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PREFÁCIO

O livro trata de um tema – estratégia, competitividade e inter-
nacionalização – que é atualmente inevitável em Portugal, face à 
evolução da nossa economia nas últimas décadas e às mudanças 
que se prefiguram num contexto cada vez mais globalizado. As 
dificuldades com que o País, as suas empresas e outros agentes eco-
nómicos se deparam exigem mudanças “drásticas” na atuação das 
nossas empresas, precisamente nas áreas abordadas nesta obra, i.e., 
na competitividade, na internacionalização e nas estratégias para 
alcançar um e outro objetivo.

Existe um consenso sobre a necessidade e a urgência de as em-
presas portuguesas se desenvolverem pela via da competitividade e 
internacionalização, dimensões essenciais para garantirem a susten-
tabilidade da economia portuguesa. O “vendaval” da globalização 
obriga, em particular, numa pequena economia como a portuguesa, 
ao desenvolvimento da sua capacidade exportadora e à internacio-
nalização das suas empresas, o que atualmente só é possível se estas 
forem competitivas. Os fatores de competitividade, as estratégias 
para os alcançar, bem como a internacionalização são, todos eles, 
temas relacionados. Os autores abordam-nos de forma estruturada 
e organizada, discutindo as premissas, teorias e modelos essenciais 
nas relações entre eles.
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Os autores apresentam as teorias de origem e a literatura mais re-
levante em cada um dos temas, para depois as aplicarem num estudo 
de uma empresa portuguesa – a EFACEC. É com prazer que vejo 
abordar em livro um caso português, pois compete-nos a nós discutir 
e propor soluções para os problemas com que nos defrontamos. É 
sempre preferível que a aprendizagem dos nossos estudantes seja 
efetuada com casos práticos próximos e é bom que essa análise seja 
exposta. O livro mostra assim os resultados de uma investigação, 
o que é sempre benéfico ao tornar-se público e aberto ao debate, 
em vez de ficar fechado numa biblioteca académica, podendo mais 
facilmente ser um instrumento de trabalho e de reflexão para se 
encontrarem mais e novos recursos que permitam desenvolver as 
competências para o fazermos.

Nesse sentido, para além dos autores, felicito a Editora Vida Eco-
nómica por ter decidido publicar esta obra. Com esta publicação, a 
editora permite que temas de crucial importância para a economia 
e empresas portuguesas ganhem maior visibilidade e reflexão crítica 
entre todos nós, na medida em que, sendo lidos, serão depois re-
pensados pelos leitores, servirão de base a outras e novas reflexões 
e discussões, suscitarão confrontos de ideias e, por isso, servirão de 
exemplo a outros docentes e outros estudantes. Desejo que todos 
continuem a fazer um bom trabalho para toda a nossa comunidade.

João F. Proença
Professor da Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto

7 de junho de 2015
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INTRODUÇÃO

O fenómeno da globalização é uma realidade incontornável que 
veio transformar o mundo num “metaespaço, interligando os subespa-
ços mundiais, correspondendo a uma organização cibernética das reações 
económicas internacionais, encerrando um conteúdo de real mudança” 
(Magriço, 2005, p. 2). Deste processo resultou uma maior integração 
entre indivíduos e países, afetando os fluxos de mercadorias, capital, 
serviços e pessoas devido à diminuição de barreiras restritivas de 
livre comércio e viagens (Peng, 2006).

À escala global os mercados parecem ter-se alargado, as fronteiras 
diluíram-se e as distâncias tornaram-se diminutas. O mundo tende 
a tornar-se cada vez mais homogéneo, emergindo uma nova reali-
dade comercial em mercados globais, com produtos padronizados 
e consumidores em larga escala.

Neste contexto, a competição global dita o fim da territorialidade 
doméstica, não importando quão diminuto seja o território. Apesar 
de gerar problemas que afetam as economias, esta realidade propicia 
oportunidades e soluções. Magriço (2005) defende que, à luz dos 
conceitos tradicionais, muitos processos perdem clareza, havendo 
necessidade de repensá-los. Muitas teorias económicas internacionais 
veem-se ultrapassadas perante as novas realidades que representam 
importantes desafios a todos os agentes económicos, em particular 
às empresas que são impelidas a competir num mercado global.
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Em cenários pautados pela turbulência e incerteza, em que o 
consumidor é cada vez mais informado e sofisticado, em que as 
mudanças ocorrem a grande velocidade, as empresas necessitam 
de ser suficientemente flexíveis para satisfazer as necessidades dos 
clientes. A inovação constante e a capacidade de aprendizagem por 
parte destas representa um papel crucial para garantir desempenhos 
que garantam competitividade sustentada.

Oliveira (2004) aponta a competitividade e a estratégia organi-
zacional como essenciais na obtenção de sucesso, emergindo assim 
a internacionalização como estratégia lógica para promover tal 
competitividade.

O corpo da presente obra encontra-se estruturado em quatro 
capítulos. No primeiro, apresentamos a evolução do conceito de 
estratégia empresarial. Nos segundo e terceiro capítulos explanamos 
os conceitos, teorias e modelos relativos, respetivamente, à vantagem 
competitiva e à internacionalização. No quarto capítulo analisamos 
o estudo de caso do grupo EFACEC. Por último, apresentamos as 
conclusões.
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CAPÍTULO 1
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

A estratégia empresarial, tal como atualmente a conhecemos, teve 
a sua génese em conceitos e práticas utilizados na estratégia militar. 
Em termos etimológicos, a palavra estratégia tem origem grega em 
strategus (stratos – exército e ag – liderar), referindo-se ao trabalho 
do general do exército. Em termos militares, pode dizer-se que a 
estratégia é definida como a ordenação das tropas tendo em vista a 
vitória sobre o inimigo (Freire, 2007). António (2012) advoga que 
o desafio e, simultaneamente, o valor acrescentado pelo general, em 
relação ao comandante de campo, são a visão sobre o todo.

Os ensinamentos do chinês Sun Tzu, em 400-320 a.C., expres-
sos na A Arte da Guerra, o mais antigo tratado militar conhecido, 
foram assim transpostos para a estratégia empresarial. Este general 
sustenta que “não se deve entrar em guerra se não se tiver a certeza da 
vantagem, não se deve usar tropas se não se tiver a certeza da vitória e 
não se deve lutar se não se estiver em perigo (…) dominar o inimigo sem 
luta direta, capturar as suas cidades sem assaltos violentos e conquistar 
o seu território sem operações prolongadas” (Freire, 2007, pp. 24-29). 
Sun Tzu defendia que na guerra deveria evitar-se o derramamento 
de sangue; analogamente, os gestores da atualidade devem evitar a 
utilização desnecessária de recursos. Segundo este mestre, a formu-
lação de uma estratégia deve obedecer a quatro normas: 1) a seleção 
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do local de batalha; 2) a concentração das forças; 3) o ataque; e 4) o 
princípio das forças diretas e indiretas. Transpondo as normas da 
estratégia militar para a estratégia empresarial, os gestores deverão 
respeitar os seguintes princípios: a) selecionar os mercados onde 
irão atuar em função das suas vantagens diferenciadoras; b) gerir os 
recursos da empresa, devendo concentrar-se as forças apropriadas 
nas áreas de maior debilidade do inimigo; c) maximizar os ganhos, 
minimizando as perdas; e d) moldar continuamente os diversos tipos 
de recursos usando de flexibilidade (Freire, 2007).

Um outro princípio a ser explorado é o defendido pelo Professor 
Gause, da Universidade de Moscovo, em 1934, sustentando que não 
podem coexistir concorrentes que consigam o seu sustento de ma-
neira idêntica, pelo que cada um deles necessita de se diferenciar o 
suficiente, visando conseguir uma vantagem exclusiva. A existência 
de uma variedade de competidores implica que as vantagens de cada 
um, relativamente aos demais, sejam reciprocamente singulares. 
Quanto mais rico for o ambiente, maior será o volume de compe-
tidores, bem como mais cerrada a competição (Henderson, 1989).

No plano empresarial, também se aplicam princípios semelhantes 
aos anteriormente apresentados, utilizando-se frequentemente ex-
pressões como estratégia, competição, competidores, planeamento 
estratégico, vantagem competitiva, estratégia defensiva e ofensiva, etc.

Como tema de estudo, a estratégica começou a dar os primeiros 
passos nos anos 60 do século passado, quando a perspetiva contin-
gencial progressivamente substituiu o paradigma universalista. A 
definição de estratégia e o seu uso corrente tiveram origem na mesma 
década, a partir de estudos de diversos autores, tais como Keneth 
Andrews, Christensen, Igor Ansoff e Alfred Chandler e, posterior-
mente, Michael Porter, Henry Mintzberg, Kenichi Ohmae, Peter 
Drucker, Gary Hamel, Prahalad, Philip Kotler, Sumatra Ghoshal, 
Christopher Barlett, entre outros. Algumas consultoras americanas, 
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como a Boston Consulting Group (BCG), a General Electric (GE), 
a McKinsey e a Artur D. Little (ADL), também desempenharam 
um papel de destaque nesta área.

No que respeita ao conceito de estratégia, na referida década, 
este baseava-se principalmente na definição de objetivos de longo 
prazo e na determinação de medidas e deteção de recursos necessá-
rios à sua implementação. A formulação da estratégia praticamente 
confundia-se com planeamento estratégico (Teixeira & Diz, 2005). 
O planeamento estratégico evoluiu como resposta aos desafios 
resultantes dos sintomas perturbadores que não podiam ser resol-
vidos prontamente pelas técnicas então existentes. O objetivo das 
diversas metodologias de planeamento estratégico era orientar o(s) 
processo(s) de desenvolvimento e implementação  da estratégia de 
sucesso nas empresas. Apesar de terem diversas semelhanças, cada 
metodologia possuía um foco próprio, de acordo com as necessida-
des da organização, do ambiente ou até mesmo da experiência dos 
gestores. Fatores como a dimensão da organização, a filosofia e a 
cultura, a estrutura, o estilo de gestão e a diversidade de operações, 
entre outros, influenciariam a escolha da estratégia (Pozzobon, 2006).

Tendo em consideração o trabalho de Alfred Chandler, em 1962, 
Tavares (2004, p. 91) refere que “estratégia pode ser definida como a 
determinação de metas e objetivos básicos de longo prazo de uma em-
presa e a adoção de recursos de ação e afetação dos recursos necessários 
para conseguir esses objetivos”. Na mesma obra, esta autora, citando 
Andrews (1965), argumenta que a estratégia seria o padrão de obje-
tivos, propósitos ou metas e políticas e planos fundamentais parar 
alcançar essas metas, formuladas de tal forma que permitissem definir 
o negócio em que a empresa estaria e que tipo de empresa seria ou 
poderia vir a ser.

A explicação de estratégia empresarial como a direção e o escopo 
da organização a longo prazo ocorre preferencialmente quando os 
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recursos, as mudanças ambientais, os mercados e clientes coincidem, 
indo ao encontro das expetativas dos atores (Johnson & Scholes, 
1993).

De acordo com Montegomery & Porter (1998), a estratégia é 
vista como uma ideia unificadora que aliava as áreas funcionais da 
organização e ligava as suas atividades com o ambiente externo. A 
formulação de uma estratégia englobava os pontos fortes e fracos 
da empresa, bem como as oportunidades e ameaças expostas pelo 
ambiente.

Alguns autores, citando Ansoff (e.g. Oliveira, 2004; Tavares, 
2004; Teixeira & Diz, 2005), referem-se à estratégia como um fio 
orientador entre passado e presente, nas decisões relativas a várias 
questões como: gama de produto-mercado, vetor de crescimento, 
direção (em que gama se modifica), vantagem competitiva, sinergia 
gerada internamente por uma combinação de capacidades ou com-
petências e a decisão de fazer ou comprar. Na sua obra “Corporate 
Strategy”, Ansoff (1968, citado por Tavares, 2004) acrescenta, ainda, 
que a estratégia é a procura deliberada de um plano de ação que per-
mita desenvolver e ajustar a vantagem competitiva. De uma forma 
simplificada, a questão estratégica pode entender-se como um duelo 
contínuo para destacar uma organização das suas concorrentes.

Na perspetiva de Drucker (1994), estratégia seria a forma como 
a empresa responde a questões como: – O que é a empresa? – Qual 
a sua missão? – Qual deveria ser a sua missão? – Quais deveriam ser 
os objetivos relativamente ao mercado, aos recursos, à criatividade, 
ao lucro, à responsabilidade social e à formação de pessoas?

A necessidade de adoção de uma visão estratégica, tal como um 
farol que serve de orientação aos decisores da organização, guiando-a 
para o seu objetivo, foi ressalvada por Hammel & Prahald (1998). 
Tal como as miragens no deserto, ao atingir o objetivo, o farol pode 
mudar de posição.
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Por sua vez, Ohmae (1998), referindo-se às opções estratégicas 
da Yamaha e da Kao, identifica a estratégia como não sendo sim-
plesmente derrotar os concorrentes, mas sim diligenciar no sentido 
de entender as necessidades dos clientes, repensando os produtos 
em função das mesmas, não se limitando a uma versão melhorada 
daquela que é oferecida pelos seus rivais.

A criação de uma posição exclusiva e valiosa envolvendo um 
conjunto diferenciado de atividades compatíveis da empresa foi a 
definição de estratégia empresarial eleita por Porter (1999, 2005). 
Para este autor, não existiria apenas uma única posição ideal, senão 
não haveria necessidade de estratégia. A sua essência residiria assim 
em escolher desempenhar atividades de forma distinta dos seus rivais, 
acrescentando que enfrentar a competição consistiria na essência da 
formulação estratégica.

A temática da estratégia competitiva, à semelhança de outros 
autores, foi abordada por Kotler (2000) como se de uma batalha 
se tratasse, onde as empresas selecionam de forma cuidada o tipo 
de golpe e intensidade a aplicar aos concorrentes. Ele tipificou as 
estratégias de duas maneiras formas: ataque e defesa. Tal qual de 
estratégia militar se tratasse, o ataque seria utilizado para aumentar 
a participação no mercado através de ataque direto, de flanco e de 
cerco, etc., enquanto em defesa a empresa poderia contra-atacar, 
defender-se de flanco, de mobilidade, etc.

Ohmae (1982, citado por Teixeira & Diz, 2005, p. 40) apresenta 
como definição “a forma como a empresa consegue diferenciar-se positi-
vamente dos seus concorrentes usando os seus pontos fortes para melhor 
satisfazer as necessidades dos clientes”, evidenciando este autor o papel 
do cliente, ou, melhor dizendo, o valor a acrescentar ao cliente, 
através do seu modelo dos 3 C: cliente, concorrência e empresa 
(company), propondo quatro formas de alcançar a superioridade 
estratégica face aos concorrentes:
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1. Identificar os fatores críticos de sucesso, concentrando neles 
os recursos para depois se diferenciar;

2. Explorar as fraquezas dos adversários, realçando a sua supe-
rioridade face aos rivais;

3. Desenvolver iniciativas agressivas, pondo em causa os pressu-
postos aceites;

4. Inovar, com graus de liberdade estratégicos, procurando novos 
produtos e mercados em áreas não exploradas pelos rivais.

Note-se que, na perspetiva da competitividade, segundo Porter 
(1989, p. 34), deve entender-se “valor” como “montante que os com-
pradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes oferece. 
O valor é medido pela receita total, reflexo do preço que o produto de 
uma empresa impõe e as unidades que ela pode vender. 

Norman & Ramírez (2005) enunciam que estratégia consiste na 
arte de criar valor, assumindo a forma como uma empresa define o 
seu negócio e unifica conhecimento e relacionamentos, ou seja, as 
competências e os clientes de uma organização, considerando estes 
os dois únicos recursos realmente importantes na economia atual.

Por sua vez, Mintzberg (2006, citado por Zaninelli, 2007) apresen-
ta cinco definições para estratégia empresarial (cinco P em inglês): a) 
Plano; b) Ploy (estratagema); c) Padrão; d) Posição; e e) Perspetiva. 
A visão da estratégia como um “plano” sugeria a ideia de um curso 
de ação conscientemente intencionada, um guia de orientação de-
finido antecipadamente de forma consciente e propositada. Como 
“estratagema” (Ploy), a estratégia traduziria a intenção de afastar 
um concorrente. A ideia de “padrão” denotava um modelo de 
comportamento na sequência de um conjunto de ações recorrentes. 
A “posição” pretenderia situar a organização dentro do seu meio 
ambiente, o seu domínio no que respeita ao mercado e produto. 
Quanto à “perpectiva”, o autor referia-se ao coletivo; comportamento 
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ou pensamento comum aos membros da organização. Mintzberg 
defende ainda que nenhuma das definições se sobrepunha ou se 
complementa, considerando o conceito de estratégia como “um pa-
drão existente numa corrente de decisões”. Distinguiu, pois, estratégia 
intencionada ou deliberada de realizada ou emergente, concluindo 
que ambas praticamente não se encontrariam ou seriam raras. Para 
Mintzberg (1994), o planeamento estratégico foi encarado como um 
obstáculo à mudança estratégica nas organizações e que este visava 
a análise, enquanto a estratégia visava a síntese e, por conseguinte, 
dificilmente uma estratégia poderia ser gerada a partir do planeamen-
to estratégico. No entanto, o planeamento estratégico poderia ser 
utilizado para pôr em prática uma estratégia previamente definida.

Hitt, Ireland & Hoskisson (2008) referem-se à estratégia ao 
nível dos negócios como um conjunto integrado e coordenado de 
compromissos e ações que as empresas utilizariam para obter van-
tagem competitiva, explorando assim as competências essenciais 
em mercados de produtos específicos. Por sua vez, Freire (2008, p. 
18) descreve estratégia como “a formulação de um plano que reúne, 
de forma integrada os objetivos, políticas e ações da organização com 
vista a alcançar o sucesso”.

A noção de adaptação estava diretamente associada à estratégia. 
Externamente, traduzia-se na escolha do posicionamento dentro 
da indústria. Internamente, deveria existir coerência na adaptação 
das atividades internas da firma; a sua configuração deveria permi-
tir que as distintas atividades se complementassem e suportassem 
mutuamente, a fim de adaptar a empresa ao seu posicionamento. 
Porter (1991, 1996) salienta que consistia na sinergia e na coerência 
interna que tornavam possível a execução de uma estratégia bem 
sucedida.

Finalmente, das distintas abordagens e definições mencionadas 
podemos deduzir que a estratégia, genericamente, aspira à criação 
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de condições para “ganhar terreno” ou “vencer a luta” com os seus 
rivais, isto é, de uma forma simplificada, ganhar a competição face 
aos concorrentes.
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CAPÍTULO 2
COMPETITIVIDADE

2.1. INTRODUÇÃO

O posicionamento, anteriormente referido como o coração da 
estratégia, passou a ser rejeitado por ser demasiado estático mediante 
a dinâmica dos mercados e as mudanças tecnológicas. Os concor-
rentes poderiam copiar as posições de mercado, fazendo com que a 
vantagem competitiva fosse, no mínimo, temporária (Porter, 1996). 
Estrategicamente, a empresa deveria efetuar escolhas de posiciona-
mento dos produtos e dos mercados, assim como das armas a utilizar 
no campo de batalha da competição, ou seja, selecionaria quais as 
vantagens competitivas a adotar como estratégia (António, 2006).

Segundo Porter (1989, 1999), esta vantagem resultaria da capa-
cidade da empresa para realizar eficientemente o conjunto de ativi-
dades necessárias para obter um custo mais baixo do que o dos seus 
competidores ou de organizar essas atividades de uma forma única, 
capaz de gerar um valor diferenciado para os clientes. A escolha de 
uma posição exclusiva não seria suficiente para garantir vantagem 
sustentável, defende Porter (1999), embora o posicionamento da 
empresa dentro da indústria fosse o principal determinante do seu 
sucesso ou fracasso na competição. Acrescentou que o objetivo 
estratégico era encontrar a posição dentro da indústria onde a em-
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presa pudesse melhor defender-se contra as forças competitivas ou 
influenciá-las a seu favor. A construção de barreiras à entrada de 
outros competidores na indústria seria a melhor forma de impedir 
a diminuição das margens de lucro. Por essa razão, os monopólios 
e os oligopólios eram as indústrias mais atrativas.

Vasconcelos & Cyrino (2000), citando Porter (1989), acrescentam 
ainda que apenas dois fatores determinariam a vantagem competitiva: 
as condições iniciais e a escolha dos dirigentes, sendo que os ativos 
acumulados pela organização ao longo do tempo caraterizavam as 
condições iniciais.

Freire (2008) defende que, se a taxa de rentabilidade da empresa 
fosse superior à média da indústria num dado segmento ou mercado, 
a longo prazo, possui vantagem competitiva. O tipo de vantagem 
a explorar pela empresa, tendo em vista superar os concorrentes 
dentro do segmento escolhido, deveria ser determinado após definir 
o âmbito de atuação da firma.

Na perspetiva de Barney, Wright & Ketchen, Jr. (2001), referin-
do-se à teoria baseada em recursos, argumentam que as empresas 
poderiam obter vantagem competitiva sustentável através da imple-
mentação de estratégias que fomentem as suas forças, respondendo 
às oportunidades ambientais e neutralizando as ameaças externas 
evitando as suas fraquezas. António (2006, p. 31) afirma que as 
estratégias baseadas em recursos fundamentavam-se na ideia de que 
“a empresa mais competitiva era aquela que detinha os recursos mais 
valiosos e sabia explorá-los melhor”. O mesmo autor, citando uma das 
primeiras estudiosas desta abordagem, Penrose (1959), referindo-se 
ao conceito de empresa como um conjunto de recursos produtivos, 
destaca que a vantagem competitiva da empresa baseava-se nos seus 
recursos e competências que se fizessem representar pelos seus ativos 
tangíveis e intangíveis.
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O livro trata de um tema – ESTRATÉGIA: COMPETITIVIDADE E INTER-
NACIONALIZAÇÃO – que é atualmente inevitável em Portugal, face à 
evolução da nossa economia nas últimas décadas e às mudanças que 
se prefiguram num contexto cada vez mais globalizado.

As dificuldades com que o País, as suas empresas e outros agentes 
económicos se deparam, exigem mudanças “drásticas” na atuação 
das nossas empresas, precisamente nas áreas abordadas nesta obra, 
i.e. na Competitividade, na Internacionalização e nas Estratégias para 
alcançar um e outro objetivo.
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