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NOTA À SEGUNDA EDIÇÃO

O desenvolvimento da segunda edição desta obra teve como 
preocupação fundamental a melhoria da sua utilização no sentido 
de se tornar mais “amigável”, através da introdução de vários exem-
plos aplicativos e da aproximação à realidade das Finanças e Riscos 
Internacionais. Neste sentido, também foram desenvolvidos vários 
casos práticos adicionais, colocados no final de cada capítulo.

Como é possível reparar, a segunda edição cresceu em volume, 
também porque há mais assuntos abordados e determinadas maté-
rias foram mais aprofundadas. Isto levou à cisão de alguns capítulos 
para que os temas relativos ao Mercado de Derivados e ao Risco e 
Incerteza beneficiassem de um tratamento autónomo.

Os autores aproveitaram ainda para actualizar as estatísticas dis-
poníveis na primeira edição e importar várias outras que se revelam 
importantes no estudo das temáticas das Finanças Internacionais.
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INTRODUÇÃO

A existência de concorrência global e de mercados globais de 
bens, serviços e capitais é uma realidade económica fundamental 
que alterou o comportamento das empresas. Por exemplo, uma 
empresa de calçado opta por produzir gáspeas na Índia, cortan-
do na sua força de trabalho em Portugal e transferindo parte da 
produção para o exterior, num esforço para atingir a eficiência 
de custos num mercado extremamente competitivo, porque se o 
não fizer, pode ser colocada fora do mercado pela concorrência 
asiática. Cada vez mais as empresas têm uma perspetiva interna-
cional como base para sustentar a produção, a comercialização 
e as decisões financeiras e tecnológicas. A globalização assim o exige.

Este livro foi escrito numa dupla perspetiva: ênfase nos concei-
tos básicos e ênfase numa perspetiva de gestão. Como os mercados 
financeiros se tornaram mais integrados, uma sólida compreensão 
das finanças internacionais é essencial para a tomada de decisão 
empresarial. “Finanças e Gestão dos Riscos Internacionais” fornece 
aos alunos uma base para análise. 

Apesar de todas as áreas funcionais da empresa poderem beneficiar 
de uma perspetiva global, este livro concentra-se no desenvolvimento 
das políticas financeiras que são apropriadas para uma empresa num 
contexto internacional. 

O principal objetivo da gestão financeira internacional é ma-
ximizar a riqueza do acionista. Isso significa tomar decisões de 
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financiamento e de investimento que agreguem valor tanto quanto 
possível para a empresa. Significa, também, que as empresas devem 
gerir de forma eficaz os ativos sob o seu controlo. 

O tema das finanças em empresas a operar em ambiente interna-
cional coloca muitas questões que não têm correspondência a nível 
doméstico. Essas questões incluem os riscos cambiais e a inflação, as 
diferenças fiscais, os múltiplos mercados monetários e financeiros, 
muitas vezes com acesso limitado, os controlos monetários e riscos 
políticos. Quando as empresas consideram os aspetos específicos da 
gestão financeira em contexto internacional, compreensivelmente, 
destacam, a política económica e os riscos com que se deparam 
quando decidem ir para o exterior. Mas é necessária uma perspetiva 
mais ampla quando aprofundam o seu grau de internacionalização. 
A capacidade de movimentar pessoas, fluxos de capitais e tecnologia 
numa base global permite que a empresa internacional seja mais do 
que a soma das partes.

Com operações em diferentes países, as empresas internacionali-
zadas podem ter acesso aos mercados financeiros para reduzir o seu 
custo do capital, otimizar a carga fiscal e aproveitar a diversificação 
dos mercados internacionais e locais de produção para reduzir o 
risco e os custos. 

O propósito deste livro é pedagógico. A intenção é facilitar a 
aquisição de conhecimentos no campo das finanças internacionais 
e da gestão dos riscos. Os seus destinatários são os estudantes de 
finanças das escolas do ensino superior.
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ORGANIZAÇÃO DA OBRA 
Capítulo I - Introdução às Finanças Internacionais

Analisa o ambiente em que as decisões financeiras internacionais 
são tomadas. Os avanços tecnológicos, a par da crescente liberaliza-
ção e desregulamentação dos mercados, estão na base do processo de 
globalização da atividade económica e da crescente interdependência 
entre países, mercados e empresas de todo o lado. 

Embora o processo de globalização seja um fenómeno comple-
xo, que abrange múltiplas dimensões, os aspetos económicos são 
os mais visíveis e determinantes. Este capítulo aborda, sob uma 
perspetiva global, a análise das principais tendências do comércio, 
mercados, investimento e finanças internacionais. Descreve o siste-
ma monetário e financeiro internacional e mostra as suas principais 
transformações e tendências. 

Para competirem a nível global, as empresas têm necessidade de se 
adaptarem ao contexto de mudança e desenvolverem novas capaci-
dades. É neste ambiente que a internacionalização assume um papel 
fundamental na estratégia das empresas. A capacidade de sobreviver 
para além do mercado doméstico é o desafio fundamental e a resposta 
que se espera das empresas numa época de grandes incertezas. 

Capítulo II - Mercados Financeiros Internacionais

Este capítulo apresenta uma visão de conjunto sobre os principais 
mercados financeiros internacionais: mercado cambial, mercado 
monetário, mercado de obrigações, mercado de ações, mercado 
do ouro. Trata-se de mercados de grande escala, que registam uma 
evolução crescente nas transações, emissões e saldos. 

Concentra-se ainda em expor e avaliar as opções de financiamento 
de médio e longo prazo que as empresas enfrentam num contexto 



finanças e gestão de riscos internacionais

12

internacional. O capítulo descreve as alternativas a médio e longo 
prazo em termos de financiamento da dívida disponíveis para as 
empresas nos mercados internacionais. 

Por último, são descritos os principais centros financeiros inter-
nacionais e feita uma referência aos grandes bancos internacionais. 

Capítulo III - Financiamento do Comércio Internacional

O financiamento do comércio internacional é abordado neste ca-
pítulo. Pretende-se dar uma perspetiva dos instrumentos financeiros 
que tradicionalmente acompanham as operações de comércio inter-
nacional. O comércio internacional, para além dos riscos envolvidos, 
pressupõe escolhas dos meios de liquidação das operações. O capítulo 
faz referência às suas diferentes formas. São também descritas as 
caraterísticas fundamentais de cada instrumento de financiamento, 
os agentes intervenientes e a sua utilidade. As técnicas alternativas 
disponíveis de financiamento de curto prazo são apresentadas e 
avaliadas numa dupla ótica: risco-custo. 

Capítulo IV - O mercado de câmbios

Este Capítulo descreve o mercado cambial e como ele funciona. 

Aborda as caraterísticas do mercado cambial, agentes, ativos 
transacionados e o seu modo de funcionamento. A taxa de câmbio, 
sendo a variável que reflete a atividade do mercado cambial, é tam-
bém estudada tal como os comportamentos de base nesse mercado. 
Analisa os câmbios nos mercados à vista e a prazo utilizados pelas 
empresas para gerir a sua moeda e a taxa de juro. 

Quais os determinantes das taxas de câmbio? Que alterações nas 
taxas de câmbio podem ser previstas? Estas questões fundamentais 
são abordadas neste capítulo que introduz o equilíbrio chave nas 
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relações entre taxa de inflação, taxa de juro e taxa de câmbio, que 
formam a base para muitas análises. Analisa ainda a balança de pa-
gamentos e as ligações entre as economias, fazendo referência aos 
métodos de previsão das taxas de câmbio (na prática uma mistura 
de análise técnica e fundamental). Termina com a apresentação de 
exemplos ilustrativos.  

Capítulo V - Riscos Financeiros

Os mercados de derivados são uma realidade fundamental a en-
quadrar nos sistemas financeiros modernos. Pretende-se com este 
capítulo proporcionar uma primeira abordagem (a aprofundar nos 
capítulos seguintes) a estes mercados respondendo a questões como: 
O que são derivados? Para que servem? Quem os utiliza e como se 
realizam as transações? 

Os derivados são instrumentos financeiros muito importantes na 
gestão do risco já que permitem separar os riscos e controlá-los de 
forma mais precisa. O objetivo do capítulo é sistematizar os concei-
tos neste domínio cobrindo em particular os instrumentos e ativos 
subjacentes com utilidade para a gestão dos riscos internacionais. 

São abordados os aspetos relacionados com o funcionamento 
destes mercados, a sua segmentação formal e funcional, negociabili-
dade, padronização, vantagens e desvantagens, formas de liquidação, 
perfis de ganhos e perdas. 

Comparam-se, observando semelhanças e diferenças, e discute-se 
os contratos a prazo (forwards), futuros, opções e swaps. O capítulo 
termina com uma referência aos derivados de crédito.
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Capítulo VI - Gestão do risco de câmbio a partir dos 
mercados de derivados

Este capítulo faz uma introdução aos vários riscos que envolvem 
os negócios e investimentos internacionais. Todas as empresas se 
deparam com uma multiplicidade de riscos na condução dos seus 
negócios. O capítulo debruça-se sobre esta temática procurando dar 
uma visão teórica e técnica sobre o(s) conceito(s) de risco(s), des-
crevendo o processo de gestão do risco, identificando os principais 
tipos de riscos e as suas caraterísticas fundamentais. Embora não 
exista uma taxonomia única do risco, são sistematizados e analisados 
diferentes riscos nas suas várias formas e medidas. 

São apresentados alguns exemplos numéricos que ilustram como 
quantificar os riscos, sendo dada particular ênfase à metodologia 
Value-at-Risk (VaR).

Por fim, são apresentados diversos casos práticos. 

Capítulo VII - Investimento Internacional

Este capítulo considera em primeiro lugar a questão do risco cam-
bial, que é a presença de risco que decorre da incerteza em relação 
à taxa de câmbio futura.  

O capítulo debruça-se sobre a gestão do risco cambial, uma área 
tradicional de preocupação das empresas com negócios internacio-
nais. Analisa o impacto provável das variações cambiais sobre a 
exposição da empresa e sublinha a possibilidade da sua minimização 
por negociação de instrumentos do mercado ou pela faturação em 
moeda nacional. Disseca os custos e benefícios das diferentes alter-
nativas técnico-financeiras para proteção contra os riscos cambiais 
incluindo a perspetiva dos mercados derivados. 

O capítulo inicia-se com uma aplicação das técnicas VaR para 
medição do risco de câmbio. Segue-se a referência ao uso de técnicas 
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operacionais para redução da exposição cambial e ao recurso a con-
tratos financeiros. 

São depois introduzidos os contratos swaps de divisas como veí-
culo para cobertura de risco de taxa de câmbio. O capítulo aborda 
também os contratos de futuros e opções sobre divisas como ferra-
mentas alternativas para cobertura da exposição cambial. Descreve 
os mecanismos e equaciona as vantagens e limitações de cada instru-
mento numa perspetiva da gestão do risco cambial. 

Termina com a análise de casos. 

Capítulo VIII - Instrumentos de Financiamento e Apoio 
à Internacionalização

Os negócios internacionais envolvem outros riscos tais como o 
risco dos preços de commodities ou o risco das taxas de juro. É possível 
gerir ativos e passivos de uma empresa sujeitos a estas variações. 

A crescente volatilidade das taxas de juro combinada com o re-
curso à dívida e o uso de taxas variáveis por parte das empresas, tem 
justificado a necessidade duma gestão ativa destes riscos. Este capítulo 
introduz os futuros e opções sobre o preço das matérias-primas e as 
taxas de juro. Estes instrumentos são úteis para especular, mas tam-
bém para efetuar a cobertura de movimentos dos preços dos ativos. 
Mostra como utilizar esses instrumentos para fins de cobertura.

O capítulo começa com algumas definições úteis que permitem 
distinguir a gestão do risco do preço das matérias-primas com recurso 
a contratos de futuros, opções ou swaps. A secção seguinte ilustra a 
utilidade de swaps de taxas de juros fornecendo uma apresentação 
exemplificativa. A discussão detalha como os swaps poderão ser 
utilizados e os riscos associados.

É apresentada uma visão geral sobre a gestão do risco das taxas 
de juro tal como hoje é praticada. Muitos dos processos observados 
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na gestão do risco de câmbio são replicados na gestão do risco da 
taxa de juro: métodos convencionais combinados com novos méto-
dos baseados nos derivados. As técnicas e instrumentos principais 
utilizados na gestão das taxas de juro incluem os contratos a prazo 
(FRA), swaps e futuros sobre taxas de juro. Os mercados de swaps 
sobre taxas de juro permitem que empresas que têm acesso limitado 
a estruturas de taxas de juro específicas obtenham custos relativa-
mente menores. Instrumentos e técnicas, baseados nas opções, são 
igualmente utilizados na gestão do risco da taxa de juro. As opções 
sobre taxas de juro negociadas em mercados OTC são fundamen-
talmente caps, floors e collars. 

A análise de casos complementa o texto do capítulo.

Capítulo IX - Investimento Internacional

Analisa o processo de decisão de investimento estrangeiro. O 
capítulo começa por discutir a teoria e estratégia de investimento 
direto no/do exterior, incluindo uma análise das motivações para 
ir para o estrangeiro e os fatores que contribuem para o sucesso do 
negócio no exterior. Apresenta as técnicas de avaliação de investi-
mentos externos, enfatizando o ajustamento do fluxo de caixa para 
os vários riscos políticos e económicos encontrados no exterior. 
Também aborda como as empresas podem gerir os riscos de forma 
adequada na estruturação do investimento inicial e fazer modifica-
ções ajustadas a decisões operacionais posteriores. 

Pretende-se dar uma perspetiva geral dos vários aspetos, intrín-
secos e extrínsecos, relativos ao investimento internacional, focali-
zando-se em particular no caso português. No âmbito da avaliação 
de projetos internacionais, foram abordadas ainda questões relativas 
aos temas seguintes: custo do capital que as empresas internacionais 
devem usar na avaliação de investimentos no estrangeiro, análise do 
risco-país, rating e credit default swaps (CDS). 
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Vários fatores específicos em contexto internacional devem ser 
considerados na sua influência sobre o investimento das empresas 
no exterior: propriedade, mercados financeiros e de capitais, con-
solidação das demonstrações financeiras numa única moeda, risco 
de câmbio, valor da empresa. Avaliar o montante investido num 
projeto no exterior, os cash-flows associados e os riscos é uma tarefa 
complexa. 

O capítulo termina com análise de casos.

Capítulo X - Instrumentos de Financiamento e Apoio à 
Internacionalização

O capítulo apresenta uma panorâmica geral dos instrumentos 
existentes de financiamento e apoio à internacionalização.  

A necessidade de dinamizar as exportações e diversificar os 
mercados, é hoje um objetivo prioritário das autoridades públicas 
que procuram promover políticas e criar instrumentos de apoio à 
internacionalização das empresas portuguesas. Este capítulo pro-
cura fazer uma síntese dessas medidas e instrumentos de apoio à 
internacionalização das empresas nacionais existentes no âmbito 
dos programas públicos em vigor.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS 

INTERNACIONAIS

1.0 INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos a par da crescente liberalização e desregu-

lamentação dos mercados, estão na base do processo de globalização 
da atividade económica e da crescente interdependência entre países, 
mercados e empresas de todo o mundo. Para competirem a nível 
global, as empresas têm necessidade de se adaptarem ao contexto de 
mudança e desenvolverem novas capacidades. É neste ambiente que 
a internacionalização assume um papel fundamental na estratégia 
das empresas. A capacidade de sobreviver para além do mercado 
doméstico, é o desafio fundamental e a resposta que se espera das 
empresas nesta época de grandes incertezas.

O presente capítulo debruça-se sobre esta temática, procurando 
apresentar uma visão de conjunto que permita a compreensão do 
fenómeno e das respostas que as Finanças Internacionais procuram 
dar para a gestão dos riscos e os objetivos empresariais num ambiente 
internacional.
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1.1 VISÃO GERAL DAS FINANÇAS 
INTERNACIONAIS
No contexto da globalização da economia mundial, o domínio, a 

compreensão e a perceção das finanças internacionais e dos ambien-
tes subjacentes afigura-se como um fator crítico de sucesso, para a 
empresa que pretenda internacionaliza-se. 

Tendo em conta esta circunstância, pode-se então observar a 
existência de empresas de âmbito doméstico ou de âmbito multina-
cional. No primeiro conjunto temos aquelas empresas que atuam 
no mercado geográfico correspondente à sua sede. No segundo 
conjunto temos aquelas empresas que atuam em mais que um mer-
cado geográfico.

De uma forma geral, hoje em dia as empresas têm, frequentemente 
atividades internacionais significativas, tais como a importação e 
exportação de bens e serviços, facto este que não se limita somente 
às empresas multinacionais. Muitas empresas procuram expandir-se 
para fora do seu país na procura de novos mercados onde possam 
crescer, ganhar escala e escoar a sua produção. Face a este fenómeno 
os mercados são hoje mais interdependentes e as finanças internacio-
nais passaram a ser um elemento importante na gestão das empresas 
que se decidiram pela internacionalização, pois estas empresas pos-
suem ativos ou operações internacionais em mercados externos e 
obtêm parte dos proveitos e dos resultados nesses mercados.

Em ambiente internacional, as empresas defrontam-se com uma 
variedade de legislação e de restrições nos diferentes países. Estas 
dificuldades, decorrentes das complexidades legais e económicas 
de cada país, são diferentes do simples contexto doméstico em que 
operam.

A gestão financeira internacional pressupõe a compreensão do 
conjunto dos riscos financeiros internacionais. Estes riscos, que ire-
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mos analisar detalhadamente nesta obra, podem ser de vários níveis 
de complexidade e referirem-se a vários fatores. Nesta perspetiva, 
os objetivos da gestão mantêm-se, ou seja:

– Maximização da Riqueza do Acionista (perspetiva anglo saxó-
nica): a empresa deve tentar maximizar o retorno/rendibilida-
de acionista, medido pelos ganhos de capital e dividendos, para 
um dado nível de risco ou minimizar o risco dos acionistas 
para uma dada taxa de rendibilidade.

– Maximização da Riqueza da Própria Empresa (perspetiva 
japonesa/europeia): o objetivo é maximizar os resultados a 
longo prazo, mas retendo o suficiente para aumentar a rique-
za da empresa em benefício de todos os grupos de interesse 
(trabalhadores, credores, Estado, gestores, fornecedores,…) e 
não apenas dos acionistas.

Um exemplo de internacionalização é o das empresas multina-
cionais. Como conceito de empresa multinacional pode-se adotar 
uma definição histórica e formal do tipo perfilhado pelas Nações 
Unidas (UN, Multinational Corporations in World Development. 
Nova Iorque, Praeger Publishers, 1974. p. 3.). Segundo esse conceito, 
multinacionais seriam “todas as empresas que controlam ativos — 
fábricas, minas, escritórios de venda etc. — em dois ou mais países”. 
Esta definição tem a vantagem de ser neutra e geral.

Pode-se então ser mais concreto e apresentar a seguinte defini-
ção: multinacionais, também conhecidas como transnacionais, são 
empresas que possuem uma atividade principal num país e possuem 
filiais em diversos países. Geralmente são grandes empresas que ins-
talam filiais em outros países em busca de mercado consumidor ou 
a procura de energia, matériaprima e mão-de-obra baratas. Para que 
exista uma multinacional é necessário que as condições num mercado 
externo criem uma motivação que possa ser explorada com base em 
competências específicas da empresa, e que esta tenha uma capacida-
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de organizacional de gerir melhor os seus ativos diretamente do que 
através de relações contratuais. Neste sentido pode-se afirmar que 
estas empresas tentam retirar vantagem das imperfeições dos merca-
dos nacionais nos produtos, fatores de produção e ativos financeiros.

Como principais vantagens, as multinacionais têm economias de 
escala (a produção em larga escala permite reduzir os custos marginais 
de produção adicionais de produção), expertise tecnológico (efeito 
curva de experiência), capacidade financeira (devido à sua dimensão), 
diferenciação de produto face aos concorrentes locais, sobretudo em 
mercados caraterizados pela concorrência oligopolista internacional.

Os motivos estratégicos que levam à decisão de investir no 
exterior podem ser: aumentar e diversificar as vendas (mercados/
procura), adquirirem e diversificarem as fontes de fornecimento 
de recursos (matérias-primas, eficiência de produção - mão de obra 
intensiva-, …), e acesso a know-how. Paralelamente pode sempre 
assistir-se a investimentos defensivos através da internacionalização 
que visam, por exemplo, o crescimento para sobreviver (saturação 
do mercado doméstico), seguir o cliente (empresas de serviços) e 
procura de menores custo da mão-de-obra.

A função financeira numa empresa que atua num ambiente in-
ternacional, tem como principais atribuições, o seguinte:

– Avaliação económico-financeira das estratégias de negócio 

– Análise de projetos de Investimento/Desinvestimento

– Definição dos níveis de riscos assumidos

– Gestão dos referidos riscos e eventual cobertura

– Integração dos Sistemas de Informação

– Qualidade da Informação Económico-Financeira (manter vi-
sibilidade e controlo sobre as operações e gerir a comunicação 
com os stakeholders).
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Como principais desafios para as empresas que operam em termos 
internacionais, temos os seguintes:

– Evitar a armadilha do curto prazo: a estratégia da empresa 
pode entender-se como uma carteira de projetos com dife-
rentes horizontes temporais: nuns prevalecem os resultados a 
curto prazo e outros devem ser analisados como criadores de 
oportunidades futuras. A carteira deve produzir um conjunto 
equilibrado em termos de viabilidade económica (curto-prazo) 
e rentabilidade económica (longo prazo) ajustada pelo risco.

– Avaliar o valor dos intangíveis: as empresas são cada vez 
mais intensivas em capital intangível (inovação, reputação, 
marca,…) e menos em capital tangível.

– Entender os modelos de avaliação para compreender o com-
portamento dos mercados: credibilidade dos planos futuros da 
empresa (expectativas), fluxos de caixa a médio e longo prazo, 
métricas de valor económico.

1.2 A GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
DOS MERCADOS
1.2.1 Abertura ao Comércio Internacional

O comércio internacional, que tem sido a ligação tradicional 
entre nações e economias, tem-se expandido de forma contínua. 
Nas últimas décadas aumentou significativamente mais que o PIB 
mundial. Para alguns países, adeptos do comércio livre e aberto, 
esses indicadores são ainda mais acentuados.

Um dos argumentos para o desenvolvimento do comércio inter-
nacional baseia-se na teoria das vantagens comparativas exposta por 
Ricardo (1817). Esta indica que o bem-estar económico sai reforçado 
se os países produzirem os bens para as quais têm vantagens com-
parativas e depois trocarem os bens entre si.
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Desenvolvimentos posteriores do modelo ricardiano, tais como 
o modelo de Hecksher-Ohlin-Samuelson e o modelo padrão de Co-
mércio Internacional vêm explicar melhor a necessidade da abertura 
ao Comércio Internacional, permitindo melhor conhecer os ganhos 
deste fenómeno.

Como consequência, atualmente, o comércio internacional é 
mais liberalizado, tanto no global como regional. A nível global, a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) tem um papel funda-
mental na promoção do livre comércio. A nível regional, a União 
Europeia e a NAFTA (Associação de Comércio Livre da América 
do Norte) têm um papel fundamental na eliminação das barreiras 
comerciais dentro das regiões económicas. Além disso, a adesão da 
China à OMC, e o seu impressionante crescimento económico, legi-
timou ainda mais a ideia do comércio livre. A importância da China 
está a alterar profundamente o padrão de produção internacional, 
o comércio e o investimento.

Além do comércio internacional, o investimento direto estran-
geiro por parte das multinacionais é outra das principais forças de 
globalização da economia mundial. Desde a década de 90 do século 
passado, que o investimento direto por parte das multinacionais 
cresceu à taxa anuais superiores a 10%. As empresas multinacionais 
ao incorporar operações de produção e vendas em vários países estão 
a reformular a estrutura da economia mundial.

1.2.2 A Globalização

O termo globalização designa o fenómeno de abertura das eco-
nomias e das respetivas fronteiras em resultado do acentuado cresci-
mento das trocas internacionais de mercadorias, da intensificação dos 
movimentos de capitais, da circulação de pessoas, do conhecimento 
e da informação, proporcionados quer pelo desenvolvimento dos 
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transportes e das comunicações, quer pela crescente abertura das 
fronteiras ao comércio internacional.

O fenómeno da globalização ultrapassa a simples internacionali-
zação das atividades dos países e empresas, pois implica o estabeleci-
mento de um grau de interdependência e integração entre mercados, 
países, setores e empresas.

A globalização é o resultado de um conjunto de fatores históricos 
e atuais que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de 
relações de interdependência entre os países. É um processo dinâmico 
que não está terminado. Os fatores que condicionam o processo de 
globalização são de vária ordem, podendo, entre outros, referir-se 
os seguintes:

– FATORES POLÍTICOS e ECONÓMICOS como a redu-
ção das barreiras ao comércio (através da OMC, da União 
Europeia,…), a liberalização dos movimentos de capitais (via 
desmantelamento das barreiras ao investimento, desregula-
mentação dos mercados) e a integração dos mercados a nível 
económico.

– PROGRESSO TECNOLÓGICO ocorrido nas áreas dos 
transportes (contentorização, intermodalidade,…), tecnologia 
da informação (internet, satélites,…) e comunicação – redução 
do tempo e custo.

– FATORES COMPETITIVOS através da existência de em-
presas multinacionais, produtos globais e clientes globais.

FATORES SOCIAIS associados à convergência a nível cultural e 
social (viagens, televisão, cinema, emergência do consumidor global 
e do desenvolvimento de produtos globais), emergência da classe 
média em países emergentes (China, Índia,Brasil...) e envelhecimento 
da população nos países desenvolvidos.
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