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Projeto de Internacionalização para a Cooperativa Agrícola de Moura 

e Barrancos 

 

Resumo 
 

O desenvolvimento que se tem feito notar na agricultura, ao mesmo tempo que 

facilita uma série de tarefas e aumenta a produtividade, traz consigo consequências, tais 

como saturação do mercado. 

Desta forma, procuram-se estratégias de viabilizar a produção e transformação, 

neste caso, de azeite. Este estudo visa a criação de uma estratégia de internacionalização 

viável para a CAMB, de forma a escoar todo o azeite produzido pelas nossas 

instalações, pelo menos a quantidade que o mercado português não tem, e não terá, 

capacidade de absorver. 

Para isso, para além da literatura consultada para o fazer, tratou-se ainda de 

entrevistar empresas semelhantes, quer no setor, quer na localização, como forma de 

retirar lições e ensinamentos de quem já passou pelo processo que se tenciona por em 

prática.  

Chegamos à conclusão que possuímos produtos de grande valor nos mercados, tanto 

Europeu como dos EUA ou China, sendo apenas necessário selecionar o produto ideal 

para cada um deles, bem como a estratégia de internacionalização que mais se adequa a 

cada um deles a curto e longo prazos. 

Os resultados do estudo empírico, permitiram concluir que a opção mais 

aconselhada seria tentar a exportação para países do norte da Europa, com produtos 

Premium, e para os EUA e China, exportar azeite virgem extra ou virgem, com uma 

aposta nas quantidades. Para chegar a estes mercados é importante a organização de 

ações de prospeção com apoio de operadores estratégicos, a presença em feiras e 

eventos alimentares e a organização de missões inversas (visita dos potenciais clientes 

internacionais à região e à CAMB). Numa perspetiva de médio/longo prazo, a aposta 

recai sobre a hipótese de uma aliança, que permitiria ganhar escala e aumentar o peso 

concorrencial dos produtores portugueses, nos mercados externos. 

 

Palavras Chave: Internacionalização, Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, 

Azeite, Exportação 
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Abstract 
The development that has been noted in agriculture, while facilitating many tasks 

and increasing productivity, brings with it consequences such as market saturation. 

In this way, strategies are sought to enable the production and transformation, in this 

case, of olive oil. This study aims to create a feasible internationalization strategy for 

CAMB, in order to dispose of all the oil produced by our facilities, at least the amount 

that the Portuguese market does not have and will not have the capacity to absorb. 

For this, in addition to the literature consulted to do so, it was also tried to interview 

similar companies, both in the sector and in the location, to draw lessons and teachings 

from those who have gone through the process that is intended to put into practice. 

We conclude that we have products of great value in the markets, either European, 

US or Chinese, being only necessary to select the ideal product for each of them, as well 

as the internationalization strategy that best suits each of them in the short and long 

term. 

The results of the empirical study allowed us to conclude that the most advisable 

option would be to export to northern European countries, with Premium products, and 

to the US and China, to export virgin extra and virgin olive oil with a bet on quantities. 

To reach these markets, it is important to organize prospective actions with the support 

of strategic operators, attendance at trade fairs and food events and the organization of 

reverse missions (visit of potential international clients to the region and CAMB). In a 

medium/long term perspetive, the focus is on the hypothesis of an alliance, which would 

allow gaining scale and increasing the competitive weight of Portuguese producers, in 

foreign markets. 

 

Keywords: Internationalization, Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, Olive 

Oil, Export 
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Introdução 
O fácil acesso à informação, a curta distância de todo o mundo, à qual estamos 

sujeitos por meio das novas tecnologias, a universalidade da linguagem e a 

multiculturalidade, tiveram como consequência uma unificação quer da economia quer 

dos mercados. A globalização encurtou as distâncias efetivas, transformando-nos num 

mercado global. Desta forma, e possuindo Portugal, uma vasta e antiquíssima tradição 

no que toca a azeites, dá-los a conhecer abrirá, com certeza um infindável caminho para 

o resto do mundo. 

A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB) é uma empresa, situada 

em Moura, no Baixo Alentejo, que presta vários serviços aos seus associados, dentre 

eles, o mais significativo, a transformação da azeitona comprada aos sócios e venda sob 

a forma de azeite. Esta cooperativa vende azeite a granel, embala para marcas brancas 

de grandes superfícies e tem a sua própria marca. Até aos dias de hoje não tinha surgido 

necessidade de exportação uma vez que todo o produto era escoado com facilidade. No 

entanto, a maquinaria disponível não produz a 100%, havendo maior capacidade 

produtiva, não havendo, porém, mais azeitona. Nos próximos anos, irão surgir 

certamente maiores quantidades de azeitona, uma vez que há novos olivais em produção 

e possibilidade de grandes investimentos. Nessa altura, e como não é um processo 

rápido, será necessário escoar produto para mercados com maior capacidade de 

absorção, que convém que já estejam previamente identificados bem como analisar a 

viabilidade das diferentes formas de internacionalização, sendo essa a problemática que 

pretendo estudar. 

O principal objetivo desta pesquisa é desenvolver um projeto de internacionalização 

viável para a Cooperativa de Moura e Barrancos. Com este projeto pretendo estudar o 

setor, a empresa em si e definir para onde internacionalizar e como internacionalizar 

(que mercados apresentam maior potencial de lucro e que modo de operação será mais 

adequado). Esta escolha, surge do facto de ser a empresa onde trabalho, sendo bastante 

primária no que toca à internacionalização. Por outro lado, dentro das áreas estudadas 

durante a parte curricular do mestrado, a que mais me despertou interesse foi, sem 

dúvida, a internacionalização e tudo o que a mesma acarreta, dando a conhecer produtos 

de ótima qualidade a consumidores de outros países. Desta forma consigo unir dois 

grandes propósitos, por um lado criar um projeto que poderá vir a ser útil à minha 

entidade empregadora e por outro, adquirir ainda mais conhecimentos, vivenciando e 
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descobrindo de perto os problemas a enfrentar, os obstáculos a contornar e os sucessos 

que se poderão obter. 

Teoricamente, este é um projeto que pode estimular e ajudar muitas outras empresas 

que estejam na mesma situação, bem como poderá fornecer dados e argumentos que 

justifiquem a saída de produtos do país de origem. Para a empresa é uma mais-valia, 

uma vez que fica com um estudo exploratório e com dados concretos sobre a situação a 

enfrentar no caso de optar pela internacionalização. 

O eventual problema que precisará de soluções, será a necessidade de vir a escoar 

produtos, em concreto o azeite, dos quais o mercado português esteja saturado, 

viabilizando e otimizando a capacidade produtiva disponível com vista à distribuição 

para mercados externos. 

De salientar ainda, que na revisão da literatura efetuada, apenas se encontrou o 

trabalho de Barbosa (2015) que explora o setor do azeite, o que torna esta temática 

pouco explorada e vem reforçar a principal contribuição deste projeto. Com o 

desenvolvimento desta investigação, será possível aumentar o conhecimento quanto às 

potencialidades de internacionalização de um setor com uma crescente importância 

económica no Alentejo e no país. 

A escolha da metodologia, que implicou a realização de entrevistas, visa responder 

às questões sob investigação, culminando com um estudo de caso único, com a 

finalidade de recolher, analisar e descrever factos e evidências empíricas relativas ao 

processo de internacionalização. Foram selecionadas empresas especialistas em 

internacionalização e/ou empresas internacionalizadas dos sectores de extração e/ou 

venda de azeite. Esta entrevista foi individual e semiestruturada, uma vez que se 

pretendia obedecer a um guião estruturado, elaborado a partir do referencial teórico.  

Relativamente à estrutura deste projeto, no Capítulo 1 – Internacionalização, são 

apresentadas todas as definições e bases da literatura onde assentam todos os restantes 

capítulos. Define-se o conceito de Internacionalização, as motivações, para onde e como 

internacionalizar, define-se exportação, algumas formas contratuais de 

internacionalização e investimento direto. Em seguida estudam-se as teorias de 

Internacionalização: Teoria de Poder de Mercado, Teoria da Internalização, Paradigma 

Eclético, Modelo de Uppsala, Perspetiva de Networks e Empreendedorismo 
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Internacional. Avaliam-se processos de internacionalização: principais dimensões, 

dimensões internas, competências distintivas, aspetos financeiros, gestão de relações, 

pesquisa do mercado alvo e o papel dos mercados emergentes. Por fim, faz-se uma 

breve revisão da literatura e apresentam-se casos semelhantes de empresas portuguesas, 

ainda que projetos de internacionalização de empresas de setores diferenciados. 

No capítulo 2 - O setor do azeite em Portugal, estuda-se a evolução deste setor e não 

só a sua influência no país, como nesta zona do Alentejo. 

No capítulo 3 – Metodologia e Questões de investigação, definem-se as questões 

sob investigação, o guião da entrevista a apresentar às empresas entrevistadas e explora-

se a metodologia do estudo de caso. 

No capítulo 4 – Projeto de Internacionalização da Cooperativa Agrícola de 

Moura e Barrancos, começa-se por apresentar e caracterizar a empresa em estudo, 

efetuando uma análise do mercado onde opera, faz-se uma análise SWOT e apresentam-

se as variáveis de marketing-mix. No projeto de internacionalização propriamente dito, 

caracteriza-se o perfil estratégico da empresa: estratégia comercial e de marketing, o 

processo de internacionalização: motivos e as vantagens, escolhe-se o público-alvo e o 

país que oferece características mais favoráveis para a integração e distribuição do 

produto e qual o modo de operação mais adequado. A terminar são apresentadas as 

principais conclusões, retiradas da análise dos resultados.  

Por fim, na conclusão são sumariados os resultados do projeto desenvolvido, são 

apresentadas as principais limitações deste trabalho, assim como se enumeram 

recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo 1 – Internacionalização 
A globalização não é um conceito novo. A troca de bens e saberes surge com a 

vida humana. Apesar disso, nos dias de hoje a proporção com que partilhamos 

informação, produtos, com que partilhamos culturas e costumes, surge num nível de 

grandeza bastante mais elevado. Esta troca, neste caso específico, nomeadamente de 

produtos, surge agregada a um conceito concreto, o conceito de internacionalização. 

Este capítulo começa por apresentar conceitos chave sobre o tema de 

internacionalização, seguindo-se a apresentação sumária de projetos de 

internacionalização de empresas em setores diversos e na fase final, termina com a 

apresentação de dados recentes sobre a internacionalização das empresas portuguesas.  

 

1.1.Conceito de Internacionalização 

 

São inúmeras as formas de definir internacionalização, dado que não é um 

conceito linear, e que permite uma ligeira divagação, à medida do pensamento de quem 

a escreve. Calof (1995) refere que a internacionalização é o processo de adaptação das 

operações da empresa (estratégia, estrutura, recursos, etc.) aos ambientes internacionais. 

Segundo Goulart (1996), é o processo crescente e continuado de envolvimento de uma 

organização em operações comerciais e produtivas com outros países, fora da sua base 

de origem. Outros autores, Arruda (1996), também consideram que é um mecanismo de 

desenvolvimento das exportações de uma empresa, através do crescimento da sua 

atuação em mercados importadores ou importadores potenciais. Já Freire (1997) 

considera que a internacionalização de uma empresa consiste na extensão das suas 

estratégias de produtos-mercados e de integração para outros países.  

Welch (1998) define internacionalização como o processo de aumentar a 

participação em operações internacionais. Czinkota (2007) define a internacionalização 

como o planeamento e condução de transações além-fronteiras nacionais para trocas que 

satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais.  

Para Mendonza (2011), as pequenas e médias empresas (PMEs) têm nas suas 

competências, fatores que colaboram com sua atuação no mercado externo, mas 

possuem menos ativos tangíveis como instalações, bens e equipamentos, assim como 

recursos financeiros e humanos que favorecem a internacionalização de grandes 

empresas. Esses autores também afirmam que as PMEs podem obter sucesso 
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internacional a partir da alavancagem dos seus recursos intangíveis, nomeadamente 

através das competências empresariais, que conferem a estas empresas vantagens 

competitivas.  

Para Ferreira (2011), os negócios internacionais referem-se a todas as transações 

empresariais comerciais e de investimento, que envolvem empresas de, pelo menos dois 

países uma vez que os executivos se deparam, cada vez mais, com a necessidade de 

fazer crescer as suas empresas para além das fronteiras nacionais. Estes executivos 

procuram alargar a sua atuação ao nível dos mercados e da gestão da produção, 

beneficiando de economias de escala, aumentando o seu poder de mercado e 

melhorando a capacidade competitiva das empresas que administram. 

Hollensen (2011) apresenta uma definição mais específica caraterizando o 

processo de internacionalização como tendo lugar quando a empresa se expande ao 

nível da investigação e desenvolvimento, produção, vendas e outras atividades de 

negócio nos mercados internacionais, sendo que no caso das PME, considera este 

processo relativamente discreto, onde a gestão considera cada negócio internacional, 

como distinto e individual.  

 

Hoje em dia, é necessário que as empresas consigam ser competitivas dentro e 

fora do país, pois por vezes, é fora do país que encontramos o mercado-alvo ou parte 

dele, sendo a única forma de serem bem-sucedidas, sendo o único modo de 

defensivamente, fazer face à concorrência internacional e, hostilmente, tirar partido da 

globalização dos mercados (AICEP, 2013). 

O processo de internacionalização resulta da consolidação ou obtenção de novas 

posições em mercados externos, de reforço ou sustentação de relações com grandes 

clientes, agindo de acordo com lógicas globais e integradas, de diminuição de custos de 

produção, de acesso e absorção de competências novas e afigura-se, para um número 

crescente de empresas, como uma realidade capital à exploração de oportunidades 

detetadas ou simplesmente como uma réplica aos movimentos apresentados por outros 

intervenientes do mercado (AICEP, 2013). 

Numa economia como a atual, as empresas estão em constante mudança, sendo 

importante ser bastante versátil, de forma a que haja rapidez, flexibilidade e capacidade 

de ceder às exigências dos mercados. Com algumas dificuldades de previsão é 

necessário ter como base estratégias que sustentem a competitividade de uma empresa.  
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Para sustentar essa mesma competitividade surge por vezes a necessidade de 

procurar mercados externos. Essa necessidade baseia-se em motivações, ou seja, as 

principais causas que levam uma empresa a optar por uma estratégia de 

internacionalização, tópico que será abordado no ponto seguinte. 

 

1.2.Motivações para a Internacionalização 

 

A escolha de internacionalizar requer uma cuidada avaliação da empresa, dos 

mercados alvo, da estratégia a adotar, do país de destino e de vários outros fatores que 

determina o possível sucesso da operação. 

As principais motivações que levam uma empresa a procurar um mercado 

externo são a procura de novo mercados, a procura de novos recursos, maior eficiência, 

e a procura de parceiros estratégicos.  

Um novo mercado requer o estudo prévio dos obstáculos possíveis, a garantia da 

abundância de matérias primas, ou neste caso a escassez de produto final. 

Assim, existem duas grandes decisões que as empresas têm que tomar: para onde 

internacionalizar e como internacionalizar. Para além das questões fulcrais, ainda temos 

outros tópicos que podemos definir para facilitar todas as decisões. 

 

  
Figura 1  Dimensões da internacionalização 

Fonte: (AICEP, 2013) 
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Este esquema mostra exatamente quais são os tópicos a definir antes de avançar 

com uma decisão final. Definir exatamente a forma de operar, os mercados mais 

promissores e como fazê-lo torna-se crucial antes de podermos avançar, sendo este o 

plano mínimo que deve ser tratado. Além disso, a estrutura organizacional, as 

competências internas, as relações e os aspetos financeiros são também de igual 

importância, visto que permitem completar o plano de internacionalização bem como a 

viabilidade do mesmo.  

Nas secções seguintes serão abordadas algumas destas temáticas. 

 
 
 

1.2.1. Para onde internacionalizar? 
 

Um dos mais importantes passos de qualquer processo de internacionalização é o 

trabalho de pesquisa e de investigação dos possíveis países de destino, conhecendo a 

fundo as especificidades locais, definindo uma política eficaz de expansão. 

Esta avaliação implica conhecer profundamente os hábitos e os costumes 

culturais, a dimensão e o valor do mercado, a importância concorrencial, as 

características da população e o perfil do público-alvo. 

A internacionalização tende a iniciar-se por países onde os riscos associados às 

dificuldades de ser estrangeiro sejam menores e onde as oportunidades sejam vistas 

como especialmente interessantes. As dificuldades referidas tendem a ser encaradas 

como menores, em países geográfica e economicamente próximos (casos de Espanha e 

França) ou psicologicamente próximos (casos de Angola e do Brasil). 

Segundo o AICEP (2013), exportar para muitos países pode não ser, e 

frequentemente não é, mais vantajoso que exportar para um leque menor de países, 

desde que seja minimamente assegurada a diversificação do risco. 

 
 
 

1.2.2. Como internacionalizar? 
 

Após a decisão de internacionalizar, definir a melhor forma de o fazer é uma 

decisão tão ou mais importante que a anterior. Desta forma, segundo o AICEP (2013), 

apresentam-se dois esquemas, nos quais nos podemos basear para melhor fundamentar 

o plano a seguir, tendo em conta as características da empresa. 
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Figura 2 – Tipologia dos modelos de operação internacional 

Fonte: (AICEP, 2013) 

 

Seguidamente serão detalhadas as principais formas de internacionalização. Nas 

formas contratuais dado a sua diversidade e o elevado número de possibilidades, apenas 

serão apresentadas as principais, para mais detalhes sobre as restantes poderá ser 

consultado AICEP (2013).  

 

1.2.3. Exportação 

 

Segundo Lima (2015) é denominada exportação indireta quando a empresa 

produtora vende o seu produto a empresas exportadoras, trading companies ou 

importadores estrangeiros estabelecidos no país de origem. Para fins fiscais, esta venda 

é como se fosse feita inteiramente ao mercado interno, sendo a trading company 

responsável pela exportação propriamente dita. Estas empresas, são empresas altamente 

especializadas em mercados externos, tendo uma enorme facilidade em exportar os 

produtos que terão mais aceitação no mercado de destino, bem como difundi-los com 

maior facilidade. Esta forma de exportação é uma ótima alternativa para iniciar o 

processo, uma vez que os riscos são reduzidos para a empresa, para além da 

possibilidade de início de negócio com exportação de um volume baixo de produto. As 
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trading companies são responsáveis por todos os custos que a colocação da mercadoria 

no país de destino acarreta. Por outro lado, a empresa perde completamente a ‘ligação’ 

ao produto, não conseguindo gerir as vendas nem podendo passar ao cliente toda a 

informação que desejaria. 

 

Também segundo Lima (2015), a exportação direta visa a colocação do 

produto no mercado alvo, por parte da própria empresa. Esta assume todos os riscos e 

despesas, colocando o produto no mercado recorrendo a intermediários que facilitem o 

processo, mas sem nunca perder o contacto direto com o produto. A empresa servir-se-á 

de bancos, prestadores de serviços financeiros, etc, para estudar o mercado em questão. 

Devido ao fraco conhecimento do país de destino, alguns países exigem a existência de 

um representante nacional ou então os compradores locais só podem importar com o 

aval de grandes empresas de distribuição. 

 

Na exportação própria, semelhante à direta, a empresa apenas não usa qualquer 

intermediário, chegando ela própria ao consumidor final. Esta possibilidade não só é 

arriscada do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista de aceitação, 

cultural e social. Por outro lado, possibilita a abordagem inteiramente requerida pela 

empresa exportadora, bem como permite o acompanhamento do produto ao longo de 

todo o trajeto por ele percorrido. 

 

 

1.2.4. Formas contratuais 

 

Segundo Lima (2015), um contrato de licença permite a uma empresa explorar 

internacionalmente os seus direitos de propriedade industrial, nomeadamente patentes e 

marcas, sem assumir a responsabilidade do fabrico e comercialização dos produtos 

mediante um pagamento (expresso em royalties, normalmente). Esta forma contratual é 

vantajosa por minimizar os riscos de entrada e de desenvolvimento do mercado, que são 

assumidos pelo parceiro local e facilita a entrada em mercados distantes. 

 

Segundo Calderon (1994), o contrato de franchising integra várias pessoas ou 

empresas numa unidade económica que funciona com base em acordos pelo qual uma 

empresa (franqueador) cede a outra (franqueado) o direito de explorar, sob uma imagem 
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e num contexto e espaço claramente definidos, um determinado negócio. Segundo a 

autora, este modelo é usado como forma de entrada rápida num país, controlando por 

inteiro o negócio, repetindo um modelo já testado no país de origem.  

 

Outra forma contratual é o contrato de gestão, que segundo Faria (2007), visa 

descentralizar um modelo de negócio já testado como lucrativo, estando a empresa 

contratada para o fazer, obrigada a atingir determinados objetivos, metas e resultados 

estimados, recebendo em troca certos benefícios da entidade contratante. Este método 

permite dinamizar a empresa contratante noutros mercados, sem perder o controlo da 

mesma, oferecendo a contratada mais valias na obtenção de bons resultados. 

 

No contrato de prestação de serviços de assistência técnica, estipulam-se 

condições e técnicas para elaboração de projetos ou estudos, havendo obrigatoriedade 

por parte da contratada, do fornecimento de serviços especializados bem como, 

aquisição de conhecimentos sobre os mesmos, de forma a garantir a qualidade mínima 

necessária, exigida pela contratante (Duarte et al., 2014).  

 

A subcontratação internacional é também uma forma contratual, mas desta 

vez com contornos um pouco distintos. Este método visa aceder a recursos que são 

dotação natural do país. Este método tem como vantagem a acessibilidade ao produto a 

um preço inferior, submetendo-se a uma maior instabilidade devido à procura do 

mesmo (Demetrius, 2016). 

 

As Alianças Internacionais são entendidas como cooperação entre 

organizações para alcançar objetivos estratégicos que são benéficos para ambas, 

proporcionando maior probabilidade de sucesso. 

 

1.2.5. Investimento direto 

 

O investimento direto pode ser construindo uma empresa de raiz ou através da 

aquisição de uma empresa já existente. 

Segundo Ríos (1997), um investimento de raiz (solo e joint venture) consiste 

num investimento direto estrangeiro quando os fatores logísticos da produção são um 

fator crítico de sucesso para a empresa. No caso da joint venture, os acordos entre 
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empresas de dois países diferentes têm benefícios e riscos partilhados entre ambas as 

partes. No caso de solo ventures as empresas são detidas na totalidade por uma única 

entidade. 

 

Outra forma de investimento direto é a aquisição (total ou parcial) de uma 

empresa já instalada no país. Esta forma exige uma menor disponibilidade de recursos, 

menor complexidade e acarreta menor risco. Além disso, a entrada no mercado é muito 

mais rápida, acedendo à rede de distribuição já criada e à reputação da empresa 

instalada, vantajoso para empresas com limitada experiência de gestão internacional e 

pouco familiarizadas com o mercado local, sendo também benéfica quando a indústria é 

muito competitiva e as barreiras à entrada são elevadas. 

 

Consoante o tipo de organização, assim o modo de operação pode evoluir de 

forma diferente, tendo em conta as qualidades e fragilidades da empresa, tal como 

esquematiza o quadro abaixo. 

 

 
Tabela 1 – Tipo de Organização e modo de operação 

Fonte: (AICEP, 2013) 
 

Analisando a Tabela 1, as empresas com produção para cadeias internacionais 

iniciam a internacionalização pela exportação, podendo passar, de seguida, à instalação 

de unidades produtivas junto dos seus clientes.  
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As empresas de serviços desagregados internacionalmente tendem a usar formas 

contratuais, designadamente contratos de franchising (no fast-food, aluguer de viaturas, 

hotelaria, retalho especializado) e de gestão (hotelaria).  

No caso das organizações baseadas em projetos, a internacionalização faz-se 

fundamentalmente através de projetos internacionais, por vezes realizados em consórcio 

(como no fornecimento de infraestruturas e de unidades industriais).  

Verificamos que, no caso da produção baseada em recursos naturais que é o que 

nos interessará mais para o caso em estudo, normalmente o início do processo de 

internacionalização é com a exportação seguindo-se o investimento direto como uma 

boa opção com a criação de uma filial comercial. 

 

No ponto seguinte serão apresentadas de forma sucinta, as principais teorias de 

internacionalização, umas baseadas em critérios económicos e outras em critérios 

comportamentais. 

 

1.3. Teorias de Internacionalização 

 

Segundo Carneiro e Dib (2007), as seis teorias mais conhecidas de modelos de 

internacionalização são: Teoria de Poder de Mercado, Teoria da Internalização, 

Paradigma Eclético, Modelo de Uppsala, Perspetiva de Networks e Empreendedorismo 

Internacional. Destas, as três primeiras podem ser classificadas como abordagens de 

internacionalização com base em critérios económicos (disponibilidade de informação 

para a tomada de decisão) e as três últimas com base em critérios comportamentais 

(ocorre um comprometimento gradual de recursos e a escolha prioritária de mercados 

culturalmente próximos para iniciar a entrada em outros mercados).  

 

1.3.1. Teoria de Poder de Mercado 
 

A Teoria de Poder de Mercado procura explorar as imperfeições do mercado. 

Não há uma definição para a internacionalização em si mas para a posição que deve ser 

alcançada. A decisão de quando internacionalizar ocorre quando se percebe que as 

oportunidades para fortalecer a sua posição no mercado doméstico deixam de existir, 

partindo para intensificar sua posição no exterior e expandir suas atividades para outros 

mercados estrangeiros.  
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O controle de uma empresa estrangeira, segundo Hemais (2004), para além de 

diminuir a competição, facilita o acesso aos fatores de produção, controlando as formas 

de produção e a sua distribuição, tornando-as mais eficientes.  

Os investidores tentam sempre controlar a segurança do investimento e o bom 

uso dos ativos, eliminar a concorrência e garantir algumas vantagens e retornos. Desta 

forma, tanto se pode internalizar através do investimento direto no estrangeiro (evita 

problemas de monopólio sequencial) ou externalizar através de licenciamento. 

Existem custos para se estabelecer, nomeadamente para aquisição de informação 

do outro país, riscos associados à flutuação das taxas de câmbio e podem ser alvo de 

discriminação contra empresas estrangeiras. 

 

1.3.2. Teoria da Internalização 
 

A Teoria da Internalização visa a maximização da eficiência reduzindo custos ou 

riscos de fazer negócios no exterior. Qualquer produto pode ser internalizado noutros 

países, desde que existam vantagens de custos de transação, sempre em busca de 

imperfeições de mercado que permitam a maximização de lucros. A configuração dos 

custos de transação no mercado externo, refletem o melhor modo de entrada (controle, 

licenciamento, subcontratação etc.). 

A ideia central da Teoria da Internalização, desenvolvida por Buckley (1976) e 

por Rugman (1979) é a de que as empresas aproveitam as oportunidades geradas pelos 

mercados imperfeitos, possuindo um conjunto de competências diferenciadas, 

denominados fatores específicos, que lhes garantem superioridade face à concorrência. 

Segundo esta teoria, quando a internalização das operações é além-fronteiras, está-se 

perante um processo de internacionalização, do qual resultam as multinacionais.  

A empresa internalizará as operações até ao momento em que os custos de 

transação dessas operações sejam mais elevados dos que os que derivam da sua 

integração organizativa, crescendo e internalizando mercados até ao ponto em que os 

benefícios da internalização compensem os custos. 

Em termos de fraquezas, destaca-se o seu limitado âmbito de aplicação 

(multinacionais e ao investimento no exterior), sendo a internacionalização avaliada de 

uma forma estática (Nunes P. , 2016). 
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1.3.3. Paradigma Eclético 
 

As principais razões para as empresas iniciarem operações em países 

estrangeiros são: novos mercados, maior eficiência, procura de ativos estratégicos fora 

do país sede. O local deve oferecer vantagens referentes à abundância de recursos 

naturais ou humanos com qualidade e baixo custo, know-how tecnológico, 

infraestruturas, instituições, tamanho do mercado, estabilidade política e económica, 

regime cambial e esquema de política económica. A exploração das vantagens 

oferecidas pode ocorrer nas formas de exportação, investimento direto ou 

licenciamento. 

Esta teoria assenta na criação de uma estratégia de internacionalização que 

acrescente valor ao sector já existente no país de destino, isto é, que seja competitivo, 

encontrando-se diretamente liga à capacidade tecnológica e de distribuição (Hemais, 

2004).  

 

1.3.4. Modelo de Uppsala 
 

No Modelo de Uppsala a internacionalização é a resposta a uma pressão por 

procura de mercados, sendo que o primeiro movimento para um mercado estrangeiro 

ocorre quando a empresa percebe que suas possibilidades de expansão no mercado 

doméstico estão limitadas. Na escolha do destino da internacionalização considera-se o 

tamanho do mercado potencial e a menor "distância psíquica" em relação ao mercado 

doméstico. Esse processo ocorre em estágios sequenciais de comprometimento gradual 

de recursos, primeiramente através da exploração de seus mercados domésticos, depois 

a exportação e com o passar do tempo seriam estabelecidas subsidiárias de vendas. O 

último estágio é o estabelecimento de unidades de produção no estrangeiro (Figueira & 

Mello, 2016). 

 

1.3.5. Perspetiva de Networks 
 

Na Teoria de Networks as iniciativas de internacionalização são modos de seguir 

outros participantes da rede ou desenvolver relacionamentos em novas redes, que 

também são responsáveis pela decisão de quando iniciar os movimentos e determinam o 
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local de destino. O comportamento difere de acordo com o grau de internacionalização 

da própria empresa e da rede. 

 

1.3.6. Empreendedorismo Internacional 
 

Por último, na perspetiva do Empreendedorismo Internacional o que influencia 

as decisões de internacionalização é o perfil do empreendedor. Um "empreendedor de 

mercado" (procura novos mercados), um "empreendedor técnico" (procura inovação) e 

um "empreendedor estrutural" (procura reestruturação da indústria). A partir dessa 

delimitação, as decisões de quando, onde e como internacionalizar vão depender do 

perfil desse empreendedor.  

Distingue-se pela experiência da equipa, estratégia e estrutura organizacional, 

alto conhecimento do ramo industrial, usa estratégias agressivas, enfatiza inovação, 

qualidade e serviço e não enfatiza o baixo custo (Goulart I. , 2006). 

 

A terminar esta secção, são apresentados no ponto seguinte os métodos de 

operação para cada movimento de internacionalização e os fatores que contribuem para 

a sua viabilidade. 

 

1.4. Processos de internacionalização: principais dimensões 

 

Segundo AICEP (2013), o modo de operação, para cada movimento de 

internacionalização, deverá ser analisado de forma a perceber se é ou não adequado. 

Devem ser considerados fatores como o tipo de organização, os recursos e competências 

da empresa, as motivações da internacionalização, as características dos produtos e 

serviços, as relações de negócios já estabelecidas, as condições de atuação no país de 

origem, os incentivos públicos à internacionalização nos países de origem e de destino, 

as características do país de destino (risco político e económico, clima de investimento, 

dimensão do mercado, dinamismo da economia, qualificação dos recursos humanos, 

custos de produção, política cambial, barreiras à importação, infraestruturas) e distância 

percecionada entre os países de origem e de destino (distância psíquica, língua, laços 

históricos, distância geográfica, integração monetária, integração comercial, acordos). 

Seguidamente exploram-se os fatores internos que devem ser levados em conta 

nos processos de internacionalização. 
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1.4.1. As dimensões internas da internacionalização 

 

Os fatores que influenciam a viabilidade de internacionalização de uma empresa 

vão desde a sua capacidade de aprendizagem, até à conjugação de condições externas 

favoráveis. Ressaltam quatro dimensões particularmente relevantes: as competências 

internas; os aspetos financeiros; a capacidade de gerir relações cooperativas 

internacionais; e uma estrutura organizacional capaz de dar resposta aos desafios da 

atividade internacional (AICEP, 2013). 

 

1.4.1.1. Competências distintivas 

 

As competências distintivas da empresa podem ser definidas como o conjunto de 

capacidades, saberes e recursos específicos da empresa suscetíveis de lhe conferir 

vantagens competitivas em contextos internacionais. Os principais fatores de distinção 

estão relacionados com os seguintes aspetos: características da gestão, qualificação dos 

recursos humanos, competências tecnológicas, competências comerciais, domínio de 

recursos escassos, direitos de propriedade intelectual, imagem e reputação e experiência 

internacional. 

As feiras internacionais são essenciais para a empresa identificar, avaliar e 

negociar com potenciais parceiros, sendo indispensável ter na empresa alguém que 

desempenhe estas tarefas e depois faça a gestão do processo de exportação. A empresa 

terá também de adaptar os seus produtos às exigências de diferentes mercados. Mesmo 

em países próximos, como Espanha, pode haver necessidade de alterar formatos de 

embalagens e sabores dos produtos (AICEP, 2013). 

 

1.4.1.2. Aspetos financeiros 

 

A internacionalização pode envolver custos, como consequência do processo de 

análise de potenciais mercados, de contatos com possíveis distribuidores locais, de 

promoção da imagem dos nossos produtos e serviços, de preparação da logística de 

exportação e de desenvolvimento da atividade exportadora. Estas exigências financeiras 

são ainda maiores no caso da realização de investimentos diretos. O risco pode ser 

reduzido quando a abordagem é conservadora, mas ambiciosa, parcialmente assente em 
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recursos próprios sem excessiva alavancagem externa. Por outro lado, a restrição 

financeira pode ser atenuada no caso de se recorrer a abordagens cooperativas, 

envolvendo o estabelecimento de joint ventures e/ou formas contratuais de 

internacionalização, nomeadamente ao licenciamento e ao franchising. Nestes dois 

casos, os riscos da operação são fundamentalmente assumidos pelo parceiro. A 

cooperação oferece diversas vantagens especialmente em termos de redução do risco de 

atuação em países pouco conhecidos, de aceleração do processo de internacionalização, 

de atenuação da restrição financeira e de exploração de outras oportunidades de negócio 

inicialmente não antecipadas. O sucesso das alianças, incluindo as alianças 

internacionais, depende da excelência individual (todos os parceiros devem ter pontos 

fortes complementares), importância (atribuição de importância à relação de 

cooperação), interdependência (de competências e de recursos, de modo a reforçar os 

elos de cooperação), investimento (envolvendo a afetação de recursos ao 

desenvolvimento da relação), informação (troca de informação e partilha de 

conhecimento entre e dentro das organizações), integração (desenvolvimento de 

mecanismos e rotinas conjuntas de atuação), institucionalização (traduzida na criação 

de uma entidade separada) e integridade (sem a qual não será possível cimentar as 

relações de confiança) (AICEP, 2013). 

 

 
Figura 3 Oito “Is” para o sucesso da cooperação empresarial 

Fonte: (AICEP, 2013) 
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1.4.1.3. Gestão de relações cooperativas internacionais e estrutura organizacional 

 

As exigências e as implicações organizacionais da internacionalização são 

frequentemente esquecidas. As tensões nem sempre são acomodáveis pela estrutura 

organizacional existente. Em certa medida, a estratégia segue a estrutura, as ações 

estratégicas desenvolvidas pela organização vão conduzir, por vezes, a uma extensão 

excessiva da capacidade existente, conduzindo a uma vulnerabilidade estrutural. Se a 

empresa exporta múltiplos produtos para diferentes mercados, as exigências de gestão 

aumentam naturalmente, podendo levar a uma organização do departamento de 

exportação em função da geografia ou por produtos. Os primeiros investimentos, dada a 

sua relevância estratégica, são efetuados habitualmente sob orientação do diretor-geral 

mas à medida que a presença internacional através de investimentos diretos aumenta, 

esta situação deixa de ser sustentável e é criado um departamento internacional, com o 

objetivo de gerir tanto as atividades de exportação como as subsidiárias no exterior, 

embora possa continuar a haver reporte ao diretor-geral. A gestão internacional é um 

processo contínuo de estabelecimento de equilíbrios entre tensões. 

Uma das áreas onde estes problemas se colocam é a dos sistemas de informação, 

bem como na gestão internacional dos recursos humanos. Outro elemento importante é 

o desenvolvimento de uma cultura que reforce a confiança entre os colaboradores da 

empresa, independentemente da sua nacionalidade, e permitam integrar sem dificuldade 

novos colaboradores. Por vezes, a existência de um “quadro fundador”, formalizado, 

constitui um instrumento básico para esse processo de integração. Deve ser feita a 

alteração do idioma de circulação da informação na empresa, passando do português 

para o inglês.  

Em geral, as primeiras atividades a internacionalizar são as de natureza 

comercial (marketing e vendas e serviço aos clientes), podendo depois passar a 

atividades de montagem, de fabrico dos produtos e, por fim, eventualmente, a atividades 

de conceção e desenvolvimento dos produtos. A seleção dos espaços geográficos de 

internacionalização depende de fatores endógenos à empresa (tipo de atividade e as 

motivações da internacionalização) e de exógenos (perceção de proximidade associada à 

localização geográfica, à língua, à história ou à integração económica regional). A 

internacionalização das empresas portuguesas tende a seguir dois eixos principais: 

proximidade geográfica (Europa) e proximidade psicológica (Língua Portuguesa). Três 

aspetos habitualmente subestimados nas decisões de internacionalização são: 
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transportabilidade internacional da vantagem competitiva da empresa; credibilidade (ou 

não) dos potenciais clientes; e risco de instabilidade política, social e económica dos 

países de destino. A cooperação oferece diversas vantagens especialmente em termos de 

redução do risco de atuação em países pouco conhecidos, de aceleração do processo de 

internacionalização, de atenuação da restrição financeira e de exploração de outras 

oportunidades de negócio inicialmente não antecipadas. Permite uma alavancagem de 

recursos que facilita uma mais fácil expansão internacional por parte de pequenas 

empresas. A capacidade de gerir relações cooperativas internacionais passa 

fundamentalmente pela capacidade de avaliar os potenciais parceiros e de estabelecer 

relações de confiança numa lógica de médio/ longo prazo. A coordenação das atividades 

internacionais não é fácil e exigirá sempre uma atenção muito especial por parte da 

gestão de topo (AICEP, 2013). 

 

1.4.2.  Pesquisa inicial do mercado alvo 

 

O principal objetivo, na escolha preliminar de mercados alvo, consiste em 

identificar os países com mais potencial para o produto selecionado. Apesar da 

proximidade e homogeneidade do mundo atual, os mercados mantêm diferenças 

significativas tanto ao nível da procura como da oferta disponível. O primeiro modo de 

entrada é, geralmente, pela via das exportações, devendo o primeiro nível de análise 

incidir sobre o perfil dos consumidores locais. É naturalmente mais fácil a entrada 

quando o nível de rendimento, classe social, cultura, estilo de vida, idade, género ou 

urbanização são idênticos aos observados em Portugal. As proximidades geográficas, 

económicas e monetárias também facilitam a entrada pela via das exportações, dado que 

reduzem os custos de transporte e eliminam as tarifas e o risco cambial. Prevê-se que o 

volume de trocas entre países seja diretamente proporcional ao volume das economias e 

inversamente à sua distância.  
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Figura 4 Determinantes do comércio internacional 

Fonte: (AICEP, 2013) 
 

O elevado peso das economias de Angola e Moçambique nas trocas comerciais 

portuguesas deve-se à proximidade linguística. Pelo contrário, é surpreendente que o 

Brasil registe um volume tão reduzido apesar da dimensão da sua economia, podendo 

dever-se a outros fatores como ausência de conhecimentos acerca das valências deste 

mercado.  

As empresas podem recorrer a estatísticas e rankings de países com informação 

sobre a população, o PIB (total e por habitante), o consumo de energia, a taxa de 

penetração dos telemóveis ou da internet, dados sobre a distribuição dos rendimentos e 

do nível etário da população, a estrutura produtiva por setor de atividade, o comércio 

internacional por produtos e países, da infraestrutura de transportes e de 

telecomunicações e ainda de estatísticas sociais como o nível de instrução, cultura, 

educação e saúde (esperança de vida). A dimensão de um potencial mercado para um 

determinado produto, em que existe pouca informação, deve ser estimada tendo em 

conta características demográficas, culturais, económicas e outras que influenciem a 

procura de um produto. Quando existe informação sobre o consumo desse produto, 

devem-se estimar as taxas de crescimento futuro e a nossa posição relativa, ou seja, a 

quota de mercado que estimamos para o nosso produto em comparação com os 

atualmente disponíveis no mercado. Se o produto escolhido para o novo mercado tiver 

características fortemente diferenciadoras é importante fazer estudos de mercado 

(AICEP, 2013). 
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1.4.3. O papel dos mercados emergentes 

 

Com a atual crise financeira, os mercados externos tradicionais estão 

estabilizados ou em declínio. A opção de internacionalizar para mercados emergentes 

afigura-se como uma boa oportunidade, visto que estes mercados estão em crescimento, 

contrariamente aos mercados tradicionais. Mas neste caso, as empresas têm de enfrentar 

dois tipos de dificuldades – a infraestrutura não é favorável à realização de negócios; e a 

informação disponível é escassa e fragmentada. O primeiro obstáculo influencia os 

modos de entrada, onde os diferentes níveis de parcerias e alianças, incluindo com 

outras empresas portuguesas presentes nesses mercados, podem ajudar a reduzir os 

custos e riscos específicos. O segundo exige a recolha de informação direta e a 

utilização de comparações com outros mercados.  

Os mercados emergentes representam grandes oportunidades, mas apresentam 

desafios ao nível do quadro legal, infraestruturas insuficientes (transportes, energia, 

saneamento básico), escassez do tecido produtivo local e custos de operação elevados 

em que a informação e apoio local são imprescindíveis. Elevadas tarifas e barreiras 

administrativas ao comércio encarecem o serviço destes mercados pela via da 

exportação; barreiras legais à propriedade de terrenos e edifícios ou ao recrutamento 

criam dificuldades ao investimento direto. É importante considerar ainda que estes 

mercados são também alvo de interesse de empresas de países ricos com forte 

tecnologia e recursos financeiros e de outras economias emergentes como a chinesa. 

Apesar disso, a adequação de produtos e serviços, a capacidade de adaptação e a 

experiência já adquirida têm permitido uma posição de destaque de muitas empresas 

portuguesas nos mercados emergentes (AICEP, 2013). 

 

A terminar, importa referir que os países Europeus têm registado um aumento de 

entradas de empresas estrangeiras, nomeadamente de empresas portuguesas. Este 

aumento deve-se não só à segurança vivida na Europa, quando comparada com outras 

zonas do planeta, bem como uma oferta mais variada de oportunidades. Por estes 

motivos também, África tem registado um decréscimo na procura por parte das 

empresas, pois apesar da carência, não oferece as condições por vezes necessárias à 

implantação de uma empresa, com vários problemas como baixo poder de compra, rede 

de distribuição débil por falta de meios, entre outros. 
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1.5. Projetos de internacionalização – Breve revisão da literatura  
 

Nos últimos tempos, devido à crise económica mundial, houve a necessidade de 

procurar novos mercados que pudessem escoar o que de melhor se produz no nosso país 

a um preço que o consumidor nacional não consegue pagar.  

Como nem todas as hipóteses são viáveis e/ou rentáveis, há que fazer um estudo 

tanto da empresa, como do setor, terminando nos mercados internacionais, para aferir a 

viabilidade de um projeto de internacionalização.  

De acordo com a revisão da literatura efetuada podemos destacar os seguintes 

trabalhos, ordenados cronologicamente, na área da internacionalização das empresas 

portuguesas, ainda que de setores diversos: 

Vasconcellos (2013) - Estudou o caso do grupo BRISA. Seguiu a metodologia 

de um estudo de caso e concluiu que a empesa não passou pelos normais estágios 

evolutivos de internacionalização, tendo entrado nos mercados onde hoje se encontra 

através de investimento direto estrangeiro e alianças estratégicas. 

Machado (2014) – Estudou o caso de cinco empresas portuguesas, a 

Bluepharma, a Logoplaste, a Frulact, a Science4you e a Gatewit. A Bluepharma, a 

Logoplaste e a Frulact pertencem ao sector das indústrias transformadoras. A 

Science4you pertence ao setor do comércio por grosso e a retalho e, por último, a 

Gatewit pertence ao setor das atividades de informação e de comunicação. Observou-se 

em que condições e com que objetivos essas empresas realizam investimento direto no 

estrangeiro. Utilizou o Paradigma de OLI identificando que tipo de vantagens são 

necessárias para a realização de investimento direto no estrangeiro ou, no caso de não se 

conjugarem as vantagens necessárias para este tipo de investimento, possibilita a 

determinação de outras formas de internacionalização mais adequadas para determinado 

mercado. Concluiu-se que para estas empresas, a forma de internacionalização mais 

vantajosa é a exportação. O tipo de investimento direto no estrangeiro realizado pela 

maioria das empresas privilegia a construção de infraestruturas logísticas e comerciais e 

de unidades produtivas. Na maioria dos casos observamos uma clara preferência por 

países física e/ou culturalmente próximos. 

Barbosa (2015) - As potencialidades disponibilizadas pela barragem do Alqueva, 

materializaram-se na duplicação da produção de azeite ao longo dos últimos 10 anos. 

Portugal atingiu a autossuficiência na produção de azeite em 2013 e o consumo interno 
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encontra-se estabilizado, o que pressupõe a comercialização no mercado internacional, 

tema abordado neste projeto. 

Este estudo quer ver respondidas duas questões. Relativamente à primeira 

questão (A) “Como criar um modelo de internacionalização para as PMEs da fileira do 

azeite?”, sugere um modelo de parceria entre pequenas e médias empresas no setor do 

azeite, através, por exemplo, de uma participação de capital que pode ser efetuada de 

duas formas, o mais comum investimento em dinheiro ou através da conversão de 

fornecimentos de azeite. Relativamente à segunda questão (B) “Quais os principais 

mercados internacionais a abordar?”, observa-se que os mercados externos selecionados 

para esta abordagem foram o mercado brasileiro para o azeite de origem portuguesa.  

Mendes (2015) – Usou o estudo de caso da empresa portuguesa Barata & 

Ramilo SA, mais conhecida internacionalmente pela sua insígnia francesa Parfois. As 

principais conclusões indicam que não é possível identificar uma linearidade entre a 

revisão da literatura e a expansão internacional da Parfois, que possui contornos muito 

próprios. O seu processo de expansão internacional foi bem-sucedido, apesar da marca 

não se reger pelos modelos e teorias clássicas de internacionalização. No caso da 

empresa Barata & Ramilo, S.A este processo de internacionalização distinto deu frutos e 

fez com que a empresa tivesse uma expansão internacional rápida, estando atualmente 

presente em 51 países.  

Pinto (2015) – Analisou o processo de internacionalização de três PME 

portuguesas (a ARCABOA, que produz equipamento de congelação; a Paulo Antunes 

que produz mobiliário; e VentureOak no sector tecnológico) para perceber de que forma 

abordam os mercados internacionais. Usou um estudo de caso para concluir que a 

exportação é a estratégia e o modo de entrada mais viável para estas PME, que 

procuram os mercados internacionais sobretudo por motivos de crescimento e de 

sobrevivência. Existe uma crescente consciencialização das empresas para a 

importância de garantir uma vantagem competitiva e para isso as PME em estudo têm 

em consideração três fatores determinantes: a qualidade, o preço e o prazo de entrega. 

Martins (2016) – Usou o modelo de Swoboda (2017), modelo de pontuação, 

para valorizar quantitativamente as cidades alvo para internacionalização de uma 

empresa de restauração. Concluiu que este método deverá ser mais aplicável a empresas 

de restauração inexperientes no estrangeiro, uma vez que cadeias experientes poderão 

preferir controlar regiões; a análise aprofundada de cidades requererá sempre uma visão 

nacional para averiguar as leis que regulam a atividade comercial e laboral e as 
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empresas que se queiram localizar em cidades mais pequenas ou menos desenvolvidas 

poderão ter dificuldade em usar o modelo por falta de dados. 

Seixas (2016) - Estratégia Empresarial da Planética S.A. – desenvolveu um 

projeto de melhoramento das condições de uma empresa de construção civil, em tempo 

de crise, sendo a área da construção uma das mais afetadas. Procedeu à análise da 

empresa segundo as ferramentas tradicionais, cruzando as mesmas com as teorias de 

estratégia contemporâneas. Concluiu que as sinergias entre produtos, meios e ações são 

uma vantagem a ser explorada, contudo, é importante que se consiga um ponto de 

equilíbrio entre diversidade sem a perda de identidade e de foco nas atividades 

efetivamente relevantes, para que o público não deixe de reconhecer a marca e as áreas 

em que a empresa atua. 

Vasconcelos (2016) – desenvolveu um projeto de internacionalização de uma 

microempresa do sector de venda de componentes de elevadores. A metodologia 

seguida visou o uso de um questionário de forma a tornar possível caracterizar a 

atividade internacional das empresas que atuam nos setores de venda de componentes 

para elevadores e de manutenção e assistência deste género de equipamentos. Concluiu 

que a melhor solução de curto prazo seria a exportação para a Galiza e a médio e longo 

prazo a celebração de alianças estratégicas com parceiros externos deverá ser 

ponderada, para assegurar o crescimento e desenvolvimento da empresa, começando 

pela subcontratação de uma empresa transitária, evoluindo para a celebração de um 

acordo de distribuição. 

 

Em resumo, na breve revisão da literatura efetuada optou-se por selecionar 

trabalhos recentes e dada a diversidade de setores em causa, a mesma permitiu 

identificar a metodologia mais adequada ao objeto em estudo, nomeadamente a opção 

pelo Estudo de Caso. De salientar que apenas se encontrou o trabalho de Barbosa (2015) 

que explora o setor do azeite e as vantagens de se internacionalizar em parceria, o que 

torna esta temática pouco explorada e vem reforçar a principal contribuição deste 

projeto. Com o desenvolvimento desta investigação, será possível aumentar o 

conhecimento quanto às potencialidades de internacionalização de um sector com uma 

crescente importância económica no Alentejo e no país. 
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1.6. A internacionalização das empresas portuguesas 

 

A finalizar este capítulo, torna-se interessante analisar a internacionalização das 

empresas portuguesas e nada melhor do que recorrer ao Ranking de Internacionalização 

de Empresas Portuguesas (RIEP) de 2016 e 2017. como forma de clarificação 

relativamente ao tema. 

Na edição de 2016 tenta-se compreender o grau de autonomia das subsidiárias 

após decisão do processo de internacionalização, chegando-se à conclusão que as 

decisões estratégicas são tomadas pela empresa mãe, as decisões táticas são tomadas em 

conjunto com as subsidiárias e as operacionais ficam completamente a cargo das 

subsidiárias. 

A internacionalização encontra-se massivamente em países da União Europeia, 

devido à proximidade geográfica e à presença de Portugal na União Europeia, sendo o 

país com mais forte presença portuguesa, a vizinha Espanha. 

A proximidade geográfica, cultural e linguística é cada vez mais importante, 

sendo um fator impulsionador da internacionalização das empresas portuguesas. 

É claramente percetível a aposta na Europa e a simultânea descrença na Europa 

de Leste, bem como em África. 

O índice de transnacionalidade aumentou para uma série de empresas em estudo, 

sendo a Inapa a que regista a maior subida. Este índice exprime o grau de 

internacionalização das empresas portuguesas e é obtido através da seguinte expressão: 
 

                     
              

                       
                

                            
                    

 
 

Equação 1 – Índice de Transnacionalidade 

Fonte: (Ranking de internacionalização de Empresas Portuguesas, 2016) 

 

Este índice varia entre zero e um. Seguidamente na Tabela seguinte, apresentam-

se os resultados para o ano 2015, em comparação na terceira coluna com os mesmos 

valores obtidos no ano anterior, indicando se os mesmo desceram ou subiram. 
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Tabela 2 – Índice de Transnacionalidade. 

Fonte: (Ranking de internacionalização de Empresas Portuguesas, 2016) 
 

As subidas mais significativas são em empresas de construção e engenharia, o 

que confirma a importância de internacionalização como estratégia setorial de mitigação 

dos riscos de retração do mercado interno. 

Relativamente à faturação até 300 milhões de euros, o Grupo Ramos & Ferreira 

lidera a tabela, sendo que as empresas com maior volume de faturação não estão no topo 

da tabela relativamente à transnacionalidade por possuírem um tamanho reduzido ou 

por estarem em estágios menos avançados de desenvolvimento internacional. 

No topo das empresas que possuem subsidiárias num número de países que 

ronda mais de duas dezenas está a Mota-Engil.  

As grandes empresas encontram-se em estágios mais avançados de 

internacionalização, sendo o ranking de receitas liderado pela Inapa. 

Relativamente ao índice de ativos, as indústrias e a distribuição, sendo setores 

mais intensivos em capital, estão na linha da frente, como é o caso da Hovione. 
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No índice de colaboradores as empresas de construção voltam a estar no topo da 

tabela que é liderada pela Inapa, a única empresa que figura em três sub-indices que 

compõem o ranking geral.  

Ao longo dos últimos anos tanto o índice de transnacionalidade como os sub-

índices de receitas, ativos e colaboradores aumentaram. O índice de receitas é mais 

elevado do que o de ativos e colaboradores, podendo ser consequência da centralização 

das cadeias de valor ou de um padrão de utilização de recursos mais eficiente nas 

operações internacionais (Education, 2016). 

As empresas portuguesas têm uma capacidade assinalável de adaptação, 

convertendo-a em ganhos que dependem da concentração de direitos de decisão entre a 

empresa mãe e subsidiária. Relativamente a decisões estratégicas, cabe maioritária ou 

exclusivamente à empresa mãe decidir sobre questões de distribuição de resultados das 

operações internacionais, de alocação de capital e de escolhas estratégicas estruturantes. 

As decisões de desenvolvimento de recursos e capacidades nos países de destino são 

delegadas às subsidiárias, com elevada intervenção da empresa mãe. Apenas as decisões 

de relacionamento com stakeholders locais fica a cargo das subsidiárias, ainda que 

negociações com os governos possam requerer um envolvimento da empresa mãe. Nas 

decisões de natureza tática a empresa mãe tende a respeitar a opinião das subsidiárias, 

sendo exceção as negociações com os sindicatos e a contratação de diretores e gestores 

que normalmente é feita sem recurso às subsidiárias, como forma de assegurar a 

consistência dos perfis. As decisões de cariz operacional são concentradas nas 

subsidiárias.  

O grau de autonomia das subsidiárias não sofreu grandes alterações nos últimos 

anos, ainda que nos casos em que se verificou esse aumento, o impacto foi bastante 

positivo. 

A maior parte das empresas que registou um crescimento internacional, optou 

por aumentar investimentos no mercado externo e cerca de 13% reduziram 

simultaneamente os investimentos no mercado português (Education, Ranking de 

internacionalização de Empresas Portuguesas, 2016). 

Relativamente ao ano de 2017, e segundo o (Ranking de Internacionalização das 

Empresas Portuguesas (RIEP)) o ranking geral é liderado pela Inapa, tal como em 2016, 

observando-se que entre as dez primeiras classificadas estão, predominantemente 

empresas dos setores da construção e da distribuição. No ranking das empresas com 

faturação até 300 milhões de euros lidera a Casais e o ranking das empresas em número 
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de países é liderado pela TAP. Tal como em 2016, evidencia-se uma concentração no 

continente europeu. Sendo o último ano marcado por instabilidades no contexto 

político-económico global, os impactos positivos mais significativos foram associados 

aos EUA e Espanha e o impacto negativo verificou-se em Angola, Brasil e 

Moçambique, sinónimos de pessimismo e expectativa em relação a estes países 

lusófonos. Confirma-se a tendência de expansão das empresas rumo à Europa e à África 

não-lusófona. O Reino Unido, à semelhança de 2016, permanece como o principal 

destino futuro de eleição das empresas, o que não deixa de ser curioso depois da vitória 

do Brexit em junho de 2016 e das difíceis negociações em curso. 

 

1.7. Síntese do capítulo 

 

Neste primeiro capítulo começou-se por se definir o conceito de 

internacionalização, bem como as motivações para a internacionalização, a escolha dos 

locais para onde internacionalizar e como o fazer. Definiu-se também o conceito de 

exportação, explicitaram-se as formas contratuais e o conceito de investimento direto. 

Para todas estas definições e explicações utilizaram-se diversas fontes, nomeadamente 

artigos, livros e compêndios já comprovados, como forma de obter uma informação 

fiável e esclarecedora. Distinguiram-se as principais Teorias de Internacionalização, 

nomeadamente as mais importantes para o estudo em questão: a Teoria de Poder de 

Mercado, a Teoria da Internalização, Paradigma Eclético, Modelo de Uppsala, 

Perspetiva de Networks e Empreendedorismo Internacional. Avaliaram-se as principais 

dimensões dos processos de internacionalização, destacando-se as dimensões internas 

da internacionalização: as competências distintivas, os aspetos financeiros e a gestão de 

relações cooperativas internacionais e estrutura organizacional. Abordou-se a 

importância da pesquisa inicial do mercado alvo e o papel dos mercados emergentes, 

como forma de avaliar as possibilidades viáveis. Seguidamente analisaram-se alguns 

projetos de internacionalização já desenvolvidos, de forma a retirar aprendizagens que 

nos permitam extrapolar para a situação aqui em estudo e a terminar, referiu-se o 

crescente grau de internacionalização de empresas portuguesas com base nos rankings 

que são anualmente publicados. 
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Capítulo 2 - O setor do azeite 
Este capítulo visa abordar a situação do setor do azeite no nosso país e a sua 

evolução recente, recaindo depois mais especificamente na região do Alentejo, que é a 

região onde se situa a empresa em estudo. São apresentados dados relativos à evolução 

da produção e exportação nos principais países que integram o setor em termos 

internacionais, o que permite perceber a importância crescente do setor do Azeite para 

Portugal. Seguidamente detalha-se a importância deste setor na economia alentejana, o 

que permitirá fornecer o enquadramento para a atividade desenvolvida pela CAMB e 

para as facilidades e dificuldades enfrentadas pela empresa. 

 

2.1. Evolução recente 
 

Em Portugal, o setor primário tem uma importância determinante na economia. 

Esta importância deve-se em grande parte ao clima mediterrânico, à abundância de água 

e à diversidade incalculável de culturas que os nossos solos comportam. O azeite não é 

exceção, sendo a sua indústria crescente no país, crescimento mais verificado a norte do 

que a sul, uma vez que a sul já tem uma tradição mais antiga. 

O setor do Azeite tem vindo a assumir nos últimos anos uma importância 

económica crescente no contexto internacional e nacional. A evolução recente do sector 

é ilustrada por alguns indicadores como a duplicação da produção e do consumo do 

azeite nos últimos 20 anos. O crescimento da produção verifica-se à custa de Espanha, 

Portugal e dos países do Norte de África, quanto ao aumento do consumo de azeite, 

verifica-se principalmente nos principais países não produtores (EUA, Brasil, Canadá, 

Japão, Rússia e Suíça). Outros indicadores importantes são o crescente reconhecimento 

das qualidades do azeite do ponto de vista da nutrição e da saúde humana e a 

diferenciação dos preços dos azeites de acordo com a respetiva qualidade (Avillez, 

2016). 

 

A figura seguinte ilustra a evolução da produção e do consumo mundial de 

azeite. 
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Figura 5 - Produção e consumo mundial de azeite (1990-2015) 

Fonte: (International Olive Council, 2016)  

 

Como se pode verificar, o consumo tem vindo a aumentar desde que temos 

registo. A produção não tem um aumento tão linear uma vez que é facilmente 

influenciada por intempéries, ainda que, no geral, tenha vindo sempre em ligeira subida 

de ano para ano. 

Os inúmeros estudos feitos sobre o azeite comprovam os benefícios do uso de 

azeite, principalmente do Azeite Virgem Extra. Esta consciencialização fez aumentar a 

produção e o consumo de azeite nas últimas décadas. A figura seguinte ilustra a 

evolução da produção, comparando 2003/2005 com 2013/2015, nos principais países 

produtores. 
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Figura 6 - Evolução da produção do azeite nos principais países produtores 

Fonte: (International Olive Council, 2016) 

 

Através do gráfico conseguimos perceber a evolução da produção do azeite nos 

principais países produtores. O maior aumento regista-se em Espanha e o maior 

decréscimo regista-se em Itália. Em Portugal, há uma grande subida para mais do dobro 

das toneladas produzidas, ficando ainda aquém dos maiores produtores. Esta campanha 

de 2017/2018, e relativamente aos dados da CAMB, registou-se uma enorme subida, 

que caso se verifique em grande parte das empresas nacionais, com certeza provocará 

um aumento significativo quando comparada com estes dados. 

Relativamente às exportações, verifica-se que houve um crescimento acentuado 

principalmente em países como Espanha e Portugal, e mais moderado na Itália e 

Tunísia, quando se compara os anos de 2003/2005 e 2013/2015. Já em sentido 

contrário, temos Turquia e Marrocos que viram as suas exportações cair no período 

considerado. 
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Figura 7 - Evolução das exportações de azeite nos principais países exportadores 

Fonte: (International Olive Council, 2016) 

 

Os países de clima mediterrânico apostaram na sua dieta, provando a sua 

importância e com ela, cresceu também o consumo de Azeite. O azeite proveniente 

destes países de clima mediterrânico tem algumas semelhanças, sendo por isso, estes os 

maiores exportadores de Azeite, registando-se aumentos na exportação nos últimos 

tempos. Como evidenciado na Figura anterior, em Portugal as exportações mais do que 

duplicaram, sendo atualmente o quarto maior país exportador de Azeite. 

Em termos de países importadores, conforme ilustrado na Figura 8, o maior 

volume é registado nos países mais populosos e não produtores, como por exemplo nos 

Estados Unidos da América, Brasil e Japão. 
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Figura 8 - Evolução das importações de azeite nos principais países importadores 

Fonte: (International Olive Council, 2016) 

 

Em Portugal regista-se um pequeno volume de importações, possivelmente 

associado a produtos de máxima qualidade, visto que a oferta em Portugal é 

enormíssima e apenas se justifica a importação de produtos de excelência, diferenciados 

dos que possuímos.  

A evolução do mercado do azeite em Portugal, nas últimas décadas caracterizou-

se por uma duplicação da produção em consequência dos significativos ganhos de 

produtividade alcançados com a instalação dos novos olivais de regadio na Região do 

Alentejo, pela melhoria das tecnologias de produção e o aumento da capacidade de 

transformação e concentração dos lagares industriais, por políticas de apoio ao 

investimento e à produção bastante favoráveis, por uma evolução positiva dos preços do 

azeite, pelo crescente reconhecimento nacional e internacional da qualidade do azeite 

português, pelo aumento dos consumos internos per capita e total e a duplicação das 

exportações e pela crescente importância económica do sector. (Avillez, 2016) 

 

A Figura seguinte apresenta os dados relativos ao ano de 2016. 
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Figura 9 - Resultados económicos da indústria do azeite 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística , 2016) 

 

A importância económica do sector do azeite nacional tem boas perspetivas de 

evolução futura se bem que a um ritmo de crescimento inferior ao da última década. 

Prevê-se que as áreas de olival recentemente instaladas entrem em plena 

produção nos próximos anos, que a instalação de novas plantações continue a ter uma 

boa rendabilidade e uma reduzida sensibilidade às variações de preços, mas vai ser 

confrontada com novas culturas alternativas, nomeadamente, amendoal e nogueiral. 

O cada vez maior reconhecimento da qualidade do azeite nacional e o aumento 

esperado nos consumos per capita de azeite deverão criar novos mercados de 

exportação sujeitos, no entanto, a uma crescente concorrência dos produtores de azeite 

de outros países. Por outro lado, o dinamismo comercial dos principais grupos nacionais 

de produtores e distribuidores de azeite, deverá contribuir para uma melhor valorização 

das nossas exportações e, consequentemente, para um crescente peso económico do 

sector do azeite nacional (Avillez, 2016). 

 

2.2. O setor do azeite no Alentejo 

Em Portugal, o olival ocupa uma área global de 344 000 ha, dos quais, mais de 

6%, correspondem a olivais intensivos e superintensivos, sendo a região do Alentejo 

preponderante, com 79% da produção nacional obtida, por via da recente instalação de 

novos empreendimentos hidroagrícolas. Sendo que para os próximos três anos, estima-

se um crescimento médio da produção na ordem dos 20%.  

Devido às excelentes condições edafoclimáticas adaptadas à cultura, a produção 

de azeite de qualidade, é observada sobretudo no Alentejo. A excelência dos azeites 
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portugueses tem sido distinguida com um elevado número de prémios internacionais 

(ex. Conselho Oleícola Internacional) (Gabinete de Planeamento, 2017). 

A instalação de olivais novos, intensivos e superintensivos, com um perfil mais 

produtivo, aliada à modernização do olival tradicional (podas de rejuvenescimento, 

adensamentos, montagem de sistemas de rega, total mecanização), revela dinâmicas 

empresariais mais orientadas para o mercado. 

O Alentejo tem "um peso cada vez mais determinante" na produção de azeite em 

Portugal e foi a região responsável por 76% das 100 mil toneladas que terão sido 

produzidas no país na última campanha olivícola (2017/2018). 

Tendo em conta que uma tonelada de azeite virgem extra indiferenciado pode 

valer cerca de três mil euros, a produção do Alentejo poderá representar um volume de 

negócios estimado em 228 milhões de euros, considerando apenas a venda de azeite a 

granel e excluindo o valor acrescentado pelo embalamento e pela marca e toda a 

economia adjacente ligada a fatores de produção e serviços (Lusa, 2016). 

A agricultura e, principalmente, o azeite, são o grande motor do 

desenvolvimento económico desta zona. Infelizmente, tal como em quase todo o interior 

do país, não há investimento, os postos de trabalho são poucos, a imigração tem taxas 

altíssimas e a produção de azeite continua a ser a lufada de ar fresco, o motor que faz a 

economia mexer durante o resto do ano. 

 

 
Figura 10 – Azeite extraído por região – campanha 2017-2018 

Fonte: (SIAZ, 2017) 
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Tal como apresentado na imagem anterior, 78% do azeite produzido em 

Portugal, na Campanha 2017-2018, é extraído no Alentejo. 

Figura 11 - Lagares e Azeite extraído por região nas últimas 5 campanhas 

Fonte: (SIAZ, 2017) 
 

Apesar do crescimento não ser linear, visto que falamos de Natureza, e como tal, 

nem todos os anos o crescimento ocorre da mesma forma, denotamos um ligeiro 

aumento ao longo dos anos. Esse crescimento é muito significativo na região alentejana. 

Verifica-se também que o número de lagares no Alentejo se tem mantido praticamente 

constante ao longo dos anos, enquanto nas outras regiões do país tem vindo a decrescer 

significativamente. Ambas as figuras provam o aumento de investimento no olival e a 

crescente necessidade de escoamento do produto de alta qualidade para outros países. 

 

2.3. Síntese do capítulo 
 

Neste capítulo começou-se por avaliar, por meio de dados estatísticos, a situação 

ao nível do consumo, extração e consequente importação e exportação de azeite por 

todo o mundo. Desta forma, conseguiu-se perceber a recente evolução dos mercados 

relativamente e a este setor. Esta pesquisa foi depois aprofundada com dados referentes 

ao nosso país e à região do Alentejo. É um capítulo de extrema importância porque nos 

situa no espaço e tempo neste setor e permite-nos perceber onde estão as carências e a 

produção, quer a nível regional, quer a nível nacional ou até a nível mundial.  
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Capítulo 3 – Metodologia e Questões de investigação 
 

Quando se realiza um estudo, podem-se utilizar metodologias de investigação quer 

quantitativas quer qualitativas.  

Um estudo qualitativo assentará na recolha de dados descritivos, enquanto o estudo 

quantitativo baseia-se em números, previamente tratados numa base de dados.  

Neste caso, usaremos o estudo qualitativo, o chamado Estudo de Caso para 

posteriormente adequar à nossa investigação. Assim, este capítulo após a explicação da 

metodologia, apresenta as questões de investigação e a opção pela realização de uma 

entrevista, com a descrição da estrutura do questionário. 

 

3.1. Estudo de Caso 

Um estudo de caso, segundo Yin (2005) “é um método que tenta iluminar uma 

decisão, (...) porque são tomadas, como são implementadas e com que resultados”. É 

ainda apontado como “uma estratégia de pesquisa que se foca em compreender a 

dinâmica apresentada dentro de contextos específicos”, segundo Eisendhart (1989). 

Segundo Yin (2005), devem ser feitos estudos de caso, usando eventos 

contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não possam ser 

manipulados, onde seja possível fazer observações diretas e entrevistas. Desta forma a 

abordagem deve descrever o contexto real e realizar uma avaliação descritiva. 

Ainda segundo Yin (1984), é possível caracterizar o estudo de caso como o método 

a usar quando as questões centrais são "como" e/ou o "porque", sendo um contexto da 

vida real e onde o investigador tem um pequeno controle sobre os eventos. 

Para além disso, o estudo de caso aplica-se quando o conhecimento existente sobre 

um dado evento é pequeno e as teorias disponíveis para explicá-lo não são adequadas 

(Halinen & Tornroos, 2005). Aplica-se por exemplo a processos organizacionais, 

mudança organizacional, relações internacionais, maturação de indústrias, entre outros, 

em que há necessidade de explorar, mas que a situação não está bem definida. 

(Macnealy, 1997) 

Um estudo de caso é uma situação que é explorada no seu contexto real, cujo 

número de elementos analisados é reduzido. Não há qualquer manipulação e a questão 

de investigação é do tipo “porque?” ou “como?”. Ainda segundo Benbasat et al. (1987) 
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o foco é um evento contemporâneo e os resultados dependem fortemente da capacidade 

de integração do investigador. 

De acordo com Yin (1993), o Estudo de Caso quanto ao objetivo da investigação 

pode ser considerado descritivo (descreve dentro do contexto), exploratório (contempla 

hipóteses futuras) ou explanatório (explica causa/efeito a partir de uma teoria). 

As três fases do Estudo de Caso, segundo Dubé e Paré (2003), são o planeamento, a 

recolha de dados e a análise dos dados. A fase de planeamento contempla a escolha da 

questão de pesquisa, a seleção da amostra e a elaboração de instrumentos e protocolos. 

Na recolha de dados temos a sobreposição dos dados recolhidos e a análise dos mesmos. 

Na análise dos dados criamos hipóteses, complementamos com a literatura e por fim 

terminamos o processo. 

O esquema seguinte especifica toda a temática anteriormente abordada. 

 

 
Figura 12 – Tipos de estudo de caso. 

Fonte: Oliveira et al (2006) 

O estudo de caso apresenta inúmeras vantagens, tais como, possibilidade de 

construção de um arquivo de material descritivo suficientemente rico para permitir 

reinterpretações subsequentes. Para além disso, a sua simplicidade e clareza torna-os 
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facilmente interpretáveis, quer através de forma como são descritos, ou até mesmo com 

exemplos do quotidiano, aproximando a teoria da prática. 

No que toca às limitações, a principal limitação do Estudo de Caso é que não 

permite generalizações, as conclusões são específicas do caso concreto em análise. 

Para além disso, são estudos muito complexos, em que pode haver dificuldades de 

acesso aos dados, que podem ser negligenciados pela interpretação do investigador 

(Yin, 2001). 

Seguidamente serão apresentadas as questões sob investigação, direcionando o 

estudo de caso à Cooperativa. 

 

3.2. Questões sob investigação 

As questões sob investigação serão as perguntas às quais queremos obter resposta por 

meio do presente estudo. Assim, enquadrando os objetivos, facilita a descoberta das 

questões chave da nossa investigação. 

As questões para as quais se pretende uma resposta no âmbito do desenvolvimento 

do projeto de internacionalização para a CAMB, são as seguintes: 

1. Qual seria a estratégia de internacionalização a adotar e como é que a mesma 

seria posta em prática: A sua tipologia e modo de entrada escolhido? 

2. Para onde internacionalizar (para que mercados)? 

3. Quais as dificuldades e riscos inerentes a todo o processo? 

4. Que perspetivas e estratégia tem a empresa para o futuro? 

 

3.3. Escolha da metodologia de investigação 

A escolha da metodologia recaiu sobre a realização de uma entrevista, que visa 

responder às questões sob investigação, culminando com um estudo de caso único, com 

a finalidade de recolher, analisar e descrever factos e evidências empíricas relativas ao 

processo de internacionalização. 

Para a escolha da população alvo foram selecionadas entidades especialistas em 

internacionalização e/ou empresas internacionalizadas dos sectores de extração e/ou 

venda de azeite. Nas empresas do sector do azeite teve-se ainda em atenção a 

localização geográfica, de maneira a que fossem próximas, garantindo assim o benefício 

da qualidade das azeitonas da região e o prejuízo associado à distância dos grandes 

centros urbanos. Procurou-se empresas que partilham oportunidades e ameaças 

semelhantes face ao enquadramento regional.  
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Às empresas que operam no setor e às restantes entidades pretendeu-se aplicar uma 

entrevista.  

Inicialmente foram realizadas reuniões com as seguintes entidades: o IAPMEI 

(Évora), com a EDIA e ADRAL e com o NERBE, onde me deram indicações 

importantes sobre a internacionalização de bens/produtos: Nestas reuniões, foram 

entrevistados o Dr. José Reis Malta (IAPMEI), o Dr. João Martins (EDIA e ADRAL) e 

o Dr. João Coelho (NERBE). 

Em relação às empresas do setor, importa referir, que após contacto com inúmeras 

empresas da região, verificou-se que não seria possível aplicar o questionário, dada a 

indisponibilidade das mesmas em participarem neste estudo. As razões apontadas 

deveram-se principalmente ao período de aplicação do questionário ser coincidente com 

o período da campanha de azeite, não havendo tempo para colaborarem neste trabalho. 

Na fase final deste trabalho, foi possível obter a colaboração de duas empresas que 

atuam no sector do azeite: entrei em contacto com o Dr. José Miguel Reina da Vidcavea 

(antiga Cooperativa Agrícola da Vidigueira) e com o Eng.º Pedro Lopes da De Prado, 

com as quais foram também realizadas entrevistas. 

 

3.4. Guião da Entrevista 

Dadas as limitações já referidas acima, quanto à possibilidade de obter respostas aos 

questionários das empresas em tempo útil para a realização do estudo empírico, foram 

realizadas apenas entrevistas. Em termos genéricos, o guião da entrevista era constituído 

por dois grupos de questões (ver Guião da entrevista no Anexo 1): 

- Grupo 1 – Avaliação do setor de extração e comercialização de azeite; 

- Grupo II - Internacionalização de uma pequena empresa do setor do azeite 

Em relação à entrevista, esta foi individual e semiestruturada, uma vez que se 

pretendia obedecer a um guião estruturado, elaborado a partir do referencial teórico, 

usando simultaneamente algumas questões de forma exploratória, favorecendo deste 

modo um aprofundamento da informação e visando a opinião dos entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas durante o mês de dezembro de 2018 e janeiro de 

2019. 
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3.5. Síntese do capítulo 
 

Neste capítulo estudou-se a metodologia que vai ser usada para o projeto de 

internacionalização da CAMB. O chamado Estudo de Caso foi definido, como sendo a 

metodologia mais adequada para os objetivos que se pretendem atingir. Aliás, importa 

referir, que foi esta a metodologia adotada por estudos similares que desenvolveram 

projetos de internacionalização. Foram também selecionadas as questões sob 

investigação, que são o ponto de partida para a identificação da estratégia de 

internacionalização a ser definida para a CAMB com base nas respostas que se vierem a 

obter. Por último, em termos da forma como a investigação será desenvolvida, decidiu-

se que o mais adequado seria realizar uma entrevista a empresas do setor e entidades 

com maior experiência em internacionalização e dessa forma, definiu-se também o 

guião da entrevista que se iria aplicar às empresas/entidades entrevistadas. 
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Capítulo 4 – Projeto de Internacionalização da Cooperativa 

Agrícola de Moura e Barrancos 

Neste capítulo será apresentada a CAMB, os seus produtos e serviços, os 

registos das últimas campanhas e a planificação do projeto de internacionalização, 

avaliada antes e após as entrevistas realizadas. 

Este capítulo começa por caracterizar a empresa em particular, em termos 

internos e de envolvente externa, define-se o targeting, segmento, posicionamento, e 

por fim analisam-se as variáveis do marketing-mix para o mercado doméstico. 

De seguida será apresentado de forma generalizada o projeto de 

internacionalização da CAMB, após análise dos resultados das entrevistas, onde se 

procurará responder às grandes questões para onde internacionalizar e como 

internacionalizar. 

4.1. Apresentação e caracterização da CAMB 
 

A cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB) é uma empresa situada 

em Moura, distrito de Beja, no Baixo Alentejo. 

Como já referido anteriormente no capítulo 2, o setor do azeite é muito 

importante no Alentejo e assume particular expressão no Concelho de Moura. No caso 

de Moura, que se estende por 95900 ha, existem cerca de 19800 ha de olival plantado, 

com uma perspetiva de subida já este ano. Esta área de olival corresponde a 20% do 

total do território. 

A zona de Moura é o berço do azeite português, remontando as tradições ao 

tempo dos romanos, rica em olival tradicional e biológico, com oliveiras centenares e 

milenares. Moura é a primeira e maior região DOP (Denominação de Origem Protegida) 

de azeite em Portugal, segundo um estudo feito em 1994. A DOP Moura tem em conta 

azeitonas das variedades cordovil, verdeal e galega colhidas no concelho de Moura e 

algumas freguesias vizinhas. 

A Cooperativa foi fundada em 1945 por 45 membros, tendo atualmente cerca de 

4000 sócios, dos quais, cerca de 1500 são olivicultores, que detêm no total, cerca de 

19800 hectares de olival. A importância da Cooperativa no Concelho é notória, pois a 
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CAMB tem cerca de 4000 sócios, num concelho com uma população de 15000 

habitantes (Instituto Nacional de Estatística, 2011). Desta forma, numa média de 3 

pessoas por agregado familiar, então todas as famílias deste concelho têm pelo menos 1 

associado da CAMB. 

A Cooperativa satisfaz as necessidades de grande parte dos olivicultores da 

região de Moura, necessitando por isso de instalações que assim o permitam. Dessa 

forma dispõe de 5 postos de recolha de azeitona (Moura, Póvoa de São Miguel, 

Amareleja, Sobral da Adiça e Barrancos), ainda que apenas haja lagar em Moura, sendo 

o transporte dos postos para Moura, da inteira responsabilidade da Cooperativa. Esta 

dispõe ainda de um lagar, nove armazéns de azeite, quatro linhas de embalamento, um 

espaço comercial, dezassete células de armazenamento de cereal e quatro espaços de 

atendimento personalizado ao agricultor. Dentro dos serviços oferecidos, para além do 

acompanhamento técnico no domínio da olivicultura, destacam-se também a venda de 

fatores de produção, compra e venda de cereais, identificação e registo de bovinos, 

ovinos e caprinos, controlo sanitário de animais, parcelário, assistência técnica, para 

além de ser a entidade gestora da DOP Moura.  

A capacidade instalada atualmente (2018) é de: 

 Receção de azeitona – 320 ton/hora 

 Extração – 900 ton/dia 

 Armazenamento – 10.000 ton 

Por campanha, os resultados médios rondam 35.000.000Kg de azeitona, 

7.000.000Kg de azeite o que perfaz um total de cerca de 20.000.000€ de volume de 

negócios. 

Relativamente às vendas, cerca de 95% do produto, é vendido embalado para 

grandes superfícies, sendo o restante vendido a granel.  

Relativamente a produtos, estes distinguem-se em duas marcas: Azeite de Moura 

e Salúquia. O Azeite de Moura, quer seja virgem (acidez > 0.8), virgem extra (acidez  < 

0.8) ou virgem extra biológico (acidez < 0.8), é azeite DOP, contendo apenas as três 

variedades nela contempladas (Galega, Cordovil e Verdeal). O Azeite Salúquia recebe 

todas as restantes variedades na sua composição, podendo também ser virgem (acidez > 

0.8) ou virgem extra (acidez  < 0.8). Recentemente foi criado o Premium, um azeite de 

predominância de Galega e Cordovil e Cobrançosa (esta última em quantidades 

residuais). 
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Posto Recepção/ Campanhas 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Amareleja 1.085 2.588 1.909 4.115 3.465 2.445 2.531 1.287 2.391 1.503 2.500

Barrancos 244 305 324 269 251 206 377 136 211 198 184

Moura 11.613 13.292 16.701 15.915 22.882 13.239 26.503 17.529 26.245 15.739 30.585

P.S. Miguel 2.750 4.660 3.600 5.147 5.295 3.121 4.631 1.776 3.715 2.425 4.519

Sob. da Adiça 3.694 4.006 4.361 5.315 5.603 3.033 7.687 3.828 7.346 3.468 7.212

Total 19.386 24.851 26.895 30.761 37.496 22.044 41.729 24.556 39.908 23.333 45.000

Var % ano/ano -13% 28% 8% 14% 22% -41% 89% -41% 63% -42% 93%

Campanhas

Azeites Ton % Ton. % Ton. % Ton. % Ton. % Ton. % Ton. %

  Acidez até 0,5% n/d n/d 1.617 44% 1.964 25,9% 327 7,9% 753 10,2% 2.889 76,1% 3.997 48,2%

  Acidez 0,6% a 0,8% 5.789 86,0% 1.516 41,0% 5.521 72,8% 1.408 34,1% 3.222 43,7% 864 22,8% 4.265 51,4%

  Acidez 0,9% a 1,5% 777 12,0% 456 12,0% 43 0,6% 1.570 38,1% 2.908 39,5% 13 0,3% 11 0,1%

  Acidez 1,6% a 2,0% 31 - 21 1,0% 2 0,03% 251 6,1% 116 1,6% 8 0,2% 3 0,04%

Total V. Extra + Virgem 6.597 98,0% 3.610 98,0% 7.530 99,3% 3.556 86,2% 6.999 95,0% 3.774 99,4% 8.276 99,7%

  Lampante (> 2,0%) 155 2,0% 78 2,0% 50 0,7% 570 13,8% 369 5,0% 22 0,6% 24 0,3%

Total Azeite Produzido 6.752 100% 3.688 100% 7.580 100% 4.126 100% 7.368 100% 3.796 100% 8.300 100%

2017/182016/172012/132011/12 2013/14 2014/15 2015/16

O Azeite de Moura é conhecido por ser um produto diferenciado e de extrema 

qualidade. No lagar, para além de uma extração a frio (< 30ºC), apenas se usa azeite 

retirado da primeira extração, sendo a mais genuína polpa da azeitona. Desta forma, 

primando por toda esta qualidade e distinção, é claro que os preços não podem ser 

competitivos relativamente a azeites de qualidades inferiores. 

Nos últimos anos a quantidade de azeitona recebida tem vindo a aumentar, tal 

como observamos na tabela seguinte: 

 

Tabela 3 - Entregas de Azeitona, por posto de receção (em toneladas) 

Fonte: Relatório e Plano 2017/2018 (CAMB, 2018) 

 

Estes dados mostram a enorme subida do volume recebido, que por 

consequência faz subir a quantidade de azeite produzido, havendo necessidade de escoar 

o produto nacional e internacionalmente. Este volume possivelmente irá aumentar nos 

próximos anos, pois os sócios têm feito grandes investimentos em olivais intensivos e 

superintensivos. 

 

O azeite da CAMB, pelo facto de ser azeite de primeira extração, prezando pela 

qualidade, tem ainda uma grande percentagem de azeites virgem extra, como se pode 

comprovar na tabela seguinte. 

Tabela 4 - Volumes e Qualidade de Azeites Produzidos (em função da acidez)  

Fonte: Relatório e Plano 2017/2018 (CAMB, 2018) 
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Comprovamos assim que o azeite CAMB é diferenciado, sendo possível 

compará-lo com os azeites de maior qualidade. Assim, penso que, uma vez que os 

preços usados não serão competitivos quando comparados a outros produtores de azeite 

Europeus e até, mais recentemente Africanos, o mais sensato seria optar por uma 

internacionalização com os produtos chave da empresa, os de maior qualidade, os de 

tempero, os gourmet, os mais diferenciado pelos aromas e sabores, nomeadamente o 

Azeite de Moura Virgem Extra e o Azeite Premium. O azeite Biológico teria, 

certamente, uma aceitação muito calorosa da parte do consumidor, mas a nossa 

produção é relativamente baixa não conseguindo garantir produto suficiente para criar 

um mercado de internacionalização. 

 

Missão  

 

A missão da cooperativa é criar melhores condições a todos os associados, quer 

condições de compra da azeitona ou até mesmo melhoramento de condições de extração 

da azeitona. Estes objetivos visam o melhor pagamento do produto deixado pelos 

associados, sendo apenas possível quando se valoriza o produto acabado de excelência, 

o Azeite. 

Visão 

 

Na prossecução da sua atividade a CAMB pretende ser reconhecida como uma 

cooperativa de referência nacional, ou quiçá, mundial, em qualidade, eficiência e 

criação de valor, caracterizada por um azeite diferenciado e de extrema qualidade, com 

uma distribuição mundial. 

 

Valores 

 

Os principais valores são trabalhar proativamente a satisfação dos interesses e 

das necessidades dos associados, trabalhar com paixão e empenho para vencer em 

equipa, ser íntegro, responsável e de confiança, que garante no dia a dia os 

compromissos assumidos, garantindo um serviço de excelência com qualidade e 

eficiência, explorando continuamente novas ideias, processos e soluções. 
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Recursos Humanos 

 

A CAMB é uma empresa com cerca de 30 funcionários permanentes e 20 

sazonais. Está organizada em três departamentos, o administrativo, o financeiro e 

operacional, dividindo-se este último em sectores, entre os quais, o marketing, a 

qualidade, institucional, de produção e de serviços especializados. 

O departamento de marketing visa publicitar a CAMB, publicar o que de melhor 

acontece e evitar que caia no esquecimento. 

No departamento de qualidade certificam-se todos os processos como aptos 

relativamente aos regulamentos existentes a nível da indústria alimentar. Fica ainda a 

cargo deste departamento a seleção dos melhores azeites, a sua classificação, bem como 

a suas qualidades e defeitos. 

No domínio do institucional, constam todas as questões burocráticas, 

informações sobre projetos de investimento e afins. 

No sector da produção ficam todos os processos físicos e efetivos da produção 

de azeite, tais como, os procedimentos corretos e de segurança, manipulação de 

maquinaria, higiene das máquinas e todos os demais processos envolvidos. 

Nos serviços especializados constam os ADS (Agrupamentos de Defesa 

Sanitária), apoio a alterações de parcelário, candidaturas e demais apoio técnico ao 

agricultor, bem como, uma seção comercial que comercializa fatores de produção, para 

além do aconselhamento técnico ao longo do tempo. 

 

Quando à estrutura interna a CAMB está dividida da seguinte forma: 
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Figura 13 – Organigrama CAMB 

Fonte: Documento interno CAMB 2018 
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1 Fonte:  http://www.casadoazeite.pt/Profissionais/Dados-

setor/Produ%C3%A7%C3%A3o acedido em 2 de fevereiro de 2019 

4.2. Análise de Mercado 
 

O azeite é um produto essencial na Dieta Mediterrânica, sendo uma gordura 

saudável que não só dá mais sabor aos alimentos como protege contra algumas doenças 

como o cancro, doenças coronárias e ajuda no combate ao envelhecimento (Brenda, 

2002). 

A produção de azeitona reflecte um forte crescimento da produção de azeite, como 

resultado das condições climáticas favoráveis e do investimento de novas plantações de 

olivais e reestruturação dos olivais tradicionais para intensivos e superintensivos, que 

por sua vez emergem do aumento da produção de azeitona, por consequentemente o 

aumentar a produção de azeite, mantendo a qualidade do mesmo (Santos, 2011). 

A União Europeia é um dos principais produtores de azeite, Espanha, Itália, 

França, Grécia e Portugal são responsáveis por 70% da produção a nível mundial. Fora 

da EU os países produtores são a Tunísia (5,8%), a Turquia (5,8%), a Síria (6,5%), 

Marrocos (3,9%) e a Argélia (1,8%). No mercado português estima-se que a produção 

de azeite venha a aumentar nos próximos anos para corresponder às necessidades do 

mercado. 1  

O consumo de azeite em Portugal tem vindo a crescer, a par da tendência 

mundial, refletindo o efeito da difusão dos resultados da investigação científica sobre os 

benefícios do azeite na saúde sendo que atualmente em Portugal o consumo médio per 

capita é de cerca de 8 kgs. O consumo de azeite na União Europeia representa cerca de 

70% do consumo mundial. Portugal, como país mediterrâneo que é, integra na sua 

cozinha tradicional o azeite como essencial produto a usar, daí a maior parte da 

população usar este produto no seu quotidiano, no entanto e em momentos de crise, 

poderá haver a tendência de usar produtos substitutos. 

Os principais concorrentes do azeite de Moura operam em diversos segmentos 

estando presentes também neste mercado marcas como Oliveira da Serra, Gallo, 

Herdade do Esporão, Deprado, Vidcavea (antiga Cooperativa Agricola de Vidigueira), 

ou mesmo as Marcas de Distribuição, entre outras.  
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Análise do meio envolvente contextual – PEST 

A análise PEST é importante na avaliação do ambiente externo de uma 

organização.  

A conjuntura mundial, tem trazido novos desafios às empresas de um modo 

geral. De entre inúmeros fatores destacamos os principais fatores de ordem económica, 

sociocultural, tecnológica, político-legal e de ordem ambiental, que poderão ter um 

impacto macroeconómico, positivo ou negativo, no funcionamento geral da CAMB. 

Análise Política - Legal 

A análise política foca-se nos aspetos relacionados com a regulamentação da 

indústria em que se insere o seu negócio e na que frequência com que ela pode ou não 

mudar, tendo em conta as orientações do governo. 

O nosso país é politicamente estável. No entanto, há uma pesada carga fiscal, o 

que dificulta a estabilidade das empresas. A CAMB, sendo uma cooperativa tem essa 

carga mais aliviada, sendo um ponto a favor. 

Os regulamentos das trocas internacionais são bem definidos, primando pela 

segurança do nosso país e dos países que connosco efetuam as trocas. 

Em Portugal a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), as Direções Regionais de Agricultura (DRA), o 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), a Comissão Europeia 

e o Ministério da Agricultura e do Mar zelam pelo cumprimento da legislação em vigor 

e ajudam os produtores no setor de olivicultura a criar condições mais favoráveis. 

Existem organizações a apoiar a produção do azeite, tais como: o Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), o Conselho Oleícola Internacional 

(COI) e a Casa do Azeite 

Tem-se verificado um esforço por parte do governo português, no sentido de 

aumentar a qualidade da produção de azeite, aos lagares são impostas normas de higiene 

alimentar, resíduos e obrigações ambientais para a qualidade do setor oleícola, através 
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dos sistemas de gestão: Sistema de gestão de segurança alimentar, para indústrias de 

alimentos e bebidas, Sistema de gestão da qualidade e Sistema de gestão do ambiente. 

A CAMB detem a certificação ISO (abordagem globalmente harmonizada e 

reconhecida para a questão da Segurança Alimentar), não havendo, à partida, 

impedimentos de comercialização noutros países. Todos os azeites próprios para 

consumo devem estar embalados, rotulados, com a apresentação e publicidade 

solicitadas legalmente para a comercialização na União Europeia (UE). As cápsulas do 

azeite para restauração têm que ser invioláveis. 

A comercialização para países fora da União Europeia poderá trazer requisitos 

legais adicionais a cumprir. 

Análise Económica 

Através da análise económica, pode-se identificar a presença ou não de 

concorrência, os impostos ou incentivos que possam estar associados ao negócio e 

outras variáveis que tenham impacto nos custos da operação. 

Atualmente, o país encontra-se em recuperação de uma crise económica, estando 

a taxa de desemprego a descer continuamente e o clima de confiança na economia a 

melhorar substancialmente, pelo que se torna mais fácil perspetivar subidas nos 

consumos domésticos dos produtos alimentares. 

Os dados divulgados pelo INE (2018), a população empregada em Portugal na 
agricultura representa cerca de 2,8%. Esta atividade económica assumiu maior 
importância no Alentejo, com 9,2% da população empregada, e na Região Autónoma 
dos Açores, com 6,8%. No ano agrícola de 2016/2017, produção de azeite ultrapassou 
1,47 milhões de hectolitros, correspondendo à campanha mais produtiva desde 1915 
(ano a partir do qual existem registos). 

No ano 2016, a produção nacional de azeite assinalou um decréscimo de 23,2% em 
relação a 2015, ano em que tinha alcançado um máximo de produção de 99 mil 
toneladas. O consumo humano de azeite manteve-se estável com 73 mil toneladas em 
2016 (74 mil toneladas em 2015), equivalente a um consumo per capita de 7,1 kg por 
habitante. As exportações decresceram 2,5% em relação a 2015, embora se tenha 
verificado um acréscimo de 8,3% entre 2013 e 2016 (INE, 2018). 
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Em 2017 apurou-se, em relação ao ano anterior, uma variação de +3,3% do índice 
de preços de produção dos bens agrícolas, onde se destacou uma subida de 16,1% no 
azeite a granel.  

No azeite verificou-se uma diminuição da oferta, devido á redução da produção de 
azeitona na campanha 2016/2017, com a consequente diminuição do rendimento médio 
em azeite, tanto em Portugal como noutros países produtores, originaram aumento de 
preço (INE,2018). 

Por fim, Portugal pertence à zona Euro, estando por isso facilitadas as trocas com 
países da UE, uma vez que a moeda é a mesma, evitando o câmbio, para além de uma 
facilidade de transferências de pessoas e bens.  

Nesta indústria, a carga fiscal para as cooperativas é bastante aceitável e existem 

alguns incentivos como os oriundos do PDR 2020.  

Análise Sociocultural 

A análise sociocultural permite identificar possíveis entraves ou agentes de 

influência do consumidor tendo em conta o estilo de vida, os papéis sociais dos 

diferentes géneros, os níveis de literacia ou a distribuição demográfica. 

Nos últimos 10 anos tem-se verificado um crescimento médio no consumo de 

azeite, a nível mundial, da ordem dos 0,6%. Este aumento de consumo a nível mundial 

espelha o efeito da divulgação dos resultados da investigação científica sobre os 

benefícios do azeite para a saúde, bem como as sucessivas campanhas promocionais 

levadas a cabo, quer pela União Europeia, quer pelo Conselho Oleícola Internacional. 

Na União Europeia, o consumo de azeite representa cerca de 55% do consumo 

mundial, embora o consumo de azeite em países que tradicionalmente não eram 

consumidores, como os Estados Unidos da América, tenha sofrido um forte acréscimo 

nos últimos anos.  

Em Portugal, observa-se uma recuperação no consumo de azeite 

comparativamente ao início da década de 90, em que o consumo per capita se situava 

em 2,6 kg, atingindo atualmente um valor entre 7 e 8 kg per capita. Este aumento de 
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consumo deve-se à “redescoberta” do azeite como produto natural, saudável e com 

inúmeros benefícios para a saúde humana. 

O azeite é um produto de conhecimento geral e de uso comum. No entanto, o 

valor é superior ao de alguns óleos, sendo por eles substituído quando as condições 

financeiras são mais limitadas. No nosso país, sendo um país desenvolvido e em que o 

azeite assume um papel preponderante na dieta mediterrânica, a par de um nível de 

educação aceitável, o azeite está praticamente na alimentação de todos os portugueses, 

independentemente da faixa etária. 

O azeite é considerado um produto benigno, e esta perceção do cliente teve um 

impacto nas vendas. A nível mundial a tendência do consumo de azeite mostra-se 

crescente.1 

Análise Tecnológica 

A análise tecnológica permite perceber qual o impacto da tecnologia na 

produção, distribuição e comunicação do seu produto ou serviço. 

As políticas de apoio à inovação em Portugal são bastante generosas. Nos 

últimos 20 anos, Portugal aumentou exponencialmente a sua produção de azeite, de 30 

mil para 130 mil toneladas de azeite. Este progresso deve-se uma nova geração de 

empresários, que investiu no olival moderno, utilizando práticas avançadas de gestão e 

de inovação tecnológica no olival superintensivo.2  

Com o avanço tecnológico, apareceram novas máquinas que permitem aos 

produtores reduzir o tempo da apanha da azeitona e aumentar o número de litros de 

azeite. Além da apanha, a ciência e a tecnologia garantem hoje uma melhor qualidade 

do produto, com o aparecimento de um método de produção suportado por um sistema 

informático que acompanha tudo ao pormenor, desde a receção da azeitona até à sua 

seleção.3 

                                                           
1
 http://www.casadoazeite.pt/Profissionais/Dados-setor/Consumo acedido em 22 de Março de 2019 

2
 https://sicnoticias.pt/programas/terra-emergente/2019-03-09-Novos-modelos-de-gestao-no-setor-do-

azeite) acedido em 22 de Março de 2019 
3
 https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/tecnologia-ao-servico-do-azeite acedido em 22 de 

Março de 2019 

http://www.casadoazeite.pt/Profissionais/Dados-sector/Consumo
https://sicnoticias.pt/programas/terra-emergente/2019-03-09-Novos-modelos-de-gestao-no-setor-do-azeite
https://sicnoticias.pt/programas/terra-emergente/2019-03-09-Novos-modelos-de-gestao-no-setor-do-azeite
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/tecnologia-ao-servico-do-azeite
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Neste sentido, a tecnologia usada pela CAMB é das mais avançadas, não 

havendo grande possibilidade de melhoramento. Possui também técnicos formados, 

facilitando o uso de tecnologia de ponta. 

 

4.3. Análise SWOT  
 

A análise global e a monitorização do ambiente de marketing externo e interno 

da CAMB serão feitos através de uma análise SWOT, onde são avaliadas as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa.  

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas 

para o diagnóstico estratégico. O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras 

Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) 

e Threats (Ameaças). Segundo Lindon, et al., (2009), esta análise permite efetuar uma 

síntese das análises internas e externas, ou seja:  

 - Identificar os elementos chave para a gestão da empresa, permitindo 

estabelecer prioridades de atuação; 

 - Preparar opções estratégicas, verificar quais os problemas a resolver, assim 

como as vantagens e as oportunidades a potenciar e a explorar. 

- Articular as condições do mercado com as capacidades da empresa. 

 

Os pontos fortes incluem os recursos, competências e fatores positivos que 

ajudam a dar resposta às necessidades dos clientes e a atingir os objetivos propostos 

pela empresa. Os pontos fracos consistem nas limitações internas e nos fatores que 

afetam negativamente o desempenho da empresa. As oportunidades são todos os fatores 

do meio externo que favorecem a empresa e que podem ser explorados por ela. As 

ameaças são todos os fatores externos desfavoráveis à empresa e constituem um desafio 

ao desempenho da mesma (Tabela 5). 

O objetivo desta análise global é combinar as forças da empresa com as 

oportunidades atrativas do ambiente externo, trabalhando de forma construtiva as 

fraquezas da empresa e minimizando as suas ameaças (Kotler P. A., 2012). 
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Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

Como forças da empresa podemos ter: 

 Produto diferenciado pela alta 

qualidade; 

 Imagem apelativa; 

 Preço acessível vs qualidade do 

produto; 

 Localização privilegiada tendo em 

conta a matéria-prima de excelência; 

 Olivais intensivos; 

 Modernização tecnológica do lagar 

facilita a extracção e proporciona 

mais qualidade no produto; 

 Qualidade do espaço e dos 

equipamentos; 

 Quantidade de trabalhadores; 

 Atendimento personalizado e 

diferenciado; 

 Diversidade na oferta de serviços ao 

agricultor. 

 

Já como exemplos de fraquezas para esta 

empresa podemos ter: 

 Fraco posicionamento no mercado 

internacional;  

 Pouca divulgação do produto fora do 

país; 

 Elevados custos de produção; 

 Produtos pouco competitivos no 

preço; 

 Menor poder de compra devido à 

crise; 

 Grande maioria das vendas é feita a 

um só cliente;  

 Carteira de clientes restrita. 

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 
Já como exemplos de oportunidades podemos 

dar: 

 Possibilidade de internacionalização;  

 Maior quantidade de exportação e 

novos destinos; 

 Publicidade mais alargada; 

 Alargamento da carteira de clientes; 

 Maior conhecimento do consumidor 

sobre os azeites líderes de mercado; 

 Criação de nichos de mercado virados 

para consumidores informados que 

pretendem produtos de alta qualidade; 

 Reconhecimento ao nível da produção 

Quanto a ameaças, podemos dar exemplos de: 

 Elevada concorrência instalada nas 

imediações; 

 Concorrência ao nível dos produtos 

exportados leva a uma redução do 

preço do produto e á sua 

desvalorização; 

 Diminuição da cotação do Azeite; 

 A competição apresenta um novo 

preço ou um serviço inovador; 

 Aumento do preço da energia. 

 Pragas e/ou condições climatéricas; 

 Elevado número de empresas com 
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de azeite, ou seja, produto associado a 

alimento saudável; 

 Os benefícios do azeite na saúde; 

 Vários prémios internacionais e 

nacionais através do azeite de 

Portugal;  

 A marca “Azeite de Portugal” e os 

valores associados à qualidade única 

do azeite português colocam-no num 

lugar de destaque a nível mundial; 

 Apoios comunitários a diversas 

acções no sector da olivicultura; 

participação em mercados 

internacionais; 

 Existência de players no mercado 

externo que já têm a lealdade dos 

consumidores; 

Tabela 5: Análise SWOT da CAMB 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da análise SWOT conseguimos ter uma melhor perceção da situação da 

CAMB, e fundamentar o plano a por em prática.  

 

 

4.4 . Segmentação, Targeting e Posicionamento  
 

4.4.1. Segmentação 

A segmentação de mercado é um processo que permite a divisão do mercado em 

grupos homogéneos, ou seja grupos com as mesmas características, sendo cada grupo 

designado por segmento. 

É fundamental uma empresa segmentar o mercado, para o conhecer melhor e 

adaptar-se às suas características. A segmentação é baseada em quatro critérios: 

1. Variável Geográfica: O produto pode ser encontrado em todo o país, nas grandes 

superfícies comerciais, em lojas de conveniência, lojas gourmet, restaurantes de 

gama média/alta e lojas turísticas. 

2. Variável Demográfica: indivíduos adultos, de ambos os sexos, com rendimentos 

mensais médios/altos. 
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3. Variável Psicográfica: Indivíduos informados sobre o produto, exigentes com a 

qualidade dos azeites, preocupados com um estilo de vida saudável, procuram 

produtos naturais e de origem portuguesa. 

4. Variável Comportamental: Indivíduos que procuram consumir azeite de 

qualidade, de origem nacional, que valorizam as características e propriedades do 

produto.  

 

4.4.2. Target 
 

A CAMB atua em dois mercados-alvo: 
 

 Cliente individual: Neste mercado, podemos considerar dois tipos de clientes: 

 

O cliente especializado 

A estratégia one-to-one permite perceber melhor as necessidades dos clientes e o 

que mais valorizam no azeite, permitido assim perceber a vantagem competitiva do 

produto. Com esta estratégia o produto aproxima-se mais do cliente, criando uma 

fidelização e interação com o mesmo.  

Na generalidade, este cliente adquire o produto lojas gourmet, lojas especializadas, 

feiras, entre outras. Este cliente está disposto a pagar mais pela qualidade do 

produto.  

 

O cliente habitual  

Este tipo de cliente não valoriza tanto a vantagem competitiva do produto, o 

principal fator que se encontra por de trás da sua escolha assenta no preço. 

Na generalidade, este cliente adquire o azeite exclusivamente nas grandes 

superfícies, e nos supermercados de proximidade. 

 

 Cliente empresarial 

Neste mercado, o principal objectivo da CAMB é comercializar o produto a outras 

empresas que posteriormente os comercializem ao seu cliente final. 

Neste tipo de mercado as relações são longas e estáveis, e o volume de negócios é 

em grande quantidade. São clientes que podem ser alcançados através de parcerias. 

Este tipo de cliente permite chegar a um público mais vasto visto que, os seus 
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próprios clientes terão acesso ao azeite. Neste tipo de cliente está a hotelaria e 

restauração e cadeias de distribuição. 
 

 

4.4.3. Posicionamento 
 

O azeite da CAMB posiciona-se como um azeite com denominação de Origem 

Protegida, um produto de elevada qualidade e com um sabor único proveniente da 

azeitona. Trata-se de um produto natural e produzido a partir de olivais próprios o que 

vai permitir a rastreabilidade do produto 

A estratégia baseia-se na diferenciação pela qualidade do produto permitindo 

atender as necessidades do cliente, alcançando assim vantagens competitivas. 

. 

 

4.5 . Marketing-mix: 
 

Borden, em 1953, formula o conceito de marketing mix, mais tarde foi 

aperfeiçoado por Jerome McCarthy (1960) no seu livro “Basic Marketing”. Nesta obra, 

o autor destaca os pontos de interesse para os quais as empresas devem estar atentas na 

construção e materialização dos objetivos de marketing. De onde resultam os 4P’s, uma 

simplificação dos elementos constituintes do marketing mix identificados por Borden e 

que junta todas as variáveis do marketing mix em quatro "variáveis básicas": Produto 

(Product), Preço (Price), Distribuição (Place; ponto de venda/distribuição) e 

Comunicação (Promotion). 

Segundo Kotler (1998, p. 97),o marketing-mix é definido como "o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-

alvo." Na sua opinião, o consumidor é o centro do marketing mix, que inclui, um 

produto, oferecido a um preço, com uma determinada promoção para mostrar aos 

potenciais consumidores, informações sobre o produto e o modo como se deve alcançar 

esses consumidores (praça).  

Para os autores Nunes & Cavique (2001), o Marketing-Mix é um instrumento de 

intervenção no mercado, para se alcançar uma resposta do consumidor/cliente, em 
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particular, e do mercado, no geral. É um conjunto de variáveis que permitem executar e 

implementar, no mercado, a estratégia de marketing da empresa. 

De seguida será apresentado o conjunto de variáveis da CAMB, é através destas 

variáveis que a empresa comunica com o mercado. 

 

Produto 

A CAMB tem à disposição dos seus associados uma série de serviços e 

produtos. Podem-se dividir os serviços e produtos em dois grupos distintos, os 

associados à extração, produção e comercialização de azeite e todos os outros.  

No grupo de serviços e produtos não associados diretamente ao azeite, podemos 

destacar o balcão de apoio técnico ao agricultor, a secção comercial com venda de 

fatores de produção necessários à atividade agrícola, o A.D.S. onde se tratam de 

questões ligadas à produção animal, tendo à disposição serviços veterinários, e por fim, 

uma seção de compra e venda de cereais.  

No domínio do azeite, a CAMB dispõe de cinco postos de receção de azeitona 

espalhados pelo concelho e freguesias vizinhas, dispondo em Moura de um espaço de 

extração, vários edifícios de armazenamento, um edifício de embalamento e todo um 

departamento de comercialização, quer a granel, quer embalado para revenda, quer 

embalado ao consumidor final. 

No domínio dos produtos embalados, existem: 

 Azeite virgem extra DOP Biológico – disponível em volumes de 0.5L e 0.75L. É 

um azeite das variedades da DOP Moura, Cordovil, Galega e Verdeal. Sendo 

biológico, é um produto proveniente de olival biológico e sendo virgem extra é 

um azeite de acidez inferior a 0,8.  

 Azeite Virgem Extra DOP - disponível em volumes de 0.5L, 0.75L e 5L. É um 

azeite das variedades da DOP Moura, Cordovil, Galega e Verdeal. Sendo virgem 

extra é um azeite de acidez inferior a 0,8.  

 Azeite Virgem Salúquia - disponível em volumes de 3L e 5L. É um azeite não 

DOP, ou seja, que tem presente qualquer variedade de azeitona. Sendo virgem é 

um azeite de acidez compreendida entre 0,8 e 2.  
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 Azeite Premium – disponível apenas em 0.5L. É um azeite não DOP, ou seja, 

que tem presente qualquer variedade de azeitona. È conhecido por ser um azeite 

especialmente bom, sendo normalmente o melhor lote disponível. Sendo virgem 

extra é um azeite de acidez inferior a 0,8.  

 

A nível da embalagem, o produto azeite apresenta as seguintes: 

 Azeite Premium 0.5L - é transportado em caixas com 6 garrafas, em paletes com 

72 caixas; 

 Embalagens de 0.5L (exceto Premium) - é transportado em caixas com 12 

garrafas, em paletes com 54 caixas; 

 Embalagens de 0.75L - é transportado em caixas com 12 garrafas, em paletes 

com 52 caixas; 

 Embalagens de 3L - é transportado em caixas com 4 garrafões, em paletes com 

24 caixas; 

 Embalagens de 5L - é transportado em caixas com 4 garrafões, em paletes com 

18 caixas; 

 

Preço 

O preço do azeite pode variar entre os 4€ por litro, sensivelmente, e os 25€ por 

litro. Este preço vai depender das características do mesmo e da valorização do azeite 

nesse ano, podendo assim subir ou descer ligeiramente. 

Importa salientar que o mercado do azeite é um mercado muito competitivo, com 

muitos players em termos internacionais e com preços de referência a serem ditados 

pelo maior mercado espanhol em Jaen (Borralho, 2016). 

Em relação aos serviços prestados pela CAMB, o preço é ilimitado, visto que pode 

ir desde 1€ até qualquer quantia. Este valor vai depender do volume de dados que são 

tratados. 

Não há registo de promoções especiais ou descontos, independentemente da 

quantidade comprada. 
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Distribuição 

A CAMB não tem serviço de distribuição, a venda é sempre feita sem transporte 

incluído. As grandes superfícies comerciais recolhem e fazem elas próprias a 

distribuição do produto conforme lhes for conveniente. Para pequenas vendas pontuais é 

contratada uma transportadora para o fazer, ficando a responsabilidade a cargo do 

cliente / consumidor. 

 

Comunicação 

A divulgação da CAMB é ainda bastante primária, tendo evoluído um pouco nos 

últimos tempos. O Azeite de Moura é conhecido pela sua qualidade há muitos anos e 

essa popularidade passa de geração em geração, mantendo o bom nome do nosso azeite 

no mercado.  

Apesar disso, a CAMB tem feito alguns esforços adicionais através dos meios 

above the line, com alguns outdoors e anúncios em rádios locais e através de meios 

bellow the line, tais como marketing direto e relacional (newsletters), promoções em 

grandes superfícies, patrocínios, participação em feiras a nível nacional, eventos de 

grande prestígio e afluência e no marketing digital, ou seja nos novos média (YouTube, 

LinkedIn, Facebook, Instagram). 

 

4.6. O projeto de internacionalização da CAMB 
 

Este projeto visa estudar um modo de operação considerado como adequado 

num determinado momento do desenvolvimento das atividades da empresa, podendo 

não o ser mais tarde. Isso deve-se à aprendizagem entretanto obtida e/ou à mudança das 

condições contextuais e de relacionamento em que a operação se enquadra. Por vezes, o 

sucesso é, ele próprio, o embrião da necessidade de transição para outra forma de 

operação, como sucede frequentemente com as exportações ou com os contratos de 

licença. É também importante, por vezes, conjugar, num mesmo país, mais de um modo 

de operação, não devendo ser encarados isoladamente. Se muitas vezes é fundamental 

selecionar o modo de operação considerado mais vantajoso, isso significa que não se 

tenha uma visão integradora e longitudinal da utilização de formas de operação 
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distintas. Interessa olhar de forma estratégica, considerando desde o início a 

possibilidade de transição entre modos, de forma a negociar acordos que não criem 

barreiras à mudança. Devem considerar-se as possibilidades de combinações de modos 

de operação, tendo em conta os interesses da empresa e a conciliação dos interesses 

desta com os de parceiros credíveis. A criação de opções de alteração de modos de 

operação pode ser um instrumento relevante para mitigar os riscos necessariamente 

associados à internacionalização empresarial. 

Poucas são as empresas do concelho que desenvolvem uma atividade 

internacional. A CAMB também já coloca os seus produtos no estrangeiro, embora de 

uma forma muito modesta, visto que apenas comercializa na Polónia por intermédio da 

empresa Jerónimo Martins Portuguesa. Isto é, vende os seus produtos em Portugal, a 

uma grande cadeia de distribuição, a quem cabe a sua colocação na Polónia através da 

rede de supermercados que aí detêm (uma forma de exportação indireta). 

Para este fraco nível de internacionalização, os empresários apontam como 

causas: a falta de recursos e de apoios, o medo do risco inerente ao processo e o 

desconhecimento dos mercados e dos processos de internacionalização. 

 

A CAMB é uma empresa que compra azeitona, transforma-a em azeite e 

comercializa o azeite, tendo depois outros setores paralelos a este, mas estando o 

enfoque principal na transformação e comercialização. Este é o ramo no qual queremos 

continuar seguindo com a produção de azeite com uma qualidade alta, sendo um 

produto diferenciado. 

Os nossos clientes no mercado português são essencialmente pessoas numa faixa 

etária dos 30 ou mais anos, visto que é um produto cujo preço é mais elevado do que a 

média e por ser diferenciado não estará a altura de todas as carteiras, de todos os gostos 

e muito menos ao alcance de quem não é minimamente conhecedor de azeites de 

qualidade. É este o público-alvo que queremos manter aqui e além-fronteiras, primando 

pela qualidade e pela diferença. 

Para desenvolvimento do projeto de internacionalização da CAMB, neste ponto 

serão estudados os seguintes tópicos: 

a) Caracterização do perfil estratégico da empresa: estratégia comercial e de 

Marketing; 

b) Caracterização do processo de internacionalização: motivos e as vantagens; 
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c) Escolha do público-alvo e do país que oferece mais características favoráveis à 

integração e distribuição do produto; 

d) Qual o modo de operação no estrangeiro mais adequado e estratégia a seguir 

para a sua implementação. 

 

Nos pontos seguintes, com base na análise interna que foi feita à CAMB e dos 

principais resultados das entrevistas,4 procuramos dar resposta aos tópicos acima 

indicados. 

Para a concretização deste estudo empírico, consultaram-se empresas do setor e 

entidades com experiência na área da internacionalização. A pesquisa teve por base a 

realização de entrevistas, com uma série de questões que nos permite extrapolar para a 

CAMB. Assim foram entrevistados: 

- Dr. José Malta do IAPMEI; 

- Dr. João Martins da EDIA e ADRAL; 

- Dr. João Coelho do NERBE; 

- Dr. José Reina da Vidcavea (antiga Cooperativa Agrícola da Vidigueira); 

- Eng. Pedro Lopes da Deprado (empresa a operar no setor). 

 

4.6.1. Caracterização do perfil estratégico da empresa: estratégia comercial e de 

Marketing 

 

O produto para o qual se destina este estudo é exatamente o Azeite, sendo este o 

produto que se pretende internacionalizar, sobre o qual se define o plano de 

internacionalização e a estratégia. Assim, sendo, será sobre ele, não só especificamente 

o próximo ponto, como também, indiretamente, todo este projeto. 

 

4.6.1.1. Objetivos de Marketing  
 

Os objetivos indicam o que a empresa quer atingir. Nesta etapa, define-se a 

estratégia, que é o que vai definir tudo o que deve ser feito para a empresa chegar aos 

                                                           
4 As respostas dos entrevistados constam na íntegra no Anexo 2 a este trabalho. 
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seus objetivos. Em termos de internacionalização, os principais objetivos definidos pela 

CAMB são: 

 Conhecer o comportamento do cliente externo dos países onde existe interesse 

na exportação no próximo ano – analisar as necessidades e desejos do alvo 

externo, de forma a perceber-se quais as principais características que procuram 

no produto;  

 Aumentar a penetração em 20% no mercado externo nos próximos dois anos – 

pretende-se com a introdução da marca e de uma percentagem dos produtos 

produzidos num país externo.  

 Aumentar o volume de vendas em 20% nos próximos dois anos - estabelecer um 

preço competitivo, introduzir os produtos em mercados externos com maior 

potencial de compra; 

 Dar a conhecer a marca e o seu know-how no mercado externo nos próximos 

dois anos – divulgar uma percentagem dos produtos produzidos (20%) junto do 

mercado-alvo. Neste ponto o objetivo é procurar aumentar a visibilidade da 

marca e dos produtos.  

 Construir relações favoráveis com 50% dos parceiros nos próximos dois anos - é 

muito importante que se construa uma relação de proximidade com os 

stakeholders. 

 

Uma estratégia para ser eficaz deve considerar três pontos, o mercado-alvo da 

organização, as fontes de mercado e finalmente o posicionamento que a organização 

pretende ter perante o mercado e os consumidores. 

 

4.6.1.2. Target 

Embora com similares formas de posicionamento para diferentes regiões do 

mundo, o target da CAMB será pessoas de ambos os sexos, que se preocupem com as 

propriedades e qualidade dos produtos consumidos, que tenham um estilo de vida 

saudável, e possuidoras de um rendimento médio-alto. 

Independentemente de ser um produto consumido por todo o agregado familiar, 

uma possível aposta será no sexo feminino, pois na generalidade são as mulheres que 
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realizam as compras e confecionam as receitas, ou seja embora sofram de alguma 

influência de fatores externos, a decisão final de compra é tomada pelas mesmas. 

4.6.1.3. Fontes de mercado  
 

Conforme a análise realizada às respostas dos entrevistados, a aposta da CAMB 

deve recair sobre duas regiões distintas: Norte da Europa e EUA / China.  

Na Europa 

As fontes de mercado para o azeite da CAMB são os tipos de azeite de qualidade 

e com um preço médio alto de empresas que comercializem na Europa. Pretende-se 

atuar num nicho de mercado de gama média alta, uma vez que o poder financeiro 

permite uma alimentação cuidada e com produtos de topo. 

 

Nos EUA / China 

As fontes de mercado para o azeite da CAMB são os tipos de azeite com 

qualidade diferenciada, mas ligeiramente inferior, com um preço médio-baixo. Nesta 

região, será necessária uma quantidade bastante superior do produto, consequência de 

uma qualidade inferior leva a um preço mais baixo, o que provoca uma maior procura 

do produto.  

 

4.6.1.4. Posicionamento  
 

O posicionamento do azeite da CAMB é baseado em três pontos: produto saudável, 

inovador e com um preço elevado. 

O azeite da CAMB posiciona-se na Europa como um azeite Premium, de extrema 

qualidade com um preço elevado, para um target de classe média-alta. Nos EUA ou 

China, a empresa opta por ter um produto de qualidade inferior, mas diferenciado, com 

um preço sensivelmente mais baixo de forma a penetrar no mercado. 

 

4.6.1.5. Segmentação  
 

A CAMB é uma das maiores cooperativas de Portugal. O seu azeite possui um 

conjunto de características e propriedades, que lhe conferem uma qualidade inigualável. 
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Pretende apostar num segmento de mercado específico, através de uma 

estratégia concentrada, assente em dois pontos: a qualidade e o preço. 

O público-alvo é caracterizado por consumidores que tenham num estilo de vida 

saudável, consumidores que apostem em produtos inovadores e com elevado poder de 

compra. 

O azeite DOP, sendo um produto diferenciado não está destinado a países que 

procuram preços baixos em vez que qualidade. 

 

4.6.1.7. Marketing-mix dos produtos a exportar 
 

Segundo Lindon et al. (2009) a definição das políticas do marketing - mix 

devem ser coerentes, ou seja, devem ser inspirados nas opções fundamentais da 

estratégia e nos objetivos de marketing. Neste sentido revela-se muito importante 

definir as políticas do marketing - mix da CAMB para o mercado externo. 

 

Produto 

 No domínio dos produtos embalados, os mais indicados para uma exportação em 

grande quantidade seriam: 

 Azeite Virgem Extra DOP - disponível em volumes de 0.5L, 0.75L e 5L. É um 

azeite das variedades da DOP Moura, Cordovil, Galega e Verdeal. 

 Azeite Virgem Salúquia - disponível em volumes de 3L e 5L. É um azeite não 

DOP, ou seja, que tem presente qualquer variedade de azeitona.  

Os produtos mais indicados para uma exportação em qualidade, para um mercado 

nicho seriam: 

 Azeite virgem extra DOP Biológico – disponível em volumes de 0.5L e 0.75L. É 

um azeite das variedades da DOP Moura, Cordovil, Galega e Verdeal. Sendo 

biológico, é um produto proveniente de olival biológico e sendo virgem extra é 

um azeite de acidez inferior a 0,8.  

 Azeite Premium – disponível apenas em 0.5L. É um azeite não DOP, ou seja, 

que tem presente qualquer variedade de azeitona. É conhecido por ser um azeite 

especialmente bom, sendo normalmente o melhor lote disponível. 
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Preço 

O preço do azeite, independentemente do mercado, varia consoante as suas 

características e disponibilidade. 

Neste caso, os valores para internacionalização rondariam: 

 Azeite Virgem Extra DOP - 10€ / litro 

 Azeite Virgem Salúquia – 6€ / litro 

 Azeite Virgem Extra DOP Biológico – 15€ / litro 

 Azeite Virgem Extra Premium – 30€ / litro 

Os valores de exportação teriam um acréscimo em relação ao valor nacional, 

contemplando gastos adicionais à exportação. 

 

Distribuição 

O transporte internacional ficara a cargo de empresas nacionais contratadas pela 

CAMB. No país de destino, a longo prazo, uma parceria com uma distribuidora desse 

mesmo país faria todo o sentido, uma vez que a mesma teria facilidade ao nível 

geográfico e da linguagem. 

 

Comunicação 

Inicialmente a divulgação da CAMB no estrangeiro passaria pela participação em 

eventos, facilitando a exposição e demonstração ao consumidor final. 

Através de meios bellow the line, tais como marketing direto e relacional 

(newsletters), promoções em grandes superfícies, participação em feiras a nível 

internacional, eventos de grande prestígio e afluência e no marketing digital, ou seja, 

nos novos média (YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram), seria suficiente para uma 

abordagem inicial.  

A longo prazo, consoante a evolução, seriam estudadas técnicas para chegar ao 

publico menos atento às formas de comunicação já em vigor. 
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4.6.2. Caracterização do processo de internacionalização: motivos e as vantagens 

 

Os motivos para a internacionalização passam pelo grande investimento em 

olival na região do Alentejo e na área de intervenção da CAMB, a melhoria das 

condições de manutenção e obtenção dos mesmos, que se traduz num aumento 

significativo da quantidade de azeite produzido e que em breve o mercado português 

não conseguirá escoar. Na CAMB esta situação já se verifica, pois nos últimos anos 

com o funcionamento da Barragem do Alqueva, a quantidade de olival aumentou, bem 

como o aumento da produção por olival antigo, por terem iniciado rega. Apesar de a 

CAMB se ter preparado com infraestruturas que permitam uma receção mais rápida do 

fruto, uma moagem mais rápida e um maior armazenamento, falhou na criação de 

mercados para escoamento do produto final.  

 

Dos resultados das entrevistas, destacam-se os seguintes comentários: 

“Julgo que no futuro o sector continuará a crescer uma vez que as iniciativas tendentes 

a mostrar as vantagens na utilização do azeite como produto alimentar se multiplicam 

evidenciando os benefícios deste produto na cozinha mediterrânica quer pelas 

propriedades organolépticas quer pelas vantagens que apresenta para a saúde quando 

comparado com outros produtos alternativos.  

A evolução nos processos industriais e no controlo e monitorização dos parâmetros 

determinantes da caracterização do produto permitiram otimizar a montante as 

práticas associadas à cultura e às operações a ela associadas e a jusante as questões 

associadas às condições de armazenamento, conservação e embalagem adequada ao 

tipo de consumidor.” – Dr José Malta.    

Segundo o Dr João Martins “A evolução será positiva, tanto mais positiva quanto maior 

a capacidade da empresa saber aproveitar os produtos diferenciados que produz.” 
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4.6.3. Escolha do público-alvo e do país que oferece mais características favoráveis 

à integração e distribuição do produto. 

 

Com base na opinião da amostra entrevistada, podemos concluir que ao nível da 

seleção do público-alvo e do país a exportar, a opinião foi unânime.  

No que se refere aos países para iniciar a exportação, os entrevistados 

aconselharam a Europa, os EUA e a China, justificando as suas escolhas com base em 

fatores como a qualidade pretendida pelo consumidor e o preço disposto a pagar pelo 

produto. 

A população do norte da Europa, para além de grandes apreciadores da dieta 

mediterrânica, possuem um poder de compra bem superior, o que possibilita a escolha 

de um produto pela qualidade e não pelo preço, como acontece com o público em 

Portugal. Desta forma seria eventualmente possível alargar a faixa etária do público-

alvo, isto é, ao contrário do que acontece em Portugal, conseguir ter jovens e população 

idosa a comprar azeite sem olhar ao custo do mesmo, uma vez que possuem um maior 

poder de compra. Importa ainda referir que o acesso aos mercados europeus é facilitado 

pois não existem barreiras alfandegárias. A principal dificuldade estará relacionada com 

o acesso aos próprios mercados e à criação de um nicho, face à hegemonia dos grandes 

produtores internacionais já estabelecidos no mercado, oriundos de Espanha, Itália e 

Grécia. 

Em relação aos EUA, onde o clima não é propício à plantação de olival, sendo 

necessária a importação de azeite, a estratégia da CAMB será escoar o azeite em grande 

quantidade a um preço inferior. Esta mesma estratégia poderá ser aplicada para o 

mercado chinês. Nestes mercados de grande dimensão, existem diversas barreiras legais 

e por vezes também políticas que importa acautelar. Acresce o facto de serem mercados 

quer geograficamente quer culturalmente distantes do nosso, o que trará sempre custos 

adicionais ao nível da distribuição (custos de transporte, adaptação de embalagens e 

rótulos, etc…). 

Das entrevistas realizadas, destaca-se a seguinte conclusão: 

‘No caso de o interesse ser escoar a quantidade a preços baixos, então temos 

mercados como EUA e China. No caso de querermos vender um produto gourmet e 

diferenciado, pela qualidade e não pela quantidade, então a Europa tem mercados mais 

simplificados de aceder.’ – Opinião unanime de todos os entrevistados. 
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4.6.4. Qual o modo de operação no estrangeiro mais adequado e estratégia a seguir 

para a sua implementação 

 

O recurso à exportação será sempre a primeira hipótese, porque é a forma menos 

dispendiosa e mais fácil de colocar o nosso produto no estrangeiro. A exportação, seja 

ela de que tipo for, pode não corresponder ao ganho que contamos ter, sendo por isso 

necessário recorrer, a longo prazo, a outras formas de ‘sair do país’. 

O recurso a alianças numa segunda fase poderia ser equacionado, pois permitiria 

ganhar dimensão e poder concorrencial. 

Segundo o Dr. José Reina ‘a aliança só traz vantagens. Não nos podemos 

esquecer que Portugal representa apenas 2% da produção mundial de azeite. Quando 

vamos lá fora, apercebemo-nos do quanto somos pequenos. A nossa vizinha Espanha, 

sozinha, produz mais de 50% do azeite mundial’.  

Esta opinião é partilhada também pelo Dr. João Coelho e pelo Dr. João Martins. 

Ainda segundo o Dr. José Reina, as vantagens de uma aliança são: 

• Partilha de recursos, capacidades e competências; 

• Melhor acesso ao mercado e ao conhecimento da procura;  

• Melhor gestão e controle; 

• Partilha de despesas. 

Por último, a médio/longo prazo, no caso da CAMB, a obtenção de uma filial 

produtiva fora do país não se aplicaria visto que o Azeite de Moura deve ser produzido 

em Moura, em Portugal e não fora do país, o que exclui completamente essa hipótese. 

Desta forma, seria por isso mais rentável a criação de uma filial comercial, para venda 

do produto final. Trata-se, no entanto, de uma hipótese que implicaria maior nível de 

investimento e risco.  

 

No que toca à estratégia a desenvolver para dar início a um processo de 

internacionalização da CAMB e como resultado da análise às respostas dos inquiridos, 

existem as seguintes fases: 

- Inicialmente deve desenvolver-se uma ação de prospeção em cada um dos 

mercados. Esta opção contempla o agendamento prévio de reuniões com operadores 

estratégicos, identificados com o apoio do AICEP, das Câmaras de Comércio e 

Indústria e das embaixadas de cada país, rentabilizando o custo da visita e permitindo 

uma primeira abordagem a mercados pouco explorados/novos. 
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- Numa segunda fase, é muito importante a participação em feiras 

internacionais alimentares e relacionadas com o setor do azeite, e tendo como objetivo 

consolidar os contactos efetuados no primeiro ano 

- Por último, deve ser fomentada a organização de missões inversas que 

incidam num convite aos operadores de mercado para uma visita à empresa em 

Portugal, assente num programa que permita um conhecimento em primeira mão dos 

olivais, das nossas instalações, e seus processos, da região e produtos complementares 

do azeite. 

 
4.7. Análise dos Resultados 

 

Foram realizadas entrevistas ao Dr. José Malta do IAPMEI, ao Dr. João Martins da 

EDIA e ao Dr. João Coelho do NERBE, especialistas no ramo da internacionalização e 

ao Dr. José Reina da Vidcavea (antiga Cooperativa Agrícola da Vidigueira) e ao Eng. 

Pedro Lopes da Deprado, colaboradores de empresas do mesmo ramo já experientes na 

internacionalização. 

Dos resultados das entrevistas e com base na análise interna e externa feita à 

CAMB, foi possível responder às questões de investigação anteriormente enunciadas: 

1. Qual seria a estratégia de internacionalização a adotar e como é que a mesma 

seria posta em prática: A sua tipologia e modo de entrada escolhido? 

2. Para onde internacionalizar (para que mercados)? 

3. Quais as dificuldades e riscos inerentes a todo o processo? 

4. Que perspetivas e estratégia tem a empresa para o futuro? 

Em termos genéricos e como conclusão, podemos referir que: 

 A exportação se revelou o principal método de internacionalização e foi 

aconselhado como ideal para uma microempresa do setor; 

 As alianças estratégicas são vistas como um bom método de internacionalização 

para a CAMB, a longo prazo, permitindo a partilha de recursos e a diluição do risco; 

 Os mercados externos de proximidade geográfica, como o norte da Europa, são a 

opção óbvia para os produtos de maior qualidade; 
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 Os mercados externos, muito desenvolvidos e de grande densidade populacional, 

como os EUA e a China, são a opção óbvia para as produções de maior quantidade 

envolvendo esta opção maior nível de risco; 

 As principais motivações para a internacionalização prendem-se com o avanço 

tecnológico ao nível da agricultura, associado à presença de água, que contribuem 

para um aumento da produção de azeitona e consequentemente de azeite, não 

havendo em Portugal, dimensão no mercado para escoar o mesmo com o valor que 

realmente tem; 

A realização do projeto de internacionalização da CAMB, permitiu concluir que 

a melhor solução para esta empresa é, numa perspetiva de curto prazo, exportar produto 

Premium para países do norte da Europa, como Reino Unido e Alemanha, por exemplo, 

tirando partido da dimensão destes mercados e da proximidade geográfica assim como 

da ausência de barreiras comerciais (pelo menos com a Alemanha) e exportar em 

grandes quantidades, azeite virgem extra ou virgem para países de maiores dimensões 

como EUA e China. 

O ponto de partida para a implementação do esforço de internacionalização é a 

CAMB realizar ações de prospeção nos potenciais mercados (visitas) e dar a conhecer o 

produto em feiras ou eventos no país de destino. Na Europa, a entrada nos países é mais 

fácil, se integrarem a zona Euro, mas podem existir barreiras linguísticas. No que toca 

ao mercado dos EUA a abordagem de entrada deve ser a mesma, mas a distância 

geográfica (e cultural) e eventuais barreiras políticas e legais dificultam essa entrada. 

No mercado Chinês as barreiras são as mesmas dos EUA, mas aqui apresentam-se ainda 

com maior acuidade, quer a nível linguístico, político, geográfico e cultural. No entanto 

a China é um país em forte ascensão económica, com um mercado potencial de muitos 

milhões de habitantes, o que poderia ser uma mais valia, apesar dos obstáculos 

A médio e longo prazo poderá ser ponderada a celebração de alianças 

estratégicas com parceiros externos para assegurar o crescimento e desenvolvimento da 

empresa. Segundo o Dr. João Coelho, as ‘alianças estratégicas não só são viáveis e 

positivas, como na grande maioria das vezes assumem uma importância extrema. 

Um dos fatores com que as empresas portuguesas mais vezes se deparam é a 

escala. Quando falamos de escala não nos referimos apenas à capacidade de produção, 



 

81 
 

falamos também, por exemplo, na capacidade de estar presente em determinada feira 

internacional ou de organizar uma missão inversa. Individualmente é difícil para uma 

pequena empresa, estar presente de forma captar a atenção numa feira internacional 

ou trazer a Portugal uma serie de potenciais clientes. Por isso as participações 

partilhadas em feiras têm conseguido esse objetivo, à semelhança do que tem 

acontecido com as missões inversas organizadas pelas associações ou grupos de 

empresas.’ 

À semelhança do Dr. João Martins que acredita que é a única forma de ‘criar 

escala para poder concorrer com mercados produtores de azeite em grande escala, 

como Espanha e Itália.’ 

 

4.8. Síntese do capítulo 
 

Neste capítulo caracterizou-se a CAMB, realizou-se uma análise SWOT para 

avaliar a sua posição estratégica. Procurou-se detalhar a sua envolvência política, 

tecnológica, sociocultural e económica, através da análise PEST e abordaram-se os 

objetivos de marketing assim como as variáveis de marketing-mix, para perspetivar a 

estratégia de internacionalização a seguir pela CAMB. 

Seguidamente analisaram-se as respostas dadas pelos inquiridos às entrevistas e 

procurou-se tirar algumas conclusões por associação da informação dada à situação da 

empresa. Em termos de para onde internacionalizar, concluiu-se que os países mais 

adequados às nossas expectativas seriam os países do norte da Europa (em qualidade) 

ou EUA e China (em quantidade).  

Já quanto à questão de como internacionalizar, a melhor hipótese seria a exportação 

e numa perspetiva de médio/longo prazo, a constituição de alianças com outras 

empresas locais, para ser possível ganhar dimensão (escala) face aos grandes players 

internacionais que atuam no mercado do azeite. 
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Conclusão  

A crescente globalização e as dificuldades da economia nacional obrigam a que 

as empresas tenham de procurar novas soluções para se manterem no mercado. A 

internacionalização é, sem dúvida, um dos melhores passos.  

Este desafio é particularmente importante quando se trata de pequenas empresas, 

dependentes de grandes superfícies nacionais, não sendo valorizados os produtos de 

qualidade. A CAMB sentiu necessidade de potencializar o seu crescimento, dando 

início a um projeto de internacionalização, onde se pretende dar a conhecer o que de 

bom produzimos, como forma de escoar um produto de quantidade crescente com os 

avanços tecnológicos da agricultura.  

Portugal representa apenas 2% da produção mundial de azeite. A nossa vizinha 

Espanha, sozinha, produz mais de 50% do azeite mundial. Este facto faz com que não 

sejamos reconhecidos mundialmente, pois existem mercados mais fortes para este 

produto. No entanto, a qualidade não é inferior. 

Com as respostas às entrevistas conclui-se que, no que concerne à situação do 

setor, a opinião é unanime relativamente ao seu crescimento futuro devido à melhoria de 

condições de irrigação dos campos. Esta tendência crescente prevê-se que levará a uma 

saturação do mercado nacional, obrigando a uma valorização do produto fora do país. 

Segundo as opiniões dos entrevistados, a opção mais aconselhada será tentar a 

exportação para países do norte da Europa (com produtos de grande qualidade) e 

procurar nichos de mercado que valorizem mais o fator qualidade em detrimento do 

preço. O acesso a estes mercados está facilitado face ao enquadramento na União 

Europeia. 

Outra possibilidade será equacionar a exportação para os EUA e China, mas com 

uma aposta na quantidade. São mercados de grandes dimensões que estão numa fase de 

crescimento em termos de consumo de azeite. No entanto, esta alternativa acarretará 

maiores riscos e maiores custos, visto serem mercados geográfica e culturalmente mais 

distantes e com fortes barreiras à entrada. 

Em termos de caminho a seguir no esforço de internacionalização, a CAMB 

deverá procurar o apoio institucional junto de entidades como AICEP, Câmaras de 

Comércio e Indústria e embaixadas de cada potencial país, para identificar operadores 
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estratégicos nos mercados externos com quem possa iniciar os contactos. Numa fase 

seguinte, deve reforçar a presença em feiras e eventos alimentares e organizar visitas 

dos potenciais clientes (eventualmente em parceria com outras entidades) para dar a 

conhecer os produtos. 

Dada a pequena dimensão dos produtores nacionais, também a constituição de 

alianças se afigura como uma aposta estratégica no esforço de internacionalização, o 

que permitiria ganhar escala e aumentar o peso concorrencial dos produtores 

portugueses nos mercados externos. 

 

Limitações do Estudo 

A ideia de que este estudo está distante de ser um trabalho acabado, e de que 

será uma ínfima contribuição para a investigação nesta matéria, permite ter consciência 

de que em futuras investigações poderão ser feitos aperfeiçoamentos e melhorias no 

mesmo. 

O estudo permitiu atingir resultados consistentes. Contudo, não deixa de 

apresentar algumas limitações, que podem permitir definir novas linhas de investigação. 

As limitações prendem-se com o estudo empírico e com as respetivas opções 

metodológicas.  

A primeira limitação refere-se ao facto de não se ter conseguido a resposta por 

parte de um maior número de empresas, obtendo-se apenas resposta de 2 empresas da 

área, o que faz com que as conclusões obtidas sejam apenas para este caso específico. 

A segunda limitação resulta do número diminuto de empresas congéneres que se 

mostraram disponíveis para responder à entrevista (duas empresas, e uma delas 

respondeu apenas a metade por não considerar que temos o mesmo tipo de ambição, 

visto que exporta a granel), o que inviabiliza a possibilidade de tirar quaisquer ilações 

para a população. 

A terceira limitação emerge da dificuldade de partilha de informação por 

empresas presentes no mercado externo, que consideram este tipo de estudo, uma 

ameaça para a internacionalização das suas empresas. 
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A quarta limitação advém da composição da entrevista, pois apresenta-se muito 

específica, focada para profissionais do terreno, o que trouxe algumas limitações para 

ser respondida por entidades que incentivam e ajudam nos processos de 

internacionalização dos produtos da região Alentejo, mas não trabalham numa empresa 

da área agrícola. 

A quinta decorre da complexidade do segundo grupo da entrevista, pois o seu 

carácter é muito específico e vocacionado apenas para empresas a operar no mesmo 

mercado de atuação. 

A sexta e última limitação, baseia-se na complexidade que existe em realizar 

uma análise específica e definir um mercado em concreto para internacionalizar, com 

base na informação recolhida pelas entidades de investimento e Comércio Externo de 

Portugal, como AICEP, IAPMEI, ADRAL e NERBE (distrito de Beja). 

De qualquer forma, considera-se este trabalho importante pois forneceu bases 

para a internacionalização da CAMB e embora os resultados obtidos sejam limitados, 

são um ponto de partida para afinar as diretrizes a seguir num futuro próximo. 

 

Recomendações para trabalhos futuros  

Resta completar este projeto com uma análise mais aprofundada e sustentada em 

números mais fiáveis, para se poder efetivar a internacionalização da empresa num 

futuro próximo. Para isso, é também necessário estabelecer prioridades, definindo o 

mercado no qual se aposta primeiro, bem como o produto com que se aposta. Esta 

questão é bastante importante, pois nem todo os mercados têm capacidade de absorver 

grandes quantidades de produto, e outros não têm poder financeiro para os produtos 

mais dispendiosos, sendo necessária uma avaliação da própria estrutura da empresa, 

definindo exatamente o que seria mais rentável, para depois se avaliar que mercado 

estaria mais disponível para o produto em questão. 

Além disso, um estudo aprofundado do mercado que seria para a CAMB seria 

mais rentável, completaria também este estudo e acrescentaria valor, pois exporia 

qualquer fragilidade não detetada, evitando uma aposta frustrada. 
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Anexos 
1 - Guião para a entrevista 
 

Objetivos gerais:  

 Verificar a capacidade da adoção do processo de internacionalização por parte 

de uma Cooperativa, mantendo ou melhorando os seus níveis de atuação 

consistentes no mercado nacional e a sustentabilidade da mesma. 

 Verificar quais os melhores mercados a explorar. 

 Perceber as barreiras que a Cooperativa poderá encontrar no seu processo de 

internacionalização. 

 Que vantagens pode o processo de internacionalização trazer para a Cooperativa. 

 Definir qual/quais os melhores métodos de internacionalização para uma 

Cooperativa ou pequena empresa. 

  

  

Grupo 1 – Avaliação do setor de Extração e comercialização de Azeite 

 De que forma avalia o setor no presente momento? 
 De que forma acredita que o setor irá evoluir nos próximos anos? 
 Acredita que o número de lagares que existem no nosso país é adequado à 

realidade do mesmo?  

 

Grupo 2 – Internacionalização de uma Pequena Empresa do Setor do Azeite 

 Que conselhos daria a uma empresa do setor que pretenda crescer de forma 
sustentada e responsável? 

 Acredita que uma empresa de venda de azeite poderia obter sucesso no mercado 
internacional? 

 Que mercados pensa serem adequados/interessantes? Porquê? 
 Qual o melhor mercado para uma pequena empresa do setor? Porquê? 
 Que barreiras poderá uma pequena empresa do setor encontrar durante o seu 

processo de internacionalização? 
 Que benefícios/vantagens poderá uma pequena empresa obter? 
 Qual/Quais o(s) melhor(es) método(s) de internacionalização a adotar por uma 

pequena empresa do ramo? De que forma poderia usufruir do(s) mesmo(s)? 
 Acredita que as Alianças Estratégicas podem se viáveis e positivas para uma 

empresa que pretenda atuar no mercado internacional? De que forma? 
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2 - Respostas às entrevistas 
 

Nota explicativa: A Cooperativa Agrícola de Vidigueira, hoje é sócia, juntamente com o 

Grupo Encostas de Alqueva, de uma empresa que se chama Vidcavea – Azeites da 

Vidigueira, Lda. Esta empresa, Vidcavea, é hoje a responsável por todo o negócio da 

antiga Cooperativa Agrícola.   

  

Grupo 1 – Avaliação do setor de Extração e comercialização de Azeite 

Dr José Malta - Tratando.se de uma área de negócio de que não tenho dados apenas 

poderei dar uma opinião sem qualquer base estatística, tanto mais que se trata de um 

sector da competência do IFAP. 

Relativamente ao sector actual parece-me estar em crescimento. Quando pensamos no 

azeite produzido internamente, a ideia que tenho é que teve um crescimento muito 

acentuado nos últimos anos decorrentes por um lado do alargamento dos perímetros de 

rega (principalmente no Alentejo por causa do Alqueva e da sua zona de influência) 

surgindo o olival como uma cultura perfeitamente ajustada ao nosso clima e por outro 

lado porque o uso do azeite na alimentação tem sido também muito mais intenso em 

detrimento de outros óleos e gorduras.  

Julgo que no futuro o sector continuará a crescer uma vez que as iniciativas tendentes a 

mostrar as vantagens na utilização do azeite como produto alimentar se multiplicam 

evidenciando os benefícios deste produto na cozinha mediterrânica quer pelas 

propriedades organolépticas quer pelas vantagens que apresenta para a saúde quando 

comparado com outros produtos alternativos.  

A evolução nos processos industriais e no controlo e monitorização dos parâmetros 

determinantes da caracterização do produto permitiram optimizar a montante as práticas 

associadas à cultura e às operações a ela associadas e a jusante as questões associadas às 

condições de armazenamento, conservação e embalagem adequada ao tipo de 

consumidor. 
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Importa referir que a azeitona produzida utiliza hoje uma panóplia de variedades que 

vão deste as variedades mais produtivas utilizadas em produções mais intensivas até as 

variedades mais nativas com produtividades mais baixas mas com condições 

organolépticas excepcionais. Por estes motivos encontramos um conjunto diversificado 

de produtos e de modos de produção que podem ser ou não de modo biológico e 

provenientes de olivais que vão do super intensivo ao tradicional. 

No que se refere às propriedades do azeite no que se refere à saúde importa realçar o seu 

reconhecimento como protector cardiovascular por força dos níveis de HT 

(Hidroxitirosol) estando em curso processos tendentes a elevar os níveis desta 

substância acima dos 5% satisfazendo as exigências médicas desta qualificação.     

No que se refere à existência ou não de capacidade de transformação instalada adequada 

ao montante de azeitona produzida não me parece uma questão relevante pois o 

mercado permitirá certamente suprir algum deficit caso exista corrigindo eventuais 

distorções, uma vez que o investimento no sector tem vindo em crescendo.  

Também aqui há que conciliar a sazonalidade da laboração com a qualidade que se 

pretende obter limitando os tempos entre o apanho e a transformação da azeitona. 

 De que forma avalia o setor no presente momento?  

Dr José Reina- A produção de azeite tem vindo a crescer em Portugal a um grande ritmo 

nos últimos 10-15 anos. A cultura vive um momento único, com produções de 

excelência em termos de quantidade, mas sobretudo em termos de qualidade, o que se 

tem vindo a refletir no aumento da notoriedade do azeite português, no mercado interno, 

mas sobretudo no mercado externo, onde a exportação deste “ouro líquido” tem vindo a 

crescer. 

Dr João Coelho - Parece-me um setor com uma dinâmica muito forte, ainda em 

crescimento, fomentado pela crescente procura nacional e internacional, pelo 

reconhecimento do azeite como um alimento saudável e pela entrada em produção de 

novos olivais, nomeadamente na área de influência do EFMA. 
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Dr João Martins - Penso que o sector não se tem sabido valorizar, pois continua à mercê 

das grandes superfícies, vendendo o azeite de qualidade pela margem mínima, numa 

prática de aposta em venda rápida. 

 

Eng Pedro Lopes - Avalio de uma forma bastante positiva. O setor olivícola/oleícola 

tem sido um dos maiores exemplos de modernização e investimento agrícola no País, 

onde se destaca a zona sul alentejana, sendo prova evidente o facto da cultura 

representar mais de 50% da área abrangida pelo perímetro de rega do Alqueva. A 

produtividade que tem sido alcançada nos últimos anos, graças aos investimentos 

recentemente feitos no setor, permite que Portugal se posicione no panorama mundial 

como um país exportador de azeite de qualidade, contribuindo favoravelmente com 

essas exportações para o equilíbrio da balança comercial do país. 

 De que forma acredita que o setor irá evoluir nos próximos anos? 

Dr José Reina- Atualmente temos dois tipos de olivicultura em Portugal: uma primeira 

associada à nova realidade do Sul do País, onde predomina o olival intensivo e 

superintensivo de regadio com utilização maioritariamente de cultivares não 

portuguesas; a segunda associada à grande área de olival nacional, o olival tradicional, 

na sua maioria de sequeiro e explorado por um grande número de olivicultores em todo 

o território. Estas são as duas grandes realidades nacionais, a primeira das quais 

associada a custos de produção bastantes baixos e com produções elevadas (regadio), A 

segunda, associada a custos de produção mais elevados e com produções menores 

(sequeiro). Ambas as realidades praticam um tipo de agricultura moderno, tecnológico e 

ambientalmente sustentável. Se o caminho do olival intensivo e superintensivo de 

regadio se avizinha como mais fácil, pois está associado a azeites de custo mais baixo e 

por conseguinte muito mais competitivos no mercado nacional, mas também no 

mercado internacional, a realidade do olival tradicional é bem diferente. 

A competitividade de olival tradicional português terá obrigatoriamente que ser 

alicerçada na produção de azeites de grande qualidade, competindo estes no mercado 

dos azeites de excelência, pois nunca conseguirão ser competitivos ao nível do volume e 
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dos preços. Os azeites extraídos dos olivais tradicionais, são extraordinariamente 

complexos e harmoniosos, fruto sobretudo das distintas cultivares que lhes dão origem. 

Estamos na fase inicial da discussão da Política Agrícola Comum pós 2020, o sector do 

azeite português terá que unir esforços no sentido de, sensibilização de Bruxelas para 

um conjunto de problemas que são transversais aos diversos tipos de olival 

nacional/europeu, nomeadamente a mitigação dos efeitos das alterações climáticas; as 

questões fitossanitárias, quer ao nível das doenças/pragas (p.e. Xylella fastidiosa), quer 

ao nível da cada vez maior limitação do uso de produtos fitofarmacêuticos (p.e. o 

cobre); a importação de azeites de extracomunitários; a manutenção e valorização da 

análise sensorial como elemento fundamental para a classificação e promoção dos 

azeites e as questões da promoção do azeite enquanto elementos fundamental da dieta 

mediterrânica e elemento funcional no que concerne à saúde (p.e. Programa de Azeite 

Escolar), ….. 

O fator principal da valorização de um produto, passa sobretudo pela sua mais valia 

comercial, isto é, potenciar a sua excelência, garantindo a viabilidade e a continuidade 

da cultura deste tipo de olival tradicional. Neste caso, é necessário concertar estratégias 

de valorização que passem não só pela promoção da excelência das suas qualidades, 

efectuada unicamente pelos agentes da fileira, mas sim pela ligação a outros produtos 

com qualidade certificada produzidos no País, mas também pela promoção da 

identidade dos territórios, da sua gastronomia e das suas gentes. 

O que faz falta é o Estado e os empresários assumirem de uma vez por todas, a 

necessidade de desenvolver campanhas de promoção e educação dos consumidores e 

criar uma “Estratégia Nacional para a Valorização do Olival Tradicional Português” por 

forma a definir e elencar medidas de apoio à proteção e promoção destas produções. 

Dr João Coelho - Julgo que a procura internacional irá continuar a crescer, pois não me 

parece que exista um produto substituto que apresente as mesmas qualidades, existindo 

ainda mercados que não se encontram devidamente explorados, apresentando-se esses 

mercados como oportunidades a serem exploradas. Acho também que a quantidade de 

azeitona produzida irá continuar a crescer nos próximos anos, como referido na questão 

anterior, devido às produções dos novos olivais, o que poderá levar a uma maior 

especialização e diferenciação na produção. 
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Dr João Martins - A evolução será positiva, tanto mais positiva quanto maior a 

capacidade da empresa saber aproveitar os produtos diferenciados que produz. 

Eng Pedro Lopes - A evolução será favorável, acredito num desenvolvimento do setor 

eficiente e sustentado como tem sido até agora. Falamos de um setor com um enorme 

potencial sustentado nas diversas frentes. Entre os produtores do hemisfério Norte, 

Portugal é país de referência, tendo dos azeites mais procurados e aumentando cada vez 

mais a sua influência no panorama olivícola, sendo referência no setor a nível mundial 

também pela qualidade dos seus azeites, cada vez mais valorizados nacional e 

internacionalmente pelos consumidores. 

Dentro de todo este panorama de crescimento do setor olivícola nacional, a região Sul 

do país está na linha da frente. Todo o investimento a que se tem assistido torna esta 

região, nomeadamente o Alentejo, como referência do setor trazendo ao país uma 

vantagem competitiva, catapultada pela área de influência de Alqueva, e por todo o 

esforço de reconversão e modernização a que se tem assistido. A realçar o aumento da 

área de novos olivais, com novas plantações a entrar agora em fase de produção. 

 

 Acredita que o número de lagares que existem no nosso país é adequado à 

realidade do mesmo?  

Dr José Reina- Temos uma extensão de Olival a “crescer” no Baixo Alentejo de mais de 

120000 ha, dos quais 80000 são regados. Uma parte considerável destes Olivais ainda 

não começou a produzir em pleno. Acredito que não temos lagares suficientes no nosso 

País para laborar o total de azeitona que iremos produzir nos próximos 5 anos. Acredito 

ainda que uma parte desta azeitona vá para lagares do nosso país vizinho, Espanha.  

Dr João Coelho - Julgo que sim, pois nas últimas décadas tem-se verificado algumas 

alterações significativas no setor, durante a década de 90 constatou-se uma redução 

muito significativa do número de lagares (redução para praticamente metade), já nas 

últimas duas décadas verificamos que a produção de azeite se centrou mais na 

componente agrícola. Este facto pode ser justificado, na minha opinião, à crescente 

capacidade produtiva dos lagares, que na maioria dos casos permite o processamento de 

azeitona de terceiros, não se cingindo à produção da empresa que o detém. 
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Dr João Martins - Sim, para o mercado nacional sim. 

Eng Pedro Lopes - Neste momento existe uma boa capacidade de industrialização no 

que respeita à laboração da azeitona. - Existem muitos olivais novos que ainda não 

entraram em plena produção. 

A curto prazo, penso que os lagares que existem se adaptarão as necessidades do 

mercado, e possivelmente irão novos. 

 

Grupo 2 – Internacionalização de uma Pequena Empresa do Setor do Azeite 

Dr José Malta - No que se refere às questões colocadas no Grupo II , aconselharia 

vivamente um contacto com o AICEP dado ser a entidade que trata da 

internacionalização e uma vez que numa breve pesquisa ao site AICEP Portugal Global, 

é possível encontrar no tema internacionalizar/Produtos e serviços, um conjunto de 

acções como o ABC dos mercados, como vender em, etc que respondem a algumas das 

questões colocadas. Para além disse existem gestores de cliente que têm em 

consideração cada sector de actividade que certamente conhecerá os mercados e as 

oportunidades de negócio. 

Na minha opinião uma pequena empresa terá sempre um risco maior pois terá que 

concentrar as suas vendas para não perder capacidade negocial que pode deste logo ser 

reduzida. Contudo terá que perceber qual ou quais os mercados mais interessantes tendo 

em conta o seu produto. 

Assim, importa precisar o produto para definir os mercados e toda uma estratégia 

comercial associada. É por demais evidente que quanto maior for o numero de 

potenciais clientes, mesmo que a empresa não tenha capacidade para fornecer um 

mercado tão grande terá sempre maior possibilidade de escolha por forma a maximizar 

o valor das suas vendas. 

Há mercados mais exigentes mas que praticam preços mais elevados quando 

confrontados com produto com mais qualidade. Esta qualidade é muitas vezes garantida 
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pela origem e pela marca. Outros mercados escoam produto de baixo preço e em 

quantidades mais elevadas. 

Eu diria que há empresas que procuram distribuidores enquanto outras procuram nichos 

de mercado e clientes finais, há empresas que disponibilizam produto a granel enquanto 

outras apostam em embalagem diversificada com rotulação adequada e por vezes com 

produtos diversificados. Há um pouco de tudo. 

Se tivermos em consideração alguns dados do CEPAAL verificamos que o azeite 

produzido com as castas originárias do Alentejo podem vir a ter um reconhecimento 

substancial no exterior em Países como os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suécia, 

Alemanha e Dinamarca, sequenciando algumas acções de mercado que têm vindo a ser 

feitas. Também verificamos que o Alentejo é responsável por mais de 3/4 do azeite 

produzido em Portugal e que estão em curso inúmeras iniciativas para a promoção do 

azeite desta região. 

No que se refere a alianças estratégicas que visam aumentar a oferta para responder a 

um determinado mercado julgo que mais uma vez dependerá do tipo de produto que 

temos pois se é um produto massificado em que o objectivo é dar resposta a uma grande 

encomenda pode ser a solução mas se o objectivo for dar resposta a um nicho de 

mercado muito exigente obriga a empresa a assegurar-se que os outros produtores 

parceiros tenham a mesma qualidade na sua produção para não pôr em causa o negócio. 

 Que conselhos daria a uma empresa do setor que pretenda crescer de forma 

sustentada e responsável? 

Dr José Reina- A empresa tem que crescer de forma sustentada e responsável no 

mercado nacional. É muito importante que todos os processos logísticos e de venda 

estejam muito bem definidos e consolidados no mercado nacional. Só depois se deve 

pensar em internacionalização. Os mercados externos que valorizam e pagam bem o 

azeite são extremamente exigentes e não aceitam falhas, por isso os processos devem 

estar tão bem afinados. Com os Volumes, a Qualidade e a estrutura que tem deve definir 

a estratégia de Canais de Distribuição e Preço. Assim conseguirá ter uma otimização do 

seu retorno que o ajudará a construir uma estratégia de crescimento sustentada. Os 
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Canais podem ser do mercado nacional ao internacional como da Distribuição Moderna 

a Canais de maior valor acrescentado. 

 

Dr João Coelho - Primeiramente ter a noção que para crescer é necessário inovar. 

Depois há que ter atenção à estrutura económica e financeira da empresa, pois com toda 

a certeza que para crescer é necessário investimento e capacidade de obter 

financiamento. Por fim é impreterível que o crescimento não seja feito a uma velocidade 

que a empresa não tenha capacidade dar resposta. Como é óbvio estamos a generalizar, 

pois as empresas são todas diferentes e muitas vezes o que se aplica a uma, não é 

aplicável a outra. 

Dr João Martins - Em primeiro lugar deve criar uma estratégia e defini-la muito bem. 

Depois apostar numa marca visível e em muita comunicação. 

Eng Pedro Lopes - Ter conhecimento do setor e sobretudo respeitar as capacidades do 

mesmo através do cumprimento das regras que permitam uma produção eficiente e 

sustentada. Falo por exemplo de fatores como a Produção Integrada, entre outros, que 

respeitados permitirão atingir resultados positivos. 

 

 Acredita que uma empresa de venda de azeite poderia obter sucesso no 

mercado internacional? 

 

Dr José Reina- Tem-se verificado um acréscimo no consumo de azeite, devido a uma 

crescente preocupação com hábitos alimentares saudáveis e uma procura de alimentos 

nutritivos, sendo-lhes atribuído um valor psicológico superior, associando o seu 

consumo não apenas à degustação, mas também aos benefícios funcionais. O azeite, 

sendo um dos principais produtos da dieta mediterrânica, vê as suas propriedades 

benéficas estudadas e divulgadas, sendo este um setor cada vez mais na «moda», que se 

assemelha à notoriedade e status do setor do vinho, estando o consumidor atento e 

informado. A recetividade dos consumidores quanto ao azeite não é apenas refletida no 

aumento das quantidades consumidas anualmente, mas também na apetência e maior 
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conhecimento das suas características. Sim, atualmente já existem algumas empresas 

portuguesas que são casos de sucesso nos mercados internacionais. Não nos devemos 

esquecer que só muito recentemente Portugal se tornou autossuficiente na produção de 

azeite e que muitos países nem sabem que produzimos azeite. Pela qualidade e diferença 

do nosso azeite, único no mundo, sei que muitas mais empresas, no médio prazo, irão 

ter sucesso nos mercados internacionais. Sim, acredito. O nosso azeite tem a qualidade 

do Azeite Italiano (considerado o melhor do mundo) e custa menos 2x ou 3x menos. 

Com a estratégia de comunicação certa, acredito que temos muito potencial de sucesso 

no mercado internacional 

Dr João Coelho - Sim, com toda a certeza. Existem variadíssimos exemplos dessa 

capacidade de obter sucesso internacional. 

Dr João Martins - Com certeza. Mas em primeiro lugar deve definir se quer vender em 

quantidade para grandes mercados ou em qualidade para mercados que valorizem um 

bom azeite. Dada a quantidade de horas/luz, os solos, a possibilidade de obtenção de 

azeites novos mais cedo do que em outros países, a obtenção de azeites diferenciados e 

maioritariamente provenientes de olival tradicional, aliadas a uma imagem de ‘pureza’ e 

‘saúde’ num produto gourmet, trariam certamente um prestígio ao azeite para o qual 

existe um mercado muito disponível a absorve-lo. 

Eng Pedro Lopes - Sim, sem dúvida. O desenvolvimento e a valorização do setor 

Olivícola tem vindo a espelhar-se nos investimentos e resultados alcançados, não só a 

nível nacional, mas também a nível mundial. Os resultados alcançados têm sido 

bastante positivos, ao revelarem a importância do setor e ao consolidarem Portugal 

como um dos maiores e melhores produtores mundiais. A Olivicultura moderna, 

eficiente e sustentada, leva à valorização e reconhecimento do país, elevando a 

qualidade da produção 

 Que mercados pensa serem adequados/interessantes? Porquê? 

Dr José Reina- A empresa tem já presença em alguns mercados internacionais que 

apresentam potencial para um aprofundamento das relações comerciais, tendo também 

identificado novos mercados emergentes, que valorizam o produto e que têm poder de 

compra elevado. Os mercados internacionais prioritários são os Estados Unidos da 
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América, o Brasil, a Suíça, China, Emirados Árabes Unidos e os países do Benelux. 

Estes mercados foram reconhecidos como estratégicos, num contexto em que se verifica 

uma tendência crescente associada à alimentação e estilos de vida saudáveis, cenário no 

qual a dieta mediterrânica e o azeite detêm um papel primordial. Os Benelux, pela 

representatividade da comunidade portuguesa, nomeadamente no Luxemburgo, são um 

mercado em que a qualidade associada à origem represente um fator muito positivo na 

exportação de azeite português. Os Emirados Árabes Unidos são um mercado 

emergente, com elevado poder de compra e elevada procura de produtos diferenciados, 

gourmet. Os Estados Unidos pela forte procura de produto de qualidade e a China que 

também procura o nosso produto de qualidade. A nossa empresa tem como objetivo 

aumentar as vendas de valor acrescentado, com base em azeite virgem extra embalado, 

com especial foco em produtos DOP e mais diferenciados, com uma estratégia de 

marketing que angarie, por um lado, clientes como as lojas gourmet e o canal HoReCa 

(maioritariamente a restauração) estabelecendo acordos que valorizem sua qualidade e 

diferenciação; e por outro, a comercialização do azeite diretamente a grandes 

distribuidores/retalhistas, como acontece no mercado nacional, pretendendo ser uma 

forte componente da atividade da empresa privilegiando a comercialização do azeite 

embalado. 

EUA, país paga preço justo e paga atempadamente; Brasil, está a aumentar o consumo e 

tem pagado a tempo, mesmo nesta conjuntura mais difícil; Mercados Europeus, temos 

preços mais altos que nos permitem maior rentabilidade  

Dr João Coelho - Julgo que existem muitos mercados que são adequados/interessantes, 

depende muito da estratégia internacional a levar a cabo pela empresa. Julgo que 

mercados como europeu, o continente americano e o asiático apresentam várias 

oportunidades com muito interesse. Penso que a escolha do mercado assume especial 

importância, no entanto é indispensável que a empresa se prepare bem para a 

internacionalização, definindo bem a sua estratégia, conhecendo bem os aspetos fiscais, 

económicos e até sociais do mercado a atingir. 

Dr João Martins - Existem mercados para todos os produtos, basta decidir por qual deles 

optar. No caso de o interessa ser escoar a quantidade a preços baixos, então temos 

mercados como EUA e China. No caso de querermos vender um produto gourmet e 
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diferenciado, pela qualidade e não pela quantidade, então a Europa tem mercado mais 

simplificado de aceder (recorrer a SNE instruments) 

 Qual o melhor mercado para uma pequena empresa do setor? Porquê? 

Dr José Reina- O melhor mercado será aquele que a empresa conhecer melhor. Na 

verdade não existem mercados fáceis mas se tivermos um contacto, um amigo, algum 

conhecimento do país em causa a entrada será mais fácil. Se a empresa não tiver 

conhecimento do país, aconselho: Países da Lusofonia (ex. Brasil). Nestes casos a 

barreira linguística não será um problema; Países com grande comunidade emigrante 

(ex. Luxemburgo);Países Europeus pois as questões burocráticas serão menores em 

comparação com países extra comunitários, para além de preços mais altos que nos 

permitem maior rentabilidade, como a Suíça onde os preços são mais altos e não exigem 

tanta competitividade de preço. 

Dr João Coelho - Devemos ter em consideração que quando falamos de pequenas 

empresas estamos a falar de um universo de 99% das empresas portuguesas. Julgo que 

não existe o melhor mercado. Existem sim, mercados mais adequados às estratégias que 

as empresas querem pôr em prática. E podemos até referir que para uma empresa 

determinado mercado é o ideal e para outra com dimensão idêntica, esse mercado não 

ser o adequado. Como referido anteriormente o fator de sucesso passa muito pela 

adequação da estratégia da empresa e a preparação para a abordagem a ser realizada. 

Dr João Martins - No caso de uma pequena empresa, com uma pequena produção, 

talvez a Europa seja a melhor opção visto que procura qualidade e não quantidade. 

 

 Que barreiras poderá uma pequena empresa do setor encontrar durante o 

seu processo de internacionalização? 

 

Dr José Reina - Os mercados internacionais estão muito dominados pela Espanha e 

pela Itália seguidos pela Grécia e a Tunísia. Espanha é o maior produtor mundial, 

conseguindo pelo volume dos seus operadores influenciar o preço do azeite no mercado 

mundial, praticando, regra geral, preços inferiores aos praticados em Portugal. 
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A empresa deve apostar em: 

 Origem do azeite português, produzido no Alentejo;  

 Azeites DOP, reforçando a sua qualidade e a sua distinção;  

 Adaptação a novas tecnologias/processos produtivos;  

 Adequação a programas de certificação que respondam à exigência dos 

mercados externos;  

 Rebranding que permita valorizar a diversidade do portefólio, interna e 

externamente, numa ótica de B2B de B2C;  

 Lançamento de novos produtos e/ou a incorporação de elementos inovadores 

nos produtos existentes.  

Riscos: 

 O domínio de maiores operadores, produtores e distribuidores, que detêm já 

maior expressão no mercado externo;  

 A ausência de hábitos de consumo deste produto – azeite – em alguns dos 

mercados considerados como estratégicos; a necessidade de os 

sensibilizar/informar;  

 A necessidade de ter uma abordagem ativa nos mercados tradicionais de 

internacionalização, não o dando como adquirido, promovendo abordagens 

inovadoras;  

 A necessidade de atuar nos mercados emergentes para, desde logo, marcar uma 

posição na perceção dos consumidores.  

 

Analisando a concorrência conclui-se que sendo o azeite um produto de origem 

agrícola, para o qual contribuem as condições climatéricas e as características 

específicas de cada região e sua importância no contexto socioeconómico das várias 

regiões do país, é o marketing territorial que predomina nas suas estratégias, sendo a sua 

diferenciação mas também a aproximação face à alguma concorrência. A atual direção 

de crescimento do mercado foca-se na extensão de mercado, abordagem de novos 

mercados com base nos mesmos produtos/posicionamento, ou seja, numa estratégia que 

visa promover o consumo dos saberes e sabores característicos da região 
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(Portugal/Alentejo/Vidigueira), numa fase em que a globalização uniformiza culturas e 

hábitos de consumo e em que o consumidor procura experiências sensoriais únicas. 

Inserindo-se numa das regiões com maior expressão na produção de azeite, o Alentejo, 

+ de 70% da produção nacional, sente-se motivada para abraçar um projeto 

evidenciando as especificidades do seu azeite, levando-o além-fronteiras, 

incrementando a sua relevância no mercado internacional. A produção nacional de 

azeite alcançou a autossuficiência, o que não acontecia desde a década de 60, e em que 

as exportações nacionais de azeite mais do que duplicaram (entre 2010 e 2014, as 

exportações nacionais passaram de 63.470 para 135.353 toneladas, o que equivale a 

uma evolução de 162 milhões de euros para 374 milhões de euros, segundo dados da 

Casa do Azeite); 

A perceção internacional do azeite português é mais positiva, fruto da aposta das 

empresas do sector não só na produção e na qualidade, como também na imagem do 

produto. A nossa empresa tem apostado em importantes melhoramentos das tecnologias 

e processos, anteriormente enunciados, o que tem permitido um aumento progressivo da 

produção, acompanhado por um aumento da qualidade. De forma a melhorar 

qualitativamente o seu produto, temos investido na certificação nas áreas da produção 

integrada e da segurança alimentar, bem como no certificado Kosher, 

internacionalmente reconhecido como sinónimo de controlo máximo de qualidade, 

direcionado para um segmento específico de natureza religiosa. Recorre igualmente a 

análises laboratoriais (junto do Laboratório da ASAE), além de estar associada ao 

CEPAAL ‒ Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo), de forma que seja 

possível controlar a qualidade do azeite produzido.  

Estando localizada no «coração» do Alentejo, a nossa empresa beneficia ainda de 

pertencer à área geográfica de produção da DOP (Denominação de Origem Protegida) 

Azeites do Alentejo Interior, realçando-se no seu portefólio a comercialização do Azeite 

Virgem Extra DOP, sob a sua marca comercial Relíquia da Vidigueira, o que lhe 

permite colocar no mercado um produto de valor acrescentado, no âmbito de uma 

distinção/certificação cada vez mais reconhecida pelo consumidor, aos níveis nacional e 

comunitário. Ainda no contexto do produto, e estando ciente da necessidade de proteção 

e valorização do património natural português, a empresa lançou o Azeite Virgem Extra 

Monovarietal de Azeitona Galega, um produto caracterizado como gourmet, 
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diferenciado e que veio valorizar o portefólio da empresa, com base na valorização da 

região/origem e nas características distintivas de uma variedade unicamente portuguesa. 

A Vidcavea conta com um azeite de referência, com características organoléticas 

distintivas, fruto da capacidade de investimento e inovação contínua, com apostas nas 

mais recentes tecnologias; com uma forte orientação para a constante incorporação de 

desenvolvimentos técnicos; dando resposta aos mais altos padrões de qualidade de 

produção e de segurança alimentar. Volume e Liquidez de Tesouraria. 

Dr João Coelho - Julgo que uma das maiores barreiras ainda se continua a prender 

com a língua e o conhecimento da cultura do país para onde se pretende exportar. Estes 

dois fatores poderão ser a chave para o sucesso dos negócios. No entanto aspetos como 

a logística e regulamentação do país de destino dos produtos podem ser deveras um 

entrave. 

Dr João Martins - Barreiras linguísticas, políticas e de regulamentação, mas acima 

de tudo, barreiras ao nível da quantidade, sendo talvez viável uma aliança com outras 

empresas portuguesas, na criação de uma marca comum para o mercado internacional 

 

 Que benefícios/vantagens poderá uma pequena empresa obter? 

Dr José Reina- Se a empresa conseguir ultrapassar todos as dificuldades e se conseguir 

fazer exportação, deve sempre manter os padrões de qualidade originais. Por ser uma 

empresa pequena e se já conseguiu alguns mercados externos terá sido certamente pelo 

fator qualidade e não pelo fator preço. Empresas pequenas são sempre associadas a 

produtos mais artesanais, melhor qualidade e mais sustentáveis. Deve sempre ser 

associada uma história ao produto que queremos vender. Por ser uma empresa pequena, 

todos os processos de diferenciação serão mais facilmente mantidos. O mercado de 

azeite está a passar por uma tendência de menor massificação e dar mais importância a 

projectos mais artesanais. Neste momento as empresas pequenas têm vindo a aparecer 

num mercado que é quase Duopolio - Galo e Sovena . 

Dr João Coelho - Para além do grande benefício/vantagem que é o de incrementar o seu 

volume de negócios, a empresa ao estar a vender para vários mercados consegue reduzir 

riscos, pois se a procura num determinado mercado diminuir poderá ser compensada 
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com a crescente procura noutro mercado. Temos como bom exemplo o que aconteceu 

em Portugal nos anos de 2009 a 2015, em que a procura interna diminuiu drasticamente 

e as empresas foram “praticamente obrigadas” a procurar outros mercados. 

Neste âmbito e também para incrementar a internacionalização, existem hoje uma série 

de programas que apoiam as empresas nesses processos, disponibilizados não só pelo 

Governo, como pelos apoios comunitários e Associações. Estes apoios permitem às 

empresas ter acesso aos mercados internacionais de forma muito vantajosa. 

Dr João Martins - Escoar todo o seu produto a um preço impossível no mercado 
português.  

 

 Qual/Quais o(s) melhor(es) método(s) de internacionalização a adotar por 

uma pequena empresa do ramo? De que forma poderia usufruir do(s) 

mesmo(s)? 

Dr José Reina- As empresas devem recorrer a apoios comunitários (Portugal 2020) 

para terem uma ajuda no processo, pois falamos de custos elevados. O projeto deve ser 

realista e as expectativas devem ser definidas por baixo. Não nos devemos esquecer que 

aquilo que queremos agora ir fazer lá fora, alguns países já lá estão há 30 anos (Espanha 

e Itália). Devemos desenvolver de ações de marketing inovadoras, na abordagem aos 

mercados definidos como estratégicos, que incrementem o nosso reconhecimento e 

notoriedade, refletindo-se na força de vendas e valorização das marcas (sustentados por 

um estudo que se reflita ex.: na operacionalização de meios e materiais de comunicação: 

site; redes sociais; estratégias de promoção diferenciadoras nas ações de promoção; 

prospeção, participação em feiras, etc.). Numa primeira fase, deve desenvolver-se uma 

ação de prospeção em cada um destes mercados. Esta opção contempla o agendamento 

prévio de reuniões com operadores estratégicos, identificados com o apoio do AICEP, 

das Câmara de Comércio e Indústria e das embaixadas de cada país, rentabilizando o 

custo da visita e permitindo uma primeira abordagem a mercados pouco 

explorados/novos. Numa segunda fase, e tendo como objetivo consolidar os contactos 

efetuados no primeiro ano, deve-se participar nas feiras internacionais É muito 

importante a organização de missões inversas que incidam num convite aos operadores 

de mercado para uma visita à empresa em Portugal, assente num programa que permita 
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um conhecimento em primeira mão dos olivais, das nossas instalações, e seus processos, 

da região e produtos complementares do azeite. A presença no mercado internacional 

exige uma imagem forte e diferenciadora, um dos pontos fulcrais será a conceção de 

uma marca comercial, estudando as opções mais adequadas à entrada em novos 

mercados. Será também importante assegurar o seu registo internacional através da 

World Intellectual Property Organization. As novas tecnologias da informação e da 

comunicação vieram trazer mudanças significativas nos processos de comercialização, 

representando hoje a criação de vantagens competitivas para as empresas, no âmbito da 

chamada economia digital. Aproveitar todas as iniciativas de contato dos países mais 

ricos como Suíça, Luxemburgo, Bélgica, etc. 

Dr João Coelho - Na nossa opinião não existe o melhor método. Há semelhança do 

que acontece com a escolha do mercado, a escolha do método depende da estratégia que 

a empresa pretende pôr em prática. 

Dr João Martins -  

 

 Acredita que as Alianças Estratégicas podem se viáveis e positivas para 

uma empresa que pretenda atuar no mercado internacional? De que 

forma? 

Dr José Reina - Segundo Silva e Pereira (2008), a cooperação entre empresas aumenta o 

nível de conhecimento técnico e possibilita a superação dos limites organizacionais, 

trazendo maior segurança às empresas inseridas em um ambiente de constantes 

mudanças. Segurança também é importante quando se pensa em internacionalização, 

uma vez que novos mercados, em geral, possuem características diversas das existentes 

no país de origem da empresa, o que dificulta o seu acesso a esse mercado e aumenta o 

risco do negócio, conforme argumentam Freeman, Edwards e Schroder (2006) 

Vantagens: 

 Partilha de recursos, capacidades e competências; 

 melhor acesso ao mercado e ao conhecimento da procura;  

 melhor gestão e controle; 
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 partilha de despesas. 

Na minha opinião, a aliança só traz vantagens. Não nos podemos esquecer que Portugal 

representa apenas 2% da produção mundial de azeite. Quando vamos lá fora, 

apercebemo-nos do quanto somos pequenos. A nossa vizinha Espanha, sozinha, produz 

mais de 50% do azeite mundial. Como falei atrás, não podemos lutar, lá fora, em 

quantidade/preço, temos sim que nos diferenciar pela qualidade. Começámos muito 

tarde a olhar para a internacionalização do nosso setor e por isso devemos criar alianças 

com parceiros que partilhem da mesma visão que a nossa empresa. Em Portugal, no 

Alentejo, e a realidade que eu conheço contraria de alguma forma esta visão, pois cada 

empresa tem o seu projeto individual e vai lá fora sozinha. Nós também o fizemos mas 

cada vez mais sei que apenas juntos, e com uma única marca (Alentejo), teremos 

hipóteses de ter sucesso lá fora. Tenho muita esperança que as “novas” gerações que 

agora começam a ter cargos de chefia nas empresas mudem o atual paradigma e 

consigam criar Alianças estratégicas. A internacionalização para ter sucesso tem de ter 

parceiros dedicados e apaixonados “in loco”. Só com essa alianças locais, teremos 

sucesso com os nossos produtos lá fora. 

Hoje a empresa Vidcavea – Azeites da Vidigueira, Lda é uma empresa que nasceu da 

Aliança entre duas empresas, a Cooperativa agrícola de Vidigueira, C.R.L e o Grupo 

Encostas de Alqueva.  

 

Dr João Coelho - Julgamos que as alianças estratégicas não só são viáveis e positivas, 

como na grande maioria das vezes assumem uma importância extrema. 

Um dos fatores com que as empresas portuguesas mais vezes se deparam é a escala. 

Quando falamos de escala não nos referimos apenas à capacidade de produção, falamos 

também, por exemplo, na capacidade de estar presente em determinada feira 

internacional ou de organizar uma missão inversa. Individualmente é difícil para uma 

pequena empresa, individualmente, estar presente de forma captar a atenção numa feira 

internacional ou trazer a Portugal uma serie de potenciais clientes. Por isso as 

participações partilhadas em feiras têm conseguido esse objetivo, à semelhança do que 
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tem acontecido com as missões inversas organizadas pelas associações ou grupos de 

empresas. 

Doutra forma também as alianças desenvolvidas entre empresas que já têm o seu 

processo de internacionalização em alguns mercados bem cimentado com outras 

empresas que pretendem internacionalizar-se para esses mercados têm dado “frutos” 

bastante positivos. 

Resumidamente achamos que as alianças estratégicas poderão facilitar muito o processo 

de internacionalização. 

 

Dr João Martins - Sim, de forma a criar escala para poder concorrer com mercados 

produtores de azeite em grande escala, como Espanha e Itália. 

 

 


