubos de aço soldados daí que a Ferpinta, 

S.A. é a principal produtora e distribuidora de tubos em Portugal. Existem algumas empresas 

concorrentes à Ferpinta nomeadamente a Portupesa (situada em Portugal) que é uma delegação 

comercial da empresa espanhola Condesa que actualmente é a maior produtora ibérica e mundial de 

tubos de aço após a compra das fábricas de tubo de aço Arcelor. 

2.3 Missão 
 

O Grupo Ferpinta produz e distribui tubos de aço soldados longitudinalmente e tem como 

missão corresponder às expectativas dos clientes com vista à sua total satisfação e fidelização, num 

quadro de negócios com ética e de objectivos de sustentabilidade. Para isso existe constantemente a 

vontade de desenvolver produtos em função do que os clientes solicitam, investindo-se cada vez 

mais em capital humano e equipamento. 

A Ferpinta também já investiu em diversos sectores como o turismo, equipamentos 

agrícolas e pretende continuar a alargar os seus investimentos.  
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2.4 História da Empresa 
 

A Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A. foi fundada 30 

de Junho de 1972, nessa data designada como Sociedade por Quotas, FERPINTA – Fábrica 

Nacional de Construções Metálicas, Lda. Esta empresa constitui-se na sequência de um conjunto de 

actividades desenvolvidas pelo Sr. Comendador Fernando Pinho Teixeira, nomeadamente na área 

da metalomecânica e mais concretamente uma pequena serralharia.  

A Ferpinta importava toda a sua matéria-prima, os tubos de aço que eram usados para 

produzir mobiliário escolar, instalações para agro-pecuária e estruturas metálicas para a construção 

civil. Em 1975 a Ferpinta alarga a sua produção e passa a produzir os próprios tubos de aço 

aplicando-os na produção dos mesmos ramos referidos com o intuito de responder às necessidades 

do mercado e proteger-se das ameaças concorrenciais. Em 1978 continua a sua expansão alargando 

a família dos Tubos para Canalizações, pretos e galvanizados aumentando, assim, a sua capacidade 

industrial. 

Em 1980, a Ferpinta redefiniu a sua estrutura societária e estabeleceu, de novo, um período 

de crescimento. Alterou-se a designação social da Empresa-Mãe para FERPINTA, Fábrica 

Nacional de Construções Metálicas, de Fernando Pinho Teixeira, Lda.  

Com a crescente capacidade produtiva e com o intuito de obter uma maior competitividade, 

procedeu-se à Aquisição da Imec – Júlio Bastos e Magalhães, Lda. que fornecia tecnologia de 

ponta às restantes associadas, particularmente à Empresa-Mãe.  

Posteriormente constituiu-se a Ferromar, Lda., inicialmente denominada Ferroluta, Lda. 

Esta foi a primeira empresa da rede comercial própria do Grupo, que tinha como objectivo levar o 

produto FERPINTA ao consumidor final com rapidez e qualidade e satisfazer o mercado. É 

actualmente a Sede do Grupo Comercial FERPINTA, a operar em Portugal, Espanha, Angola e 

Moçambique e situa-se em Ovar. 

Em 1982, inaugurou-se o Centro de Serviços de Aços, destinado à produção de perfis de 

aço, chapa perfilada e formatada em dimensões. 

Durante a década de 80, a Ferpinta constituiu diversas empresas destinadas a distribuir os 

seus produtos em todo o território nacional. As empresas constituídas foram as seguintes: 

Ferrominho situada em Braga, Ferroentroncamento situada em Torras Novas e Ferrofunchal em 

Camanha no arquipélago da Madeira (1984); Ferroportimão em Portimão (1987), Ferrotubal na 

Moita (1988), e Ferromangualde em Mangualde (1989).  

Apesar de ter produtos certificados desde 1989 é em 1992 que a Ferpinta é certificada pelo 

IPQ (Instituto Português da Qualidade). 
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A passagem da Ferpinta para sociedade anónima ocorre em 1993, ao mesmo tempo que o 

próprio Grupo Ferpinta é reorganizado, através da constituição de uma empresa holding: a Ferpinta 

SGPS, SA. 

Em 1995 a Ferpinta iniciou o seu processo de internacionalização com a abertura da 

Ferpinta Espanã, S.A., em Madrid devido à "reduzida" dimensão do mercado nacional, devido à 

previsível entrada de produtores espanhóis em Portugal e também porque é um país próximo da sua 

unidade industrial. 

Surge o investimento em áreas distintas como o turismo com a abertura de um hotel situado 

em Ladoeiro – Castelo Branco, o IDANHACAÇA sendo esta a primeira unidade do país com todas 

as condições para a prática do desporto cinegético. 

Ainda neste ano deu-se continuidade ao processo de internacionalização, em Espanha 

inaugurando-se uma agência da Ferpinta España, S.A., em Córdoba, com o intuito de garantir o 

abastecimento do mercado de Andaluzia. 

Em 1997 expande-se o processo de internacionalização agora ao continente africano, com a 

constituição da Ferpinta Angola, Comércio e Indústria, Lda., empresa que produz chapa perfilada e 

distribui tubos de aço complementados com produtos longos. 

Ainda neste período o Grupo Ferpinta alargou a sua área de actividade e procedeu à 

aquisição da maioria do capital social (80%) da empresa Herculano, Alfaias Agrícolas S.A. que é o 

maior produtor europeu de semi-reboques. 

Em 1998 expande-se o processo de internacionalização quer em Espanha quer em África. 

Constituiu-se uma agência da Ferpinta España, S.A. em Santiago de Compostela. Constitui-se uma 

empresa do grupo industrial em Moçambique que tem o intuito de produzir o fabrico de tubos de 

aço e alfaias agrícolas, para os PALOP. Esta empresa está sediada na Beira e denomina-se Ferpinta 

Moçambique-Indústria de Base de Produtos Siderúrgicos de Fernando Pinho Teixeira, S.A.R.L. 

A FERROMOÇAMBIQUE foi constituída, em Maputo, com o objectivo de garantir a 

distribuição da unidade produtora da Beira. 

No ano 2000, com o objectivo de alargar o âmbito das áreas de negócio em termos 

financeiros e estratégicos, o Grupo Ferpinta inaugurou o seu mega empreendimento turístico, o 

hotel de quatro estrelas VILA BALEIRA Paradisus, Resort & SPA, em Porto-Santo na Madeira.  

Actualmente (2007/2008) a construção de uma nova fábrica de produção situada na 

empresa mãe, Ferpinta S.A., está na fase terminal e tem como objectivo alargar a gama 

dimensional de tubo passando de 6 para 12 polegadas de diâmetro e 12 milímetros de espessura. 

Com este investimento (31 806 000 euros) a Ferpinta pode competir com os maiores empresas do 

ramo ao nível europeu e mundial. 
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Além deste investimento, o Grupo Ferpinta está a estudar a construção de um novo hotel, 

em Luanda, de duzentos quartos e quatro estrelas, num investimento que ascende aos 25 milhões de 

euros, no âmbito do crescimento que pretende para área de negócio do turismo.  

A Ferpinta é detida em 90% pela Ferpinta-SGPS, SA., emprega mais de 250 trabalhadores 

e factura anualmente mais de 100.000.000 euros. 

2.5 Organigrama  
 

 O Grupo Ferpinta pode-se considerar uma empresa familiar uma vez que foi fundado pelo 

Sr. Comendador, Fernando Pinho Teixeira, e actualmente é administrado pela família do mesmo. 

Desta forma, o grupo está ainda na 1ª geração, no entanto, existe um forte chamamento de 

profissionais qualificados que nada têm a ver com a família. As participações do capital estão 

distribuídas da seguinte forma: Ferpinta SGPS, SA – 90%, Ferpinta Imobiliária, Lda. – 6,4%, Nuno 

Ribeiro Pires – 0,9%, Fernando Jorge Pino Teixeira – 0,9%, Ana Paula Pinho Teixeira – 0,9% e 

Maria Adélia Pinho Teixeira – 0,9%. 

 No organigrama seguinte pode-se verificar que o conselho de administração se situa no 

nível hierárquico superior e é composto por elementos que representam a maior parte do capital. 

Pode-se constatar que há uma grande centralização da direcção e da gestão na administração. Uma 

vez que a Ferpinta S.A. é uma empresa familiar justifica-se que não existam muitos níveis 

hierárquicos permitindo assim que a comunicação entre departamentos seja mais fácil e 

simultaneamente uma estrutura funcional. Um outro aspecto relevante neste organigrama é o facto 

de existir um departamento de investigação e desenvolvimento dependente da direcção geral e um 

outro de qualidade dependente do concelho de administração o que demonstra que a Ferpinta, S.A. 

está em constante investigação para se adaptar as exigências dos mercados e dos seus clientes. 
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Figura 1: Organigrama da Ferpinta, Indústria de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A. 

 

Fonte: Relatório de contas da Ferpinta S.A. do ano de 2006. 

2.6 Universo Organizacional  
 

O Grupo Ferpinta é presidido pelo Sr. Comendador Fernando Pinho Teixeira e o Conselho 

de Administração é constituído pelos seguintes membros: Sr. Comendador Fernando Teixeira 

Pinho, Sr. Jorge Pinho Teixeira, Sr. Avelino Ribeiro, Dr. Nuno Pires, e Sr. Paulo Lei.   

No esquema seguinte, que consta no Relatório e Contas de 2006 da Ferpinta, pode-se ver 

quais as empresas que pertencem ao Grupo Ferpinta. 

O Grupo Ferpinta é constituído por vários agrupamentos de empresas. A FERPINTA, 

Indústria de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira. S.A. é a sede do grupo e é nesta empresa 

que estou a desenvolver o meu estágio. No entanto, é ainda na sede que se localiza o centro de 

serviços administrativos das empresas de Angola e Moçambique, sendo este especificamente o 

sector onde se desenvolveu o estágio, onde presto serviço de acessoria ao controller financeiro e 

simultaneamente desenvolvo actividades de contabilidade e auditoria interna. O facto de se estar a 

administrar empresas que estão distantes traz alguns problemas uma vez que não é possível ter os 

documentos sempre na nossa posse, o acesso à informação é um processo mais lento e a distância 

também impossibilita um melhor controlo.  
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O Grupo Ferpinta tem vários ramos de actividade a FERPINTA, Indústria de Tubos de Aço 

de Fernando Pinho Teixeira, S.A., a Ferpinta Moçambique, S.A.R.L e todas as empresas da Ferros 

Holding, S.A., são empresas de produção e distribuição de tubos de aço e chapas em vários 

formatos. A SAPAP, S.A.P.A. é uma sociedade de abastecimento e produção agro-pecuária e está 

agregada à Ferpinta Moçambique, S.A.R.L. 

Existe ainda uma empresa pertencente ao Grupo Ferpinta que produz equipamentos 

agrícolas, a HERCULANO, Alfaias Agrícolas, S.A. 

O agrupamento Baleira Sol, S.A. corresponde ao Hotel Vila Baleira de Porto Santo. Este é 

um grupo de empresas ligadas ao turismo, à produção agro-pecuária e à exploração de recursos 

cinegéticos. Ainda neste grupo existe a FERPINCONSTRÓI, Lda. que presta serviços às restantes 

empresas. 

A Ferpinta Imobiliária, S.A. agrega todas as empresas referidas anteriormente que por sua 

vez pertence à Ferpinta S.G.P.S., S.A.  
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Figura 2: Universo empresarial da Ferpinta, Indústria de Tubos de Aço de Fernando Pinho 

Teixeira, S.A. 

 

 

Fonte: Relatório de contas da Ferpinta S.A. do ano de 2006. 
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No mapa seguinte pode-se verificar que as empresas, quer de produção quer de 

distribuição, se situam em Portugal, Espanha e África o que demonstra a grande expansão do 

Grupo Ferpinta. A sede do Grupo Ferpinta situa-se em Carregosa no concelho de Oliveira de 

Azeméis e é uma das maiores empresas do concelho proporcionando um desenvolvimento da 

freguesia e contribuindo em grande parte para o número da população activa do concelho. A 

Ferpinta é membro da Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis (AECOA) e 

ainda da Associação Empresarial para a Inovação (COTEC) e Associação Portuguesa de Tubos e 

Acessórios (APTA). 

 

Figura 3 – Mapa de localização das empresas do Grupo Ferpinta 

 

 

 

Fonte: Relatório de contas da Ferpinta S.A. do ano de 2006. 
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2.7 Alguns dados económicos 

 

Segundo a revista do Público nº 6443 a sede do Grupo Ferpinta, FERPINTA, Indústria de 

Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A. situa-se em na classe 131 das 1000 maiores 

empresas e tem: vendas de 152.477.167 euros, capital próprio de 718 326 65 euros, resultado 

líquido de 20.710.353 euros, rentabilidade do capital próprio de 28,8 %. Estes valores 

correspondem aos do Relatório e Contas de 2006 onde podemos constatar que a empresa tem 285 

trabalhadores dos quais 5 são administradores e um capital social de 10.000.000 de euros. As 

vendas e o resultado líquido de 2005 foram, respectivamente, 130.094.649 e 9.211.801 euros o que 

demonstra o grande progresso da empresa devido essencialmente ao crescimento das vendas no 

mercado ibérico e também nos mercados de Angola e Moçambique. Segundo as perspectivas de 

2008 este aumento considerável continuará.  

 

2.8 Estágio 

2.8.1 Caracterização do departamento 

O Grupo Ferpinta tem várias empresas em África que são administradas por um conjunto 

de pessoas expatriados e simultaneamente por um conjunto de funcionários que coordenam essas 

empresas na sede, a Ferpinta S.A., situada em Vale de Cambra.  

Os trabalhadores expatriados em África realizam actividades essencialmente de facturação, 

de recebimentos e depósitos e alguns pagamentos de despesas que decorrem das compras internas.  

Na empresa mãe situam-se os restantes trabalhadores afectos às empresas de África. Na 

secção de auditoria interna, contabilidade e área financeira, onde me insiro, faz-se o controlo das 

tarefas que são realizadas em África. Para realizar este controlo verifica-se se a facturação está 

conforme as tabelas em vigor, analisa-se se as quantidades facturadas correspondem às saídas 

físicas, constata-se se os recebimentos efectuados foram depositados e analisa-se o tempo que 

decorre entre a data de recebimentos e a data de depósitos. Para além disto faz-se uma avaliação 

documental das despesas que são efectuadas em África. Ainda nesta secção elaboram-se mapas de 

tesouraria onde se analisam as disponibilidades e os compromissos (responsabilidades) e ainda 

ordens de transferência bancária, ordens de compra e venda de divisa para fazer face às 

responsabilidades assumidas com as cartas de crédito à importação e remessas documentarias de 

importação. É também da responsabilidade deste departamento, em conjunto com a administração 

do Grupo Ferpinta, a selecção de recursos humanos, nomeadamente dos trabalhadores que serão 

expatriados em África e simultaneamente os que integrarão esta equipa que trabalha para as 

empresas de África mas na empresa mãe. Nesta área de recursos humanos define-se qual a 

estratégia a utilizar ao nível de selecção e faz-se o processamento dos salários que obriga ao 
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controlo das faltas e das baixas dos funcionários. Ainda neste departamento procede-se às 

diligências a tomar ao nível do embarque das mercadorias, da nomeação dos navios, da definição 

das datas de embarque. Faz-se, também, o acompanhamento do circuito documental nomeadamente 

emite-se o certificado de origem, o de qualidade, o de seguro. São emitidos ainda outros 

documentos tais como: o BL, a factura, a lista de embalagem. Na formalização das encomendas 

faz-se, ainda, um acompanhamento do circuito físico das mercadorias importadas e exportadas, 

mais concretamente, através da informação das datas de embarque das mercadorias (ETD – 

Expected Date of Departure) e das datas de chegada aos destinos (ETA – Expected Date Arrival). 

Existe um departamento de contabilidade das empresas de África, onde também realizei 

algumas actividades do meu estágio, onde se elaboram todos os lançamentos das empresas de 

África. As empresas a que me refiro são a Ferpinta Angola que tem delegações em Cazenga e 

Viana. A delegação de Cazenga vende alfaias agrícolas e a de Viana dedica-se a venda de tubos de 

aço, chapa e ferro. A Ferromoçambique é uma empresa comercial que vende tubos e aço. Ainda em 

Moçambique, mas na cidade da Beira situa-se a Ferpinta Moçambique que produz também tubos 

de aço, chapa e ferro. Uma última empresa sediada em África é a SAPAP que é uma sociedade de 

abastecimento e produção agro-pecuária que se dedica à criação de gado, incluindo um matadouro, 

tem também um talho onde se distribui as carnes produzidas e simultaneamente é uma área onde se 

cultivam cereais e produtos agrícolas que posteriormente são vendidos. O referido departamento de 

contabilidade realiza todos os lançamentos contabilísticos das referidas empresas de África, elabora 

as demonstrações financeiras, os impostos, analisa os rácios e faz uma avaliação financeira das 

referidas demonstrações.  

Existe uma outra secção onde se analisam as necessidades de mercados e outros bens e 

serviços, procede-se à formalização, das compras das mercadorias onde está subjacente o estudo 

comparativo de preços de compra onde se questiona aos fornecedores quais são as melhores ofertas 

de compra. 

 

2.8.2 Tarefas desempenhadas 

Foram várias as tarefas realizadas durante o estágio na Ferpinta. As tarefas eram divididas 

em diárias, semanais, quinzenais e mensais. Diariamente o estagiário consultava os saldos e 

elaborava um mapa de saldos bancários, de forma a saber qual o fundo de maneio para pagamentos, 

compras de moeda e outras operações bancárias necessárias. Durante a manhã realizava todas as 

ordens de transferência solicitadas e simultaneamente verificava se as mesmas enviadas ao banco 

tinham sido devidamente debitadas e se as comissões cobradas estavam conforme o preçário. Ainda 

da parte da manhã verificava se os recibos emitidos pelos nossos colegas em África estavam de 

acordo com os valores depositados. Da parte da tarde prestava alguma assistência na contabilidade, 
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nomeadamente nos lançamentos contabilísticos, conciliações bancárias, entre outras actividades. 

Semanalmente, para além das tarefas diárias, fazia um controlo entre as facturas efectuadas e os 

recibos emitidos. Quinzenalmente era necessário apurar-se as responsabilidades, por empresa, de 

forma aprovisionar-se as contas e termos um melhor controlo de todas as nossas obrigações. Neste 

mapa de responsabilidades detectava-se o valor em dívida a fornecedores e as respectivas taxas de 

desalfandegamento. E por fim mensalmente, eram realizados todos os cálculos dos vencimentos 

dos funcionários expatriados, as respectivas ordens de transferência, bem como o pagamento do 

INSS, do IRPS, e depois de todos os lançamentos contabilísticos elaborava-se um mapa de gestão 

para apoio as tomadas de decisão por parte da administração. 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 3 
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3 Internacionalização 

3.1 Conceito de Internacionalização  

 
Para uma melhor compreensão deste relatório é necessário definir o que é a 

internacionalização. Existem várias definições que, se complementam, não existindo uma única 

maneira de definir este conceito.  

“A internacionalização é uma estratégia utilizada por muitas empresas para fazer frente aos 

seus concorrentes internacionais e melhorar a sua competitividade nos seus mercados domésticos”. 

(Kraus, 2000)  

“É um processo crescente e contínuo em que a empresa envolve as suas operações com os 

países fora da sua base de origem”. (Goulart, Arruda e Brasil, 1994)  

“A internacionalização de uma empresa consiste na extensão das suas estratégias de 

produtos-mercados e de integração vertical para outros países, de que resulta uma replicação total 

ou parcial da sua cadeia operacional”. (Freire, 1997) 

“Internacionalização de uma economia é o conjunto de todas as relações, que afectam a 

esfera económica, estabelecidas entre uma nação e todas as outras. Esta definição implica a 

separabilidade dos mercados geográficos nacionais. Neste sentido, a internacionalização pressupõe 

a manutenção de alguma reserva de domínio específico de uma nação, de forma que ela, por sua 

iniciativa, o possa trocar, vender, disponibilizar, ou não, face a outras nações.” (Silva, 1999)  

Com a internacionalização as empresas podem estar presentes em diferentes países através 

da transferência de capital e movimentação de factores de produção, comercializando os seus 

produtos noutros países ou desenvolvendo projectos em cooperação com parceiros estrangeiros. Ou 

seja, a internacionalização está presente quando se verificam fluxos de trocas de matérias-primas, 

produtos acabados e semi-acabados, dinheiro ou até mesmo pessoas ou ideias. 

“Na internacionalização há que tomar uma decisão estratégica que consiste na identificação 

dos produtos a colocar nos mercados internacionais, os mercados a atingir e os modos de acesso e 

de presença mais adequados”. (Maçães; Dias, 2001) 

“A internacionalização é um movimento das operações da empresa ao mundo exterior no e 

simultaneamente um processo quer de comercialização quer da sua própria produção em territórios 

além fronteiras”. (Buckley, Ghauri, 2004)  

Para além dos objectivos referidos nas anteriores definições a internacionalização também 

se realiza com o intuito de obter benefícios fiscais, adquirir novas tecnologias que não existem nos 

países de origem, reduzir o custo de mão-de-obra e fortalecer a sua marca.  

O processo de internacionalização é utilizado quer por pequenas e médias empresas como 

grandes empresas, no entanto as formas de internacionalização diferem de empresa para empresa. 

Inicialmente começa-se por exportar os bens ou serviços ou seja, a empresa é orientada para o 
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mercado doméstico exportando periodicamente. Numa segunda fase é possível abrir uma delegação 

no país estrangeiro para se poder beneficiar das vantagens comparativas desse país. Aqui pode-se 

construir novas fábricas ou proceder à compra de uma unidade produtiva já implementada nesse 

país. Nesta fase a empresa já exporta para um pequeno número de mercados externos. 

Posteriormente a empresa começa a recorrer a capitais externos para se expandir 

internacionalmente. Por fim quando a empresa já não distingue o mercado doméstico do 

internacional já se pode considerar como uma multinacional e é neste momento que se faz uma 

avaliação dos países de forma a escolheram os mais favoráveis para se poderem internacionalizar.  

O processo de internacionalização de qualquer empresa deve incidir sobre a análise de 

algumas perguntas chave. Deve-se decidir onde se vai internacionalizar e para esta decisão deve-se 

analisar alguns parâmetros como: a proximidade geográfica e cultural, aspectos políticos, dimensão 

dos mercados, risco cambial.  

Quanto à questão de como se internacionalizar deve-se analisar qual a melhor forma de 

operação e como opções existe: a subcontratação, a exportação, filiais comerciais, filiais 

produtivas, contrato Licença e contrato Franchising. 

 É também necessário saber o que internacionalizar e para isso é necessário decidir quais os 

produtos: bens, serviços, know-how e as actividades de cadeia de valor: operações, logística, 

marketing e venda, I&D. Neste processo é necessário ter-se também uma estrutura organizacional, 

capacidade de gerir relações cooperativas internacionais, ter em conta alguns aspectos financeiros e 

competências internas como: a experiência, recursos humanos, capacidades acumuladas, nível 

tecnológico, entre outros.   

No entanto a opção de se internacionalizar ou não, é uma decisão da empresa, mas no 

contexto actual, quase todas as empresas que tenham capacidade para se internacionalizar, estão a 

optar por esta via uma vez que é uma forma de se defender da concorrência, aumentarem a sua 

capacidade produtiva e aumentar a sua competitividade.  

 
3.2. História da Internacionalização 

 

Portugal é um país que em termos económicos atravessou a primeira metade do século XX 

à margem do processo de internacionalização. Até aqui não existiam muitas multinacionais e as 

que existiam advinham do investimento de algumas empresas americanas como a Nestlé a Lego a 

General Electric. A primeira empresa multinacional com sede em Portugal foi a Corticeira 

Amorim. 

Os grandes instrumentos de apoio ao crescimento eram a protecção da concorrência através 

da lei do condicionamento industrial, das barreiras alfandegárias, da criação de uma economia 
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virada para si própria, com uma relação muito especial com alguns espaços privilegiados de 

comércio, como as colónias. 

A integração económica de Portugal com o resto do mundo, restringia-se ao comércio 

externo e o grau de abertura sempre foi muito inferior ao de outras pequenas economias como por 

exemplo a belga. (Esperança, 2001)  

A transformação começa quando Portugal aderiu à EFTA sendo este o primeiro passo para 

a abertura dos mercados externos, registando-se ao longo dos anos sessenta vários avanços que 

culminam em 1986 com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. 

“O processo de integração europeia, nomeadamente a construção do Mercado Único e os 

avanços no sentido da União Económica e Monetária, veio subverter a distinção tradicional entre 

mercado interno e mercado externo. O mercado português deixou de estar protegido e a competição 

agudizou-se os concorrentes estrangeiros já não estando do outro lado da fronteira mas sim à saída 

da nossa fábrica. A pressão da concorrência é intensificada também em resultado da influência de 

outros factores como: o movimento da globalização; o acordo de Marraquexe estabelecendo um 

quadro mais liberal para o comércio internacional e a criação da Organização Mundial do 

Comércio; e a transição dos países da Europa Central de Leste para a economia de Mercado.” 

(Simões, 1997)  

No final dos anos 80 e começo dos 90 as empresas portuguesas começaram a pensar nos 

factores dinâmicos de competitividade, tendendo a abandonar as produções de baixa gama, mas 

privilegiaram ainda as estratégias de produção com racionalização da organização nas suas 

unidades produtivas. 

Houve algum progresso no IDE após a adesão à União Europeia principalmente na década 

de 90 sendo este um factor de grande relevância na internacionalização de Portugal. Entre 1990 e 

1995 o IDPE cresceu a um elevado ritmo: o IDPE passa de 517 para 2834 milhões de dólares o que 

corresponde a uma expansão de 548% contra 134% para o IDE à entrada e 162 % para o IDE 

mundial. (Esperança, 2001)  

Nos últimos anos o grau de internacionalização das empresas portuguesas tem vindo a 

aumentar muito. Esta situação deve-se em parte às associações empresariais (AIP - Associação 

Industrial Portuguesa, ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, CIP – Confederação 

da Indústria Portuguesa) as associações de cooperação económica com os PALOP (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa), câmaras de comércio, etc. 

O investimento português no estrangeiro atingiu máximos históricos a partir dos anos 80. 

Como Portugal estava integrado na União Europeia era normal que o processo de 

internacionalização se dirigisse mais para a zona económica, no entanto, o crescimento da 

internacionalização das empresas portuguesas tem sido muito diversificado: desde a Europa de 
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Leste onde alguns grupos financeiros e de distribuição alimentar estiveram sempre muito atentos às 

privatizações e não só; na América Latina onde os bancos e as empresas de telecomunicações e 

energia fizeram investimentos gigantes nos últimos anos; em África (principalmente nos países de 

língua portuguesa), onde apesar das guerras as empresas de construção civil têm-se expandido 

muito e nos Estados Unidos e União Europeia onde as empresas mais competitivas (softwares, 

calçado, moldes, embalagens e algumas indústrias de ponta) tem-se estabelecido através de 

escritórios de representação ou filiais. 

O processo de internacionalização das empresas é recente mas mostra que as empresas 

portuguesas têm-se instalado por diversos locais e este processo continua em grande expansão 

estando as empresas atentas à possibilidade de se expandirem para outros mercados.  

 
3.3. A decisão de internacionalizar 

 
3.3.1. Para onde internacionalizar? 

 
Sendo a internacionalização de uma empresa uma extensão das suas estratégias de 

produtos-mercados e de integração vertical para outros países então o processo de 

internacionalização envolverá duas decisões críticas: para onde internacionalizar e como 

internacionalizar.  

A escolha de para onde internacionalizar consiste na escolha dos mercados estrangeiros 

para onde a empresa vai exportar os seus bens ou produtos. Esta decisão é importante no sentido 

que se devem escolher os países que proporcionam uma maior maximização a longo prazo da 

competitividade quer no mercado doméstico quer no estrangeiro e a longo prazo.  

A empresa só decide agir quando surge algo no mercado internacional que lhes inspire 

confiança, ou seja, só quando a empresa tem excesso de produção e necessita de vender os seus 

produtos noutros mercados ou quando o exportador doméstico, o importador doméstico ou o 

governo solicitem à empresa vender para o exterior. (Kotler, 1996)  

“Antes de se internacionalizar a empresa tem que ponderar três grupos de factores 

importantes como (Freire, 1997): a dimensão do mercado, a taxa de crescimento dos rendimentos, 

as redes de distribuição, o nível de preços, os hábitos de consumo, entre outros; factores 

operacionais como: regulamentação legal, possibilidade de repatriação de fundos, transferência de 

práticas de gestão, burocracia, custo e disponibilidade de recursos locais, barreiras à importação, 

etc. e factores de risco: risco cambial, risco político, risco competitivo, entre outros.” 

A decisão de para onde internacionalizar deve ter em conta a atractivamente do país e a 

força competitiva desse mesmo país. A matriz da atractividade-competitividade internacional 

combina a atractivadade do mercado com a posição competitiva da empresa nesse país e segundo 
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Freire (1997) esta matriz evidência a modalidade de Internacionalização a adoptar perante a 

atractividade e competitividade do país destino: 

 

Tabela 1: Matriz da atractividade/competitividade internacional 

Reduzida Média Elevada

Elevada Desisnvestimento/Joint Venture Crescimento via investimento directo Crescimento via investimento directo

Média Desisnvestimento/Transacções/Projectos Investimento selectivo/Projectos/Transacções Crescimento via investimento directo

Reduzida Desisnvestimento/Transacções Desisvestimento/Transacções Investimento selectivo/Projectos/Transacções

Força competitiva no país

Atractividade 
do país

 

Fonte: Freire, Adriano, 1997, p. 343, adaptado de Daniels, John D. E Radebaught, Lee H. 

(1986) International Business: Environments and Operations, 4ª edição, Reading, Massachusetts: 

Addison-Wesley Publishing Company, p. 558. 

 

Com esta matriz pode-se verificar que quanto mais forte for aquela relação mais ampla 

deve ser a cadeia operacional e maior o grau de internacionalização das actividades porque assim a 

empresa terá condições para explorar as suas competências e assim gerar uma vantagem 

competitiva sobre os concorrentes desse país. 

Contudo, este modelo não tem em consideração as inter-relações estratégicas entre 

mercados, típicas de uma actuação local, multinacional ou global. Nos dois primeiros casos os 

mercados geográficos são geridos de forma independente logo as decisões estratégicas tomadas não 

influenciam os restantes mercados da empresa. Já numa actuação global a gestão de cada mercado 

não depende das actividades realizadas nos outros países podendo proporcionar uma vantagem 

competitiva na empresa, logo neste caso a matriz referenciada pode não fazer sentido devido à 

interdependência.  

Ainda relacionado com a decisão de para onde as empresas se devem internacionalizar 

podemos considerar que os países da tríade (Estados Unidos da América, Japão e União Europeia) 

são mercados muitos importantes devido a nesses mercados existirem consumidores exigentes, 

concorrentes mais fortes e devido à influência que estes países exercem nas regiões adjacentes. 

Assim é importante que as empresas se internacionalizem para estes países pois são mercados 

muitos competitivos exigindo às empresas que constantemente reforcem as suas competências para 

poderem competir com as empresas já instaladas e terem sucesso no país onde se instalaram. Mas 

as empresas não devem só internacionalizar-se para os países da tríade, ou seja, cada empresa deve 

estudar antecipadamente qual o melhor país para se internacionalizar pois muitas empresas não tem 

estrutura para enfrentar estes mercados pois estes são muito exigentes e se as empresas optarem por 

se internacionalizar para países em desenvolvimento as exigências não são tão grandes tendo 

possivelmente maiores oportunidades de competitividade nesses países.  
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Por fim Segundo Freire (1997), “as empresas têm de identificar claramente em que 

mercados estratégicos da tríade a competitividade global é mais elevada para se posicionarem 

atempadamente e recolherem os frutos da aprendizagem de novas metodologias de gestão, dom 

desenvolvimento de tecnologias e produtos inovadores e da identificação de necessidades 

emergentes nos clientes.   

 
3.3.2. Como internacionalizar? 

 

Relativamente à decisão de como internacionalizar a empresa tem de se decidir sobre a 

forma como irá estabelecer as suas actividades nos mercados dos países seleccionados.  

Estas decisões devem ser tomadas pela direcção da empresa e cuidadosamente reflectidas. 

Por isso a decisão deverá ocorrer apenas depois de ter sido feita uma análise detalhada e uma pré-

selecção das opções, no âmbito da definição dos objectivos empresariais a nível internacional. 

Existem vários factores a ter em consideração no momento da empresa decidir como 

internacionalizar, a seguir citados. 

Segundo Camino & Cazorla (1998) a internacionalização das empresas deve ser um 

processo de aprendizagem em que a empresa investe recursos gradualmente e adquire 

conhecimentos sobre determinado mercado internacional de forma incremental. Desta forma as 

empresas entram no mercado internacional de forma gradual e sequencial. Deve existir uma cadeia 

de estabelecimento que passe sequencialmente por actividades de exportação irregulares, 

actividades de exportação por meio de representantes, escritórios de vendas e produção local. No 

entanto, nem todas as empresas passam por todos estes passos pois as que têm muitos recursos não 

tem necessidade de passar pelos passos iniciais.  

Segundo Johanson & Wiedersheim (1975) é necessário também que exista uma distância 

psíquica ou seja, antes de as empresas se internacionalizarem, é necessário verificar quais as 

diferenças de valores, práticas e educação dos dois países para que não façam maus investimentos. 

As empresas devem começar por se internacionalizar para países culturalmente próximos. Se a 

empresa se internacionalizar para esses países pode diminuir o seu grau de incerteza e risco e pode 

conhecer as características do mercado alvo e como internacionalizar as suas actividades nesse 

país. Posteriormente com a experiência adquirida pode começar o seu processo de 

internacionalização para países com características distintas. Estas características demonstram que 

a internacionalização deve ser um processo contínuo tal como o modelo de estádios defendido pela 

escola de Upssala, pelos autores Johanson e Wiedersheim em 1975 e Johansan e Vahlne em 

1977,1990. (Pereira, Fernandes & Diz, 2008) 

Para Kotabe & Helsen (1998) o processo de internacionalização deve definir 

concretamente algumas estratégias tais como: o mercado e o produto alvo, os objectivos do 
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mercado-alvo, as estratégias de entrada nos novos mercados, a hora de entrar, o plano de marketing 

mix e o sistema de controlo que se deve utilizar para monitorar a performance dos novos mercados.  

Na escolha do mercado alvo depois de se ter seleccionado o produto existem vários 

mercados possíveis. A empresa analisa dados demográficos, sócio-económicos e geográficos dos 

mercados e selecciona aquela que proporciona melhores oportunidades.   

Quanto à escolha da melhor estratégia de entrada deve-se ter em conta quer critérios 

internos quer externos. Os critérios externos são relativos ao meio ambiente, ou seja, deve-se 

analisar o tamanho do mercado e o seu crescimento. Um outro factor importante é o estágio de 

desenvolvimento económico, ou seja, se o país ainda se encontra num nível de subsistência ou se já 

é uma economia industrializada. Como factores determinantes na escolha de estratégia de entrada 

existe ainda a renda per capita da população e o tamanho do mercado.  

Um outro factor a ter em conta é o risco, pois se um país se encontra em guerra, se tem 

antecedentes de terrorismo ou problemas étnicos, não é atractivo para uma empresa se instalar. As 

oscilações económicas e as mudanças de câmbio são factores importantes quando se está a escolher 

o país para o processo de internacionalização. Desta forma, na decisão de como internacionalizar 

deve-se ter presente a seguinte questão: os riscos económicos e políticos do país alvo excluem 

estratégias de implementação avançadas, em especial as de elevada entrada de capital? 

A competição do mercado é um factor determinante quando se está a escolher a estratégia 

de entrada assim como outros factores como: os sistemas de distribuição presentes no país, as infra-

estruturas, o sistema de comunicação, entre outros.  

Até aqui são referidos critérios externos. Quanto aos critérios internos, segundo Kotabe & 

Helsen (1998), temos os objectivos da organização que são importantes para a escolha de uma 

estratégia de entrada num novo mercado. Um outro factor interno é a necessidade de controlo que a 

maioria das empresas gostaria de possuir sobre as suas operações internacionais incluindo sobre 

cada elemento do marketing mix. Ainda como factores internos existem os recursos, bens e 

capacidades. Se a empresa não dispõe destes factores as estratégias escolhidas serão aquelas que 

menos obrigam a comprometimento. A flexibilidade é um factor interno importante para a empresa 

lidar com as mudanças sócio-culturais. 

Segundo Mazzola (2005) existem factores importantes na decisão de como se 

internacionalizar. Esses factores são: a evolução tecnológica, a proximidade dos clientes, a 

superação de barreiras proteccionistas, explorar vantagens competitivas no país de origem, explorar 

oportunidades específicas de um negócio, aumentar o ciclo de vida de produtos, antecipar-se a 

práticas de concorrência, aproximar-se das fontes de recursos financeiros, mão-de-obra e matérias-

primas mais abundantes e baratas. Deve-se ainda ter em conta que tipo de formas de 

implementação a legislação do país alvo permite e em que condições. 
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Este autor considera ainda que é principalmente através do seu factor humano que a 

empresa desenvolve capacidades, competências e vantagens que lhe permitem enfrentar o mercado. 

Desta forma a empresa tem que se renovar constantemente, o que lhe pode permitir estar à frente 

dos demais concorrentes.  

Com esta análise pode-se concluir que o facto de uma empresa se internacionalizar não 

quer dizer que seja uma multinacional pois são muito poucas as pequenas empresas com negócios 

fora do mercado doméstico que começam como multinacionais e o mais comum é as empresas 

passarem por vários estágios no seu processo de internacionalização. 

 

3.4. Razões para a internacionalização 
 

Actualmente a internacionalização é considerada como uma condição necessária para as 

empresas reforçarem a sua posição competitiva no mercado. No entanto, a internacionalização não 

pode ser encarada como uma medida universal a adoptar por toda e qualquer empresa. A decisão 

deverá sempre passar pela análise de um conjunto de factores envolvendo a avaliação de diferentes 

opções em diferentes momentos.  

Segundo (Simões, 1997) existem cinco grandes tipos de motivações para a empresa querer 

actuar no exterior: penetração em mercados externos, acesso a recursos produtivos (tirar partido de 

salários e matérias primas mais baratos), manutenção ou reforço de redes de relações, resposta a 

movimentos correntes e acesso a competências.  

No entanto, o processo de internacionalização pode também resultar de motivações 

endógenas como: a necessidade de crescimento da empresa, a exploração de competências 

tecnológicas, comerciais e organizacionais próprias, o aproveitamento da capacidade produtiva 

disponível, a obtenção de economias de escala e a diversificação dos riscos sendo a principal 

motivação de internacionalização a penetração em mercados externos, isto por várias razões: 

devido a uma viabilidade positiva do mercado externo; a anteriores operações de exportação; 

saturação do mercado local onde a empresa já em um poder; pela proximidade geográfica; por 

iniciativa de um interessado externo ou ainda prevenção contra a concorrência.  

Daniells & Radebaugh (1997) identificam quatro razões principais para a 

internacionalização: o aumento das vendas através do aumento do volume das mesmas, aumento 

das fontes de suprimentos visando a redução de custos, variação de clientes e fornecedores 

evitando, assim, a vulnerabilidade das empresas a estes, e a minimização do risco competitivo 

através da prevenção aos movimentos internacionais dos concorrentes para evitar que estes tirem 

partido de efeitos positivos da expansão internacional. Outros factores aliados a estes são: o avanço 

tecnológico, quedas de barreiras alfandegárias, aumento da concorrência global, etc.  
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Estes autores defendem ainda que as decisões de expansão são tomadas com base em 

oportunidades e riscos percebidos. As oportunidades relacionam-se com o tamanho, as facilidades 

de adaptação, as compatibilidades da operação com o novo mercado, a redução de custos e a 

disponibilidade de recursos. Já os riscos decorrem de incertezas e instabilidades económicas, 

políticas e sociais e ao nível de competitividade do país em questão.  

Podemos classificar, a procura de novos mercados, o assegurar matérias-primas e o acesso 

a factores de produção mais baratos e /ou subsídios locais como motivações tradicionais. Existe 

uma ligação à teoria do ciclo de vida do produto Vernon pois uma inovação num país leva, 

inicialmente à produção local acompanhada de exportação; a estandardização de processos e a 

estabilização da tecnologia vai permitir a implantação industrial no estrangeiro, ganhando 

economias de escala e diluindo os custos iniciais de I&D. Finalmente, a entrada de concorrentes e a 

concorrência via preço leva à deslocalização para regiões com menores custos de factores. 

As novas motivações são: o aumento das economias de escala, o aumento dos custos de 

I&D e o encurtamento do ciclo de vida dos produtos. Como motivações secundárias que podem ser 

consideradas como benefícios da internacionalização são: a busca de conhecimentos e 

aprendizagem e o posicionamento competitivo resultante de operar em vários mercados.  

Um outro ponto importante são os incentivos uma vez que a empresa quando 

internacionaliza as suas actividades, fá-lo como resposta a um incentivo recebido. Assim alguns 

dos incentivos à internacionalização são (Bradley, 1991) as perspectivas de crescimento do 

mercado interno são inferiores ao potencial de crescimento da empresa, a redução da dependência 

do mercado doméstico principalmente se este estiver em declínio, o aproveitamento das economias 

de escala, a disponibilidade de produtos, cuja atractividade para o mercado doméstico pode estar a 

esgotar, explorar competências únicas da empresa e enfrentar competidores domésticos entrantes 

em mercados externos.  

A abertura do mercado, ainda que com eventuais efeitos negativos a curto prazo, pode 

trazer novas oportunidades com possíveis acréscimos de riqueza global e do bem-estar das 

populações. Desta forma os próprios governos têm incentivado as empresas a internacionalizarem-

se, no sentido de estas aumentarem a sua competitividade em termos globais. É o que acontece em 

Portugal com os incentivos por parte do ICEP, visando fomentar as trocas comerciais, reposicionar 

os produtos portugueses, incrementar o investimento estrangeiro em Portugal e promover o país 

como destino turístico.  

Como se pode verificar existem várias razões que levam as empresas a 

internacionalizarem-se, no entanto, algumas atitudes são mais pró-activas enquanto outras são mais 

reactivas como podemos analisar na seguinte figura: 
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Figura 4: Motivações para a internacionalização 

 

 

 
Fonte: Brito, C. M.; Lorga, S. (1999) “Marketing Internacional”, Sociedade Portuguesa de 

Inovação, Principia. 
 

  
Um outro aspecto importante tomado em consideração por Freire (1997) é os factores de 

análise para a escolha das modalidades de internacionalização. 

A empresa deve procurar restringir o seu leque de opções de internacionalização, tendo em 

vista identificar as vantagens e desvantagens de cada uma delas, em função da análise dos seguintes 

factores: Recursos – a quantidade e capacidade de recursos humanos, a disponibilidade de recursos 

financeiros e o nível dos recursos organizacionais da empresa afectam, naturalmente a opção de 

entrada em mercados externos; Experiência: o historial passado de internacionalização, o peso dos 

mercados externos nas vendas da empresa e o próprio desempenho da empresa no estrangeiro 

influenciam a sua opção de internacionalização; Produtos: a dimensão, natureza e especificidade 

dos produtos, o seu nível tecnológico e a intensidade do investimento requerido pelo investimento 

directo contribuem também para influenciar a decisão de internacionalização da empresa; Custo: o 

custo de penetração nos mercados externos nomeadamente, de adaptação do produto e da 

comunicação aos gostos locais, a competitividade dos produtos no estrangeiro e a dimensão 

requerida para alcançar economias de escala, também devem ser tomados em consideração na 

escolha da modalidade da internacionalização e por fim barreiras legais: restrições sectoriais ao 

investimento, níveis distintos de tarifas alfandegárias e especificações especiais para a 
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comercialização local podem inviabilizar ou favorecer a adopção de algumas formas de 

internacionalização.  

 
3.5. Modalidades da Internacionalização 

 
Segundo Freire (1997) existem diversas modalidades de internacionalização de uma 

empresa que podem ser agrupadas em três categorias distintas, de acordo com as suas 

características:  

- Transacções – comércio de mercadorias, serviços, patentes e marcas da empresa a 

entidades estrangeiras, restringindo a internacionalização à transposição da matriz de produtos / 

mercados para os mercados externos. Inclui as exportações e o licenciamento.  

- Investimento Directo – instalação de operações que podem ser realizadas na totalidade 

ou em parte nos mercados externos, processo que requer a transferência das suas próprias práticas 

de integração vertical. O investimento directo corresponde a um salto directo à exportação directa 

onde tem de existir um controlo da actuação nos mercado externos envolvendo recursos próprios, 

uma conhecimento das condições competitivas locais e onde de assumem riscos. No entanto, este 

processo permite reduzir as barreiras da relação da empresa com o exterior. Inclui a criação de 

joint-ventures e subsidiárias. 

O investimento directo estrangeiro (IDE) consiste na posse e no controle de activos no 

exterior e distingue-se do investimento de carteira (portfolio investment) cujo objectivo se resume a 

obter um ganho dessas participações, frequentemente obrigações públicas ou privadas.  

 Krugman & Obstfeld (1999) consideram que o IDE são os fluxos de capital pelos quais 

uma empresa, cria num determinado país ou expande uma filial noutro. O que distingue o IDE é 

que este envolve não só uma transferência de recursos, mas também a aquisição do controlo. Isto é, 

a filial não tem apenas a obrigação financeira com a empresa matriz, ou seja, ela é parte da mesma 

estrutura organizacional.  

Segundo Júnior (1997) o IDE corresponde a operações produtivas num outro país por parte 

de uma empresa onde se verifica transferência de tecnologia, habilidades de gerência, processos de 

produção, conhecimentos de marketing e outros recursos. 

Quanto aos tipos de investimento no exterior (Salvatore, 2007) existem dois tipos 

importantes: os investimentos em carteiras de títulos e os investimentos directos. Os investimentos 

em carteira, por exemplo, a aquisição de títulos, são activos puramente financeiros e são realizados 

principalmente por meio de bancos e fundos de investimentos. Os investimentos directos 

correspondem a investimentos reais em fábricas, bens de capital, terras e activos nos quais tanto o 

capital quanto a administração estão envolvidos e o investidor detém o controlo sobre a utilização 
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do capital investido. Os investimentos directos internacionais são usualmente realizados por 

corporações multinacionais.   

Os motivos básicos para investimentos internacionais em carteiras de títulos são a 

maximização dos rendimentos (os residentes de um determinado país adquirem títulos de um outro 

país, caso os retornos sobre os títulos sejam mais elevados neste outro país) e a diversificação do 

risco. Os motivos para os investimentos directos são os mesmos mas requerem explicações 

adicionais: explorar no exterior algum conhecimento exclusivo relacionado à produção ou 

capacidade de gerência (integração horizontal); obter o controlo de uma fonte estrangeira de uma 

determinada matéria-prima necessária ou de um mercado de vendas exterior (integração vertical); 

evitar as tarifas de importação e outras restrições comerciais e/ou obter vantagens a partir de 

subsídios à produção; entrar num mercado estrangeiro e compartilhar dos seus lucros; adquirir uma 

empresa estrangeira no intuito de evitar uma concorrência futura e por vezes, obter financiamentos. 

- Projecto – investimento internacional da empresa em projectos específicos e limitados no 

tempo, que pode incluir as modalidades anteriores de transacção e investimento directo pontual no 

estrangeiro. Inclui a participação em projectos chave-na-mão e projectos BOT (Build-Operate-

Transfer), construir-operar-transferir e contratos de gestão. 

 

 
 
3.5.1 Transacções  
 
3.5.1.1 Exportações 
 
 A internacionalização de uma empresa via transacções pode assumir as seguintes formas: 

(Freire, 1997) 

- Exportação spot: venda esporádica de produtos nos mercados externos por empresas cuja 

actividade internacional é muito escassa.  

- Exportação a médio e longo prazo dá-se quando se vende regularmente produtos ou 

serviços aos clientes externos. 

- Exportação via agentes ou distribuidores: recurso a entidades locais para assegurar a 

comercialização dos produtos da empresa nos respectivos mercados. 

Segundo alguns autores (Alonso, 1994) a exportação pode ser de quatro tipos: 

- Ocasional: se acontece como resposta a ordens de compra não solicitadas; 

- Exploratória : geralmente iniciada através de vias de comercialização alheias à empresa, 

por exemplo, através da participação em feiras; 
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- Sistemática: mantendo vias de penetração alheias; 

- Através do estabelecimento de redes próprias ou de filiais de vendas; 

Simões (1997) considera outra classificação para as exportações a seguir referidas. 

Uma distinção importante é a exportação indirecta face à exportação directa. A exportação 

indirecta ocorre quando a empresa fabricante do produto não é a responsável directa pela 

actividade de exportação. Esta é efectuada através de um intermediário, uma empresa de 

exportação, por exemplo, situada no mercado de origem da empresa. Como vantagens a exportação 

indirecta oferece uma maior simplicidade uma vez que proporciona um contacto rápido da empresa 

com o mercado externo, poucos riscos são envolvidos, os custos de arranque são reduzidos e há um 

aproveitamento do conhecimento do intermediário. Porém, também apresenta algumas 

desvantagens como: uma vez que o comprometimento da empresa é baixo há uma falta de controlo 

sobre a comercialização dos produtos no mercado externo uma vez que também há um 

desconhecimento do mercado real, há uma dependência face ao intermediário, uma compressão da 

margem de lucro e um condicionamento do crescimento aliado à dificuldade de diferenciação dos 

produtos. 

A exportação directa ocorre quando a empresa estabelece o seu próprio departamento de 

exportação e vende os seus produtos através de um intermediário, situado no mercado externo. Por 

um lado, a exportação directa traz como vantagens um maior controlo sobre o plano de marketing 

internacional, há um contacto mais directo com os mercados-alvo, facilitando a aquisição de 

informação e proporciona uma maior margem para diferenciação e adaptação dos produtos, 

incluindo a utilização de marca própria. Por outro lado, relativamente às desvantagens, existe um 

maior risco e exigência em recursos humanos, financeiros e trâmites jurídico-legais face à 

exportação indirecta, há maiores necessidades de informação e conhecimento do mercado, existem 

filtros na relação com os clientes finais, há uma exposição a comportamentos oportunísticos dos 

intermediários locais e existem custos de transição para outras formas de abastecimento do 

mercado. 

Um outro tipo de exportação é a própria onde não existem intermediários na relação entre 

o fabricante e o cliente final. É aquele que se encarrega da promoção comercial, da angariação dos 

clientes e da distribuição dos produtos. Este tipo de exportação está mais direccionado para os bens 

industriais (intermediários e sobretudo bens de equipamento) e exige conhecimento do mercado e 

capacidade de estabelecer relações directas com os clientes finais.  
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Existe ainda a exportação cooperativa que ocorre quando uma empresa exportadora 

utiliza a rede de canais de distribuição de outra empresa local ou estrangeira, para vender os seus 

produtos no mercado externo.  

3.5.1.2 Licenciamento 

A internacionalização de uma empresa via transacções pode assumir a forma de 

licenciamento que segundo Freire (1997) corresponde à atribuição de permissão para uso de 

tecnologias ou da marca da empresa em mercados estrangeiros por entidades externas, a troco de 

uma remuneração.  

O licenciamento é uma forma lucrativa de penetração nos mercados externos 

principalmente porque não exige grandes investimentos por parte do licenciador, principalmente se 

se tratar de empresas pequenas. Quando comparado com a exportação, o licenciamento permite 

atingir mercados que possuem barreiras comerciais. As empresas que optam por este tipo de 

transacção ficam menos expostas às instabilidades político-económicas nos mercados externos, 

porém, o licenciador pode correr os riscos das oscilações na taxação das royalties, já as demais 

incertezas são absorvidas pelo licenciado.  

Segundo Keegan & Green (1999), a grande desvantagem deste tipo de transacção é que o 

licenciado de hoje pode tornar-se o concorrente de amanhã. É importante que licenciador e 

licenciado possuam uma boa integração, para que problemas de relacionamento entre ambos sejam 

evitados. 

 “O licenciamento pode ser a estratégia mais aconselhada quando: há restrições às 

importações e/ou ao investimento directo em determinados países; um mercado específico é 

pequeno; o licenciamento pode servir como um teste a um investimento directo posterior; a 

evolução tecnológica permite que o vendedor mantenha a sua vantagem e quando as empresas têm 

recursos limitados para promover a sua expansão através de investimento directo estrangeiro.” 

(Alves, 1996) 

3.5.1.3 Franchising 

O franchising é, segundo (Simões, 1997), um acordo pelo qual uma empresa (franqueador) 

concede a outra (franqueado) o direito de explorar, sob uma imagem e num contexto e espaço 

claramente definidos, em determinado negócio. O franchising aplica-se sobretudo à prestação de 

serviços, embora se venha desenvolvendo também o franchising industrial. Como benefício, o 

franqueador pode obter lucros através de uma fórmula de negócio de sucesso, com um mínimo de 

investimento. Os franqueados devem estar sempre bem motivados porque os lucros dependem dos 
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seus esforços e o conhecimento que estes possuem do mercado local são importantes para o 

franqueador.  

As operações padronizadas reduzem custos, promovem eficiência nas operações e 

proporcionam reconhecida credibilidade internacional. Tal como no licenciamento, os riscos 

político-económicos são limitados. Porém, ele corre o risco de perder ou de possuir pouco controlo 

sobre as operações dos franqueados, que podem, futuramente, tornarem-se seus concorrentes.  

3.5.1.4 Aliança 

Existe ainda a possibilidade de se optar por uma aliança que consiste num conjunto 

diversificado de acordos entre empresas, caracterizados pela reciprocidade ou pela conjugação de 

esforços e de competências entre as empresas participantes. Alguns tipos de alianças envolvem a 

participação no capital, como é o caso das participações cruzadas ou das joint-venture. As alianças 

têm como vantagens: a flexibilidade, rapidez de entrada, partilha de riscos, de conhecimento e 

outros recursos, empenho mútuo, sinergias e eliminação de potencial concorrente. Como 

desvantagens tem limitações à expansão para certas linhas de negócio, indefinição e partilha de 

lucros, perca de controlo, risco de dissipação, custos de transferência, do contrato, coordenação e 

acompanhamento.  

3.5.2 Investimento Directo 

3.5.2.1 Joint-Venture 

Segundo Freire (1997) a internacionalização de uma empresa via investimento directo pode 

assumir a forma de joint-venture ou subsidiárias. 

Se a empresa se associa a outra já integrada no mercado internacional e desempenha apenas 

as funções comerciais (distribuição e marketing) da cadeia operacional assume a forma de Joint-

venture de distribuição e marketing. 

No caso da empresa nacional se associar a uma internacional mas desempenhar todas as 

funções da cadeia operacional (produção, distribuição e marketing) considera-se uma Joint-

venture integrada. 

Outra modalidade das joint-ventures é a forma de uma subsidiária de distribuição e 

marketing se a empresa de capitais próprios criada no estrangeiro desempenhar apenas as funções 

comerciais de cadeia operacional. 

Se a empresa de capitais próprios criada no estrangeiro desempenhar todas as funções da 

cadeia operacional assume a forma de uma subsidiária integrada.  



36 
 

Segundo Carbaugh (2004) uma joint-venture é uma organização empresarial, estabelecida 

por duas ou mais empresas, que combina as suas aptidões e activos. Pode ter um objectivo 

limitado, como pesquisa ou produção, e ter existência curta. Pode também ser multinacional em 

personalidade envolvendo a cooperação entre diversas companhias locais e estrangeiras. As joint-

ventures são diferentes de fusões porque envolvem a criação de uma nova empresa da união de 

duas já existentes. Este autor considera ainda que existem três tipos de joint-venture: formada por 

duas empresas que realizam negócios num terceiro país; com interesses privados locais e por fim 

com inclusão da participação do governo local. As joint-venture internacionais podem proporcionar 

maiores efeitos de bem-estar, bem como efeitos de poder de mercado, no entanto, também 

apresentam algumas desvantagens. Entre elas: o controlo como é dividido pode criar problemas de 

dois donos; o sucesso ou o fracasso depende do grau em que as empresas podem trabalhar juntas 

apesar de terem objectivos, culturas corporativas e maneiras de execução diferentes; a acção da 

química corporativa apesar de difícil de prever, é fundamental porque os acordos de joint-venture 

normalmente proporcionam a ambos os sócios uma participação contínua na administração e 

podem existir impasses na tomada de decisões quando a propriedade das joint-venture se realiza em 

bases iguais. Por tudo isto, tem que existir uma hierarquia para que exista um equilíbrio entre 

interesses económicos diferentes. Mesmo quando existe esse equilíbrio negociado, este pode ser 

destabilizado devido a mudanças de objectivos ou de pessoal da empresa.   

As joint-ventures são uma opção interessante para as empresas que pretendem expandir as 

suas operações no mercado global. Nas joint-ventures o capital e o poder de decisão são partilhados 

com um ou mais de um parceiro. A empresa estrangeira concorda em dividir lucros e outros 

recursos com um parceiro (normalmente empresas locais, governamentais, outras empresas 

estrangeiras ou uma junção de nacionais e estrangeiras) para se estabelecer uma nova empresa no 

mercado-alvo. As joint-venture são uma forma mais extensa de participação em mercados 

estrangeiros quando comparadas com as exportações e o licenciamento. 

Conforme Simões (1997) as joint-venture apresentam diversas vantagens entre elas um 

menor risco e empenhamento financeiro. A mobilização de capacidade do parceiro pode permitir 

mais rápida entrada no mercado. As joint-ventures permitem ainda, o acesso e eventual 

internacionalização das competências do parceiro e o acesso a recursos mais amplos. Há uma maior 

facilidade de integração em redes locais e um melhor posicionamento face a compras públicas. As 

joint-ventures permitem uma atitude mais favorável das autoridades locais. No entanto, existem 

também diversas desvantagens como os elevados custos incorridos com questões de controlo e 

coordenação, o risco de difusão de conhecimento para o parceiro e há uma maior exposição a 

comportamentos oportunísticos do parceiro. Neste tipo de modalidade existem limitações à 
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definição e implementação de políticas internacionais, designadamente ao nível de I&D, marketing, 

finanças e recursos humanos. Existem ainda problemas relativos a diferenças culturais bem como 

limitações ao poder de decisão sobre as políticas a seguir, dada a necessidade de articulação com o 

parceiro. Nas joint-ventures existe exposição às diferenças de objectivos de políticas de gestão e de 

horizontes temporais entre parceiros e têm também como desvantagem a partilha de resultados. 

Existe uma distinção importante entre Joint-venture e Associações Estratégicas. Estas 

últimas “correspondem a uma sociedade entre duas ou mais empresas internacionais que são 

concorrentes entre si. Enquanto a joint-venture é normalmente uma forma de assegurar acesso a um 

mercado que está protegido, a associação estratégica é uma forma de auxiliar os seus participantes 

a operar no mercado global, combinando as tecnologias de duas ou mais empresas que são 

concorrentes no mercado internacional. Contudo, o relacionamento pode revelar-se instável no 

longo prazo, à medida que um dos parceiros tentar suplantar o outro.” (Alves, 1996) 

As razões para a constituição de joint-venture agrupam-se em três categorias: persuasão ou 

legislação governamental, necessidade de aproveitar os conhecimentos técnicos do parceiro local e 

necessidade de aproveitar os activos ou outros atributos disponíveis para o parceiro local. 

A escolha do melhor parceiro para o estabelecimento do negócio, o estabelecimento de 

objectivos claros desde o início do acordo e a redução das diferenças culturais entre os parceiros 

são pontos fundamentais para o sucesso das joint-ventures. 

“Estudos efectuados revelam uma taxa de insucesso de 30% nas joint-venture realizadas 

nos países desenvolvidos e de 45% 50% nos países menos desenvolvidos, revelando ainda uma 

maior grau de insucesso nas joint-venture constituídas em partes iguais e /ou com parceiros de 

igual peso. Ainda segundo o referido estudo, sempre que as decisões de marketing ou de produção 

necessitam de estar centralizadas, a taxa de insucesso é mais elevada.” (Alves, 1996) 

3.5.3 Projectos  

(Freire, 1997) A internacionalização de uma empresa através de projectos é uma 

modalidade mais rara e pode assumir a forma de projectos chave-na-mão, projectos BOT (Build-

Operate-Transfer:construir-operar-transferir) e contratos de gestão.  

Nos projectos chave-na-mão a empresa constrói uma instalação fabril no estrangeiro e 

transfere-a, pronta para produzir, para uma empresa local, mediante um preço previamente 

estabelecido. O fornecedor, geralmente, um produtor de equipamento, compromete-se a fornecer 

e/ou instalar o equipamento duma nova fábrica ou infra-estrutura, pronta a funcionar. 
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Frequentemente o pagamento é feito em todo ou em parte com produtos oriundos dessa mesma 

fábrica. 

Nos projectos BOT a empresa constrói uma instalação fabril no estrangeiro, labora nela 

por um dado período de tempo e transfere-a, depois para uma empresa local mediante uma 

remuneração previamente estabelecida. 

Nos contratos de gestão a empresa nacional limita-se a gerir operações de propriedade das 

empresas estrangeiras em mercados externos.  

Depois de descritas as modalidades de internacionalização existem movimentos que devem 

ser objecto de alguma análise no sentido de definir concretamente quais as suas diferenças. Quanto 

às exportações e ao investimento no estrangeiro, segundo Silva (1999) ambas as modalidades são 

de dentro para fora de uma área geográfica, no entanto, as exportações são melhores vistas, pelo 

pais de origem, do que o investimento no estrangeiro. Nas exportações não se movimentam pessoas 

nem posses ou seja o que sai do país são bens e serviços. Já no investimento no estrangeiro saem 

factores de produção, trabalho e capital, ou seja, há uma transferência da capacidade de produção 

originando o movimento de pessoas ou somente movimento de capitais, daí que muitas pessoas 

pensam que desta forma vai-se criar mais emprego no país estrangeiro em vez de criar no próprio 

país. No entanto, esta ideia está errada pois este movimento para o estrangeiro realiza-se porque a 

rendibilidade esperada no país estrangeiro é maior que no interno devido a várias razões entre elas: 

questões fiscais, problemas de produtividade, de mercado ou de salários. 

Relativamente às importações e ao investimento directo estrangeiro o movimento é inverso 

ao descrito anteriormente e as importações já são olhadas com receio (a não ser que não compita 

com as produções locais) e o investimento estrangeiro é acolhido com simpatia uma vez que irá 

trazer um maior bem-estar para o país receptor.  

Para além de todas as modalidades de internacionalização descritas anteriormente, existe 

um outro conceito relacionado importante. É o caso das multinacionais (Carbaugh, 2004) pois 

actualmente a economia mundial é caracterizada pela movimentação internacional dos factores de 

produção. Desta forma, a empresa multinacional desempenha um papel importante nesse processo. 

Quanto à definição, não existe uma opinião unânime, no entanto, pode-se considerar que empresas 

multinacionais são aquelas que detêm, controlam ou administram subsidiárias para produção e 

distribuição em vários países. Segundo Silva (1999) uma empresa multinacional é aquela que 

possui instalações produtivas ou comerciais (de marketing) em mais de um país. Este autor 

considera que as duas razões base para o sucesso deste tipo de empresas são a teoria da localização 
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e os custos de transacção em sentido lato, ligados ao problema da endogeneização 

(“internacionalização”) de certas actividades. 

Existem algumas características que identificam as multinacionais, entre elas: a 

propriedade das acções e os executivos são multinacionais, a matriz da empresa pode estar muito 

distante do país onde ocorre uma actividade específica e as vendas externas representam uma 

grande proporção das vendas totais.  

As multinacionais cresceram tanto que são a forma de organização económica 

internacional mais proeminente de hoje em dia.  

As multinacionais podem adoptar vários tipos de integração: vertical, horizontal ou formar 

conglomerados. A integração vertical verifica-se quando a multinacional decide estabelecer 

subsidiárias estrangeiras para produzir bens ou insumos intermediários que entram na produção do 

bem acabado. No sector do aço este tipo de integração pode incluir a extracção e o processamento 

de matérias-primas. Já o tipo de integração horizontal acontece quando uma empresa que fabrica 

um produto no país de origem estabelece uma subsidiária a fim de fabricar o produto idêntico no 

país que a hospeda. Para além de realizar investimentos estrangeiros verticais ou horizontais as 

multinacionais podem diversificar em mercados não relacionados como é o caso da integração de 

conglomerado.  

De acordo com Krugman & Obstfeld (1999) as empresas multinacionais, embora muitas 

vezes sirvam como veículos dos empréstimos internacionais, existem principalmente como formas 

de aumentar o controlo sobre actividades que passam a ser executadas em dois ou mais países. A 

teoria das empresas multinacionais não é tão desenvolvida como outros temas da economia 

internacional. Existem dois motivos essenciais: o da localização que explica a razão das actividades 

da empresa se realizarem em países diferentes e o da internacionalização que torna essas 

actividades integradas numa única empresa. Estes últimos são os menos entendidos devido à 

necessidade de uma forma de transferir tecnologia e às vantagens, em alguns casos, da integração 

vertical. Mas as multinacionais também provocam alguns problemas no país de origem, entre eles: 

a exportação de empregos domésticos, a erosão da vantagem tecnológica da nação de origem, a 

sonegação de impostos domésticos por meio da atribuição de preços de transferência e a redução 

do controlo governamental sobre a economia doméstica. Já os países hospedeiros reclamam de 

outros problemas: perda de soberania e actividade relacionada à pesquisa interna, sonegação de 

impostos, utilização de tecnologia inapropriada, a maior parte dos benefícios serem escoados para a 

nação de origem.  
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Um outro aspecto importante provocado pela internacionalização é a chamada “fuga de 

cérebros” (Salvatore, 2007). As nações em desenvolvimento algumas vezes temem as políticas de 

imigração aberta porque estas podem acarretar este fenómeno que consiste na emigração de 

pessoas com alto nível de educação e qualificação das nações em desenvolvimento para os países 

industrializados, limitando o potencial de crescimento daquelas nações. A migração de pessoal 

altamente qualificado confere benefícios especiais ao país receptor, mas representa uma drenagem 

de cérebros do país onde se verifica a emigração.  

O tema internacionalização leva inevitavelmente à globalização que de acordo com Silva 

(1999) “é a fase mais aprofundada dos processos de internacionalização, ultrapassando mesmo este 

conceito ao destruir a prevalência das inter-relações entre nações que lhe está subjacente, através da 

endogeneização dessas relações que “homogeneíza” o conjunto das nações.”  

Marquardt (1999) definiu os vários estádios que uma empresa pode atravessar até ser 

considerada uma empresa global, introduzindo o conceito de curva de globalização. Primeiro a 

empresa começa por ser do tipo doméstica, depois passar a ser internacional. Após este estádio já 

se considera uma multinacional/multiregional até que por fim chega a empresa global. 

Assim, a internacionalização é um passo no sentido da globalização, sendo a 

multinacionalização o estádio intermédio entre as duas.   

3.6 O Investimento Directo: Portugal, Angola e Moçambique 

3.6.1 Portugal 

Segundo João Monteiro Serrano A expansão da economia leva a uma evolução ao nível do 

investimento. Desta forma, o aumento do investimento acompanha o crescimento económico e este 

aumenta as expectativas e motivações dos investidores para investir. O ciclo de internacionalização 

empresarial segue a tendência da evolução da economia, ou seja, as empresas internacionais 

portuguesas primeiro desenvolveram-se em Portugal e só depois se internacionalizaram. 

O gráfico seguinte demonstra que o Investimento Directo de Portugal no Exterior (IDPE) é 

um fenómeno com grande importância dado os milhões de euros já investidos desde o ano 2000. 
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Gráfico 1: Evolução do Investimento Directo de Portugal no Exterior (média mensal) 

 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos 

Como se pode verificar no gráfico seguinte um dos grandes destinatários do IDPE é a nossa 

vizinha Espanha com 14,7 %, devido à proximidade geográfica e ao nível de desenvolvimento, mas 

a maioria do IDPE vai para outros países diferentes dos mencionados. 

 

Gráfico 2: Distribuição do IDPE por países (meses Fevereiro 2007-Janeiro 2008) 

 

 

 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos 
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Ainda relativamente a Portugal a Associação Industrial Portuguesa (AIP) realizou, em 2008, 

um inquérito à actividade empresarial donde se pode retirar algumas informações importantes 

relativamente aos investimentos efectuados pela amostra de empresas desse inquérito.  

Quanto ao investimento, desse inquérito, apurou-se que cerca de 52% das empresas que 

responderam, referem ter realizado investimentos em 2007 e 59% tinha intenção de realizar 

investimentos ao longo de 2008.  

A percentagem de empresas que indicou ter realizado ou pretendia realizar investimentos 

aumentava com a dimensão: 37% das micro empresas afirmavam ter realizado investimentos em 2007, 

47% das pequenas, 63% das médias e 77% das grandes empresas. As intenções de investimento para 

2008 subiam para 82% nas grandes empresas, sendo a diferença face à percentagem de micro empresas 

de 37 pontos percentuais.  

Foi possível constatar, também, que era significativamente maior a percentagem de empresas 

que fazia investimentos no conjunto das exportadoras que entre as não exportadoras, com uma 

diferença de 13 pontos percentuais.  

As cinco áreas de investimento realizado em 2007 referidas pela maioria das empresas são: 

modernização do equipamento produtivo (54%), formação profissional (43%), substituição de 

equipamento produtivo (42%, tecnologias de informação (40%) e expansão do equipamento produtivo 

(37%). Estas tendem a ser as áreas de investimento mais referidas independentemente da actividade ou 

da dimensão da empresa. Esta estrutura altera-se quando se analisou as cinco principais áreas de 

intenção de investimento em 2008, tendo uma grande importância o investimento em qualidade e 

deixando se estar entre as cinco principais a substituição do equipamento produtivo. 
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Gráfico 3: Empresas – Investimentos no período 2007-2008, em % do total de empresas que 

referem investimentos  

 

Fonte: Inquérito à Actividade Empresarial (AIP) 

Da análise do gráfico anterior, destaca-se o acréscimo entre 2007 e 2008, da percentagem de 

empresas que referem investimentos nas áreas de internacionalização, com mais 10 pontos percentuais, 

marketing (+9p.p.), formação profissional (+7p.p.), investigação e desenvolvimento (+6p.p.) e 

qualidade (+4p.p.), e o decréscimo da percentagem das que indicam investimento em substituição de 

equipamento produtivo (-8 p.p.) 

Cerca de 40% das empresas previam que o valor dos investimentos a realizar em 2008 seria 

superior ou muito superior ao valor dos investimentos realizados em 2007 e 32% admitiam que se 

manteria igual. Mais uma vez eram as empresas grandes e exportadoras que pretendiam aumentar os 

investimentos. 

No gráfico seguinte pode-se constatar que, dos resultados desta inquérito comparativamente 

com o do ano anterior, verificou-se que houve uma diminuição das percentagem de empresas que 

previam, um aumento dos valor dos investimentos, passando de 51% (2007) para 40% (2008). 
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Gráfico 4: Evolução do valor dos investimentos entre o ano anterior (2007) e o ano do inquérito 

(2008)  

 

Fonte: Inquérito à Actividade Empresarial (AIP) 

 

3.6.2 Angola 

Angola é um país com grande potencial para a instalação de empresas portuguesas, 

principalmente na área da construção devido à grande falta de produção interna. Vale a pena 

investir em Angola uma vez que o crescimento económico do país tem vindo a aumentar cada vez 

mais e tem grandes possibilidades de vir a tornar-se um dos países mais prósperos de África. 
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Gráfico 5: Investimento Português nos PALOP (por país, em milhões de euros) 

 

Fonte: Banco de Portugal  

Segundo dados do Banco de Portugal o investimento directo português realizado em 

Angola, em 2006, totalizou 330.05 milhões de euros. Este investimento destinou-se sobretudo a 

actividades financeiras, actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas e à 

construção.  

Actualmente é mais fácil o investimento privado em Angola, porque o governo angolano 

criou a Lei de Bases do Investimento Privado, que proporciona uma maior atractividade para a 

realização de investimentos. 

3.6.3 Moçambique 

Moçambique apresenta um conjunto de condições favoráveis ao investimento, 

nomeadamente a vigência de um quadro institucional e legal baseado nos princípios da economia 

de mercado, e de um clima político, económico e social que incentiva a prática do investimento. 

(Serrano, 2001) 
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Tabela 2: Investimento Directo de Portugal em Moçambique (milhares de euros) 

 (10 3 EUR) 2002 2003 2004 2005 2006 

Investimento Bruto 37.561 26.035 22.718 33.053 27.410 

Desinvestimento 63.482 20.736 20.490 23.424 49.798 

Investimento Líquido -25.921 5.299 2.228 9.629 -22.388 

Fonte: Banco de Portugal 

Segundo uma análise do ICEP ao mercado de Moçambique (Fevereiro de 2008), verificou-

se que nos últimos anos o investimento de Portugal em Moçambique tem diminuído (passando de 

69.404 para 27.410 milhões de euros entre 2001 e 2006).  

Tabela 3: Investimento Directo de Portugal em Moçambique por sectores de actividade (milhões 

de euros) 

Sectores de Actividade
Inv. Desinv. Inv. Desinv. Inv. Desinv.

Actividades Financeiras 1,93 17,23 0,32 7,45 0,11 9,98
Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços às empresas 15,60 1,24 25,41 - 20,45 16,54

Agricultura, produção animal, caça e sivicultura - - - 3,70 - -
Alojamento e restauração 2,74 - - 0,00 1,18 4,48

Comércio (grosso e retalho), reparação de veículos automóveis 0,01 0,01 0,01 0,54 0,04 -
Construção 0,67 0,88 3,19 - 2,87 17,96
Educação 0,12 - 0,02 0,42 - -

Indústrias Transformadoras 1,53 0,40 1,29 0,05 1,54 0,22
Pesca - 0,27 2,37 - 0,71 -

Transportes, armazenagem e comunicações - 0,01 - - - -
Sectores não identificados e particulares 0,06 0,10 0,09 - 0,09 -

Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,07 0,37 0,37 0,51 0,41 0,62
Total 22,73 20,51 33,07 16,27 27,40 49,80

Total em % do IDE total de Portugal nos PALOP e em Timor-Leste 17% 19% 11% 9% 7% 17%

2004 2005 2006

 

Fonte: Banco de Portugal 

Da análise do gráfico anterior pode-se verificar que o investimento quase sempre superou o 

desinvestimento com destaque para o sector da construção que no ano de 2006 foi o sector mais 

visado em termos de investimento. Pode-se também constatar que o investimento directo de 

Portugal em Moçambique dirige-se sobretudo aos sectores de actividades imobiliárias, alugueres e 

serviços prestados às empresas. Entre 1998-2006 o sector onde mais se investiu foi nos bancos e 

nas seguradoras seguindo-se a agricultura e a agro-indústria. Por fim, segundo os dados do ICEP 

Moçambique passou do 14º lugar para o 21º lugar de destino do nosso investimento directo 

estrangeiro. 
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3.7. Teorias da Internacionalização 
 

Segundo Abrantes (2008) existem várias teorias do processo de internacionalização de uma 

empresa e nenhuma delas se pode considerar como uma teoria acabada. 

Para muitos dos autores destas teorias a principal preocupação tem sido o processo de 

internacionalização das grandes empresas, no entanto, as empresas mais pequenas também se 

poderão enquadrar em algumas destas teorias porque estas têm-se preocupado cada vez mais com 

as oportunidades, as formas, os riscos, os custos e as estratégias de actuação no exterior face ao seu 

país de origem.  

Duas das teorias mais conhecidas são a teoria da internacionalização e a teoria ecléctica 

que são apresentadas como teorias do investimento directo. Existem mais duas teorias que 

completam as teorias de internacionalização que são a teoria das fases de desenvolvimento da 

escola de Uppsala e a teoria dos custos de transacção. 

A teoria da internacionalização tem como principio que a empresa nasce para integrar, sob 

o mesmo princípio hierárquico, as transacções (conhecimentos, tecnologia, capacidade gestora e 

marketing) que o mercado realiza de uma maneira ineficiente ou mais dispendiosa para a empresa. 

Quando estas transacções se processam para lá do país de origem estamos perante um processo de 

internacionalização. 

Segundo Alonso (1994) a teoria da internacionalização apresenta dois axiomas. O primeiro 

diz que a empresa internacionalizará as transacções até ao momento em que os custos de transacção 

dessas operações sejam maiores que os que derivam da sua integração organizativa. O segundo diz 

que a empresa cresce internacionalizando mercados até ao ponto em que os benefícios da 

internacionalização compensem os seus custos. 

Esta teoria surgiu com o intuito de se tornar numa teoria geral do investimento estrangeiro 

e para ela não há aspecto da internacionalização que não possa ser avaliado na perspectiva dos 

custos de localização e/ou dos custos de transacção. 

A teoria eclética ou paradigma OLI de Dunning (1979) procura explicar a habilidade e 

propensão das empresas para servir mercados e a razão pela qual elas escolhem explorar essas 

vantagens através da produção/ estabelecimento internacional ao contrário e outras formas 

alternativas de servir esses mercados. Esta teoria tem como objectivo principal explicar o 

investimento estrangeiro, baseando-se em três vantagens da multinacionalização. A primeira 

vantagem (O – de Ownership Advantage) surge se a empresa possuir vantagens de propriedade em 

relação aos seus competidores (ou potenciais competidores) em servir mercados particulares. Esta 

vantagem deriva da empresa possuir activos intangíveis, os quais são, pelo menos por algum 

tempo, exclusivos ou específicos da empresa que os possui. Alguns destes activos intangíveis são: 

tecnologia, economias de escala, diferenciação, recursos humanos, etc. Uma segunda vantagem de 



48 
 

localização (L) da empresa que consiste em avaliar se é mais vantajoso para a empresa deslocalizar 

alguma parte da sua actividade produtiva para o exterior por encontrar fora do seu país de origem 

vantagens superiores. Algumas variáveis que influenciam a vantagem de localização, quer nos 

países de origem quer nos estrangeiros, são: preço, qualidade, produtividade (mão-de-obra, energia, 

matéria-prima), infra-estruturas (comercial, legal, de transportes e de comunicação), aspectos 

governamentais (tipo de produção, controle sobre importações, incentivos fiscais) e distância 

psíquica (diferenças de idioma, de cultura, práticas de negócios, etc.). Em terceiro lugar há a 

vantagem de internacionalização (I). É preciso avaliar se é mais vantajoso para a empresa explorar 

ela mesma as vantagens específicas que possui ou vender ou arrendar os activos específicos para 

outras empresas através de contratos ou licenciamentos. Se a empresa decidir fazer uso próprio 

desses direitos, ela vai internalizar essas vantagens através de uma extensão das duas próprias 

actividades, através da sua estrutura ou organização. Algumas das vantagens de internacionalização 

são: evitar custos de transacção, de negociação e de protecção de direitos de propriedade; melhorar 

controles sobre qualidade dos produtos/serviços oferecidos, bem como de fornecedores e capturar 

economias de actividades interdependentes.  

Há medida que um país modifica o seu padrão de desenvolvimento, a configuração de OLI 

das empresas também muda. 

O paradigma eclético sofreu uma extensão quando Dunning em 2001 incorporou, nesta 

teoria, alianças entre empresas. 

O conceito de empresas individuais como única fonte de capital intelectual deixa de fazer 

sentido porque cada vez mais há a competição e necessidade de cooperação pois a empresa, agora, 

gere um conjunto de activos internamente e outros são geridos através da cooperação com outras 

empresas. Estas relações de cooperação podem ser alianças estratégicas tecnológicas, acordos de 

subcontratação entre as empresas e os seus fornecedores, acordos de licença ou franquia entre a 

firma e os seus clientes. Desta forma, há uma ampliação daquilo que é considerado vantagem OLI. 

(Rosa; Rhoden, 2007) 

Uma outra teoria a ser considerada é a teoria das fases de desenvolvimento que é baseada 

nas conclusões do modelo de Uppsala. 

Este modelo foi formalizado por Johanson & Wiedersheim (1975) e Johanson & Vahlne (1977) e 

explica a internacionalização das empresas como um processo de aprendizagem em que a empresa 

investe os seus recursos gradualmente e desta forma adquire conhecimentos sobre um determinado 

mercado internacional de forma incremental.  

Nos estudos realizados sobre empresas suecas concluiu-se que o processo de 

internacionalização baseia-se numa cadeia de estabelecimento e numa distância psíquica. A cadeia 

de estabelecimento significa que a empresa se desenvolve num mercado estrangeiro investindo os 
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seus recursos de forma gradual, ou seja, as empresas desenvolviam as suas operações 

internacionais em pequenos passos, em vez de fazer grandes investimentos de produção no 

exterior. Desta forma, os autores consideraram cinco estágios sucessivos para o processo de 

internacionalização das empresas. Inicia-se o processo sem nenhuma actividade exportadora. O 

segundo estágio passa pela actividade exportadora mas de forma ocasional. O terceiro envolve 

exportações sistemáticas através de agentes inter-mediadores independentes. No quarto a empresa 

estabelece subsidiarias para gerir as vendas no exterior e por fim a empresa estabelece as suas 

próprias unidades de produção no exterior. No entanto os autores reconhecem que e nem todas as 

empresas seguem todos estes estágios.  

Relativamente à distância psíquica os autores definem-na como “factores que impedem ou 

perturbam os fluxos de informação entre a empresa e o mercado” Johanson & Wiedersheim (1975) 

Ou seja, a distância psíquica são diferenças entre idiomas, culturas, sistemas políticos, educação, 

praticas de negócio, etc. entre países. Este factor é muito importante porque pode impedir 

investimentos inicias devido as grandes diferenças entre países e normalmente as empresas 

começam o seu processo de internacionalização em países considerados culturalmente próximos. 

O modelo Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) é baseado em três pressupostos: o primeiro 

é que a falta de conhecimento é o maior obstáculo em processo de internacionalização, o segundo 

diz que o conhecimento necessário à internacionalização é adquirido principalmente através das 

operações actuais da empresa em determinado mercado-alvo e o terceiro considera que a empresa 

internacionaliza as suas operações investindo recursos de forma gradual.  

Os autores do modelo de Upssala tiveram várias críticas e como resposta fizeram novas 

considerações atribuindo novas variáveis para análise.  

Introduziram que o conceito de comprometimento adicional de mercado será feito em 

pequenos passos com excepções para os casos em que grandes empresas ou com excedência de 

recursos poderão ser maiores, quando as condições de mercado são estáveis ou homogéneas ou 

quando a empresa tem considerável experiência de mercados com condições similares.  

Um outro conceito introduzido foi as redes de relacionamento (networks) no processo de 

internacionalização da empresa. Desta forma, as empresas operam nos seus ambientes negociais e 

estabelecem elos com diferentes empresas que virão a beneficiar do próprio desenvolvimento das 

suas actividades. Estas relações network facilitam o processo de internacionalização das empresas 

pois o conhecimento de mercado passa a ser tratado de forma mais sistemática considerando as 

acções das outras organizações que interagem com a empresa.  

Segundo Johanson e Vahlne em 1990 a influência das networks pode modificar o padrão 

tradicional de acesso a novos países, bem como a forma de entrada nesses mercados e isso pode-se 

verificar principalmente em sectores de alta tecnologia. 
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Por fim existe também a teoria dos custos de transacção (Abrantes, 1999) que diz que estes 

custos são aqueles que a empresa enfrenta quando decide explorar determinados mercados mesmo 

por internacionalizar qualquer actividade relacionada com esse mercado. 

Quando a empresa se encontra no momento em que tem que decidir qual a forma que vai 

optar para se internacionalizar, surgem dois tipos de custo de transacção: custos derivados da 

procura de informação, da selecção de intermediários, de negociação, entre outros. Estes custos são 

denominados de ex-ante (Ta). Um segundo tipo de custos que surgem são os custos relacionados 

com o risco inerentes ao incumprimento dos contratos, estes são ex-post (Tp). 

Podemos apresentar esta relação sobre a forma de equação, logo TTC = Ta + Tp em que 

TTC são o total dos custos de transacção. 

Estes tipos de custos (Ta e Tp) têm sinais inversos pois quanto maiores forem os custos de 

investimento em intermediários, de busca de informação e negociação, mais baixos serão os  custos 

de incumprimento do contrato. 

Quando a empresa decide internacionalizar uma actividade, como distribuição, 

comercialização e abertura de uma filial no mercado alvo em vez de ceder a sua vantagem a outra 

empresa surgem outros custos como: custos com a obtenção de um melhor conhecimento de um 

novo mercado (CM), custos resultantes de carácter tecnológico ou comercial (CTr), custos de 

controlo das novas actividades integradas na empresa (CC) e custos de flexibilidade relacionados 

com a possibilidade de reversibilidade dos investimentos necessários (CF). 

Somando todos estes custos temos os custos de internacionalização 

(IC=CM+CTr+CC+CF).  

Se os custos de internacionalização forem superiores aos de transacção 

(CM+CTr+CC+CF>TTC) a empresa não internacionalizará a sua actividade. Se, pelo contrário os 

custos de internacionalização forem inferiores aos de transacção (CM+CTr+CC+CF<TTC)  

realizarse-á um processo de investimento externo.  

No entanto, a consideração destes custos não é ainda suficiente para a tomada de decisão 

porque ainda se tem que considerar os custos de produção e de transporte.  

Para além disto, a forma de entrada depende muito da estratégia internacional seguida pela 

empresa, pois se esta se caracteriza por uma elevada dispersão dos mercados, a empresa 

dificilmente controlará as actividades e provavelmente vai externalizar as actividades de produção 

e comercialização nos mercados externos.    
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3.8. Instrumentos de apoio à Internacionalização 

Para que haja investimento é necessário que haja projectos e, para que haja projectos, é 

necessário que haja estabilidade política e económica dos países de destino do investimento e que 

haja vontade, capacidade dos empresários e apoio. (Morais; Peleteiro, 1997)  

No âmbito nacional temos três instituições que se destacam: o ICEP (Instituto das 

Empresas para o Mercado Externo), o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

e ao Investimento) e o FCE (Fundo para a Cooperação Económica). 

O ICEP é um instituto público que exerce a sua actividade sob tutela funcional do 

Ministério da Economia e da Inovação e, em matéria relativa a diplomacia económica, sob tutela 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta instituição visa desenvolver e executar políticas de 

apoio à internacionalização da economia portuguesa. 

O ICEP Portugal tem vindo a desenvolver uma colaboração com outros organismos que 

têm a seu cargo a gestão de instrumentos de apoio à internacionalização, sendo eles: a COSEC 

(Companhia de Seguros de Crédito) que gere, por conta do Estado português, a garantia de 

cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro, originados por 

factos de natureza política, monetária e catastrófica, a Agência Portuguesa de Apoio ao 

Desenvolvimento, o IAPMEI, a IPE CAPITAL (Sociedade de Capital de Risco, S.A.), o FIEP 

(Fundo para a Internacionalização das Empresas Portuguesas, S.G.P.S., S.A.) que é uma sociedade 

anónima que actua na área do Private Equity/Venture Capital, vocacionada para assumir parcerias 

de capital com empresas portuguesas envolvidas em processos de internacionalização e actua 

através de parcerias de capital e participação, temporária e minoritariamente, em empresas. Um 

outro organismo que presta apoio é o CDE (Centro para o Desenvolvimento da Empresa) que é um 

organismo paritário UE/ACP criado ao abrigo do Acordo de Cotonou e financiado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (FED), com o objectivo de apoiar o desenvolvimento de empresas e 

associações profissionais dos países ACP (África, Caraíbas e Pacífico), visando o reforço do sector 

privado. Em Portugal o CDE é representado pelo ICEP Portugal. 

As empresas portuguesas contam ainda com o PAIEP 2 que é um programa de Apoio à 

Internacionalização de Empresas Portuguesas, que integra um conjunto de instrumentos 

financeiros, comerciais e fiscais, com o objectivo de facilitar a Internacionalização. Este 

instrumento serve de apoio ao desenvolvimento de redes de comercialização e distribuição no 

exterior. 

Relativamente ao IAPMEI este tem por objectivo a concepção e execução de políticas de 

apoio ao desenvolvimento empresarial, visando especialmente a modernização e inovação do 

segmento das micro, pequenas e médias empresas dos sectores secundário e terciário.  
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Existem ainda outros programas de apoio às empresas como o PEDIP II bem como o 

RETEX (Sistema de Incentivos ao Investimento nas Regiões do Têxtil) que é um programa de 

iniciativa comunitária que visa favorecer a modernização e diversificação das actividades 

económicas das regiões dependentes do sector têxtil sendo as principais regiões o Norte, Centro e 

Vale do Tejo. 

Quanto à FCE, este instrumento permite às empresas candidatarem-se a uma bonificação 

da taxa de juro dos empréstimos a contrair para financiamento de investimentos em países 

destinatários da cooperação portuguesa. Os incentivos proporcionados pela FCE destinam-se ao 

financiamento parcial, a fundo perdido, de acções promovidas por entidades portuguesas que 

contribuam para o desenvolvimento das relações de cooperação empresarial como por exemplo: 

elaboração de estudos de viabilidade de  mercado, projectos de formação profissional, projectos de 

assistência técnica, ou elaboração e divulgação de informação económica.  

As empresas podem também recorrer a apoios internacionais tais como: BAD (Banco 

Africano de Desenvolvimento), IFC ( International Finance Corporation) e MIGA ( Multilateral 

Investment Guarantee Agency). 

O BAD financia projectos que envolvam a instalação, expansão, diversificação e/ou 

modernização de instalações produtivas em variados sectores, incluindo agro-indústria, banca e 

finanças, energia, infra-estruturas, indústrias extractivas, manufacturas, transportes, turismo e 

serviços. 

O IFC é uma instituição financeira que integra o grupo do Banco Mundial e que promove 

investimentos privados sustentáveis nos países em vias de desenvolvimento, através de facilidades 

de obtenção de crédito. 

O MIGA é uma das agências do grupo do Banco Mundial e promove o investimento 

directo estrangeiro em países em via de desenvolvimento. 

Existem, ainda, outro tipo de apoios decorrentes do facto de Portugal ser membro da União 

Europeia tais como: ECIP (European Community Investment Partners) , JOP ( Joint Venture 

Programme ) e CDI (Centro para o Desenvolvimento Industrial).  

O ECIP é um instrumento financeiro da Comissão Europeia que tem como objectivo 

promover a cooperação com os países de desenvolvimento da Ásia, América Latina, Mediterrâneo 

e a África do Sul, através de investimentos privados dos estados membros da União Europeia 

naqueles países, particularmente sob a forma de joint-venture. (em anexo lista de países que 

integram o ECIP) 

Os recursos que advém do ECIP podem assumir várias formas, entre elas: 

comparticipações a fundo perdido, empréstimos sem juros e participações no capital social da joint-

venture, segundo esquemas mais ao menos próximos da figura de capital de risco. 
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O JOP também é um instrumento financeiro da Comissão Europeia e tem 11 países da 

Europa Central e Oriental que são conhecidos por PECO. (ver anexo) O JOP destina-se a 

proporcionar a criação e o desenvolvimento de joint-venture nos países elegíveis e em 

determinadas circunstâncias poderá ser apoiado um projecto de investimento directo de uma 

empresa da União Europeia num dos países elegíveis. Este instrumento financeiro destina-se 

sobretudo às pequenas e médias empresas da União Europeia que pretendam investir nos países 

elegíveis, mas as empresas que contenham determinados requisitos também podem usufruir destes 

apoios. 

 Por fim, existem outro tipo de instrumentos decorrentes do facto de Portugal ser membro e 

dador de instituições internacionais multilaterais tais como: a AMSCO (African Management 

Services Company) e a APDF (African Project Decentemente Facilita).  

 A AMSCO é uma instituição criada pelo Banco Mundial, com fins lucrativos, cuja 

atractividade se centra em Àfrica especialmente na região subsahariana. O objectivo desta 

instituição é resolver o grande problema de falta de técnicos qualificados que impede o progresso 

desta zona. A sua forma de actuação passa por prestar serviços de gestão e de formação para 

gestores. O governo português e o BFE (Banco de Fomento Exterior) têm sido activos nos 

trabalhos da AMSCO, procurando influir para que o sector privado português tenha, através deste 

instrumento, uma maior intervenção nos países africanos lusófonos. 

Quanto à APDF é um serviço de desenvolvimento de projectos de investimento lançados 

por empresas privadas africanas. No entanto, esta instituição destina-se aos estudos e apoio técnico 

para o desenvolvimento de projectos de investimento e não à concessão de financiamentos. As 

empresas portuguesas de consultadoria podem ser solicitadas para realizarem estes estudos.  

 
 
 
3.9. Internacionalização da Ferpinta 

 
O desafio da internacionalização não passou ao lado do Grupo Ferpinta.  

 
A Ferpinta nasceu em 1972 e durante alguns anos dedicou-se a produzir e criar pólos de 

distribuição a nível nacional para assegurar os principais pontos de consumo de produtos 

siderúrgicos do país. Segundo o administrador geral da Ferpinta España, Carlos Rodrigues, foi 

devido à reduzida dimensão do mercado nacional e à previsão da possível entrada de produtores 

espanhóis em Portugal que surgiu o processo de internacionalização da Ferpinta no país vizinho. 

Espanha era um bom país porque tem uma enorme dimensão cerca de oito vezes maior que o 

mercado nacional, um maior número de players e empresas de maior dimensão e estava mais 

próximo da unidade industrial da Ferpinta.  
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Inicialmente a Ferpinta decidiu começar a exportar para Espanha, em 1992, mas é no ano 

de 1995 que a Ferpinta concretizou o processo de internacionalização em Espanha começando por 

constituir uma empresa de direito espanhol, a Ferpinta España, que se situa em Madrid. 

A estratégia de internacionalização da empresa passou também pela abertura de delegações 

da Ferpinta España noutros pontos do país mais precisamente em Córdoba (1996) e Santiago de 

Compostela (1998).  

Esta internacionalização pretende proporcionar um serviço just-in-time aos clientes 

industriais, praticar uma política de marketing racional, na nomeação de agentes comerciais e no 

investimento em tecnologia avançada.  

A data de decisão do início do processo de internacionalização justificou-se devido à 

anterior adesão de Portugal à CEE (Comunidade Económica Europeia) e à entrada no mercado 

único em 1991. Estas adesões permitiram o fim das fronteiras e o fim dos direitos aduaneiros não 

existindo assim entraves à internacionalização.  

Ainda segundo Carlos Rodrigues, o facto da Ferpinta ser uma empresa portuguesa nunca 

foi um factor de desvantagem comparativa para operar em Espanha.  

Acompanhando a tendência de países do centro da Europa, tem-se verificado uma 

modificação da forma de construção de edifícios e grandes infra-estruturas como portos e 

aeroportos com a aplicação de engenharia civil alicerçada em estruturas tubulares (tubos de aços 

designados como tubos estruturais) em detrimento dos tradicionais perfis de aço. Devido a estas 

razões a Ferpinta fez um investimento numa nova fábrica na sede da empresa que permitirá 

produzir tubos soldados ate 12 polegadas de diâmetro e 12 mm de espessura sendo a única empresa 

portuguesa e a terceira ibérica com capacidade de produzir tubos de aço com as referidas 

características. O projecto desta fábrica encontra-se na fase final e posteriormente a Ferpinta 

passará a ser a segunda empresa na península ibérica com uma gama de produção tão completa e 

com o mais modernos parque industrial. O administrador geral refere ainda que os aspectos 

importantes no processo de internacionalização são: a necessidade de identificar o mercado 

potencial para os produtos/serviços a comercializar atendendo às grandes diferenças culturais que 

existem entre as comunidades que compõem Espanha e para as quais é necessário articular 

estratégias comerciais diferenciadas.  

Dois motivos importantes que levaram a Ferpinta a implantar-se em Espanha foram a 

pretensão de aumentar a massa crítica da empresa e alargar a sua presença no mercado ibérico. Este 

alargamento a Espanha passou por um crescimento por aquisição das instalações em Madrid e um 

crescimento orgânico das instalações em Córdoba e Santiago de Compostela. A estratégia passou 

por se instalarem em zonas em que os custos de transporte não se tornassem uma desvantagem 

competitiva e onde existisse confiança um bom serviço e um princípio de ética com os clientes. 



55 
 

Em 1996 surge a internacionalização para um país africano com a Constituição da Ferpinta 

Angola, Comércio e Indústria, Lta. que tem como actividade principal a produção local de chapa 

perfilada, tal como a distribuição de tubos de aço, complementados com produtos longos.  

Em 1998 continuou-se com o processo de internacionalização mas agora para Moçambique 

com a constituição de uma empresa a Ferpinta Moçambique - Indústria de Base de Produtos 

Siderúrgicos de Fernando Pinho Teixeira, S.A.R.L na cidade da Beira e com a instalação de uma 

armazém na cidade de Maputo a Ferromoçambique que tem por missão garantir a distribuição da 

unidade produtora da Beira.  

No ano de 1999 houve uma diversificação de investimentos em Moçambique com a 

constituição da SAPAP, Sociedade de Abastecimento e Produção Agro-Pecuária, Lda. Em 2006 

inaugurou-se uma nova fábrica em Angola mais precisamente em Viana. Este investimento 

permitiu facturar logo no 1º ano 5,6 milhões de euros.  

As razões para a internacionalização em África foram: o grande potencial de crescimento 

dos mercados situados em pontos estratégicos em zonas a desenvolver com apoio dos países 

subdesenvolvidos, a afinidade cultural e linguística, a existência de mercados com protecção 

aduaneira e a deslocalização de equipamentos de mercados modernos.  

Actualmente, o Grupo Ferpinta está a estudar a construção de um novo hotel, em Luanda, 

de duzentos quartos e quatro estrelas, num investimento que ascende aos 25 milhões de euros, no 

âmbito do crescimento que pretende para área de negócio do turismo e também um possível 

investimento num hotel na província de Pemba em Moçambique.  

Está ainda em estudo a viabilidade de internacionalização no Brasil com a constituição de 

uma empresa do Grupo Ferpinta produtora de tubos de aço. As razões para este possível 

investimento no Brasil são uma abordagem que foi feita ao mercado brasileiro em 1997/1998 mais 

especificamente em Minas Gerais, o facto do Brasil pertencer aos quatro países emergentes no 

mundo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o crescimento económico que se está a verificar, o 

facto de ser um país com estabilidade política e a dimensão do mercado brasileiro. As 

vulnerabilidades da internacionalização no Brasil são a existência de um sistema fiscal complexo e 

de maior concorrência.  

No Grupo Ferpinta a busca da competitividade traduz-se numa contínua 

internacionalização permitindo expandir o grupo até aos quatro cantos do mundo sendo esta uma 

questão de sobrevivência num mundo onde as tecnologias de informação e comunicação nos 

conduzem para uma globalização dos mercados.  
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4 O pagamento internacional 
 
4.1. O papel da Câmara de Comércio Internacional (CCI) 
 

A Câmara de Comércio Internacional (CCI) foi criada em 1919 como organização privada 

não-governamental e desenvolve a sua actividade no sentido de facilitar as trocas comerciais entre 

todos os países, tendo por conseguinte que acompanhar de perto a evolução das práticas comerciais 

internacionais nos diversos sectores de actividade.  

A CCI é responsável pela manutenção das directrizes de comercio internacional, sendo um 

foro permanente para discussões comercias. Dela advieram os INCOTERMS – International 

Commercial Terms (termos de comércio internacional), com a finalidade de regulamentar o 

funcionamento das transacções comerciais entre importadores e exportadores de todo o mundo. A 

CCI, após alguns anos de consultas com os meios de negócios internacionais, adoptou uma nova 

revisão tendo em conta as mudanças verificadas nas técnicas de transporte. 

Um outro aspecto importante relacionado com a CCI é a Arbitragem que é um método de 

resolução de conflitos. O processo tem início quando a parte envolvida em determinado negócio, 

que se considere prejudicada, e ao mesmo tempo amparada por cláusula contratual que preveja a 

arbitragem CCI, postula reclamação contra a parte adversa. 

As partes contratantes que, em caso de litígio, pretendam ter a possibilidade de recorrer à 

arbitragem da CCI devem expressá-lo, de forma clara e precisa, no contrato que estabeleceram.  

A arbitragem internacional é uma solução alternativa, para a resolução dos mais diversos 

conflitos, quando envolve partes de duas nacionalidade diferentes, quando o procedimento ocorre 

em território distinto do país de origem das partes, ou quando se aplica as normas de outro sistema 

legal. É uma solução para a resolução destes conflitos, normalmente de pequeno montante, permite 

resguardar os segredos comerciais e industriais do negócio e consequentemente proporciona uma 

maior segurança ao consumidor algo que não seria possível se o caso fosse levado ao sistema 

judiciário estatal. A neutralidade dos negócios jurídicos poderá ser preservada, uma vez que o 

processo de arbitragem pode dar-se num terceiro país, livre de qualquer parcialidade ou 

preconceito. 

A CCI publicou um livro intitulado “UCP 600 Regras e Usos Uniformes Relativos a 

Créditos Documentários” cujas regras se aplicam a todos os créditos documentários (incluindo as 

cartas de crédito stand by) quando forem incorporadas no texto de crédito e vinculam todas as 

partes interessadas, a não ser que de outro modo tenha sido expressamente estipulado no Crédito. 

Estas regras encontram-se em vigor desde 1 de Julho de 2007. 

Em Março de 2003 a CCI empreendeu a revisão das regras uniformes para as cobranças e 

publicou “URC 522 Regras Uniformes Relativas a Cobranças”. Esta revisão abrangeu as 
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modificações verificas nos procedimentos de cobrança, bem como as evoluções tecnológicas, 

legislativas e regulamentares, quer no plano nacional quer internacional.   

Ainda em 2007 foi revista uma outra publicação: “International Standard Banking Practice 

for the Examination of Documents under Documentary Credits (ISBP)”. Esta publicação foi 

norteada pelo objectivo de explicar como as práticas definidas pela UCP são aplicadas pelos 

responsáveis pelo exame dos documentos. Esta publicação responde a questões chave relacionadas 

com o exame de letras, documentos de transporte, documentos de seguro, certificados de origem e 

outros documentos relacionados com créditos documentários. A ISBP encara já a uniformidade das 

práticas a nível mundial reduzindo as possibilidades de rejeição de documentos.  

Por fim, de acordo com a UCP 600 (CCI, UCP 600, 2007), a Câmara de Comércio 

Internacional está representada em Portugal pela Delegação Nacional Portuguesa da CCI 

(DNP/CCI), sedeada desde 1934 na Associação Comercial de Lisboa, entidade que assume a sua 

presidência e a Associação Comercial do Porto é a vice-presidente. Pode ser associada da 

DNP/CCI qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual ou ainda qualquer 

organização de carácter local ou nacional que represente os interesses económicos e profissionais 

dos seus membros. 

 
4.2. Incoterms 
  

Para uma melhor compreensão do que pretendem os contraentes, constituiu-se um 

regulamento que evidenciasse as práticas usuais de comércio, interpretando os principais termos 

utilizados na compra e venda internacional.  

 Estes principais termos denominam-se INCOTERMS – International Commercial Terms 

(Termos de Comércio Internacional) que são as condições de comercialização fixadas por regras 

internacionais definidas pela Câmara de Comércio Internacional. Essas regras ou termos, são 

representados por meios de siglas formadas por três letras e definem direitos e obrigações mínimas 

do vendedor e do comprador com relação a frete, seguros, liberação em alfândegas, obtenção de 

documentos de um contrato internacional de venda de mercadorias. Estes termos são aplicados em 

quase todo o mundo. 

 Segundo a publicação, das regras oficiais para a interpretação dos termos comerciais, da 

ICC (International Chamber of Commerce) (2000) os Incoterms descrevem-se da seguinte forma: 

(ICC, INCOTERMS 2000, 1999) 
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EXW – Na fabrica de origem  

A entrega dá-se quando o vendedor coloca as mercadorias à disposição do comprador, nas 

instalações do vendedor ou em outro local nomeado (oficina, fabrica, armazém), não 

desalfandegada para exportação e não carregada em qualquer veículo de recolha. Este termo 

representa a mínima obrigação para o vendedor devendo o comprador suportar todos os custos 

inerentes à retirada da mercadoria das instalações do vendedor. 

 

FCA – Livre no transportador 

O vendedor entrega as mercadorias, desalfandegadas, ao transportador nomeado pelo comprador, 

no local designado. O local escolhido para entrega tem influência nas obrigações de carga e 

descarga das mercadorias. Se a entrega acontece nas instalações do vendedor, o vendedor é 

responsável pelo carregamento. Se a entrega acontece em qualquer outro local, o vendedor não e 

responsável pela descarga. 

 

FAS – Franco ao longo do navio / lugar designado  

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas são colocadas ao lado do navio, no porto de 

embarque designado. O comprador deve arcar com todos os custos e riscos de perda ou dano das 

mercadorias a partir desse momento. O vendedor deverá desalfandegar as mercadorias para 

exportação, a não ser que fique explicito o contrário no contrato de compra e venda.  

 

FOB – Franco a Bordo - porto de embarque designado 

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas cruzam a murada do navio, no porto de 

embarque designado. O comprador tem que suportar todos os custos, riscos de perda ou dano das 

mercadorias, a partir desse momento. O vendedor tem que desalfandegar as mercadorias para 

exportação.  

 

CFR – Custo e Frete  

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas cruzam a amurada do navio, no porto de 

embarque. O vendedor deverá pagar os custos e o frete necessários para encaminhar a mercadoria 

até ao ponto de destino designado, porém o risco de perda ou dano das mercadorias, assim como 

quaisquer custos adicionais devidos a eventos ocorridos após o momento da entrega serão 

transferidos do vendedor para o comprador.  
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CIF – Custo, Seguro e Frete 

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas cruzam a amurada do navio no porto de 

embarque e devera pagar os custos e frete necessários para levar as mercadorias ao porto de destino 

mencionado, porem o risco de perda ou dano das mercadorias, bem como quaisquer custos 

adicionais devidos a eventos que ocorrerem após o momento da entrega, serão transferidos do 

vendedor paras o comprador. O vendedor terá também que providenciar o seguro marítimo contra o 

risco do comprador de perda ou dano das mercadorias durante o carregamento, contratando e 

pagando o prémio de seguro.  

 

CPT – Transporte pago até  

O vendedor entrega as mercadorias ao transportador nomeado por ele, mas o vendedor deve 

adicionalmente pagar o custo do transporte necessário para levar as mercadorias ao local de destino 

designado. O comprador arca com todos os riscos e quaisquer outros custos ocorridos após as 

mercadorias terem sido de tal forma entregues. O vendedor desalfandega as mercadorias para 

exportação. 

 

CIP – Transporte e seguro pagos até 

É a mesma situação que o anterior, no entanto, o vendedor tem também que providenciar o seguro 

contra o risco do comprador de perda ou dano das mercadorias durante o carregamento, 

contratando e pagando o prémio do seguro.  

 

DAF – Entregue na fronteira 

O vendedor entrega as mercadorias, quando as mesmas são colocadas à disposição do comprador, a 

bordo do veículo transportador, sem descarregar, desalfandegada para exportação, mas não 

desalfandegada para importação, no ponto e lugar designados na fronteira, mas antes da alfândega 

do país limítrofe. O termo fronteira pode ser utilizado para qualquer fronteira incluindo a do país 

exportador. Portanto, é de vital importância que a fronteira em questão seja definida com precisão.  

 

DES – Entregue no navio  

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas são colocadas à disposição do comprador, 

abordo do navio não desembaraçadas para importação, no porto de destino designado. O vendedor 

tem de suportar todos os custos e riscos envolvidos em trazer estas mercadorias até ao porto de 

destino designado, antes da descarga.  
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DEQ – Entregue no cais ou a partir do cais  

O vendedor entrega as mercadorias quando as mesmas são colocadas à disposição do comprador, 

não desalfandegadas para importação, no cais, no porto de destino designado. O vendedor tem que 

suportar os custos e riscos envolvidos em trazer as mercadorias ao porto de destino designado e na 

descarga das mercadorias no cais. O comprador desalfandega as mercadorias para importação e 

paga todas as formalidades, impostos, taxas e outros encargos na importação.  

 

DDU – Entregue sem direitos pagos 

O vendedor entrega as mercadorias ao comprador, sem desalfandegar para importação, e sem 

descarregar de qualquer veículo transportador, no lugar de destino designado. O vendedor tem que 

arcar com os custos e ricos envolvidos em trazer as mercadorias até este local. No caso de haver 

qualquer “imposto” (o termo imposto inclui a responsabilidade e os riscos de executar as 

formalidades alfandegárias e o pagamento de formalidades, impostos alfandegários, taxas e outros 

encargos) aplicável na importação no país destino.  

 

DDP – Entregue com direitos (impostos) pagos 

O vendedor entrega as mercadorias ao comprador, desalfandegadas para importação e sem 

descarregar de qualquer veículo transportador, chegando ao local de destino designado. O vendedor 

arca com todos os custos e riscos envolvidos em trazer as mercadorias até ao local designado, 

incluindo qualquer imposto. 

Resumidamente, os INCOTERMS agrupam-se em quatro categorias designadas pelas 

siglas, E, F, C e D. No grupo E o exportador coloca a mercadoria à disposição do importador no 

seu próprio estabelecimento. No grupo F (FCA, FAZ e FOB) o exportador entrega a mercadoria a 

um transportador indicado pelo importador, ficando este responsável pelo pagamento do transporte. 

No grupo C (CFR, CIF, CPT e CIP) o exportador é responsável pela contratação do transporte, 

seguro e pela entrega da mercadoria no local designado. No grupo D (DAF, DES, DEQ, DDU e 

DDP), o exportador assume todos os custos e riscos necessários à entrega da mercadoria no local 

designado pelo importador. 

  Convém que fique bem explícito qual o significado do INCOTERM utilizado numa 

proposta de venda pois se este for mal interpretado o valor adicional pode ser transformado em 

custos adicionais. 

 

Na tabela seguinte podemos ver de forma resumida o que significa cada um dos incoterms. 
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Tabela 4: Significado dos Incoterms 

 

Fonte: Dashofer, V “INOTERMS”, Copyright, 2003 (adaptado) 

 

EXW Ex Works (Named Place) 

 

Na Fábrica de origem 

FCA Free Carrier (Named Place) 

 

Franco Transportador (Local 

Acordado) 

FAS Free Alongside Ship (Named 

Porto f Shipment) 

 

Franco ao longo do navio (Porto 

de embarque acordado) 

FOB Free on Board (Named Porto of 

Shipment) 

Franco a bordo (Porto de 

embarque acordado) 

CFR Cost and Freight (Named Porto 

of Destination) 

Custo e Frete (Porto de Destino 

Acordado) 

CIF Cost, Insurance and Freight 

(Named Port of Destination) 

Transporte e Seguros Pagos até 

(Local de Destino acordado) 

CPT Carriage Paid to (Named Place 

of Destination) 

Transporte pago até (Local de 

destino Acordado) 

CIP Carriage and Insurance Paid to 

(Named Place of 

Destination ) 

Transporte e Seguros Pagos até 

(Local de Destino Acordado) 

DAF Delivered at Frontier (Named 

Place) 

Entregue na Fronteira (Local 

Acordado) 

DES Delivered Ex Ship (Named Port  

of Destination) 

Entregue no Navio (Porto de 

Destino Acordado) 

DEQ Delivered Ex Quay (Named Port 

of destination) 

Entregue no Cais (Porto de 

Destino Acordado) 

DDU Delivered Duty Unpaid (Named 

Place of destinat) 

Entregue sem Direitos Pagos 

(Local de Destino Acordado) 

DDP Delivered Duty Paid Entregue com Direitos Pagos 

(Local de Destino Acordado) 
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Nota:  

�EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP – Qualquer meio de transporte, incluindo multimodal 

�FCA – Transporte Ferroviário e Aéreo 

�FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ – Transporte Marítimo e fluvial  

 

Tabela 5: Qualificação da responsabilidade dos incoterms 

E + Favorável ao exportador 

F 

C 
Misturam-se as responsabilidades entre exportador e importador 

D + Favorável ao importador 

Fonte: Dashofer, V “INCOTERMS”, Copyright, 2003, p. 3 

 

Quando o departamento de África da Ferpinta está perante um processo de importação, 

normalmente, é o fornecedor quem decide qual o tipo de INCOTERM que pretende utilizar. 

Quando é a Ferpinta a exportar normalmente, utiliza o EXW, uma vez que é o mais favorável ao 

exportador (como se pode verificar no quadro anterior) pois os custos associados são por conta do 

importador. Opta também por usar o CIF ou o CFR. Ultimamente tem utilizado mais o CFR porque 

o risco está assegurado pela transportadora contratada pela Ferpinta o que não acontece com o CIF. 

 

4.3 Formas de Pagamento internacional 
 

O sonho de muitos empresários é vender para o exterior, exportar e aproveitar as 

oportunidades do mercado mundial. No entanto, no mundo da exportação nem tudo é fácil e para 

que a negociação seja um sucesso é necessário tomar muitas providências e cuidados, 

principalmente, quanto à forma de pagamento que se pretende utilizar no comércio internacional.  

Actualmente existem diversas formas de pagamento internacional. A opção de escolher 

uma e não outra depende da negociação, no momento do contrato comercial, entre o comprador e o 

vendedor. No entanto, a escolha da forma de pagamento é sempre influenciada pela situação sócio-

económica do país de destino, pois por vezes existem demasiadas restrições na quantidade de 

moeda transferida ou pode também existir uma desvalorização da moeda do país de destino. Desta 

forma, quando se está na fase da escolha da forma de pagamento a utilizar, é necessário ter em 

conta estes e outros factores para ambas as partes tentarem beneficiar do método de pagamento 

utilizado.  
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4.3.1 O risco no pagamento internacional 
 

Quando uma empresa inicia um processo de exportação tem como principal preocupação 

que o valor da sua venda seja recebido. Como esta transacção se desenrola num contexto 

internacional existe um maior nível de risco associado a diversas razões explícitas na tabela 

seguinte: (Silva; Akabane, 2004) 

 

Tabela 6: Razões associadas ao risco 

 

 

Informação de crédito 

Há poucas informações sobre o histórico de crédito 

de um comprador no mercado internacional. 

 

Contacto impessoal 

 

As transacções internacionais são conduzidas de 

forma impessoal (faz, e-mail, telefone) o que pode 

provocar mais dificuldades ao nível da cobrança. 

 

 

Custos e dificuldades na cobrança 

Quando não há cumprimento das obrigações 

jurídicas, o exportador terá dificuldade em cobrar e 

terá um elevado custo na formalização. 

 

 

Limitados recursos legais 

O mercado internacional está sujeito a uma 

jurisprudência muito abrangente ao contrário do 

mercado doméstico em que as transacções estão 

sujeitas ao código comercial vigente.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Não nos podemos esquecer que quando estamos perante a escolha do método de 

pagamento é necessário ter em conta diversos factores como: a credibilidade do comprador, a 

existência de restrições cambiais no país comprador e as condições oferecidas pela concorrência.  

 

Um outro aspecto muito importante quando estamos a falar de comércio internacional é o 

risco inerente as transacções internacionais. Quando se opta pelo comércio internacional não se 

pode considerar que seja uma opção fácil mas esta pode oferecer recompensa significativa.  

Os diversos tipos de risco devem ser avaliados, e identificados os instrumentos adequados 

para a sua minimização ou transferência para terceiras entidades. 

No quadro seguinte podemos ver quais os tipos de risco que se deve ter em conta quando 

procedemos a transacções internacionais e quais as consequências para o exportador e para o 

importador: 
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Tabela 7: Tipos de risco associados às transacções internacionais 

 

 

Tipos de Risco: 

Consequências para o 

exportador 

Consequências para o 

importador 

 

 

Risco Político (pode ser 

eliminado através de contrato 

com a COSEC – Companhia de 

Seguro de Créditos) 

Podem existir acontecimentos ou 

medidas de carácter político 

(guerras, comoções civis, 

embargos, decisões 

governamentais, …) que podem 

impedir o importador de cumprir 

com as suas obrigações 

contratuais. 

Podem existir acontecimentos ou 

medidas de carácter político 

(guerras, comoções civis, 

embargos, decisões 

governamentais, …) que podem 

impedir o exportador de cumprir 

com as suas obrigações 

contratuais. 

 

Risco Cambial  

(Pode ser eliminado através de 

forwards e futuros) 

A moeda do contrato pode 

depreciar face à moeda do país 

exportador. 

A moeda do contrato pode 

apreciar face à moeda do país 

importador. 

 

 

 

Risco de Transferência 

Pode existir falta de capacidade 

ou vontade dos Governos ou 

outras entidades do sector 

público em efectuar pagamentos 

na moeda acordada (devido a 

controlos cambias, moratórias, 

consolidações de dívida…) 

Pode existir a impossibilidade de 

reaver cauções ou pagamentos 

antecipados. 

 

Risco de Crédito (pode ser 

eliminado através de garantias 

bancárias) 

Pode existir a falta de 

capacidade ou vontade do 

importador em efectuar o 

pagamento. 

Pode existir a falta de 

capacidade ou vontade do 

exportador em restituir 

pagamentos antecipados. 

 

Risco associado à produção ou 

cumprimento de obrigações 

Pode existir o cancelamento ou 

alteração unilateral de 

encomendas pelo importador 

Pode existir falta de capacidade 

do exportador em executar o 

contrato por motivos de ordem 

técnica ou financeira. 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.2 Modalidades do pagamento internacional 

Existem vários métodos de pagamento internacional que devem ser escolhidos de acordo 

com todos os aspectos que se considera anteriormente.   

Na seguinte figura pode-se verificar que os importadores e exportadores têm interesses 

divergentes quanto à selecção dos métodos de pagamento a utilizar. 

 

Figura 5: Nível de segurança quanto ao tipo de pagamento escolhido 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Emmanuelle Moors, Structure Trade Finance, London, 2003 (adaptado) 

 

Da análise deste quadro pode-se concluir que o equilíbrio entre os importadores e os 

exportadores situa-se ao nível das cobranças e dos créditos documentários. Para o exportador é 

mais favorável o pagamento antecipado e menos vantajoso o pagamento após recepção da 

mercadoria e no caso do importador verifica-se o inverso.  

Este é o momento certo para conhecer quais são as formas para cobrar e pagar as compras e 

vendas internacionais. A selecção da forma de cobrança mais adequada para uma operação 

internacional é um factor determinante para o sucesso do negócio. 

 

 

Nível de segurança 
mínimo para o 

Exportador 

Nível de segurança 
mínimo para o 

Importador 

Nível de segurança 
máximo para o 

Importador 

Nível de segurança 
máximo para o 

Exportador 

Pagamento após recepção da 
mercadoria/serviço 

Pagamento após recepção da 
mercadoria/serviço 

Pagamento após recepção da 
mercadoria/serviço 

Pagamento após recepção da 
mercadoria/serviço 
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Segundo Morais e Peleteiro (1997) destacam-se os seguintes tipos de modalidade de 

pagamento:  

4.3.2.1 Pagamento directo mediante cheque  

No pagamento directo mediante cheque (o banco entrega ao importador que, por sua conta 

e risco, o remeterá ao exportador) ou ordem de pagamento (o banco emite uma ordem de 

pagamento a favor do exportador, mencionando a operação a que diz respeito, transmitindo-a a um 

seu correspondente no estrangeiro, que a executará perante o exportador que é o beneficiário. Neste 

método de pagamento o exportador envia ao importador, sem intervenção do banco, a 

documentação representativa da mercadoria e que foi estabelecida em conformidade com as 

exigências do comprador, de modo que lhe permita entrar na posse efectiva do que comprou. Este 

tipo de modalidade só deve ser utilizado quando existe um elevado grau de confiança entre 

empresas envolvidas no negócio, pois envolve um certo agravamento dos riscos próprios do 

comércio internacional. 

 

4.3.2.2 Pagamento antecipado 

Neste caso o importador paga ao exportador antes do envio da mercadoria. Esta alternativa 

é a de menor risco para o exportador e deve ser usado para países nos quais a fraude nos negócios é 

grande, ou em países em que há riscos políticos substanciais. (Silva, Richard; Akabane, Getulio) 

No entanto, o risco maior é assumido pelo importador, que pode receber a mercadoria em 

condições diferentes das combinadas com o exportador, ou pior, não recebê-la. 

Por exemplo, na Ferpinta Angola, uma vez que este país é um mercado com elevado grau 

de risco, quase todos os nossos clientes têm que pagar no momento em que compram a mercadoria, 

de forma a não corrermos nenhum risco de incumprimento. 

Se optarmos por fazer o pagamento via transferência internacional (consiste num sistema 

de transferência interbancário e permite às partes de uma transacção comercial fazer uma 

transferência de fundos muito rápida através do sistema interbancário, demorando dois a quatro 

dias) temos como vantagens: rapidez e comodidade, custos mais baixos (as despesas bancárias são 

muito inferiores às operações documentarias), crédito definitivo, procedimentos estandardizados 

(SWIFT) e segurança pois as instituições de crédito são os únicos intervenientes no processo de 

transferência. No entanto existe dificuldade na aplicação de fundos nas situações de elementos 

incorrectos (nomeadamente, no que respeita ao beneficiário dos fundos).  

Na situação de se optar por pagar via cheque tem como vantagem, no caso de pagamento 

contra entrega de mercadoria, ser um instrumento que serve de moeda de troca, é um processo 

rápido e cómodo, no entanto, é um processo de cobrança demorado, tem custos mais elevados e 
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está sujeito a uma diversidade de legislação do cheque de país para país para além do facto de 

existirem tipologias de cheques diversificadas. 

Na prática, a Ferpinta utiliza muitas vezes este tipo de pagamento que vai ser descrito 

mediante um exemplo. Por exemplo a Ferpinta Angola celebra um contrato comercial com a 

empresa Ferpinta SA e o banco escolhido pela Ferpinta Angola é o BFA (Banco Fomento Angola) 

e o da Ferpinta SA é o Millenium BCP. Imaginemos que a Ferpinta Angola comprou tubos à 

Ferpinta SA (porque a Ferpinta Angola não produz todas as medidas dos tubos que a Ferpinta SA 

produz), e o meio de pagamento estipulado é uma transferência internacional. No momento do 

pagamento, a Ferpinta Angola dá uma instrução de transferência ao BFA, que debita a conta desta, 

e posteriormente envia a instrução para o banco da Ferpinta, o Millennium BCP, ou, se necessário, 

para um banco intermediário. Por fim o Millennium BCP credita a conta da Ferpinta SA. Na figura 

seguinte pode-se visualizar a situação descrita. 

 

 

Figura 6: Circuito de um pagamento via transferência internacional quando a Ferpinta Angola 

compra à Ferpinta SA 

 

 

Fonte: site do Banco Espírito Santo (adaptado). 
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A situação inversa também acontece e o procedimento é o mesmo. Por exemplo quando a 

SOVE (Sociedade de Vedantes e Máquinas, S.A.) vende alguns dos seus produtos à Ferpinta 

Angola e sendo o banco da Sove o BES (Banco Espírito Santo) e o da Ferpinta Angola o 

Millennium BIM o processo, no momento do pagamento, será o seguinte: a Ferpinta Angola manda 

uma ordem de transferência para o Millennium BIM o qual debita a conta associada aquela 

empresa. De seguida, o Millennium BIM envia a ordem de pagamento para o BES e por fim este 

credita a conta da SOVE, tal como se pode verificar no seguinte esquema:  

 

Figura 7: Circuito de um pagamento via transferência internacional quando a Sove vende à 

Ferpinta Angola 

 

Fonte: site do Banco Espírito Santo (adaptado). 

 

Ao analisar o quadro seguinte pode-se concluir o pagamento antecipado é arriscado para o 

comprador e o pagamento após recepção da mercadoria é o mais vantajoso para o comprador. No 

caso do vendedor a situação é inversa. 
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Tabela 8: Grau de risco no pagamento após recepção da mercadoria/serviço e no pagamento 

antecipado 

Pagamento após recepção da mercadoria/serviço 
Risco para o vendedor 100% Risco - o comprador decide quando pagar 
Risco para o comprador  Nenhum 
Pagamento Antecipado 
Risco para o vendedor Nenhum (nomeadamente, se for efectuado na confirmação da encomenda) 
Risco para o comprador  100% Risco  

Fonte: Elaboração própria 

4.3.2.3 Remessa Documentaria    

 

Uma remessa documentaria é um método de pagamento através do qual uma transacção 

comercial além-fronteiras é paga por meio de uma troca de documentos. Ou seja, nesta modalidade 

na óptica do vendedor este despacha a mercadoria mas o comprador vai necessitar dos documentos 

necessários para a poder levantar. O vendedor entrega a documentação representativa da 

mercadoria ao seu banco, para que este a entregue ao importador e proceda à cobrança mediante o 

pagamento à vista ou o aceite para pagamento numa data futura acordada. Ou seja, na remessa 

documentaria de exportação o banco a pedido do seu cliente, envia para o banco estrangeiro, 

documentos financeiros (letras de câmbio, recibos ou outros instrumentos semelhantes), e/ou 

documentos comerciais (facturas, documentos de transporte ou outros documentos) para cobrança, 

a qual consiste, normalmente, na obtenção de aceite e/ou pagamento desses documentos por parte 

do importador estrangeiro. 

Na Remessa Documentaria de Importação o banco do importador recebe os documentos 

oriundos do banco do exportador no estrangeiro, e estes só serão entregues ao importador mediante 

pagamento aceite ou parcial, conforme as instruções dadas pelo exportador. Neste caso, o banco do 

importador, após a recepção dos documentos relativos a uma importação, e de acordo com as 

instruções do banco estrangeiro, procede à cobrança do valor da documentação. Esta cobrança 

consiste na obtenção de aceite ou pagamento desses documentos por parte do importador nacional. 

Na Remessa Documentaria já existe uma maior exigência no papel dos bancos, no entanto, 

esta modalidade é mais simples que o crédito documentário. Neste caso, a mercadoria só fica na 

posse do comprador quando este proceder ao pagamento. Isto porque, toda a documentação é 

enviada pelo sistema financeiro e só será entregue ao importador, para levantar as mercadorias, no 

momento em que ele proceder à respectiva liquidação ou aceitar a formalização do pagamento. 

Quando o método de pagamento utilizado é uma letra a prazo, existe na mesma o risco de crédito 

porque o comprador pode não a liquidar na data de vencimento.  
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No entanto, o comprador também pode correr riscos, pois vai pagar e levantar a 

documentação do banco antes de entrar na posse da mercadoria, e esta não ter a mesma qualidade 

daquela que tinha encomendado. 

As Remessas Documentarias permitem uma maior fluidez nas operações de comércio 

externo e são uma alternativa aos créditos documentários quando os intervenientes já criaram um 

grau de confiança mútua. 

Antes da publicação das Regras Uniformes Relativas à Cobranças divulgadas pela Câmara 

de Comércio Internacional de Paris (última revisão está em vigor desde 01/01/1996 CCI Nº 522) os 

bancos utilizavam diferentes formas na cobrança de documentos, problema que se resolveu com a 

referida publicação. Agora a cobrança documentaria é regida pelas Regras Uniformes para 

Cobranças da CCI, também conhecidas como URC 522 ou Brochura 522. 

Uma remessa documentaria deve-se utilizar: quando o relacionamento comercial já se 

encontra relativamente bem sedimentado, com ameaça reduzida ou nula quanto a perda total; 

quando existe estabilidade política e económica no país importador; quando estão em causa 

relações entre países onde o risco de transferência é diminuto; quando a utilização de crédito 

documentário se afigura impossível e/ou com custos demasiado elevados e no caso de transacções 

de valor diminuto. Desta forma, quando utilizarmos uma cobrança documentaria é importante 

termos a certeza da idoneidade do importador ou já ter uma relação de confiança de longa data. 

Esta forma de pagamento é muito utilizada nas transacções internacionais quando se trata 

da liquidação da mercadoria, e pode assumir duas formas (Matos, 1992): remessa de documentos 

contra pagamento em que o banco encarregado da entrega dos documentos só os entrega contra 

pagamento do importador, nas condições indicadas nos documentos ou remessa de documentos 

contra aceitação onde o banco encarregado faz a entrega dos documentos contra aceite.  

Para exemplificar temos o caso de quando a Ferpinta Moçambique compra bobines à 

Salzgitter Mannesmann International e que o banco escolhido pela Ferpinta Moçambique, para 

proceder a esta operação, é o Millennium BIM e o da Salzgitter International é o West LB. O 

processo de uma cobrança documentaria será o que podemos ver seguidamente:  
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Figura 8: Circuito de um pagamento via remessa documentaria quando a Ferpinta Angola compra 

à Salzgitter 

 

 

1. Momento em que é celebrado o contrato comercial entre a Ferpinta Moçambique e a 

Salzgitter Mannesmann International. 

2. A Salzgitter prepara os documentos e envia-os para o seu banco (WEST LB) com as 

indicações de cobranças pretendidas. É neste momento que se procede ao despacho das 

mercadorias. 

3. O banco da Salzgitter (WEST LB) envia os documentos para o Mllennium BIM. 

4. O banco da Ferpinta Moçambique (Millennium BIM) informa quais as condições. Neste 

momento, a Ferpinta Moçambique procede ao pagamento mediante as condições estipuladas 

pela Salzgitter e levanta os documentos para tomar posse da mercadoria. 

5. O Milennium BIM (Banco do importador) debita à Ferpinta Moçambique, conforme as 

instruções, e esta recebe os documentos para levantar a mercadoria. 

6. O banco da Ferpinta Moçambique (Millennium BIM) transfere os fundos para o banco 

remetente (WEST LB). 

7. O banco remetente (WEST LB) credita Salzgitter. 

 

Fonte: site do Banco Espírito Santo (adaptado). 
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4.3.2.4 Crédito Documentário 

 

Nas formas de pagamento analisadas anteriormente existe risco quer para o importador 

quer para o exportador, por isso, só costumam ser utilizadas quando existe uma confiança recíproca 

entre as duas partes.  

Foram-se desenvolvendo técnicas bancárias no sentido de se atingir um maior nível de 

segurança e financiamento, até que surgiu o crédito documentário. 

“O crédito documentário apresenta-se como uma das formas mais seguras da realização de 

transacções comerciais entre diferentes países e aparece como um instrumento de comércio 

internacional muito importante sempre que o importador e o exportador são desconhecidos, 

efectuando negócios pela primeira vez ou em situações esporádicas” (Porfírio, 2001)  

Contrariamente às remessas documentarias, nos créditos documentários o banco deixa de 

ser um mero agente de entrega dos documentos e passa a ser responsável pelo pagamento, 

mandatado pelo exportador. Desta forma, há uma minimização dos riscos quer para o importador 

quer para o exportador pois há uma maior intervenção por parte do banco, sendo desta forma, o 

crédito documentário, o meio de pagamento mais seguro. 

“Entende-se por crédito documentário a operação pela qual um banco, por conta de um 

cliente-importador, abre um crédito a favor de um vendedor-exportador, assumindo o compromisso 

de pagar a este o valor das suas mercadorias contra a entrega dos documentos estipulados por 

crédito”. (Morais; Peleteiro, 1997). Este é o mecanismo que proporciona ao vendedor o maior nível 

de protecção em relação à possibilidade de incumprimento por parte do comprador.  

Como já foi referido anteriormente, a CCI editou um conjunto de Regras e Uniformes 

Relativos aos Créditos Documentários conhecidas como UCP 600 que estão em vigor desde 2007. 

Para se proceder à abertura do crédito documentário é necessário a abertura de uma carta 

de crédito, que consiste numa “declaração efectuada por um banco, de que efectuará determinados 

pagamentos, da responsabilidade de uma das partes, mediante o cumprimento de determinadas 

condições pré-definidas. Este mecanismo é designado por carta, em virtude de assumir a forma de 

uma notificação para a parte ou partes designadas como destinatárias dos referidos pagamentos. 

Normalmente, a carta de crédito autoriza o exportador a receber as quantias pré-estabelecidas 

mediante a apresentação, no banco, dos documentos comprovativos da expedição das 

mercadorias.” (Alves, 1996) 

As cartas de crédito podem estabelecer um período de pagamento até 30, 60, 90, ou 120 

dias (normalmente, na Ferpinta, este é o prazo mais usual) depois da apresentação do documento de 

expedição (prova do envio de mercadorias) e certificado de seguro de mercadorias. 
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Depois do banco analisar o pedido de abertura, através da carta de crédito, faz seguir para o 

exportador, normalmente para o banco correspondente naquele país. 

No seguinte quadro podemos verificar, num crédito documentário, quais os intervenientes 

que são imprescindíveis e outros que podem ou não fazer parte de operação comercial: 

 

 

Tabela 9: Intervenientes no crédito documentário 

Beneficiário

Banco 
Emissor

Ordenador

Banco 
Notificador

Banco 
Negociador

Banco 
Confirmador

Intervenientes 
Imprescindíveis

Possíveis 
Intervenientes

É o banco que vai abrir a carta de crédito, por instruções do ordenador

(normalmente o importador), responsabilizando-se perante o beneficiário pelo

pagamento da mercadoria, em troca dos documentos estipulados.
É aquele que dá instruções ao banco (importador) para abertura do crédito e dita
as outras condições do crédito.
É aquele que avisa o beneficiário da abertura do crédito, agindo a pedido do
banco emitente. A sua intervenção não é obrigatória (pois o banco emitente pode
notificar directamente o beneficiário) justifica-se para garantir a autenticidade do
crédito perante o exportador.
Recebe do beneficiário os documentos mencionados na carta de crédito
negociando-os, podendo ou não pagar a documentação mas sem que a isso seja
obrigado e fazendo-o por sua conta e risco. Mesmo que negoceie a documentação
e a pague,se o banco emitente rucusar o pagamento, este banco tem o direito de
recurso contra o apresentador.
É aquele que solidariamente com o banco emitente e a pedido deste,
responsabiliza-se também pelo pagamento do crédito.Intervém quando ao
beneficiário não basta a garantia do banco emitente e por norma o banco
confirmandor é domiciliado no país do comprador.

É a entidade a favor de quem o crédito é emitido, ou seja, é a quem é garantido o 
pagamento.

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para melhor se entender o processo de um crédito documentário apresenta-se de seguida o 

circuito quando a Ferpinta Moçambique compra mercadoria à Macsttel International.  
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Figura 9: Circuito de um pagamento via crédito documentário quando a Ferpinta Moçambique 

compra à Macsteel International 

 

 

 

 

1. Momento em que é celebrado o contrato comercial entre a Ferpinta Moçambique e a 

Macsteel International. 

2. A Ferpinta Moçambique (importador) solicita ao Millennium BIM a abertura do crédito 

documentário, através da carta de crédito. 

3. O Millennium BIM (banco emitente) aprova o pedido da Ferpinta Moçambique 

(importador) e envia a carta de crédito ao banco da Macsteel, o Nedbank (banco 

notificador). 

4. O Nedbank (banco notificador) autentica a carta de crédito e avisa a Macsteel por e-mail 

ou fax. 

5. A Macsteel (beneficiário) verifica os termos da carta de crédito para certificar-se que os 

poderá cumprir. Se necessário contacta a Ferpinta Moçambique (importador) para proceder 

a alterações. Posteiormenete a Macsttel embarca a mercadoria e entrega os documentos ao 

Nedbank. 

6. O Nedbank examina os documentos apresentados, e se estiverem conforme, envia a 

documentação para o Millennium BIM (banco emitente). 
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7. A Ferpinta Moçambique recebe os documentos do Millennium BIM e toma posse da 

mercadoria, tomando conhecimento do débito efectuado ou do seu vencimento. 

Fonte: site do Banco Espírito Santo (adaptado). 

 

Quando estamos numa situação em que o exportar é a Ferpinta a situação do circuito do 

crédito documentário funciona da mesma forma mas no sentido inverso. 

 

No momento da recepção do crédito é essencial confirmar se todos os termos e condições 

são passíveis de serem cumpridos ou se serão necessárias alterações. Alguns pontos a considerar 

são: 

• A tipologia da carta de crédito corresponde à solicitada (confirmada, transferível, 

…)? 

• A correcção das designações e endereços do beneficiário e ordenador; 

• Moeda, montante (e eventual tolerância) estão correctas? 

• As condições de pagamento – à vista, a prazo (ver os dias), … correspondem ao 

acordado? 

• Possibilidade de cumprir as obrigações estabelecidas para o embarque da 

mercadoria: acondicionamento, locais de embarque e desembarque, transbordo, 

embarques parciais; 

• Descrição, preços unitários e características da mercadoria correspondem ao que se 

encontra contratualmente estipulado? 

• Os termos de entrega (“Incoterms”) mencionados correspondem ao acordado? 

• As datas de embarque, prazo para entrega dos documentos e data de validade são 

previsivelmente adequados para produzir, eventualmente proceder a inspecção e 

embarcar a mercadoria e apresentar os documentos ao Banco (no local de validade 

indicado)? 

• Os documentos requeridos são adequados à transacção em questão? Existe algum 

requisito sobre os mesmos com os quais não seja possível cumprir? (Ex. 

dificuldade de obtenção de algum documento; documentos para os quais é exigida 

legalização; tradução oficial de algum documento; se não aceitáveis as condições 

requeridas para a emissão do seguros, entre outros). 
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De acordo com a publicação UCP 600 da CCI existem alguns significados importantes 

que se deve ter em conta nos créditos documentários: 

 

 

Tabela 10: Significados importantes nos créditos documentários  

 

 

 

Significado de Crédito 

Documentário 

Crédito significa todo e qualquer acordo, seja qual for 

a forma como está designado ou descrito, que seja 

irrevogável e constitua, por conseguinte, um 

compromisso definitivo do banco emitente de honrar 

uma apresentação  

 

 

Art.º2º,parte 

 

 

 

Créditos e Contratos 

Um crédito é, por natureza, uma transacção distinta da 

venda ou do contrato em que se possa basear. Esse 

contrato, de modo algum diz respeito ao banco nem o 

vincula, mesmo que o crédito, sob uma forma 

qualquer, lhe faça referência. (…) 

 

 

Art.º4º 

 

Documentos e 

Merc./serv./prestações 

Os bancos lidam com documentos e não com 

mercadorias, serviços ou prestações às quais esses 

documentos se possam reportar. 

 

Art.º5º 

 

 

Normas para o exame dos 

documentos 

Um banco designado actuando nos termos da sua 

designação, um, banco confirmado, se houver, e o 

banco emitente, deverão examinar qualquer 

apresentação a fim de determinaram, exclusivamente 

com base nos documentos, se estes aparentam ou não, 

constituir uma apresentação em conformidade. 

 

 

Art.º14º,a) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Uma situação que pode acontecer nos créditos documentários são as divergências.  

No quadro seguinte pode-se verificar quais os tipos de divergências mais frequentes, que 

revela que dez tipos de divergências conduzem a 80% dos documentos recusados. 

(Ferpinta/Documento de Circulação Interna) 

  

Gráfico 6 – Tipos de divergência mais frequentes nos créditos documentários 

Tipos de divergências mais freqentes nos 
créditos documentários

Embarque Tardio
Emendas ou alterações num documento não autenticadas
Descrição da mercadoria na factura diferente do mencionado
B/L ou Seguro não endossados
Crédito expirado
Documentos sem a menção de “original”
Falta de um qualquer documento
Documentos apresentados fora dos prazos revisto
Documentos de transporte não assinados nos termos da UCP 600
Outras divergências
Divergências de teor ou conteúdo entre os documentos

 

Fonte: Elaboração própria com base na Ferpinta/Documento Interno 

 

 

Pode-se considerar que crédito documentário é um instrumento flexível, que pode 

satisfazer as necessidades de uma variedade de situações, desde que seja utilizado o tipo de crédito 

correcto. Desta forma existem várias tipologias que devem ser escolhidas mediante a forma que for 

mais favorável aos intervenientes. Por exemplo, as entidades intermediárias na compra, venda e 

tramitação de mercadorias (traders, brokers, etc.) têm, nos créditos documentários, os instrumentos 

adequados para estruturar e coordenar as suas operações. 

Na seguinte tabela pode-se verificar quais as categorias mais habituais de créditos documentários: 
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Tabela 11: Categorias dos créditos documentários 

 

 

 

Crédito Revogável 

É aquele que pode ser anulado ou cancelado, a 

qualquer momento, pelo banco emitente ou pelo 

ordenador, em. É a categoria menos desejável para 

o exportador. * 

 

 

 

Crédito Irrevogável 

O banco emitente assume um compromisso firme 

de pagamento ao beneficiário, desde que os 

documentos estipulados sejam entregues e 

cumpridos todos os termos e condições do crédito. 

Não pode ser anulado ou alterado sem o acordo de 

todos os intervenientes. 

 

 

 

Crédito Confirmado 

Para além de existir um compromisso de 

pagamento do banco emitente, existe uma garantia 

de um outro banco. O banco emitente solicita ao 

seu correspondente que confirme ao beneficiário a 

garantia por ele oferecida. Assim, o exportador não 

corre o risco de país e o de transferência. É 

utilizado quando o banco emitente é desconhecido 

e/ou o risco de país do comprador é elevado. 

 

 

Crédito Não Confirmado 

O banco correspondente é um simples 

intermediário que envia o crédito só com a 

indicação de o notificar ao beneficiário, sem ter o 

compromisso de pagamento, ou seja, sem o 

confirmar. 

* Excepção: Quando a solicitação de cancelamento/emenda da carta de crédito chegar, e os 

documentos tiverem sido negociados sem discrepâncias. A partir deste momento o crédito passa a 

ser irrevogável (art. 8º da Brochura 500) 

Fonte: Elaboração própria com base em MORAIS, A.; PELETEIRO, M. A. (1997), 
“Financiamento e Pagamento: Apoio à Internacionalização” p. 259-296 In: Romão, A. 
(coordenador) (1997) “Comércio e Investimento Internacional”, 2ª edição, ICEP. 
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Na escolha de decisão de pagamento é muito importante ter em conta no, momento da 

negociação entre as partes, qual o método que mais adequado quer para o exportador quer para o 

importador. Morais e Peleteiro (1997) consideram que existem três formas de pagamento no âmbito 

dos créditos documentários:  

A. No caso em que as partes decidem que o pagamento é a vista o banco confirmador, logo 

que recebe os documentos e verifica se estão em conformidade com as condições da carta de 

crédito, disponibiliza o montante ao beneficiário. 

B. No caso em que o exportador concedeu um prazo de pagamento ao comprador, o 

montante só ficará disponível depois desse prazo. Depois dos documentos serem entregues no 

banco, verificado se o seu teor está de acordo com os termos da carta de crédito, o banco emitente 

ou o confirmador, compromete-se a pagar, no prazo estipulado, ao beneficiário ficando, este, 

seguro de que o pagamento lhe será efectuado dentro desse prazo. Esta modalidade de pagamento 

denomina-se crédito a prazo ou diferido. 

C. Existe também uma outra possibilidade, o pagamento misto, que consiste na 

combinação das duas modalidades anteriores, ou seja, uma parte do pagamento faz-se à vista e a 

outra parte a prazo. 

  O vendedor deverá apresentar os documentos juntamente com um saque a prazo sobre o 

banco emitente, ou o confirmador ou qualquer outro banco designado. 
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Anteriormente foram descritas as principais modalidades dos créditos documentários. No 

entanto, existem outras que não são tão habituais pois têm características muito particulares, como 

se pode verificar na tabela seguinte:  

 

Tabela 12: Outras categorias dos créditos documentários  

 

 

 

 

Crédito Transferível 

 

O beneficiário (intermediário na operação) 

transfere a carta de crédito para o seu fornecedor 

como forma de pagamento da mercadoria. Esse 

fornecedor assume a posição de segundo 

beneficiário com todos os direitos o obrigações 

inerentes. As condições e normas das 

transferências são regidas pelas disposições das 

Regras e Usos Uniformes (art.º 38) 

 

 

 

 

Crédito “Back-to-Back” 

É emitido a favor de um produtor/fornecedor, com 

base num crédito já existente no qual o ordenador 

do crédito “back-to-back” figura como 

beneficiário. Ao contrário do crédito transferível, 

que abrange plenamente a intervenção de 

entidades distintas numa mesma operação 

bancária, este tipo de crédito é totalmente 

autónomo, nomeadamente face à carta de crédito 

em que se baseia. É usado quando o crédito não 

pode ser transferível ou por já o ter sido uma vez e 

o beneficiário pretende comprar a mercadoria a 

outra entidade com pagamento sob abertura de 

crédito. Este tipo de crédito apresenta mais riscos 

que o transferível. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em MORAIS, A.; PELETEIRO, M. A. (1997), 

“Financiamento e Pagamento: Apoio à Internacionalização” p. 259-296 In: Romão, A. 

(coordenador) (1997) “Comércio e Investimento Internacional”, 2ª edição, ICEP 

 

Existe ainda a possibilidade de Cessão de direitos em que o beneficiário emite, através do 

seu banco, uma declaração nos termos da qual se compromete a efectuar o pagamento de um 

determinado montante que lhe seja devido em virtude da utilização de um crédito documentário. A 

entidade beneficiária apenas receberá o montante em causa após a recepção dos fundos por parte do 
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banco apresentador, sem que os bancos intervenientes tenham quaisquer responsabilidades 

inerentes à cessão de direitos. Este instrumento de pagamento rege-se pela legislação própria de 

cada país. 

 

Existe ainda a Carta de Crédito “Sandby” (Stand-by letter of credit) cujo utilizador tem 

como objectivo oferecer uma garantia financeira a um determinado beneficiário e é geralmente 

emitida a favor do importador. A carta de crédito Standby representa um compromisso irrevogável, 

por parte do banco emitente, de proceder a um pagamento ao beneficiário, contra apresentação dos 

documentos estipulados na própria stanby: usualmente uma declaração de incumprimento emitida 

pelo beneficiário, acompanhada (ou não) de outra documentação alternativa. Enquanto um crédito 

documentário normal deve ser utilizado para o bom cumprimento de um contrato, na carta de 

crédito standby espera-se que o ordenador cumpra as suas obrigações para que o beneficiário não 

tenha de utilizar este tipo de crédito que responde pelo contrato ou obrigação. 

 À imagem de uma garantia, uma carta de crédito Standby representa um compromisso de 

natureza autónoma, legalmente distinto da transacção comercial que lhe está subjacente. Reporta 

geralmente a situações de incumprimento com origem em transacções de carácter diverso. Assim: 

uma carta de crédito Standby pode destinar-se a:  

• Assegurar o cumprimento de uma obrigação de natureza não-financeira, 

protegendo a entidade beneficiária de perdas e danos resultantes da omissão por 

parte da entidade ordenadora; 

• Garantir, em caso de necessidade, a devolução de um pagamento antecipado; 

• Com carácter de contra-garantia, servir de suporte à emissão de outra carta de 

crédito Standby ou instrumento de compromisso similar; 

• Assegurar o pagamento de bens ou serviços a uma entidade beneficiária sempre 

que tal pagamento não tenha sido efectuado nos moldes acordados com o 

comprador. 

 

De uma forma resumida: 

 

• Quando uma empresa é importadora, e portanto, Ordenador de uma carta de crédito � é 

com base nos termos e condições indicados pelo Ordenador que o Banco Emitente 

processa a emissão da carta de crédito. 

• Quando uma empresa é exportadora, e portanto, Beneficiário de uma carta de crédito � é 

com base nos termos e condições indicados na mensagem de abertura da carta de crédito 

que os documentos terão de ser apresentados ao Banco. 
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• Quer quando a empresa é importadora ou exportadora � é com base nos documentos 

apresentados pelo Beneficiário, em função dos termos e condições indicados na abertura da 

carta de crédito, que os bancos verificam a conformidade da apresentação e, por 

consequência, o pagamento. 

Existem alguns pontos a considerar na transferência que estão descritos na tabela seguinte: 

Tabela 13: Definições importantes relativas aos créditos documentários  

Primeiro Beneficiário É a entidade responsável pela transferência, 

normalmente um intermediário ou trader. 

 

Segundo Beneficiário 

É o produtor da mercadoria. Poderá ser mais de 

uma entidade, consoante o interesse do primeiro 

beneficiário, desde que os embarques parciais 

sejam permitidos. 

 

Banco Encarregado da Transferência 

Banco que opera a transferência de acordo com 

instruções do primeiro beneficiário. Terá de ser 

autorizado para tanto pelo banco emitente. 

 

Transferência Total, Transferência Parcial 

O crédito pode ser transferido na sua totalidade ou 

em parte-apenas uma vez para cada segundo 

beneficiário. 

 

Caso haja mais do que um segundo beneficiário 

Confirmar que os embarques parciais são 

permitidos e que, caso haja escalonamento de 

embarques, que o art.º 32 da UCP 600 se não 

aplica. 

Despesas e Encargos Há que estabelecer à partida por quem serão 

suportados. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Um outro aspecto importante é que nem todos os termos do crédito original podem ser 

modificados. Somente os seguintes são possíveis alterar: 

• O nome e endereço do beneficiário/ordenador do crédito, salvo se o mesmo 

determinar à partida quem é (são) o(s) segundo(s) beneficiário(s); 

• O nome e endereço do beneficiário/ordenador nos vários documentos; 

• O preço unitário e o montante do crédito, que podem ser reduzidos; 

• A quantidade de mercadoria, se o embarque parcial for permitido; 

• O termo de validade da Carta de Crédito e a data limite para o embarque podem 

ser encurtados e reduzido o período para apresentação dos documentos; 
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• O montante de cobertura de seguro pode ser aumentado de forma a ser compatível 

com o montante estipulado para a cobertura no crédito original. 

 

Quanto à substituição dos documentos  

Caso se altere o nome e o endereço do beneficiário bem como o preço unitário, o montante 

e a quantidade de mercadoria, é razoável esperar que a factura – e eventualmente a letra – do 

segundo beneficiário venham a ser substituídos pelos correspondentes documentos do primeiro 

beneficiário. Os restantes documentos requeridos – conhecimentos de embarque, certificados de 

seguro, certificados de origem – são naturalmente emitidos pelo segundo beneficiário e como tal 

aplicados na utilização do crédito, conjuntamente com a factura do primeiro.  

Na tabela seguinte podemos analisar as diferenças existentes entre um contrato comercial e 

um contrato de crédito documentário:  

 

Tabela 14: Principais diferenças entre um contrato comercial e um contrato de crédito 

documentário 

Fonte: Elaboração própria 

Contrato 

Comercial 

 

Fases 

Contrato de Crédito 

Documentário 

 

� Proposta 

O exportador apresenta uma 

proposta ao potencial 

comprador. 

 

 

1ª 

� Definição dos termos e 

condições do CD. 

Durante a negociação do 

contrato comercial, exportador e 

importador acordem os termos e 

condições do CD. 

� Encomenda 

Exportador e importador 

celebram o contrato de compra e 

venda (por vezes é definida uma 

factura-proforma). 

 

 

 

2ª 

� Abertura do CD 

O importador dá instruções ao 

seu banco para proceder à 

emissão do crédito 

documentário. 

 

 

� Entrega 

O exportador procede ao 

embarque da mercadoria. 

 

 

 

3ª 

� Utilização do CD 

O exportador recebe o 

pagamento do banco, contra 

apresentação dos documentos 

estipulados nos termos e 

condições do CD. 
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Uma base contratual bem definida oferece ao importador a garantia de que o seu 

fornecedor procederá em conformidade com as obrigações assumidas no âmbito do contrato que 

subscreveu.  

A correcta utilização mediante documentos adequados e o cumprimento dos termos e 

condições representam para o exportador toda a segurança que decorre do compromisso 

irrevogável assumido por um banco. 

Independentemente da modalidade adoptada, para qualquer importação de mercadoria são 

exigidos os seguintes documentos (Silva; Akabane, 2004):  

Tabela 15: Documentos necessários no processo de importação de mercadoria 

 

 

 

 

Factura Comercial 

 

Inicia-se com a “pro-form invoice” que é uma 

proposta comercial. É difícil, para o importador, 

quantificar todos os custos envolvidos. No caso em 

que o exportador exige o pagamento na forma de 

carta de crédito, o valor considerado pelo banco no 

país de destino é o da factura pro-forma.  

 

Documentos de Transporte 

Packing List: lista detalhada dos volumes que 

contém o embarque e quais as mercadorias 

transportadas. 

 

Certificado de Inspecção Pré-Embarque (se 

aplicável) 

Define se o produto cumpre os padrões de 

qualidade internacional, principalmente produtos 

industrializados, e se os mesmos foram 

devidamente consolidados. 

 

 

 

 

Bill of Landing 

Documento comprovativo da entrada de 

mercadorias aceite pela Autoridade Alfandegária. 

Pode ser considerado como um título de posse da 

mercadoria porque pode ser endossado e 

transferido a outro consignatário. Comprova o 

recibo e embarque efectivo da mercadoria nas 

condições contratuais nele expressas, sendo 

emitido pelo transportador ou por um seu agente, 

garantindo a posse da mercadoria à entidade nele 

designada. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No caso específico do crédito documentário os documentos necessários são: 
 

Tabela 16: Documentos necessários no crédito documentário 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 

 
As Regras e Usos Uniformes para os Créditos Documentários qualificam os documentos do 
seguinte modo (CCI, UCP 600, 2007):  
 
 

Tabela 17: Classificação dos documentos dos créditos documentários 

 

Documentos contemplados por regras próprias 
(UCP 600, artºs 18º a 28º) 

Documentos de conteúdo não especificado 
(UCP600, artºs 3º e 14º f)) 

Facturas Comerciais Certificados de Qualidade 

Documentos de transporte Documentos de Origem 

Documentos de Seguro … 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Em Angola, uma vez que é um mercado com elevado risco, normalmente os bancos não 

querem assumir os pagamentos, não sendo assim habitual o recurso a créditos documentários. No 

caso da Ferpinta Angola o que está estipulado é que não há crédito aos clientes, ou seja, salvo raras 

excepções, todos pagam a pronto. Só temos créditos documentários com uma empresa 

internacional a Macsteel, e desta forma, nós temos assegurado a mercadoria e simultaneamente esta 

empresa tem assegurado o recebimento. 

 
Crédito Documentário 

 

O conhecimento de embarque (Bill of Landing – B/L) 

Transporte rodoviário, ferroviário ou por vias interiores navegáveis 
(Guia Camionista – CMR, Guia Caminho de Ferro – Rail Waybill,...) 
 

Carta de Porte Aéreo ( Air Waybill) 

Documento de Seguro  
 

Factura Comercial 

Documentos de conteúdo não especificado: certificados de qualidade, 
origem,... 
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Em Moçambique já é mais usual o recurso a remessas e créditos documentários pois não é 

um mercado com tanto risco. 





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
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5 Análise da Ferpinta em Angola e Moçambique 
 

5.1. Angola 

5.1.1. Conjuntura Política  

 

Angola é um país em reconstrução que se encontra na situação de pós-guerra, desta forma, 

o ideal para o investimento estrangeiro uma vez que é necessário o desenvolvimento de todos os 

sectores. No entanto, mesmo já não existindo conflito é necessário resolver o grande problema da 

dificuldade de comunicação existente entre o governo e a sociedade civil. Desta forma, segundo 

Boaventura Sousa Santos existem vários aspectos a resolver para que exista um verdadeiro 

contexto de paz entre o Estado e a sociedade Angola. O primeiro aspecto é o da desigualdade 

social, em Angola existe um grande fosso entre ricos e pobres, embora a maioria das pessoas vive 

em condições péssimas. Existe ainda a necessidade que o Estado seja democrático, eficiente e 

integro para que seja possível um desenvolvimento mais sustentável do país, bem como, é 

fundamental a existência de um modelo político, social e cultural genuinamente angolano e uma 

reconciliação social.   

No dia 5 de Setembro de 2008 foram realizadas as eleições legislativas que ocorreram sem 

nenhum tipo de incidentes o que demonstra uma maior segurança para todos os que investiram e 

investirão em Angola.  

 

5.1.2. Conjuntura Económica  

A economia angolana apresenta sinais de forte crescimento económico. Desde os acordos 

de paz de 2002 que este cenário tem sido possível, principalmente por Angola ser o maior produtor 

petrolífero africano, mas também pela grande reconstrução de infra-estruturas e o alinhamento da 

política fiscal e monetária. Todos estes factores permitiram que, nos últimos teres anos, o 

crescimento económico atingisse taxas acima dos 15 %,  

Ao nível da inflação, esta tem vindo a diminui desde 2005. No entanto, a população 

angolana tem vindo a obter melhorias nas suas condições de vida tal como se pode verificar pelos 

bens consumidos e pelo aumento das importações quer aos bens de investimento.  

A nível internacional, o fenómeno da crise de liquidez poderá influenciar negativamente as 

empresas a realizarem investimentos, podendo afectar as exportações de petróleo, por parte de 

Angola. No entanto, apesar deste cenário pouco favorável, Angola não devera ser muito afectada 

devido ao seu desenvolvimento exponencial.  

Contudo a OCDE prece um abrandamento da economia angolana em 2009 para 5,10 % 

como se pode verificar no quadro no ponto seguinte.   
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5.1.3. Evolução do Negócio 

 

Gráfico 7: Evolução das vendas da Ferpinta Angola 2006/2007 (milhões de euros) 

 
Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Angola 2006/2007 

 

 Da análise do quadro anterior pode-se constatar que as vendas da Ferpinta Angola têm 

aumentado numa grande proporção de ano para ano. Em termos monetários, podemos verificar um 

crescimento de 35%, atingindo um valor de 4.099.229,13 euros. 

O facto de se investir cada vez mais em recursos humanos técnicos especializados aliado ao 

facto de se vender para novas zonas do país tem permitido esta evolução constante nas vendas.  

Este cenário positivo deve-se também ao facto de as perspectivas de crescimento 

económico serem cada vez mais aliciantes, tal como se pode verificar na tabela seguinte:  

 

Tabela 18: Perspectivas do crescimento económico de Angola 

Perspectivas de Crescimento 

Entidade 2008 2009 

Governo 16,20%   

FMI 16,08% 13,20% 

OCDE 11,50% 5,10% 

         Fonte: Elaboração Própria 

 
As perspectivas de crescimento continuam pois a Ferpinta SA investiu numa nova fábrica 

de tubos estruturais com maiores dimensões, podendo desta forma, no futuro, vender em Angola 

estes novos produtos que têm uma vasto campo de utilização, permitindo a angariação de mais 

clientes.  
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5.1.4. Stocks 

 

O porto de Luanda está demasiado lotado, consequência do elevado crescimento em 

Angola, pelo que existem, neste momento, grandes dificuldades de logística. Esta situação aliada 

ao ritmo de crescimento da empresa e da necessidade de apostar na diferenciação face aos 

concorrentes quer na qualidade e na disponibilidade de entrega dos produtos ao cliente, originou 

que no ano de 2007 fosse realizado um grande investimento em stock quer de matéria-prima quer 

de produto acabado. Se verificarmos a evolução da procura dos produtos siderúrgicos e a escassez 

dos mesmos pode-se constatar que esta tem sido uma boa estratégia adoptada pela empresa.  

 

No quadro seguinte podemos verificar a evolução dos stops da Ferpinta Angola nos últimos 

dois anos: 

 

Gráfico 8: Evolução dos stocks da Ferpinta Angola 2006/2007 (milhões de euros) 
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                                   Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Angola 2006/2007 
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 5.1.5. Dívidas de Terceiros  

 
Uma vez que o crescimento das vendas tem sido elevado, o mais esperado é que as dívidas 

de terceiros também aumentassem significativamente. No entanto, como se pode verificar no 

quadro abaixo, as dividas diminuíram, devido a política de crédito adoptada pela empresa que 

consiste no pronto pagamento, salvo poucas excepções.  

 
Gráfico 9: Evolução das dívidas de clientes da Ferpinta Angola 2006/2007 (milhões de 

euros) 
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Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Angola 2006/2007 

 

 

5.1.6. Financiamento  

 

Uma vez que existem vantagens da troca de fluxos financeiros e simultaneamente um nível 

mais baixo do custo de capital, durante o ano de 2007, o financiamento da empresa realizou-se por 

via de fornecimento da empresa mãe, a Ferpinta S.A., não tendo, desta forma, recorrido ao 

financiamento bancário.  

 

No entanto, devido a este endividamento e ao forte investimento no stock, este ano foi 

necessário recorrer ao financiamento bancário. No entanto, o risco da empresa é muito baixo, logo 

os encargos financeiros são insignificantes.  
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5.1.7. Rendibilidade / Indicadores Financeiros  

 
Tabela 19: Indicadores financeiros da Ferpinta Angola 2006/2007 (milhões de euros) 

 

Ferpinta Angola 2006 2007  

Vendas 7.746.204,00 11.845.841,00 

Margem Bruta 2.060.808,00 3.548.852,00 

EBITDA 1.100.253,00 3.022.299,00 
 

Resultado Operacional 836.053,00 1.683.653,00 
 

ROV 10,79% 14,21% 
 

Resultado Líquido 623.033,00 490.127,00 

ROE 37,26% 25,68% 
 

   

Estrutura Financeira   

Análise do Activo (AC/AT) 50,68% 

 

75,00% 
 

Equilíbrio Financeiro   

Solvabilidade  119,02% 110,98% 

Grau de Liquidez Reduzida  44,36% 9,21% 
 

Fundo de Maneio   

Óptica Curto Prazo (AC-P CP) 1.151.190,00 

 

1.708.001,00 
 

Autonomia Financeira  15,98% 

 

9,90% 
 

Rentabilidade Económica  5,95% 

 

2,54% 
 

Rentabilidade das Vendas  8,04% 

 

4,14% 
 

 
Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Angola 2006/2007 

 
 

 



98 
 

5.2. Moçambique 

 

A economia moçambicana continua a ser um caso de sucesso de países com experiências 

recentes de guerra. Este sucesso deve-se principalmente às políticas de estabilização adoptadas, 

bem como as entradas de investimento estrangeiro. Neste último ano o crescimento foi mais 

moderado a inflação aumentou e prevê-se que esta não diminua devido aos preços elevados do 

combustível e dos bens alimentares. Desta forma é necessário apostar num modelo de crescimento 

mais sustentável: melhor repartição da riqueza, na saúde, na dependência dos grandes projectos e 

das ajudas internacionais, entre outros.  

Segundo um estudo económico e financeiro realizado recentemente pelo BPI, a economia 

moçambicana cresceu 7% em 2007, desacelerando face a 8,5% revistos em alta, no ano anterior, de 

acordo com a segunda estimativa do INE, divulgada em Julho deste ano. Por toda esta conjuntura 

as nossas empresas em Moçambique não apresentam um crescimento tão exponencial como em 

Angola, no entanto, este tem vindo sempre a aumentar de ano para ano.   

Segundo as estimativas da OCDE, FMI e EIU ( Economist Inteligence Unit), Moçambique 

deverá registar um crescimento económico sustentado em torno dos 7% entre 2008 e 2009, 

justificado pelo clima macroeconómico estável e pelo suporte das ajudas internacionais.  

 

5.2.1. Evolução do Negócio 

 

As vendas comparativamente entre 2006 e 2007 apresentam um crescimento na ordem dos 

1 % atingindo um valor de 17.559,19 euros. Este crescimento deve-se ao aumento das exportações 

por parte da Ferpinta Moçambique com o objectivo de angariar novos clientes, sendo este volume 

de vendas uma parte já significativa do total vendido, tal como se pode verificar no quadro 

seguinte:  
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Gráfico 10: Evolução das vendas da Ferpinta Moçambique 2006/2007 (milhões de euros) 
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Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Moçambique 2006/2007 

 
 

5.2.2. Stocks 

 

Do gráfico seguinte pode-se constatar que de 2006 para 2007 o stock aumentou 72%, de 

forma a satisfazer as necessidades da empresa.  

 

Gráfico 11: Evolução dos stocks da Ferpinta Moçambique 2006/2007 (milhões de euros) 
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Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Moçambique 2006/2007 
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5.2.3. Dívidas de Terceiros  

 

Apesar das vendas ao mercado externo aumentaram, as dívidas de clientes diminuíram, 

porque na Ferpinta Moçambique, as cobranças das exportações têm sido realizadas, 

maioritariamente, através de CDE´s, garantindo-nos, desta forma, o pagamento.  

 

 

 

Gráfico 12: Evolução das dívidas de clientes da Ferpinta Moçambique 2006/2007 (milhões 

de euros) 
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Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Moçambique 2006/2007 

 

 

5.2.4. Financiamento  

 

Ainda não recorreram ao financiamento externo, o passivo da empresa está representado 

basicamente nas dívidas do grupo. 
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5.2.5. Rendibilidade / Indicadores Financeiros  

 

Tabela 20: Indicadores financeiros da Ferpinta Moçambique 2006/2007 (milhões de euros) 

Ferpinta Moçambique 2006 2007  

Vendas 3.174.617,00 3.192.176,00 

Margem Bruta 638.151,00 807.107,00 

EBITDA 247.241,00 

 

1.253.694,00 
 

Resultado Operacional -6.513,00 

 

111.350,00 
 

ROV -0,21% 3,49% 

Resultado Líquido -106.501,00 -1.456.588,00 

ROE 40,19% 

 

86,99% 
 
 

   

Estrutura Financeira   

Análise do Activo (AC/AT) 43,27% 
 

58,21% 
 

Equilíbrio Financeiro   

Solvabilidade  97,37% 87,63% 

Grau de Liquidez Reduzida  6,37% 

 

6,44% 
 

Fundo de Maneio   

Óptica Curto Prazo (AC-P CP) -788.843,00 

 

519.785,00 
 

Autonomia Financeira  -2,70% 

 

-14,11% 
 

Rentabilidade Económica  -1,09% 

 

-12,28% 
 

Rentabilidade das Vendas  -3,35% 

 

-46,63% 

Fonte: Demonstrações de Resultados Ferpinta Angola 2006/2007 
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As empresas de África do Grupo Ferpinta têm-se desenvolvido bastante devido 

essencialmente à luta pela inserção no mercado externo, com busca constante de novos clientes. As 

nossas vendas também têm sofrido grandes aumentos pelo aumento da actividade das empresas 

mas também pela subida do preço médio do aço que permite alavancar os resultados das nossas 

empresas.  

 

Neste capítulo fez-se uma breve análise das empresas em Angola e em Moçambique para 

se poder analisar as diferenças existentes nestes dois mercados. No entanto, apenas faz-se 

referência à Ferpinta Moçambique e não às empresas comerciais, daí que os resultados da Ferpinta 

Moçambique não sejam melhores uma vez que os recebimentos são feitos pelas empresas 

comerciais (Ferro Beira e Ferro Maputo). No entanto esta não é a razão principal para estes 

resultados. Como estamos a falar das contas das empresas de África as demonstrações de 

resultados são representadas na moeda local, no entanto, para facilitar a análise e tomadas de 

decisão pela administração, é feito o seguimento mensal das mesmas na moeda euro. A partir do 

ano de 2007, como forma de facilitar as negociações, ficou estipulado fazer-se as demonstrações de 

resultados numa moeda mais universal, o Dólar. Desta forma, o resultado negativo da Ferpinta 

Moçambique deve-se ao facto dos custos financeiros influenciarem negativamente os resultados 

através das diferenças de câmbio negativas, uma vez que a Ferpinta Moçambique tem valores em 

dívida antigos (fornecedores) e à Ferpinta SA (fazendo parte do financiamento) gerando-se, assim, 

diferenças de câmbio dado que esta dívida está expressa em euros.  
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6 Conclusão 

 

Este século será, cada vez mais, dominado pelas multinacionais. Desta forma e como 

estamos a falar de internacionalização é necessário que as empresas portuguesas apostem em 

determinados factores (recursos humanos qualificados e inovação) para poderem desenvolver 

estratégias mais ofensivas e adoptar e intensificar políticas necessárias para um desenvolvimento de 

segmentemos bem definidos e desta forma conseguir-se um reposicionamento estratégico. Esta 

estratégia passa por uma passagem de empresas meramente produtivas para um sistema empresarial 

mais complexo que valorize simultaneamente funções, investigação e desenvolvimento, marketing, 

inovação, recursos humanos, estratégia, finanças e logística com estratégias de diferenciação do 

produto, de distribuição, de procura de novos nichos de especialização mas sempre partindo do 

desenvolvimento de competências centrais ao nível da estrutura organizacional, humana e gestão. 

A inovação referida como um factor determinante, deverá traduzir-se num desenvolvimento e 

controlo dos canais de distribuição, criação de novas marcas, entre outros factores que nos 

permitam obter vantagens competitivas e que são imprescindíveis ao sucesso das estratégias de 

internacionalização.  

O processo de internacionalização de um empresa é um processo longo pelo que é 

necessário que as empresas consigam realizar um grande esforço financeiro, pois este processo 

exige grandes investimentos, principalmente quando se parte para a instalação de filiais em países 

estrangeiros. Desta forma, o processo de internacionalização não pode ser feito em prazos 

demasiado curtos, pois é necessário uma aprendizagem global, também para os gestores, sendo que 

muitas vezes recorre-se ao apoio de algumas instituições experientes para ajudarem ao arranque 

deste processo.   

O fenómeno da globalização influencia directamente o da internacionalização pois, apesar 

de muitas vezes ser visto como uma ameaça, proporciona boas oportunidades para as empresas 

domésticas, pois possibilita a exploração de mercados de maior dimensão proporcionando um 

crescimento mais rápido. 

Quando falamos de internacionalização não significa que todas as empresas optem por este 

processo, no entanto, todas têm de estar preparadas para competir num mundo global ao nível 

internacional. As que optarem por se expandirem além fronteiras têm que estar preparadas para 

empenhar mais recursos e assumir mais riscos e estabelecer uma estratégia de internacionalização 

consistente e coerente no tempo para poderem manter uma posição sustentada nos mercados 

externos. Foi o que aconteceu, com a Ferpinta, cujo processo de internacionalização desenvolveu-

se de forma gradual, iniciando-se com uma exportação directa para Espanha uma vez que o risco 

não era muito elevado, devido à proximidade geográfica, à similitude de cultura, à estabilidade 
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política e à dimensão e atractividade do mercado. Posteriormente e com a evolução adjacente 

passou-se a um patamar superior, a implementação de filiais comerciais ainda em Espanha. Depois 

de alguma experiência no campo da Internacionalização e porque os países africanos começaram a 

ter grande atractividade, implementou-se também filais comerciais e produtivas em Angola e 

Moçambique. Num futuro próximo uma boa sugestão estratégica para o Grupo Ferpinta seria 

alargar a sua área de penetração internacional aos países da Europa Central pois seria uma mais 

valia e mais um factor de competitividade para o grupo.  

Vender para o exterior, exportar, aproveitar oportunidades do mercado mundial, é o sonho 

de muitos empresários, no entanto no mundo da internacionalização, nem tudo é fácil e é preciso 

tomar muitas providências e cuidados para que a negociação seja um sucesso. Um destes cuidados 

a ter são as formas de pagamento utilizadas no comércio exterior. Como foi descrito neste trabalho 

existem várias formas de pagamento internacional. Na Ferpinta utilizam-se todas estas modalidades 

de pagamento devido aos diferentes mercados com que a empresa trabalha. Como no mercado 

africano existe uma grande instabilidade, os fornecedores quando negociam querem ter assegurado 

o pagamento e por isso optam muito por remessas e créditos documentários. Estas modalidades de 

pagamento também são vantajosas para a Ferpinta uma vez que, desta forma, é-lhe assegurada a 

mercadoria encomendada, no entanto, sempre que possível não recorrem a estes métodos porque 

são mais dispendiosos devido às comissões cobradas pelos bancos. Quanto às ordens de 

transferência, no departamento de África da Ferpinta, são realizadas em formato papel e 

posteriormente assinadas pela administração sempre acompanhada de uma base explicativa. 

Propõe-se que estas ordens de transferência fossem realizadas via internet ou em alguns casos por 

pagamento directo por conta, o que permitiria uma optimização do tempo na elaboração destas 

ordens. No entanto, se fosse utilizada esta opção, a administração não teria uma posição tão activa 

no momento das liquidações.  

Por fim relativamente à análise realizada no capítulo 5 verifica-se que a perspectiva de 

crescimento em Angola é muito grande. Quanto a Moçambique uma sugestão para que os 

resultados se tornem positivos seria uma maior expansão ao mercado externo, nomeadamente aos 

países limítrofes. Esta estratégia foi utilizada no ano de 2005 e 2006. Desta forma sugere-se que se 

deveria voltar a implementar uma expansão mais activa ao mercado externo e de forma 

exponencial. 

No trabalho realizado desenvolvido surgiram algumas dificuldades das quais se salienta: a 

bibliografia sobre o tema analisado, no caso específico das empresas portuguesas, é pouco 

abundante reflexo porventura da escassa experiência em modos de entrada na internacionalização 

para além da exportação. Ou seja, falta a experiência necessária às empresas e gestores portugueses 

para que seja possível interiorizar aquilo que alguns autores chamam “pensar internacional” mas 



107 
 

que com o decorrer da experiência se reflectirá certamente no panorama editorial. Por outro lado, a 

falta de tempo para realização de questionários sobre a internacionalização das empresas 

portuguesas, foi outro factor que poderia ter tornado o trabalho mais consistente, o que infelizmente 

viria a ser inviabilizado por falta de tempo, uma vez que logo no final do estágio, o aluno recebeu 

uma proposta de trabalho da Ferpinta, emprese onde actualmente exerce as suas funções. 

 Da realização deste relatório foi possível concluir que é necessário encarar a 

internacionalização de forma estratégia, e dentro dos pressupostos e objectivos referidos ao longo 

deste trabalho.  
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