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1. DESCRIÇÃO DO RESULTADO
O resultado final deste projeto é um relatório com a definição dos fatores de sucesso
cruciais para a internacionalização das PME (i.e. estado-da-arte), metodologia de
Autodiagnóstico e proposta para o guia do utilizador que será finalizado após a finalização
do primeiro desenho do programa de formação.
O primeiro resultado é a metodologia e ferramenta de Autodiagnóstico IN_DIGIT2EU, que
foi desenvolvido no seguimento das seguintes atividades:
O1/A1 – avaliação do estado da arte visando avaliar a preparação das PME para a
internacionalização com base no levantamento de boas práticas e investigação empírica realizada
a nível internacional, i.e, definição de PME e internacionalização, contributo das PME para a
economia, ambiente para a internacionalização, motivações e barreiras à internacionalização bem
como competências para a internacionalização. Com base no estudo do estado da arte foi
desenvolvida a metodologia de autodiagnóstico.
O1/A2 A ferramenta e metodologia de autodiagnóstico. A descrição da ferramenta de
autodiagnóstico é composta por três partes:
1. Metas e objetivos da ferramenta de Autodiagnóstico.
2. Lista de competências associadas à preparação para a internacionalização. Esta parte
apresenta as competências específicas que são fundamentais para um processo de
internacionalização mais tranquilo e que são utilizadas no diagnóstico da preparação para
a internacionalização.
3. Processo de autodiagnóstico. Esta parte apresenta os passos para o autodiagnóstico e
descreve as ligações para um percurso de formação adequado.
01/A3 Criação do guia de utilização para a ferramenta de diagnóstico. Este contém as instruções
da utilização do autodiagnóstico pelos utilizadores finais (i.e. aprendizes (PME) e organizações
intermediárias).
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2 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
2.1.

PREPARAÇÃO DAS PME PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO (ESTADO DA
ARTE)

INTRODUÇÃO

A internacionalização é vital para a sobrevivência e crescimento das PME num mundo cada
vez mais competitiva e pode contribuir para a empregabilidade. Muitas PME adotam a
expansão internacional como estratégia para conquistar a vantagem de oportunidades
empresariais emergentes nos mercados alvo e aumentar a sua rentabilidade, escapando de
um mercado doméstico competitivo ou saturado. Contudo, a expansão internacional é
desafiante e pode normalmente ser malsucedida.
A internacionalização das PME tem sido estudada sob várias perspetivas: setores, barreiras,
motivações, modelos de internacionalização, processos, fatores sucesso, etc. É obvio que a
internacionalização bem-sucedida das PME requer capacidades e ferramentas práticas.
O estado da arte é composto por quatro partes:
1. Definição (PME, internacionalização). Este documento começa com a compreensão e
definição de PME e internacionalização.
2. Contributo das PME para a economia. Esta parte começa com uma breve introdução à
importância das PME na economia global.
3. Ambiente para a internacionalização. Esta parte é composta por três capítulos e abarca
os tópicos da motivação, barreiras e preparação para a internacionalização. O capítulo
explora as motivações dos modelos de internacionalização, barreiras externas e internas
à internacionalização das PME e o processo de internacionalização.
4. Conclusões.

Digital Based Tools Aiming at the Development of Skills for Internationalization
IN_DIGIT2EU

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação vincula
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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DEFINIÇÕES (PME, INTERNACIONALIZAÇÃO)
De acordo com o EUROSTAT, as empresas podem ser classificadas em diferentes categorias
de acordo com o seu tamanho; para tal, podem ser utilizados diferentes critérios (e.g. número de
empregados, balanço, investimentos), mas o mais comum num contexto estatístico é o número de
pessoas empregadas:
•

pequenas e medias empresas, abreviadas como PME: menos de 250 empregados;

As PME são ainda subdivididas em:
•

microempresas: menos de 10 empregados;

•

pequenas empresas: 10 a 49 empregados;

•

medias empresas: 50 a 249 empregados;

•

grandes empresas: 250 ou mais empregados.

O rápido desenvolvimento da globalização, a crescente competitividade entre as empresas
e as alterações no ecossistema empresarial encoraja estas empresas a internacionalizarem as suas
atividades desde o início ou pouco tempo depois da sua criação. Por norma, internacionalização
das empresas significa o seu envolvimento no contexto internacional. Na literatura podemos
encontrar definições mais específicas:
❖ internacionalização como um “processo de crescente envolvimento em operações
internacionais” (Welch & Luostarinen, 1988);
❖ internacionalização como um “processo de adaptação das operações da empresa
(estratégia, estrutura e recursos) ao contexto internacional” (Calof & Beamish, 1995);
❖ internacionalização como “um processo do envolvimento da empresa em transações
internacionais”, i.e. a internacionalização é baseada na forma e nível deste envolvimento
(Kubíčková, 2014).
A internacionalização é um processo desafiante associado a um nível de risco Elevado e,
portanto, os recursos limitados das PME são a maior barreira à expansão internacional. As PME
podem lidar com estes obstáculos, por exemplo, através da adoção de estratégias de diferenciação
ou do seu envolvimento em redes o que poderá resultar como benéfico para todos os parceiros
(Hutchinson et al., 2006).
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CONTRIBUTOS DAS PME PARA A ECONOMIA
A nível global, as Pequenas e Médias Empresas (PME) são uma ferramenta de
empoderamento para os cidadãos e crescimento económico. As PME estão associadas ao rápido
crescimento económico dos países em todo o mundo (Schaper, 2002). Dados disponíveis indicam
que as PME ocupam um espaço importante e estratégico no crescimento económico e no
desenvolvimento em todos os países (Abor & Quartey, 2010) constituindo até cerca de 90% do
total das empresas na maioria dos países por todo o mundo. AS PME são a força mobilizadora para
um grande número de inovações e contribuem para o crescimento da economia nacional através
da criação de emprego, investimento e exportações. As PME desempenham um papel importante
na economia da União Europeia (UE). Adicionalmente, a UE considera as PME como uma
importante ferramenta para alcanças as metas da Estratégia de Lisboa, i.e. transformar a UE “na
economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de sustentar
o crescimento através de mais e melhores empregos e maior coesão social”. A importância do
setor das PME é bem reconhecida a nível global dado o seu significante contributo para o alcance
de vários objetivos socioeconómicos, tais como maior crescimento do emprego, resultados,
promoção da exportação e fomento do empreendedorismo.
O Relatório Anual sobre as PME Europeias 2016/2017 demonstra que quase todas (93%)
das PME eram mico empresas com menos de 10 empregados. No âmbito do sector dos negócios
não financeiros as PME representam um papel particularmente importante nos sectores “serviços
de alojamento e alimentação”, “serviços empresariais” e “construção”, onde em cada um dos quais
representa, mais de 80% do emprego na EU-28, em 2016. Além disso, as PME representam cerca
de 70% do emprego da EU-28 no sector “retalho”.
No geral, em 2016, as PME no setor empresarial não financeiro do representaram:
•

a quase totalidade das empresas dos setores não financeiro do espaço da EU-28 (99.8 %);

•

dois terços do total do emprego do espaço da EU-28 (66.6 %);

O emprego gerado pelas PME no total da economia cresceu cerca de 50% mais rápido que o
emprego da economia total, entre 2013 e 2016. Em 2016 as PME registaram cerca de 67% do
emprego e 57% do valor acrescentado nos sectores não financeiros. O apoio às PME é uma das
prioridades da Comissão Europeia para o crescimento económico, criação de emprego e
coesão social.
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O EUROSTAT e o worldstopexports.com disponibilizam dados estatísticos acerca das transações
internacionais e da exportação dos estados membros da UE:
•
•
•
•

•

•

As exportações dos 28 estados membros da UE totalizaram o valor de US$5.719 triliões, para
2017.
As vendas de bens exportados da UE representam quase um terço (32.5%) do total mundial de
exportações cuja valor ascendeu a $17.585 triliões, durante o ano de 2017.
Os mais recentes dados estatísticos sobre transações mostram que a contagem global decaiu
em valor -6.9% entre 2013 e 2017, mas valorizou em 9.5% desde 2016.
Calculado com base no International Monetary Fund’s World Economic Outlook Database, o
Produto Interno Bruto agregado a uma base da Paridade do Poder de Compra para todos os
países da EU ascendeu a um valor estimado de $20.983 triliões para 2017. Assim, as
exportações representaram cerca de 28% dos resultados económicos totais da UE.
Considerando a população da UE de cerca de 516.2 milhões de pessoas, de acordo com as
métricas da CIA World Factbook, o valor total de exportações da EU de $5.719 triliões em 2017
traduz-se em aproximadamente $11,000 por cada habitante dos países membros da UE. Tal
como demonstram as estatísticas, a Alemanha destaca-se como o país membro da EU líder em
vendas de produtos exportados.
Entre 2013 e 2016, a composição da UE manteve-se inalterada. Neste período, os veículos
motorizados obtiveram a maior taxa de crescimento médio de 11% para a totalidade da EU28. As taxas mais elevadas verificaram-se no Chipre (32 %), Croácia (27 %) e Irlanda (25 %).
Os produtos químicos obtiveram a menor taxa de crescimento para a totalidade da EU-28,
sendo esta próxima de zero. Aqui, apenas a Bulgária (14%) apresentou uma taxa de
crescimento acima dos 10% enquanto que em oito países (Estónia, França, Lituânia, Malta,
Holanda, Finlândia, Suécia e Reino Unido) as transações decresceram.

•

AMBIENTE PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
A globalização da economia e a intense competição obriga as empresas a procurar novas
formas de manter a sua competitividade. Uma das formas para manter a competitividade, alcançar
lucros de longo prazo, e de, na verdade, sobreviver é, não só para as PME mas também para as
grandes empresas, através do processo de internacionalização. De acordo com o Parlamento
Europeu (2012), apesar de nem todas as PME operarem nos mercados internacionais, todas
precisam de compreender que, dada a globalização em curso, a concorrência internacional é
inevitável mesmo nos mercados domésticos. Isto deve-se ao fato das PME já não se encontrarem
protegidas da competição externa nos seus mercados domésticos (Kubíčková et al., 2014).

MOTIVOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
Um modelo dos motivos para a internacionalização foi desenvolvido por Dunning (1993). O
modelo abrange quatro categorias de motivos: procura de mercado, procura de recursos, procura
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de eficiência e procura de recursos estratégicos. Mais tarde, a procura de redes foi acrescida como
quinta categoria enquanto parte significativa da internacionalização (Kubíčková et al.2014,
Franco & Rentocchini, 2008).
Procura de mercado. As empresas investem no exterior para obterem lucros provenientes
dos mercados externos. Várias razões podem levar a esta escolha: a necessidade de seguirem
fornecedores ou clientes que construíram infraestruturas produtivas no exterior; adaptação de
bens às necessidades ou gostos locais; evitar os custos de server um Mercado à distância; terem
presença física no mercado de forma a desencorajar potenciais concorrentes.
Procura de recursos. No caso de recursos específicos não se encontrarem disponíveis para
aquisição no mercado doméstico (recursos naturais ou matérias primas) ou se encontrarem a um
custo mais elevado (força de trabalho barata e pouco qualificada) as empresas procuram estes
recursos no exterior. As empresas procuram recursos com base nos custos comparativos. Os
recursos são fatores cruciais para a sobrevivência no Mercado, principalmente se estes
constituírem uma parte importante da produção. Para recursos físicos tais como os minerais
(petróleo, zinco, cobre, etc.) e os produtos agrícolas (borracha, tabaco, açúcar, etc.) tal é muito
importante. Os recursos humanos são também muito importantes. As competências e capacidades
são recursos que podem ser utilizados através da colaboração com parceiros empresariais. Assim,
a procura de redes foi acrescentada como mais um motivo para a internacionalização. Os recursos
permitem a minimização de custos e maximização de lucros.
Procura de eficiência. As empresas “tiram partido das diferenças na disponibilidade e
custos da dotação de fatores tradicionais nos diferentes países”; ou “tiram partido das economias
de escala e de gama e das diferenças nas preferências dos consumidores e capacidades de
fornecimento”. O objetivo é a racionalização de estruturas de investimentos estabelecidos de
forma a obter ganhos a partir de uma governação comum. Frequentemente estes benefícios
resultam de economias de escala e de gama, mas também da diversificação do risco.
Procura de recursos estratégicos. As empresas têm motivação para adquirir uma nova
base tecnológica em vez de explorar os ativos existentes. As empresas têm interesse em patentes,
conhecimento, competências de empregados e fornecimentos estratégicos. A procura de recursos
estratégicos é relevante para empresas que estão focadas em objetivos estratégicos de longo
prazo.
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Procura de redes de contacto. As relações de rede são uma importante dimensão da
cultura empreendedora internacional e um fator que assegura o alcance de metas estratégicas.
Exemplos de relações de rede incluem as relações pessoais, relações fornecedor-cliente,
cooperação contratual ou outros tipos de relações baseadas em ganhos mútuos e confiança. As
PME podem lidar com estes obstáculos, por exemplo, através da implementação de uma estratégia
de diferenciação ou do seu envolvimento em redes, o que pdoerá ser benéfico para todos os
parceiros (Hutchinson et al., 2006).
Kubíčková et al. (2014) investigaram os motivos para a internacionalização em diferentes
indústrias (Tabela 1).
1 Tabela. Principais motivos para a internacionalização de acordo com diferentes indústrias.
(Kubíčková, L. et al., 2014)

Freeman et al. (2006) identificaram várias variáveis que aumentam a taxa de
internacionalização das PME. Tais variáveis são: um mercado doméstico pequeno, conhecimento
ou tecnologia únicos, e diferentes formas de relacionamentos e alianças.
Além disso, a promoção da identidade nacional através de produtos com marcas do país, a
capitalização de invenções e descobertas científicas e tecnológicas, as melhorias qualitativas dos
produtos e serviços oferecidos e a eficiência dos custos de produção, aumentando o fenómeno da
competitividade que estimula competitividade da economia do país podem motivar a
internacionalização das PME.
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BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO
O tema das barreiras é mais frequentemente analisado na referência à atividade de
exportação, onde a definição de barreira é entendida como todas as restrições que debilitam a
capacidade das empresas para iniciarem, desenvolverem e conduzirem operações empresariais
nos mercados internacionais. As barreiras podem ser divididas em dois tipos:
• barreiras que desencorajam as empresas à implementação de atividades de exportação;
• barreiras experienciadas pelas empresas que já deram início a atividades de exportação –
estas barreiras são frequentemente de natureza experiencial.
As empresas que exportam bens ou serviços lidam com barreiras internas e externas. As
barreiras internas incluem barreiras de informação, funcionais, financeiras e de marketing;
barreiras externas incluem barreiras procedimentais, governamentais, de tarefas e ambientais. A
tabela 2 apresenta uma descrição detalhada das barreiras internas e externas.
Tabela 2. Barreiras externas e internas (Al-Hyari. et al, 2012)
Barreiras internas
Informação insuficiente acerca de
Informação

Barreiras externas
Procedimentais Complexidade

Funcional

Governamental

Financeiro

Marketing

mercados externos
Dificuldade no acesso a algumas
fontes de dados
Dificuldade no estabelecimento de
contactos com clientes
Falta de tempo de gestão para lidar
com as exportações
Falta de competências para a
exportação
Falta de capacidade de produção
para gerar excesso para exportação
Falta de nova tecnologia
Elevados custos de capital para o
financiamento da exportação
Falta de recursos financeiros para
financiar a exportação
Produto
Desenvolvimento
de
novos
produtos para os mercados
externos
Dificuldades na adaptação do
design
dos
produtos
para
exportação
Ir de encontro aos padrões de
qualidade dos produtos para
exportação
Ir de encontro aos requisites de
embalagem e etiquetagem dos
produtos para exportação

dos requisites
documentais para a exportação
Comunicação desadequada com
clientes do exterior
Lentidão nos recebimentos do
exterior
Falta
de
incentivos
governamentais
Regulamentação
e
normas
governamentais desadequadas
Complexidade da burocracia
governamental

Tarefas

Forte concorrência nos mercados
de exportação

Contextuais

Economico
Situação económica pobre ou em
deterioração ma região
Flutuações monetárias
Moeda
estrangeira
não
convertível
Político e legal
Instabilidade
política
nos
mercados externos
Regulamentação
e
normas
externas austeras
Barreiras baseadas em tarifas
elevadas ou não tarifárias
Sociocultural
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Oferta de serviços de apoio técnico
e pós-venda
Preço
Falta de competitividade dos preços
para os clientes nos mercados
externos
Distribuição
Complexidade dos canais externos
de distribuição/publicidade
Acesso
a
canais
de
distribuição/publicidade para a
exportação
Obtenção
de
representantes
estrangeiros de confiança
Logística
Elevados custos de seguros
Indisponibilidade de unidades de
armazenamento no exterior
Elevados custos de transporte

Diferenças linguísticas entre
países
Diferenças culturais entre países

Pietrasieński & Ślusarczyk (2015) apresentaram as principais barreiras no acesso aos
mercados internacionais pelas pequenas e médias empresas (Tabela 3).
Tabela 3. Descrição das barreiras ao acesso aos mercados externos pelas PME (Pietrasieński &
Ślusarczyk, 2015)

Descrição das barreiras ao acesso aos mercados externos pelas
PME
Capacidades

Instrumentos
financeiros
Acesso a mercados

Ambiente
negócios

Pessoal não preparado para as operações internacionais e/ou inadequado
número de pessoal preparado. Falta de tempo disponível dos gestores para a
gestão de operações internacionais;
Falta de capacidade para o contacto com potenciais clientes no exterior
Limitado desenvolvimento de novos produtos dirigidos às necessidades de
clientes estrangeiros
Falta de cumprimento dos requisites relacionados com as normas e qualidade
dos produtos exportados
Falta de capital operacional para o financiamento das atividades de exportação
Informação limitada no que respeita à análise de mercados externos
Insuficiente identificação das oportunidades de negócio relacionadas com o
desenvolvimento de atividades nos mercados internacionais
Desconhecimento sobre os procedimentos e documentação necessária para a
exportação

de Desconhecimento sobre as práticas empresariais aplicadas noutros países
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PREPARAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
O processo de internacionalização pode ser explicado através de teorias de etapas tais como
o Modelo de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977). O enquadramento teórico do Modelo de Uppsala
(Figura 1) é construído sobre o pressuposto que as empresas internacionalizam através de uma
série de decisões incrementais que são enquadradas através de ume ligação entre “aspetos de
estado” e “aspetos de mudança”.

CONHECIMENTO DO MERCADO

DECISÕES TOMADAS

COMPROMISSO DO MERCADO

ATIVIDADES CORRENTES

Fig 1. Enquadramento Teórico do Modelo de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977)
As empresas podem decidir expandir as suas atividades para mercados externos por várias
razões: crescimento, sobrevivência no longo prazo, rentabilidade, economias de escala, segurança
na cadeia de fornecimento, diversificação do risco empresarial, etc. A entrada em novos mercados
cria exposição a grandes desafios e a novos fatores de risco (e.g., câmbio estrangeiro, fossos
culturais, etc.).
O modelo de diagnóstico do negócio internacional (IBAM - International business
assessment model) é uma ferramenta que permite, à empresa, melhorar ações que potenciam o
sucesso nos mercados externos. O modelo abarca o diagnóstico das capacidades para os negócios
internacionais das PME e as áreas a melhorar. O IBAM disponibiliza à empresa uma imagem clara
e realista do que está bem e do que deve ser melhorado para maximizar o sucesso no comércio
externo. A análise IBAM concentra-se em quatro áreas de internacionalização: Compreensão do
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Mercado, Compreensão dos clientes, Modos de entrada e Conhecimento do negócio (Figura 2).

Fig 2. Áreas do modelo de diagnóstico dos negócios internacionais
O diagnóstico em geral centra-se em cinco processos diferente:
•

Processo de gestão

•

Processo de inovação e desenvolvimento

•

Processo de controlo dos consumidores

•

Processo de gestão de produto

•

Processo do Sistema de informação
O IBAM é consiste em quatro fases (Figura 3):
Fase I. Introdução. O IBAM é apresentado a uma empresa em caso; a razão para a criação,

benefícios e utilização do questionário.
Fase II. Respostas. Todos os atores chave da empresa em caso respondem ao questionário.
Fase III. Análise. Análise do material obtido, liga todas as respostas e apresenta de forma
escrita as conclusões sobre as evidências encontradas.
Fase IV. Apresentação das descobertas. Os resultados integrados baseados nas respostas
são apresentados ao conselho executivo da empresa em caso. O nível de preparação interna para
o comércio internacional é explicado e as áreas a desenvolver são descritas.
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I Fase de
Introdução

III Fase de análise

II Fase de
respostas

IV Fase de
apresentação de
descobertas

Fig 3. Fases do modelo IBAM
As PME enfrentam uma série de desafios relacionados com a internacionalização. As
empresas descobrem que existe falta de informação acerca da procura nos mercados externos,
estrutura aduaneira dos mercados externos, requisitos de qualidade dos mercados alvo, política
de preços no mercado alvo, etc. É por esta razão que têm surgido, ao longo das últimas décadas,
vários “diagnósticos de exportação” ou “preparação para a internacionalização” para avaliar as
capacidades das empresas para a exportação (David & Cariou, 2014).
A preparação para a internacionalização pode ser avaliada em seis dimensões, tais como as
competências de gestão, herança internacional, rede de contactos, oferta internacional, recursos
e comprometimento (Tabela 4).
Tabela 4. Critérios para a preparação para a internacionalização (David & Cariou,
2014)
Dimensão
Competências de Gestão

Herança Internacional

Rede de Contactos

Oferta Internacional

Recursos

Critérios
Formação em negócios internacionais
Conhecimento de mercados externos
Conhecimento de línguas estrangeiras
Experiência em negócios internacionais
Notoriedade, reconhecimento da empresa a nível global
Propriedade intelectual detida em determinados países
Presença em mercados externos
Lições aprendidas com a experiência de internacionalização
Filiais, subsidiárias estrangeiras, etc.
Rede de contactos empresariais estabelecida em determinados
países
Presença online da PME no exterior
Ativos (forças), desvantagens (fraquezas) relacionados com
produtos, serviços ou soluções referentes à expansão
internacional
Adaptabilidade dos produtos, serviços ou soluções da PME aos
novos mercados externos
Estrutura de preços e estrutura financeira adaptadas ou
adaptáveis aos mercados externos
Saúde financeira das PME
Acesso a financiamento ou capital
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Comprometimento

Capacidade produtiva (operacional) disponível
Disponibilidade da gestão de topo para dedicar tempo à
atividade internacional
Preparação da gestão de topo para investir no
empreendimento internacional
Nível de tolerância ao risco
Motivações, objetivos, metas, cenários e modelos económicos
associados ao projeto de internacionalização

As empresas enfrentam frequentemente uma dificuldade na identificação das áreas que
devem melhorar para terem mais sucesso no processo de internacionalização. Kubíčková, L. et al.
(2010) desenvolveram um modelo baseado em quatro grupos de fatores que afetam o sucesso da
internacionalização. O modelo inclui grupos de fatores relacionados com colaboradores chave,
internacionalização, marketing internacional e eficiência no comércio internacional (Tabela 5).
Tabela 5. Fatores chave do sucesso do processo de internacionalização (Kubíčková et al.,
2010)
Fatores relacionados com colaboradores
chave
Conhecimentos linguísticos de colaboradores
chave
Experiência prévia, de colaboradores chave, em
comércio internacional
Formação ou cursos relacionados com o comércio
internacional
Quota de colaboradores chave
Fatores
relacionados
com
marketing
internacional
Padronização dos produtos exportados
Padronização do marketing
Quantidade de informação acerca do Mercado
externo antes da exportação
Frequência da comunicação com parceiros
empresariais estrangeiros

Fatores
relacionados
com
a
internacionalização
Forma de entrada no Mercado externo
Entrada no Mercado externo quanto tempo
após a fundação da empresa?
Número de países para os quais a empresa
está a exportar.
Países para os quais a empresa está a
exportar.
Fatores relacionados com a eficiência do
comércio internacional
Quota de receitas do exterior sobre o volume
de vendas total
Quota de produtos vendidos no exterior sobre
o total de vendas
Eficiência do comércio externo
Vendas externas por empregado

As tecnologias de informação e digitalização permitem a realização de autodiagnósticos. As
ferramentas de autodiagnóstico virtuais permitem determinar a preparação das empresas para a
expansão das suas operações a nível internacional e verificar a sua capacidade para exportar um
produto em particular.
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A ferramenta de diagnóstico CORE™ centra-se em duas dimensões de preparação
independentes: “Preparação Organizacional” e “Preparação do Produto”.
A estratégia de diagnóstico Export Business Planner é baseada em seis passos para avaliar
a preparação para a exportação pelas pequenas empresas:
1. Determinar os benefícios e contrapartidas da expansão para o mercado internacional
2. Realizar uma análise negócio/empresa
3. Conduzir uma análise da indústria
4. Identificar produtos com potencial de exportação
5. Comerciabilidade: identificar a compatibilidade dos seus produtos/serviços com uma
tendência ou necessidade global
6. Definir que mercados perseguir
A ferramenta Autodiagnóstico do Exportador avalia a preparação das PME para a
exportação em seis áreas tais como Vantagem Competitiva, Pesquisa de Mercado Distribuição e
Canais de Vendas, Recursos Financeiros, Competência de Gestão, e Estratégia de Exportação.

COMPETÊNCIAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
Uma breve análise do contexto de internacionalização identificou barreiras, motivações e
principais grupos de fatores de sucesso dos processos de internacionalização. As PME precisam
de colaboradores qualificados com competências especificas necessárias para uma
internacionalização mais tranquila. As competências mais importantes encontram-se descritas
abaixo.
•

Vantagem competitiva do serviço ou produto. É necessário compreender como o seu
produto ou serviço é melhores que outros? Qual é a sua proposta de valor? Quais são as
forças do seu produto ou serviço?

•

Pesquisa de mercado permite compreender quem são os seus principais clientes, quais
as suas necessidades, expectativas e receios? Qual é a dimensão e especificidades do
mercado potencial?

•

As competências em vendas permitem compreender como o produto ou serviço será
vendido aos clientes e quais os canais de distribuição que serão mais eficientes.
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•

O processo de internacionalização necessita de recursos financeiros enquanto
investimento inicial, para que se possa fazer a análise do mercado, desenvolver uma
estratégia de exportação, visitar países estrangeiros bem como parceiros ou feiras no
estrangeiro, aprender línguas estrangeiras e muito mais.

•

Competências relacionadas com a gestão de recursos humanos. As empresas devem
investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, motivá-los para trabalharem num
mercado global, aprender línguas e outras competências necessárias para a
internacionalização.

•

As competências de gestão são extremamente importantes para o planeamento e
organização do processo de internacionalização, controlo e tomada de decisão.

•

As competências relacionadas com a estratégia de exportação permitem-lhe ver o seu
negócio em períodos de curto e de longo prazo.

•

As competências interculturais permitem a interação com pessoas de diferentes países
e a compreensão das suas tradições, valores e cultura.

•

Diferentes países têm diferentes políticas, regulamentações e normas. É muito importante
deter conhecimento sobre a legislação internacional.

•

As competências de gestão de risco internacional são necessárias porque o processo de
internacionalização é extremamente arriscado. Assim, é importante identificar, analisar e
gerir o risco potencial que pode influenciar negativamente o processo de
internacionalização.

•

As competências relacionadas com o investimento internacional ajudam a selecionar o
melhor portfolio de investimento.

•

As competências relacionadas com o desenvolvimento de relações internacionais são
importantes se quiser construir relações internacionais de negócio fortes e bem-sucedidas
com os seus parceiros globais.

CONCLUSÕES
O número de PME está em crescimento não só na União Europeia, mas por todo o mundo. As
PME fortemente para a economia dos países. Existem muitas razões para a entrada das PME no
Mercado internacional. O mercado internacional oferece novas e maiores oportunidades para as
PME. Contudo, existem muitas barreiras que influenciam o sucesso da internacionalização. Por
forma a ultrapassar as barreiras e os desafios e assegurar um processo de internacionalização
suave e bem-sucedido, as empresas devem ter colaboradores com conhecimentos sobre aspetos
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interculturais e macro ambientais dos mercados externos. Estes devem, também, ser capazes de
conduzir pesquisas de mercado, identificar produtos e mercados alvo, selecionar canais de vendas
e distribuição, desenvolver estratégias de exportação, bem como ter em consideração aspetos
relacionados com o desenvolvimento de negócios internacionais, gestão de risco internacional e
investimentos internacionais. Além disso, competências relacionadas com a criação de redes de
contactos e relações internacionais, uma equipa de gestão experiente e o conhecimento de línguas
estrangeiras podem contribuir para um processo de internacionalização bem-sucedido.
Uma breve análise das ferramentas de autodiagnóstico para a internacionalização mostra
que a maioria permite identificar níveis de preparação para a internacionalização, forças e
fraquezas da empresa no que respeita à exportação, testar os conhecimentos sobre negócios
internacionais ou ajudar a desenvolver uma estratégia empresarial de exportação. As ferramentas
atuais disponibilizam uma lista de recursos úteis relacionados com a situação de
internacionalização da empresa. Os recursos de aprendizagem estão ligados a websites de
terceiros e disponibilizados em Inglês.
Em resumo, persiste, ainda, uma falta de recursos disponível em formato livre que possam
ajudar as PME a avaliar a sua situação face à internacionalização e providencie o acesso a módulos
de capacitação de elevada qualidade nas línguas nativas.
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2.2. METODOLOGIA E FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO
METAS E OBJETIVOS DA FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO

A ferramenta de Autodiagnóstico da Preparação para a Internacionalização é desenhada para
apoiar as PME no desenvolvimento das competências necessárias a uma internacionalização bemsucedida.
Um percurso de capacitação específico e individual será recomendado/desenvolvido após a
conclusão do Autodiagnóstico da Preparação para a Internacionalização.
Os objetivos da ferramenta de autodiagnóstico são:
•

Disponibilizar

uma

compreensão

adequada

acerca

dos

requisites

para

a

internacionalização
•

Testar o posicionamento atual do utilizador no que se refere às competências individuais
e/ou organizacionais e aos recursos no âmbito da organização

•

Disponibilizar um guião com a definição dos passos específicos necessários para se
alcançar a preparação para a internacionalização.

METODOLOGIA DE AUTODIAGNÓSTICO

Lista de competências relacionadas com a preparação para a internacionalização
Com base no estado da arte sobre A Preparação das PME para a Internacionalização foi
desenvolvida uma lista de competências fundamentais e relevantes.
COMPETENCIA
Vantagem competitiva do
produto ou serviço
Pesquisa de Mercado
Vendas
Gestão de recursos humanos

DESCRIÇÃO
É necessário compreender como um produto ou serviço é melhor
que os demais? Qual é a sua proposta de valor? Quais são as
forças do seu produto ou serviço?
Permite compreender quem são os seus principais clientes, quais
as suas necessidades, espectativas e receios? Qual a dimensão e
especificidades do mercado potencial?
As competências relacionadas com as vendas permitem
compreender como o produto ou serviço será vendido aos
clientes e quais os canais de distribuição mais eficientes
Competências relacionadas com a gestão de recursos humanos.
As empresas devem investir no desenvolvimento dos seus
colaborados, motivá-los para trabalharem no mercado global,
aprender línguas e outras competências necessárias à
internacionalização.
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Competências de gestão
Estratégia de exportação

As competências de gestão são extremamente importantes para
o planeamento e organização do processo de internacionalização,
controlo e tomada de decisão.
As competências relacionadas com a estratégia de exportação
permitem ver o negócio por períodos de curto e longo prazo.

Competências interculturais

As competências interculturais permitem a interação com
pessoas de diferentes países e a compreensão das suas tradições,
valores e cultura.

Desenvolvimento de relações
internacionais

As competências relacionadas com o desenvolvimento de
relações internacionais são importantes se quiser construir
relações empresariais internacionais fortes e bem-sucedidas com
os seus parceiros globais.
A competência de gestão de risco internacional é necessária
porque o processo de internacionalização é extremamente
arriscado. Assim, é importante identificar, analisar e gerir o risco
potencial que pode influenciar negativamente o processo de
internacionalização.
As competências associadas ao investimento internacional
ajudam na seleção do melhor portfolio de investimento.

Gestão de risco internacional

Investimento internacional *
Legislação internacional*

Diferentes países têm diferentes políticas, regulamentações e
normas. É importante deter conhecimento acerca da legislação
internacional.

Línguas*
*Serão disponibilizados links externos para o desenvolvimento destas competências. Estas competências
não são avaliadas.

Processo de autodiagnóstico

O processo de autodiagnóstico abarca quatro etapas: registo do utilizador, Diagnóstico de
competências para a preparação para a internacionalização, Relatório de resultados do
autodiagnóstico, Link para o percurso de formação personalizado.
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Registo

Diagnóstico

Reporte

Percurso de
formação

Fig.1. Processo de autodiagnóstico
Registo. A ferramenta de autodiagnóstico estará disponível apenas após o registo pessoal. Os
utilizadores registados terão a possibilidade de avaliar as suas competências sobre a Preparação
para a Internacionalização, identificar as necessidades de desenvolvimento de competências e o
progresso no aumento das suas competências.
Diagnóstico de competências para a preparação para a internacionalização. Esta
ferramenta é composta por áreas de competências, com um conjunto de questões específico
associadas a cada uma que permitem identificar as falhas de conhecimento e desenvolver um
percurso formativo personalizado. Cada questão é acompanhada de possíveis respostas. O
utilizador deverá selecionar a resposta correta. Ao diagnóstico de cada competência estão
associadas, pelo menos, três questões. Todas as questões estão interligadas com materiais
formativos personalizados.

1.1. 1. Resposta
1.1. Questão

1.1.2. Resposta
1.1.3. Resposta
1.2.1. Resposta

1. Competência

1.2. Questão

1.2.2. Resposta
1.2.3. Resposta
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1.3. 1. Resposta
1.3. Questão

1.3.2. Resposta
1.3.3. Resposta

Fig.2. Estrutura da avaliação de competências

Relatório de resultados do autodiagnóstico. Após completar o processo de autodiagnóstico,
o utilizador irá receber o seu relatório do autodiagnóstico. O relatório de autodiagnóstico
identifica falhas de conhecimento que poderão ser colmatadas através dos materiais de formação
(percurso). As falhas de conhecimento são identificadas a partir das respostas do utilizador.
1.2. 1. Resposta
1.1. Questão

1.1.2. Resposta
1.1.3. Resposta
1.2.1. Resposta

1. Competência

1.2. Questão

1.2.2. Resposta
1.2.3. Resposta
1.4. 1. Resposta

1.3. Questão

1.3.2. Resposta
1.3.3. Resposta
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Fig.3. Estrutura do diagnóstico de competências e ligação com o relatório do autodiagnóstico

Ligação com o percurso de formação personalizado. O relatório do autodiagnóstico
disponibiliza não só os resultados do diagnóstico como também recomendações de tópicos
específicos e material de formação para o desenvolvimento das competências. O material de
formação é composto pelos módulos:
1.
2.
3.
4.
5.

Networking internacional
Marketing internacional
Modelos de negócio para a internacionalização
E-commerce (comércio online)
Gestão da inovação aberta internacional

1.1. Questão

1. Competência

1.2. Questão

1.3. 1. Resposta

Tópico

1.1.2. Resposta

Tópico

1.1.3. Resposta

Tópico

1.2.1. Resposta

Tópico

1.2.2. Resposta

Tópico

1.2.3. Resposta

1.3. Questão

Tópico

1.5. 1. Resposta

Tópico

1.3.2. Resposta

Tópico

1.3.3. Resposta

Tópico
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Fig.4. Ligação ao percurso formativo personalizado

QUESTIONÁRIO DE AUTODIAGNÓSTICO
Com base no Estada da arte acerca da Preparação das PME para a Internacionalização foi desenvolvida
uma lista de competências relevantes e cruciais.
O resultado dos cinco módulos de formação irá abranger as necessidades ao nível do desenvolvimento
de competências para uma internacionalização mais tranquila das PME. Os módulos de formação são:
•
•
•
•
•

Networking internacional
Marketing internacional
Modelos de negócio para a internacionalização
E-commerce (comércio online)
Gestão da inovação aberta internacional

A relação entre as competências e os módulos de formação é apresentada na matriz abaixo.

x

Vendas
Recursos humanos

x

x
x

x

Gestão
Estratégia de exportação

x

Competências interculturais

x

Desenvolvimento de negócios internacionais
Gestão de risco internacional

x

Gestão da inovação
aberta
internacional

x
x

E-commerce
(comércio online)

Modelos de negócio
para a
internacionalização

Vantagem competitiva do produto ou serviço
Pesquisa de Mercado

COMPETÊNCIAS

Networking
internacional

Marketing
internacional

Matriz de Competências e módulos de formação

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Desenvolvimento de relações internacionais
X
Número de questões por módulo

x
5

5

6

4

As questões são baseadas em respostas Escolha Múltipla ou Dicotómicas:
•
•

As questões de escolha múltipla são um tipo de questões para as quais o respondente deverá
selecionar uma (resposta única) ou mais do que uma (resposta múltipla) resposta de uma dada
lista de opções.
Questões dicotómicas são, geralmente, questões fechadas „sim/não“.

6
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QUESTÕES PARA AUTODIAGNÓSTICO E SUA LIGAÇÃO COM O MATERIAL DE FORMAÇÃO

As respostas corretas encontram-se realçadas a amarelo.
Módulo 1: Networking internacional

COMPETÊNCIAS

QUESTÕES

Ligação com material de formação

RESPOSTAS

Gestão de recursos
humanos

Q1 – Acha que os seus recursos humanos
deverão receber formação aquando do seu
envolvimento em redes de contactos
internacionais?

A – SIM
B - NÃO

Competências e gestão

Q2 – Qual a mais importante competência
a desenvolver aquando da
internacionalização da sua PME?

A 1.1 – Trabalho
de equipa
A 1.2 - Liderança
A 1.3 –
Networking
A 1.4 – Empatia

Módulo
Marketing
internacional

Sub-módulo
SUB01

Networking
internacional

SUB01 &
SUB02

Material de formação
• Definição
de
networking
internacional
• Porque é que o
networking é tão
importante
• Impulsionadores da
internacionalização
das PME – Recursos
Humanos
• O
que
é
o
networking
internacional?
• Definição
de
networking
internacional
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•
•

•

•

Competências interculturais

Q3 –Considera a sensibilidade cultural
importante na condução de negócios a
nível internacional?

A – SIM
B – NÃO

Networking
internacional

SUB03

•

Porque é que o
networking é tão
importante
Impulsionadores da
internacionalização
das PME – Recursos
Humanos
Modelo dimensional
da
internacionalização
das
PME
(Instituições
–
Associações
Empresariais
–
Relações Pessoais) e
como potenciar a
sua utilização pelas
PME
Desenvolvimento de
competências
de
networking
internacional para
PME
Porque deve ser
estratégico acerca
do seu networking
internacional
em
relação à estratégia
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•

•

Desenvolvimento de
relações internacionais

Q4 – Contrataria um perito em negócios
internacionais aquando da decisão de
internacionalizar a sua PME?

A – SIM
B – NÃO

Gestão de risco
internacional

Q5 – Quais dos seguintes elementos
precisa deter quando decidir
internacionalizar a sua PME?

A 1.1 – Estratégia
Networking
de
internacional
internacionalização
A 1.2 – Rede de
contactos
internacionais
A 1.3 – Equipa
capacitada

Networking
internacional

SBU03

•

TODOS os
submódulos

•
•

de
internacionalização
da sua PME?
Como
pode
desenvolver
estratégias para o
seu envolvimento
em
redes
de
contactos
internacionais
importantes para a
sua PME?
Preparação da sua
estratégia – está
preparado para a
internacionalização?
Estratégia
de
entrada em novos
mercados e o papel
da rede de contactos
O
que
é
o
networking
internacional?
Definição
de
networking
internacional
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A1.4 – Dados de
mercado

•
•

•

•

•

Porque é que o
networking
é
essencial
Impulsionadores da
internacionalização
das PME – Recursos
humanos
Modelo dimensional
da
internacionalização
das
PME
(Instituições
–
Associações
Empresariais
–
Relações Pessoais) e
como potenciar a
sua utilização pelas
PME
Desenvolvimento de
competências
de
networking
internacional para
PME
Porque deve ser
estratégico acerca
do seu networking
internacional
em
relação à estratégia
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•

de
internacionalização
da sua PME?
Como
pode
desenvolver
estratégias para o
seu envolvimento
em
redes
de
contactos
internacionais
importantes para a
sua PME?
Preparação da sua
estratégia – está
preparado para a
internacionalização?

Módulo 2: Marketing internacional
COMPETÊNCIAS

QUESTÕES

RESPOSTAS

Vantagem competitiva do produto ou serviço

Q1 Tem uma vantagem
competitiva do seu
produto ou serviço
claramente definida?

Módulo
A
1.1.
Sem 2. Marketing
vantagem
internacional
A 1.2. Alguma
vantagem
A 1.3. Vantagem
clara

Ligação com material de formação

Sub – módulo
2.1. Avaliação do
ambiente
do
marketing global

Material de formação
2.1.1. Dicas e truques
da
avaliação
do
ambiente do marketing
global
2.2. Funções e
2.2.1. Pesquisa de
estratégias
do
marketing
internacional
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marketing
internacional

Pesquisa de mercado

Q1 Detém informação,
dados e conhecimento
suficiente acerca de
potenciais
clientes,
necessidades
dos
clientes e tamanho do
mercado?

A 1.1. Não há
pesquisa
A 1.2. Há alguma
pesquisa
A
1.3.
Foi
efetuada
um
pesquisa
profunda
A 1.1. Não estão
definidos
A 1.2. Existe
alguma definição
A 1.3. Claramente
definidos

Sales

Q1 Os seus canais de
distribuição
estão
claramente definidos e
estabelecidos para o
mercado que está a
considerar?

Estratégia de exportação

Q1
Detém
uma A 1.1. Não
estratégia de exportação A 1.2. Um pouco
bem definida?
A 1.3. Sim

2.2.2. Segmentação,
alvo e posicionamento
2.2.3. Escolha da
estratégia de entrada no
mercado

2. Marketing 2.2. Funções e 2.2.1. Pesquisa de
internacional estratégias
de marketing
marketing
internacional
internacional

2. Marketing 2.2. Funções e
internacional estratégias
de
marketing
internacional
2.3. Marketing Mix
internacional

2.2.3. Escolha da
estratégia de entrada no
mercado
2.3.2. Preço e
distribuição global

2. Marketing 2.2. Funções e
internacional estratégias
do
marketing
internacional
2.3. Marketing Mix
internacional

2.2.1. Pesquisa de
marketing
internacional
2.2.2. Segmentação,
alvo e posicionamento
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2.2.3. Escolha de
estratégia de entrada no
mercado
2.3.1.Desenvolvimento
de produto e mercado
global
2.3.2. Preço e
distribuição global
2.3.3. Comunicação de
marketing global
Competências interculturais

Q1
Reconhece
as A 1.1. Não
diferenças culturais no A 1.2. Um pouco
Mercado internacional? A 1.3. Sim

2. Marketing 2.1. Avaliação do 2.1.2. Aspetos culturais
internacional ambiente
de e comportamentos de
compra
marketing global

Módulo 3. Modelos de Negócio para a Internacionalização
COMPETÊNCIAS

QUESTÕES

Ligação com material de formação

RESPOSTAS

Módulo

Sub – módulo

Material de
formação
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Pesquisa de mercado

Q1. Conhece as fontes A 3.1. Não
disponíveis
para A 3.2. Sim
recolha de dados e A 3.3.
informação
sobre
possíveis
novos
mercados?

Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Sub-módulo 1.1 –
Modelos
de Principais
que
Negócio
– forças
influenciam
o
Conceito
e
Modelo
de
Desenho
Negócio

Sub-módulo 1.2 –
Modelos
de
negócio para a
internacionalizaçã
o

Competências de Gestão

Q1.
Por
quantos A 3.1. 5
blocos é composta a A 3.3. 7
tela do modelo de A 3.3. 9
negócio?

Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Modos
de
entrada e o
desenho de
Modelos de
Negócio para
a
Internacionali
zação

Sub-módulo 1.1 –
Modelos
de A Tela do
Negócio
– Modelo de
Conceito
e Negócio
Desenho
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Estratégia de exportação

Competências interculturais

Q1.
Conhece
os A 3.1. Não
diferentes modos de A 3.2. Sim
internacionalização e
as suas implicações
nas
operações
empresariais?

Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Sub-módulo 1.2 –
Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Q1. Considerando as
diferenças
entre
mercados, quais as
principais
decisões
determinantes para o
desenho
de
uma
estratégia
de
internacionalização?

Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Sub-módulo 1.2 –
Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

A
3.1.
Localização
A
3.2.
Atividades
A 3.3. Recursos
A 3.4. Todas
acima
A 3.5 Nenhuma
das acima

Modos
de
entrada
e
desenho de
modelos de
negócio para
a
internacionali
zação

Modos
de
entrada e o
desenho de
Modelos de
Negócio para
a
internacionali
zação
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Desenvolvimento
internacionais

de

Gestão de risco internacional

relações Q1. O desenho da
estratégia
de
internacionalização e
do modelo de negócio
para
a
internacionalização é
um processo que
beneficia
dos
contributos,
experiência
e
conhecimento
dos
parceiros
internacionais com os
quais uma empresa irá
trabalhar?
Q1. Identifique um ou
mais
modos
de
internacionalização
onde existe partilha de
risco?

A 3.1. Falso
Modelos
de
A
3.2. Negócio para a
Verdadeiro
Internacionalizaçã
o

Sub-módulo 1.2 –
Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

A
3.1.
Exportação
através de um
representante
externo
A 3.2. Joint
venture
A
3.3.
Outsourcing
A 3.4. Todos
acima

Sub-módulo 1.2 –
Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Modelos
de
Negócio para a
Internacionalizaçã
o

Modos
de
entrada e o
desenho de
Modelos de
Negócio para
a
internacionali
zação

Modos
de
entrada e o
desenho do
Modelo
de
Negócios
para
a
internacionali
zação
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A 3.5 Nenhum
acima
Módulo 4: E-commerce (Comércio online)

COMPETÊNCIAS

QUESTÕES

Ligação com material de formação

RESPOSTAS

Módulo

Sub – módulo

Vendas

Q1 Pondera
disponibilizar diferentes
métodos de pagamento
como determinantes
para a oferta de um
serviço eficiente ao
cliente?

A 1.1. Sim
A 1.2. Não

E-commerce

4.1. Medidas de
segurança no ecommerce
(comércio online)
4.3. Visão global
sobre estratégias de
serviços online

Estratégia de exportação

Q1 Quais os elementos
que constituem uma
estratégia de exportação
internacional?

A 1.1. Garantir
medidas de
segurança
eficazes

E-commerce

4.1. Medidas de
segurança no ecommerce
(comércio online)
4.2. Digitalização
no e-commerce

Material de
formação
4.1.1.
Consideraçõe
s sobre
segurança em
termos de
atividade
online
4.3.2.
Transações
online e
pagamentos
por telemóvel
4.1.1.
Consideraçõe
s sobre
segurança em
termos de
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4.3. Visão global
sobre estratégias de
serviços online

A 1.2.
Cumprimento do
RGPD
A 1.3. Opções de
rastreabilidade
das entregas

Competências interculturais

Q1 As Web analytics
são uma ferramenta de
apoio à segmentação de
clientes baseada nos
elementos
interculturais.

A 1.1. Sim
A 1.2. Não

E-commerce

4.2. Digitalização
no e-commerce
(comércio online)

atividade
online
4.1.2.
Proteção de
dados e
direitos do
consumir
online
4.2.2.
Internacionali
zação das
PME no
âmbito do ecommerce
(comércio
online)
4.3.3. Gestão
das opções de
expedição e
entregas
4.2.1. O
crescimento
da
digitalização
no ecommerce
4.2.2.
Internacionali
zação das
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Gestão de risco internacional

Q1 As PME são
obrigadas a pedir
autorização aos seus
clientes para poderem
processar os seus dados
pessoais?

Módulo 5: Gestão da Inovação Aberta Internacional

A 1.1. Sim
A 1.2. Não

E-commerce

4.1. Medidas de
segurança no ecommerce
(comércio online)
4.2. Digitalização
no e-commerce
(comércio online)

PME no
âmbito do ecommerce
(comércio
online)
4.1.1.
Consideraçõe
s sobre
segurança em
termos de
atividade
online
4.1.2.
Proteção de
dados e
direitos do
consumir
online
4.2.1. O
crescimento
da
digitalização
no ecommerce
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COMPETÊNCIAS

Pesquisa de mercado

QUESTÕES

Ligação com material de formação

RESPOSTAS

Q1- Considerada que as empresas
A SIM
relacionadas com a sua cadeia de
A NÃO
valor são fontes de informação
relevantes para o planeamento da sua
estratégia de expansão internacional?

Módulo

Sub-módulo

Gestão da
Inovação
Aberta
internacional

5.1. Inovação
aberta internacional
- introdução & 5.2.
Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão

Material de
formação
5.1.3. Benefícios
da inovação aberta
5.1.4. Quando é
que a inovação
aberta é
fundamental para
as PME?
5.2.2. Que tipo de
parceiros de
conhecimento
podem ser
relevantes no
âmbito da
internacionalização
das PME e que
forma pode assumir
a transferência de
conhecimento?
5.2. 3. Como
construir uma rede
de contactos que
contribua para o
crescimento
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Gestão de recursos humanos

Q1 – Quais das seguintes
competências são fundamentais para
obter conhecimento a partir da sua
rede de contactos?

Competências de gestão

Q1 – Para maximizar os benefícios
da rede de conhecimento da minhas
PME devo investir na construção do
maior número de ligações, tanto a
nível local como internacional.

Competências interculturais

Q1 – Concorda que a discussão
aberta concisa dos problemas é
sempre a melhor forma de gerir
tensões enquanto colabora com
parceiros estrangeiros?
Q1 – A rede internacional de
parceiros deverá ter um parceiro
gestor?

Desenvolvimento de relações
internacionais

A 1.1. Fortes
competências de
investigação
A.1.2. Competências
de comunicação
A.1.3. Competências
técnicas
A.1.4. Competências
de marketing
A 1.1. Sim
A 1.2. Não

Gestão da
Inovação
Aberta
internacional

5.2. Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão

Gestão da
Inovação
Aberta
internacional

5.2. Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão

A 1.1. Sim
A 1.2. Não

Gestão da
Inovação
Aberta
internacional

A 1.1. Sim
A 1.2. Não

5.2. Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão
Gestão da
5.2. Enfrentar os
Inovação
desafios da
Aberta
inovação aberta
internacional internacional –
estratégias e gestão

internacional da
sua empresa?
5.2.4. Como gerir
uma rede de
inovação
5.2.5. Quais os
requisitos para a
inovação aberta
internacional?
5.2. – Transversal
ao sub-módulo Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão
5.2.4. Como gerir
uma rede de
inovação

5.2.2. Que tipo de
parceiros de
conhecimento
podem ser
relevantes no
âmbito da
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Gestão de risco internacional

Q1 – Que tipo de organizações
poderá permitir-lhe reduzir o risco
da internacionalização?

A 1.1. Rede
financeira
A 1.2. Fornecedores
A 1.3. Concorrência
A 1.4. Associações
empresariais

Gestão da
Inovação
Aberta
internacional

5.1. Inovação
aberta internacional
- introdução & 5.2.
Enfrentar os
desafios da
inovação aberta
internacional –
estratégias e gestão

internacionalização
das PME e que
forma pode assumir
a transferência de
conhecimento?
5.2.3. Como
construir uma rede
de contactos que
contribua para o
crescimento
internacional da
sua empresa?
5.2.4. Como gerir
uma rede de
inovação
5.2.5. Quais os
requisitos para a
inovação aberta
internacional?
5.1.3. Benefícios
da inovação aberta
5.1.4. Quando é
que a inovação
aberta é
fundamental para
as PME?
5.2.2. Que tipo de
parceiros de
conhecimento
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podem ser
relevantes no
âmbito da
internacionalização
das PME e que
forma pode assumir
a transferência de
conhecimento?
5.2.3. Como
construir uma rede
de contactos que
contribua para o
crescimento
internacional da
sua empresa?
5.2.4. Como gerir
uma rede de
inovação
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2.3. GUIA DO UTILIZADOR PARA FORMANDOS
1.

METAS E OBJETIVOS DA FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO

Meta
A ferramenta de Autodiagnóstico para a Preparação para a Internacionalização é desenhada
para apoiar as PME no desenvolvimento das competências necessárias para uma
internacionalização bem-sucedida.
Após a realização do Autodiagnóstico para a Preparação para a Internacionalização, um
percurso formativo específico e individual é disponibilizado.
Objetivos
•

proporcionar

uma

compreensão

adequada

acerca

dos

requisites

para

a

internacionalização
•

Testar o estado atual do utilizador no que se refere a competências individuais e/ou
organizacionais e dos recursos no âmbito da organização

•

Disponibilizar um guia de orientação onde são definidos os passos específicos exigidos
para alcançar a preparação para a internacionalização.

2. QUEM PODE UTILIZAR A FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO PARA A PREPARAÇÃO PARA
A INTERNACIONALIZAÇÃO?

A ferramenta de Autodiagnóstico para a Preparação para a Internacionalização pode ser
utilizada para dar início ou melhor a internacionalização das PME. A ferramenta é útil a:
•

Proprietários de PME;

•

Gestores de PME;

•

Colaboradores de PME responsáveis pela exportação e entrada em novos mercados;

•

Indíviduos que planeiem uma carreira enquanto especialistas de exportação ou que
pretendam dar início a um negócio de exportação.
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3.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS DO AUTODIAGNÓSTICO PARA A PREPARAÇÃO PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO

A ferramenta de Autodiagnóstico é um questionário que permite ao utilizador estabelecer os
níveis de competências necessárias para um processo de internacionalização suave.
Este questionário é composto por áreas de competências, a cada uma associada um conjunto de
questões específicas que permitem identificar as falhas de conhecimento relacionadas com
competências tais como Vantagem competitiva do serviço ou produto, Pesquisa de mercado,
Gestão de recursos humanos, Competências de gestão, Estratégia de exportação, Competências
interculturais, Desenvolvimento de relações internacionais, Gestão de risco internacional.
A ferramenta permite determinar as competências e conhecimentos do utilizador para:
•

Compreender se um produto ou serviço é melhor face aos demais? Qual a sua proposta de
valor? Quais as forças do seu produto ou serviço?

•

Identificar do tamanho e especificidades do mercado potencial, qual o seu principal
cliente, quais as suas necessidades, expectativas e receios?

•

Definir como um produto ou serviço será vendido aos clientes e quais os canais de
distribuição que serão mais eficientes;

•

Definir como gerir pessoas e motivá-las para trabalhar no mercado global;

•

Planear e organizar processo de internacionalização, controlo e tomada de decisão;

•

Planear estrategicamente o seu negócio em períodos de curto e longo prazo;

•

Interagir com pessoas de diferentes países e compreender as suas tradições, valores e
culturas;

•

Estabelecer relações empresariais internacionais de sucesso com parceiros globais;

•

Identificar, analisar e gerir potenciais riscos.

A ferramenta permite o desenvolvimento de percursos formativos personalizados. Após a
conclusão do programa de formação, o utilizador terá a possibilidade de avaliar o seu progresso.
4.

ESTRUTURA DA FERRAMENTA

Esta ferramenta de autodiagnóstico é composta por três passos:
1. Registo
2. Questionário
3. Percurso formativo
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5.

COMO UTILIZAR A FERRAMENTA DE AUTODIAGNÓSTICO

PASSO 1. Registo
Primeiro, ao utilizador será solicitado o registo e preenchimento de informação ……….
PASSO 2. Questionário
Após o registo, será solicitado o preenchimento do questionário.
O questionário abrange competências tais como Vantagem competitiva do serviço ou produto,
Pesquisa de mercado, Gestão de recursos humanos, Competências de gestão, Estratégia de
exportação, Competências interculturais, Desenvolvimento de relações internacionais, Gestão de
risco internacional.
Aos utilizadores será pedido para responderem a pelo menos três questões relacionadas com
cada competência. Cada questão disponibiliza, pelo menos, três possíveis respostas. Aos
utilizadores será solicitado que selecione a resposta correta.
Competência

Questão

☒Resposta
☐ Resposta
☐ Resposta

Questão

☐ Resposta
☒ Resposta
☐ Resposta

Questão

☐ Resposta
☐ Resposta
☒ Resposta
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Após a conclusão do questionário o utilizador receberá um relatório e a ligação para um
percurso formativo personalizado.
PASSO 3. Percurso formativo
O percurso formativo disponibiliza material de formação personalizado. O material de formação
personalizado estará acessível para utilizadores registados dependendo dos seus resultados do
autodiagnóstico.
Competência

Questão

Questão

Questão

☒Resposta
☐ Resposta
☐ Resposta
☐ Resposta
☒ Resposta
☐ Resposta
☐ Resposta
☐ Resposta
☒ Resposta

Tópico
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico

Após a formação, os utilizadores poderão regressar ao questionário e avaliar o seu progresso.

2.4. GUIA DO UTILIZADOR PARA ORGANIZAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
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