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Resumo 

Numa sociedade cada vez mais global, com o Mundo em constante partilha de informação através 

das novas tecnologias, a forma como o consumidor de hoje se move está a levar empresas e marcas a 

terem de pensar e agir internacionalmente. Paralelamente a este desenvolvimento tecnológico que 

facilita a internacionalização, também a pequena dimensão do mercado nacional cria incentivos às 

empresas com expectativas de elevado crescimento para se internacionalizarem. Neste contexto, a 

marca Futah insere-se no lote de marcas portuguesas que pretendem expandir o seu negócio, e para 

isso terá de implementar uma estratégia de internacionalização bem definida. 

Esta tese pretende, com base numa revisão de literatura sobre estratégias de internacionalização de 

marcas e empresas, estudar a estratégia de internacionalização de uma Pequena e Média Empresa, 

mais concretamente da marca portuguesa Futah. As Pequenas e Médias Empresas têm na sua génese 

características que levam a que as estratégias, incluindo as de internacionalização, tenham de ser 

adaptadas, já que os recursos, as competências e as oportunidades determinam que a forma de 

concorrer seja diferente de grandes empresas. Esta tese com base no caso de estudo da Futah  

pretende ilustrar uma estratégia de internacionalização. 

Palavras-chave: estratégia de internacionalização, PME, marca portuguesa 



Abstract 

In an ever-global society, with the World in a constant state of information sharing through new 

technologies, the way in which consumers interact with both each other and companies has forced 

the latter to think and behave internationally. In parallel to this technological development that 

facilitates internationalization, the small size of the national market also creates incentives for 

companies with high growth expectations to internationalize. Inserted in the ever-growing group of 

Portuguese companies looking to expand their business abroad is Futah – the Portuguese towel 

brand. In order for this to occur, Futah has to implement a well-defined internationalization strategy. 

This study aims to, based on previous literature on a myriad of internationalization strategies for  

brands and companies, analyze the strategy lined out by a Small and Medium Enterprise (SME), 

concretely the Portuguese brand Futah. Small and Medium Enterprises have characteristics that lead 

to strategies, including internationalization strategies, that have to be adapted, since their resources, 

skills, and opportunities determine that the way of competing differs from large companies. This 

thesis intends to, based on the Futah case study, illustrate an internationalization strategy. 

Key words: internationalization strategy, SME, portuguese brand 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização 

O processo de internacionalização de empresas é um assunto estudado extensivamente em diversa 

literatura, e a internacionalização de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) tem sido objeto de estudo 

ao longo dos últimos anos (Meyer e Gelbuda, 2006). Antes da globalização dos mercados e 

indústrias, havia uma divisão clara: as grandes empresas multinacionais competiam 

internacionalmente, enquanto que as pequenas empresas competiam localmente ou mesmo 

regionalmente (Etemad, 2004). Mas o ambiente competitivo mudou totalmente e hoje em dia 

algumas dessas barreiras de expansão desapareceram, assistindo-se de uma forma generalizada à 

criação, por partes de mercados externos, de medidas para atrair fluxos de investimento direto 

estrangeiro (Neto et al., 2010). 

Como vários estudos indicam, uma PME não é apenas uma versão pequena de uma grande empresa, 

já que os sistemas de gestão são diferentes, bem como os recursos e toda a estrutura organizacional 

(Pangarkar, 2008).  

O que este trabalho pretende acrescentar à literatura é, mais que uma análise à internacionalização 

de PMEs, um estudo sobre a internacionalização de uma marca portuguesa, já que são poucas as 

marcas portuguesas com projeção internacional (Diário de Notícias, 2011). “O desenvolvimento de 

marcas nacionais é um elemento determinante para acrescentar valor à produção nacional. É que a 

marca é sempre um elemento central de uma bem sucedida estratégia de crescimento alicerçada 

numa presença sustentável nos mercados nacionais ou internacionais” (Diário de Notícias, 2011). 

Nesse sentido, o caso de estudo abordado será a marca portuguesa Futah, que está desde 2016 a dar 

os seus primeiros passos rumo à globalização da marca. Se a empresa teve até agora uma 

internacionalização ad hoc, com base na rede de contactos pessoal de cada um dos criadores da 

marca a ter um papel preponderante, três anos depois da sua criação a Futah quer definir uma 

estratégia sustentada de internacionalização, e essa foi a principal motivação deste trabalho. 
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1.2  Objetivos da Tese 

Esta Dissertação servirá para analisar a realidade das PMEs e os desafios que encontram na sua 

estratégia de internacionalização. Esta análise será aprofundada e aplicada ao caso de estudo deste 

trabalho, a marca Futah. 

Para isto, será feito também um benchmark de forma a perceber como operam as outras PMEs e 

marcas de moda nacionais, fazendo um paralelo com o caso de estudo. 

O trabalho desenvolvido nesta Dissertação será uma proposta de estratégia internacional para a 

Futah composto por quatro fases: primeiro a fase de “Investigação”, que passará por um estudo da 

atractividade de mercados potencialmente receptivos para a Futah, a aceitação do produto e as 

oportunidades; em segundo será feita a “Priorização”, onde se estudam quais os mercados a abordar 

primeiro e a sua razão; depois virá a “Preparação”, que planeará a ativação da marca em cada local 

onde se quer instalar e os desafios de adaptação à cultura local; por fim a “Realização”, que indicará 

como a Futah deverá agir de facto e onde se estudarão as ações concretas a executar dentro da 

realidade empresarial da marca. 

1.3  Metodologia 

Na sua globalidade, o trabalho será composto por: 

1) Definição e contextualização do problema: Consciente dos desafios que representa uma 

estratégia de globalização para uma marca à escala nacional e internacional, este trabalho irá 

apoiar-se no caso de estudo da marca Futah, com uma análise concreta ao acesso a mercados 

estrangeiros tendo em conta os recursos da empresa. 

2) Estado da arte: Será feita uma revisão de literatura acerca dos conceitos importantes inerentes ao 

problema, i.e. internacionalização de Pequenas e Médias Empresas, com foco na 

internacionalização de marcas de moda internacionais (Havaianas) e portuguesas (Salsa, Lanidor 

e Parfois) 

3) Recolha de dados: Este trabalho terá acesso a todos os dados necessários sobre a empresa em 

estudo, que serão processados e detalhados para a análise deste caso. 
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4) Desenvolvimento: Esta fase passará pelo estudo e desenvolvimento concreto de uma possível 

estratégia de internacionalização para a Futah, como descrito na parte 1.2, onde cada passo dessa 

estratégia será caracterizado e desenvolvido na Tese. 

5) Conclusões: No último passo serão discutidos e analisados os resultados obtidos acerca da 

proposta estratégica de internacionalização para a marca em estudo, que será apresentada e 

discutida com os seus fundadores. O objetivo será que, depois de concluída a Tese, a empresa 

possa aplicar este estudo. 

1.4  Estrutura da Tese 

A Tese tem a seguinte estrutura: 

1) Introdução: Aqui é apresentado o contexto do problema em estudo, bem como a metodologia e 

objetivos da Tese. 

2) Caso de estudo: Neste capítulo é apresentado o problema a estudar, contextualizando a Futah 

através de uma apresentação da empresa e de uma análise aos seus objetivos estratégicos, bem 

como um estudo da concorrência da marca e análise ao mercado. 

3) Estado da arte: Uma revisão de literatura sobre as temáticas que abrangem o problema: 

internacionalização de Pequenas e Médias Empresas a nível mundial, e mais especificamente para 

marcas portuguesas, cuja estratégia de expansão se enquadre no nosso caso de estudo. 

4) Desenvolvimento: Esta fase passará pelo estudo e desenvolvimento de uma possível estratégia de 

internacionalização para a Futah. 

5) Conclusões: A última parte fará as principais apreciações desta Tese e indicará o caminho a 

seguir para uma possível estratégia de internacionalização da Futah. 

 3



2.  CASO DE ESTUDO 

2.1  A marca Futah 

Criada em 2014 por três primos, a marca portuguesa Futah surge no mercado como forma de 

apresentar uma solução para uma necessidade identificada pelos fundadores: a inexistência de uma 

toalha de praia que fosse um real acessório de moda, valorizado pelos consumidores como tal. 

Inspirados nos ancestrais tecidos e toalhas que envolvem os povos do norte de África nos 

hammames, banhos turcos públicos, decidiram criar a Futah, uma marca 100% portuguesa, de 

inspiração árabe, que tem como objetivo revolucionar o mercado no que toca à forma como são 

vistas as toalhas de praia, tornando-as um acessório essencial, esteticamente atraente, de secagem 

mais rápida, leve e confortável para que possa acompanhar todos os amantes de sol, tanto na praia 

como na montanha, diferenciando-se totalmente no mercado, com este produto/conceito Futah. 

Procurou-se criar uma marca que conseguisse capturar e comercializar ideais tão portuguesas como 

o sol e o mar, aliados a um design inovador e a um crescimento sustentado e verdadeiramente 

internacionalizável. Ao criar a Futah surge também a necessidade de associar a marca ao produto por 

forma a gerar um reconhecimento e impacto fortes e imediatos no consumidor, fazendo da Futah 

não apenas uma marca de toalhas de praia mas sim tornar as Futah toalhas que se diferenciam das 

demais e que o publico associa automaticamente ao produto em questão. A Futah surge assim para 

colmatar uma lacuna no mercado de acessórios para praia, surgindo este criativo artigo como forma 

de reinventar o conceito de toalha árabe, aperfeiçoando a sua composição e desenvolvendo padrões e 

personalizações exclusivas e muito apelativas. As cores, padrões, bordados e personalizações possíveis 

fazem da Futah um acessório com presença de destaque no verão, que permite à toalha de praia 

ganhar um relevo tão significativo como o biquíni ou o saco de praia.  

Em termos de distribuição a empresa dedica-se neste momento ao comércio online, retalhista e ao 

cliente final com lojas temporárias pop up. O comércio online tem efetivamente uma muito maior 

preponderância no volume de faturação da empresa, comparado com as demais formas de 

distribuição.  
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Em 2014 quando a empresa iniciou a sua atividade tudo teve de ser feito: a criação do conceito Futah 

e o seu lançamento no mercado representaram um ano de grande esforço financeiro que se refletiu 

em lucros relativamente reduzidos no primeiro ano, onde mesmo assim a empresa alcançou um 

volume de faturação próximo dos 100.000 euros. No entanto no ano seguinte em 2015 ocorreu o ano 

de verdadeiro lançamento da Futah no mercado global e o resultado superou todas as expectativas 

apresentando um acréscimo nas vendas de mais de 400%, que corresponde a um Volume de 

Negócios global superior a 500.000 euros, dos quais mais de 35% advém de vendas em mercados 

internacionais, o que demonstra bem o cenário de aposta acertada na conquista de mercado de uma 

verdadeira empresa startup de sucesso comprovado em menos de 1 ano de atividade.  

Deste modo e com base no seu exponencial crescimento verificado entre 2014 e 2015, a Futah pode 

ser considerada uma “empresa-gazela”, empresas que têm um aumento anual das suas vendas de pelo 

menos 20%, e que no ano base registaram uma receita de pelo menos 100 mil dólares (Birch, 1995). 

O elevado Volume de Negócios apresentado já em 2015 advém do facto de nesse ano a Futah ter 

iniciado então o seu processo de internacionalização, com abertura do primeiro showroom da marca, 

contando logo com exportações para países como Suíça, Angola, Brasil, Dubai, Moçambique, 

Espanha, França e Austrália, totalizando cerca de 35% no total da faturação da marca. A aceitação no 

mercado global do conceito Futah foi motivadora de uma estratégia de expansão pelos quatro cantos 

do Mundo.  

Atualmente a Futah conta com nove modelos de toalhas, de preço variáveis que vão desde os 20 

euros para o tamanho de criança, a 30 euros para o modelo individual e 40 euros para o modelo  de 

toalha grande. Os pontos de venda encontram-se espalhados um pouco por todo o país tendo sido 

aberta em Lisboa a primeira flagship store da Futah, na Rua Coelho da Rocha, em Lisboa. 

As toalhas Futah têm design 100% português, seguidamente são fabricadas na Tunísia, aproveitando 

no seu processo de fabrico todo o know-how e conhecimento ancestral dos artesãos tunisinos no 

manuseamento e laboração do algodão egípcio. As toalhas dão entrada em Portugal em bruto, 

passando posteriormente a ser Futah’s com os bordados, estampagem e customização realizados 

exclusivamente em território nacional, sendo este um dos fatores diferenciadores que fazem da Futah 

mais do que uma toalha.  
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2.2  Visão, Missão e Objetivos Estratégicos 

2.2.1  Visão e Missão 

Visão: A Futah tem como visão “Ser uma marca de referência nos principais mercados com público 

veraneado”. Os fundadores da Futah identificam-se a si mesmos como sendo sonhadores e 

trabalhadores apaixonados, empenhados para que cada dia seja determinante para a construção de 

um caminho de sucesso.  

A Futah enquanto marca-produto é a toalha de praia com a alma portuguesa e a qualidade do 

algodão egípcio. Leve, absorvente, resistente ao sal e a muitos raios de sol a Futah é perfeita para 

partilhar momentos de felicidade nas praias de sempre, e nas que ainda estão por descobrir.  

A marca pretende ser observada da seguinte forma:  

• Pelos clientes como empresa de uma marca de prestígio, com forte reconhecimento junto do 

mercado e com produtos de elevada qualidade que vão ao encontro das suas reais 

necessidades;  

• Pelos fornecedores como cumpridora das suas obrigações e exigente na qualidade;  

• Pelos colaboradores como uma empresa preocupada com o bem-estar físico e cognitivo da  
equipa dinâmica e jovem que desenvolve a atividade;   

• Pela sociedade como empresa confiável, empreendedora e que aposta efetivamente  
num futuro mais sustentável para o tecido económico nacional e internacional. 

Missão: A missão da Futah é, sendo uma empresa ciente do seu valor e que aposta na qualidade dos 

seus produtos, “Fazer da Futah um acessório indispensável no Verão”.  

Como valores a empresa evidencia a satisfação do cliente e a excelência com simplicidade.  
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2.2.2  Objetivos estratégicos, objetivos SMART e análise SWOT 

Objetivos estratégicos:  

• Mover a produção das toalhas Futah da Tunísia para Portugal passando o fabrico a ser totalmente 

nacional. Deste modo, passaria a ser realizada internamente toda a confeção das Futah’s, já 

considerando que atualmente é assegurado nacionalmente todo o processo de design, acabamento, 

estampagem, customização e bordados;  

• Identificar mercados com potencial e selecionar parceiros estratégicos que apoiem o 

desenvolvimento internacional da marca, bem como participar em eventos e certames que 

aumentem a notoriedade da Futah apresentando-a a novos clientes e novos mercados;  

• Conseguir implementar com sucesso a marca Futah, enquanto marca-produto com elevado 

reconhecimento no mercado, apelando a um estilo de vida associado a praticidade, estilo e verão; 

• Apostar em fatores altamente diferenciadores, apostando na inovação organizacional e 

principalmente na inovação de Marketing outbound/Marketing digital;  

• Continuar a apostar em parcerias de renome que façam com que a Futah se traduza em valor 

acrescentado para todos os intervenientes na sua cadeia de valor;  

• Melhorar o posicionamento de mercado no sentido do aumento da notoriedade da marca 

chegando a mais clientes da loja online e redes sociais. 

Objetivos SMART: 

No sentido de alinhar as diretrizes estratégicas da empresa com o desempenho das suas equipas, é 

imprescindível que se estabeleçam objetivos para os indicadores. Segundo Doran (1981) estes 

objetivos devem ser S.M.A.R.T.: devem ser específicos (Specific), mensuráveis (Measurable), 

atingíveis (Attainable), relevantes (Relevant) e temporais (Time-bound).  

Neste sentido a Futah pretende:  
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• Alcançar um volume de negócio global superior a 1 milhão de Euros até 2019;  

• Apresentar um volume de exportações superior a 65% da faturação até ao ano de 2019, contando 

com exportações para inúmeros mercados, quer a nível Comunitário para onde pretende exportar 

mais de 50%, quer Extra Comunitário onde pretende estar próximo dos 15%. Esse volume de 

exportações representará um montante próximo dos 700 mil euros. 

• Contratar pelo menos três técnicos altamente qualificados até ao final de 2019 para tornar a sua 

equipa de trabalho coerente com o crescimento expectável da marca, sendo um afeto à estratégia 

de internacionalização, um segundo para a área jurídica e um comercial que fará a ponte entre a 

Futah e as lojas físicas, mais de 80 espalhadas por todo o país. 

• Proceder ao registo internacional da marca Futah, em diversos países em que este registo não se 

encontra ainda efetuado, acrescendo ao já vasto número de países em que o registo foi já 

realizado. 
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Análise SWOT: 

A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos da empresa foi feita numa matriz SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), que se apresenta na Figura 1: 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Figura 1 - Análise SWOT da marca Futah 

Pontos fortes Pontos fracos

- Elevado know-how da gerência quer na área da gestão como 
na área da moda onde os próprios são responsáveis pelo 
design de muitas das suas criações, que lhe permite 
diferenciar e destacar no mercado onde pretende atuar – 
mercado global  

- Forte conhecimento do mercado por parte dos fundadores 
da marca, e o uso de materiais inovadores que misturam o 
tradicional e o moderno constituem peças altamente 
diferenciadas;  

- Volume de exportações já bastante significativo no 1o ano de 
atividade 

- A marca Futah possui um ímpeto de internacionalização, 
apresentando uma estrutura flexível e aberta a novos 
desafios, sendo acompanhada neste percurso por uma fiel 
base de cerca de 40.000 seguidores no Facebook;  

- Parcerias com diversas empresas de renome corroboram o 
sucesso dos primeiros anos de atividade da marca-produto 
FUTAH. 

- Sucesso alcançado logo nos 2 primeiros anos de atividade 
servem de base para a internacionalização assertiva da Futah, 
já representada em mais de 10 países diferentes

- Carência ao nível de técnicos qualificados orientados para a 
internacionalização; 

- Atual estrutura financeira ainda um pouco debilitada pois é 
uma empresa nascente que só agora está a sentir o seu 
retorno em termos comerciais. 

- Dependência do mercado interno 

Oportunidades Ameaças

- A moda é um setor que move investidores e parceiros em 
todo o mundo, sendo a fase indicada para a aposta neste tipo 
de produtos altamente diferenciados que acrescentem valor 
aos produtos handmade in Portugal;  

- Atualmente existe um forte nicho de mercado em que veem 
os acessórios de moda como objetos de desejo, sendo a 
aposta nas feiras Internacionais mais emblemáticas do setor 
uma oportunidade para qualquer player neste mercado;  

- Conquistar novos clientes em novos mercados pela via da 
qualidade e acompanhamento excelentes; 

- Por ser um setor muito atrativo, existe uma forte 
concorrência nacional e internacional; 

- Flutuação cambial e oscilações políticas no território 
estrangeiro resultam em algum risco associado a transações 
nestes países; 

- O processo de internacionalização apresenta riscos para 
empresas com uma estrutura pequena, sendo um desafio não 
só ao nível da alocação de recursos como da gestão interna;  

- Limitação dos fornecedores em conseguirem ter capacidade 
de resposta para o volume de encomendas. 



2.3  Análise da concorrência 

2.3.1  Principais marcas concorrentes 

Anterior à definição de concorrentes é necessário definir o mercado alvo da Futah, que é tanto 

masculino como feminino de todas as idades, que compram tanto na loja online de abrangência 

mundial, como nos diversos pontos de venda espalhados por todo o país (lojas pop up, ilhas em 

Shoppings, lojas em Hotéis...) .  

A Futah é uma toalha de design 100% português, confecionada em 100% algodão egípcio que 

assegura a leveza e rapidez de secagem que são altamente diferenciadoras no mercado. No que toca à 

concorrência existem atualmente mais duas marcas portuguesas dedicadas a acessórios de banho, 

sendo a primeira a Vertty, que se diferencia pelo seu formato inovador de toalhas de turco de 

algodão, com coloridos geométricos, e a Origama, também nacional, de turco, e que se distingue 

pelos seus paus de madeira que permitem ter uma toalha com encosto para as costas. Estas empresas 

surgiram entre os anos 2013/2014. 

Diferenciada claramente das demais marcas a Futah consegue ter toalhas mais leves, confortáveis, 

que não enrijecem com os banhos de mar e resistem aos raios UV, mantendo a sua integridade 

cromática verão após verão. A Futah desenvolve anualmente estudos aprofundados sobre as 

tendências de moda e os novos modelos existentes podem ser adquiridos em diversos padrões que 

apelam tanto a famílias com toalhas de 200x200 cm, como aos mais pequenos com as Futah Kids. 

Esta oferta variada vai ao encontro do que os consumidores necessitam no que toca às toalhas de 

praia podendo posteriormente ser adaptadas e personalizadas de acordo com a vontade dos clientes. 

Desta forma evidencia-se que ter uma Futah é ter uma toalha que reflete o gosto pessoal de cada um 

no que toca a cores, bordados e muitas outras possibilidades de personalização, diferenciando-se da 

concorrência e acrescentando valor ao produto transacionado.  
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2.3.2  Posicionamento 

A Futah estabeleceu parcerias no mercado nacional e também já algumas internacionais. As 

parcerias até à data incluem: Piz Buin, marca de referência mundial de protetores solares para quem 

foram desenvolvidas Futah’s exclusivas numa campanha da marca; Our Sins marca de joalharia 100% 

nacional tendo-se desenvolvido uma gama de acessórios que evocam o verão todo o ano; Deloitte, 

que optou pela Futah para oferecer um presente personalizado aos seus colaboradores; hotéis 

Corinthia para quem foi concebido um conjunto de Futah’s personalizadas, para oferecer aos clientes 

de referência desta cadeia de hotéis de luxo; por fim foi desenvolvida uma parceria com a MEO que, 

para incentivar a compra online de smartphones, decidiu atribuir vouchers de desconto para a Futah.  

No futuro a Futah pretende afirmar-se assertivamente no mercado global, apostando na 

internacionalização dos seus fatores diferenciadores e marcando a diferença pela qualidade dos 

materiais, design apelativo, conforto e resistência das Futah’s, indo ao encontro da missão e valores 

da marca e marcando presença nos verões de todo o mundo.  

A Futah pretende reforçar o posicionamento nos mercados em que já opera e na entrada em novos 

mercados, difundindo a excelência da Futah e desenvolvendo parcerias que permitam estabelecer 

duradouras relações via loja online e com buyers internacionais.  

2.3.3  Áreas de competitividade crítica 

Organizacional e gestão: a Futah identifica esta área pelos seus fatores críticos de sucesso e pelo 

valor acrescentado consubstanciado na sua atividade tanto em termos de design, como no que toca 

aos métodos de trabalho, parcerias e na própria comercialização das toalhas Futah. A este nível é 

notória a necessidade de reforço da equipa, passando pela contratação de técnicos altamente 

qualificados que potenciem todo o processo de internacionalização, podendo a expansão da marca 

ser realizada de forma assertiva, coesa e com o suporte necessário.  

Marketing e TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação): a este nível a empresa evidencia já 

um posicionamento muito favorável, sendo que detém investimento consolidado no website, loja 
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online e ainda em redes sociais, contando com cerca de 40.000 seguidores no Facebook, que aderiram 

ao conceito Futah. Neste âmbito evidenciam-se fragilidades na proximidade aos novos clientes, 

sendo necessário fazer com que a Futah se dê a conhecer a novos públicos, evidenciando as suas 

mais-valias e sendo um porta-estandarte para a qualidade e durabilidade das toalhas  100% algodão 

egípcio.  

Marca-produto: desde o início da Futah que os seus fundadores tinham a certeza de que mais do 

que uma marca queriam criar uma marca-produto, algo que o consumidor apenas por ouvir o nome 

associasse imediatamente ao produto comercializado. Este estatuto tem vindo a ser concretizado 

desde o início da Futah, sendo que atualmente é reconhecida no mercado pela sua qualidade e estilo 

de verão que acarreta tanto na praia como na piscina, contando para tal com o forte investimento 

realizado ao nível do marketing, com as parcerias e figuras publicas que se renderam à Futah.  

Empreendedorismo jovem 100% português: os ideais por detrás da Futah revestem-se de princípios 

que importa ter em conta, na medida em que Futah além de ser sinónimo de revolução no que toca 

aos acessórios de banho, é também um exemplo do quanto o empreendedorismo jovem associa a 

audácia à competência e acarreta valor para a economia nacional pela via da internacionalização, 

dando o seu contributo para a valorização da oferta nacional além fronteiras. Jovens que não 

abandonaram o seu país, e que muito pelo contrário acreditaram que os portugueses também 

conseguem vencer no mercado internacional e ser reconhecidos.  
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2.4  Análise do mercado e proposta de valor da marca 

2.4.1  Clientes atuais e clientes futuros 

Os clientes nacionais da Futah podem adquirir as suas toalhas em diversos pontos do país, contando 

a marca com mais de 80 pontos de venda em território nacional dos quais se evidenciam o Grupo 

Comar, detentor das várias Ericeira Surf Shop, Paez, Surf Planet as lojas Fio d’ Água, o El Corte 

Inglés e ainda múltiplas lojas dedicadas ao comércio de artigos de verão e desportos náuticos. Para 

além destes pontos de venda, a Futah está disponível em várias Pop Up Stores, lojas temporárias de 

venda de artigos de marcas, por norma, tradicionais, com características diferenciadores e de design 

inovador. Para além do retalho físico e com um volume muito expressivo, a loja online da Futah onde 

teve inicio a venda das toalhas de 100% algodão egípcio e que tem uma abrangência a nível de 

mercado global. 

Em relação ao cliente final, não existem restrições em idade ou género. A Futah tem produtos tanto 

para crianças como adultos, homens ou mulheres, individuais ou familiares (com o tamanho maior). 

No que respeita a clientes que podem ser considerados institucionais evidenciam-se as parcerias da 

Futah com a Deloitte, MEO, Piz Buin e Corinthia Hotels. Além destes e explorando a vertente da 

associação do turismo nacional a uma marca portuguesa, a Futah associou-se, desde 2015, a cadeias 

de hotéis que substituíram as tradicionais toalhas de piscina bordadas que são atribuídas aos seus 

clientes, por Futah’s, sendo que atualmente os hóspedes dos hotéis Pestana, Ritz, Hotel Valverde e 

Vilamonte, deparam-se com as toalhas da marca portuguesa aquando da visita às mais emblemáticas 

cidades nacionais onde as cadeias mencionadas se encontram.  

2.4.2  O que a marca trouxe para o mercado 

A toalha de praia até à data nunca usufruiu do mesmo estatuto das demais peças de vestuário 

associadas ao verão e à praia, desde os biquínis, aos sacos de praia, passando pelos chapéus-de-sol. 

As toalhas nunca foram merecedoras de grande destaque, sendo sempre algo indiferenciado como se 

pode ver nos areais portugueses nos meses de época balnear.  
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A Futah veio desconstruir a ideia da tradicional toalha de praia, demasiado pesada, pouco atrativa, e 

que enrija ao sol tornando-se ainda mais pesada e desconfortável. Com um peso de 300 gramas, a 

Futah é confecionada em 100% algodão egípcio resultando num produto final mais leve, que seca 

mais rápido e que ocupa muito pouco espaço, tornando o seu transporte tão casual como o da leitura 

de praia.  

A coleção Futah é composta por nove modelos, todos com nomes de praias da costa Portuguesa indo 

desde a Praínha, destinada aos mais pequenos com dimensões de 150x70cm, à Praia Grande XL com 

dimensões tamanho família de 200x200 cm, passando pela Cordoama, Meia Praia, Porto Covo, 

Comporta, Baleal, Ancão e Guincho que em conjunto com as inúmeras combinações possíveis 

tornam a gama Futah em dezenas de toalhas diferentes podendo ser personalizadas ao gosto de 

qualquer cliente.  

Sendo que a Futah nasceu para ser comercializada via internet, a preocupação com o packaging foi 

desde cedo tida em consideração pela equipa da Futah, fazendo com que cada toalha seja entregue 

num saco de tecido, a invocar as tradicionais sacas. Existem ainda caixas de cartão chamadas gift box 

que a Futah oferece caso os clientes queiram dar uma Futah como presente. 

Desta forma e tendo em conta a estratégia concertada que a Futah desenvolve, o produto além de ser 

de excelente qualidade e permitir responder a uma necessidade concreta pretende ainda quebrar 

barreiras dado que, pela sua praticidade as Futah’s podem ser transportadas todo o ano no carro, 

sendo potenciadoras da espontaneidade e do espirito de verão todo o ano. É esta mensagem e os 

ideais que se pretendem de futuro em larga escala, associado a um volume de exportações superior a 

65% da faturação e um crescente aumento das quotas de mercado nos países africanos, árabes, 

americanos e da Oceânia para onde atualmente a Futah já exporta. 

2.4.3  Como satisfazer as necessidades futuras 

Tendo a Futah começado por ser comercializada via internet uma das certezas dos fundadores era 

que a loja online e plataformas web da Futah deveriam ser tão apelativas como o conceito associado à 

sua marca-produto. Desta forma verificou-se um investimento inicial muito significativo, para a 

estrutura de uma jovem empresa, em plataformas multimédia tanto no site como loja online. De igual 
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forma e tendo em conta que se trata de um acessório de moda que se pretende de maior destaque foi 

também desenvolvido um sólido investimento ao nível das redes sociais, contacto com bloggers, 

alinhamento de sinergias e definição de parcerias que trouxessem desde tenra idade à Futah uma 

repercussão nos media tão grande que a curiosidade do comprador estivesse assegurada.  

No futuro a Futah pretende desenvolver estratégias de marketing ainda mais agressivas desta feita 

para os novos mercados, desenvolvendo estratégias de marketing digital inovadoras, participando em 

feiras internacionais da especialidade que exponham a Futah a compradores internacionais, 

promoção no local e eventos com trendsetters nos mercados-alvo tendo sempre em vista o 

incremento do reconhecimento e notoriedade da Futah a uma escala global, adicionando aos 

mercados para onde atualmente registam atividade exportadora, países como os Estados Unidos e a 

Grécia.  

A Futah irá assim demarcar-se da concorrência pelo pioneirismo e enveredando pela via da 

internacionalização para novos mercados, em expansão ou já mundialmente destacados, pela sua 

posição na indústria da moda e cultura de verão, como é o caso do Brasil, da Austrália entre muitos 

outros, procurando desta forma assegurar que as suas vantagens competitivas contribuem para o 

aumento de valor na cadeia de valor alargada do setor.  

2.5  Conclusões do Capítulo 

Este capítulo serviu para apresentar a empresa que sustenta o caso de estudo deste trabalho: a marca 

Futah. Assim, numa primeira parte apresentou-se a marca portuguesa de toalhas de praia, a 

motivação que existiu para a criação deste negócio, quais as atividades da empresa, onde está 

presente e como vende a sua marca-produto.  

De seguida, foi apresentada a visão da empresa: “Ser uma marca de referência nos principais 

mercados com público veraneado”. Os fundadores definem a sua marca-produto como a toalha de 

praia com a alma portuguesa e a qualidade do algodão egípcio, leve, absorvente, resistente ao sal e a 

muitos raios de sol, acrescentando de forma inspiracional que a Futah é perfeita para partilhar 

momentos de felicidade nas praias de sempre, e nas que ainda estão por descobrir. 
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A missão da Futah também foi aqui descrita: “Fazer da Futah um acessório indispensável no Verão”, 

para depois ser feita uma análise aos objetivos estratégicos da empresa, e de onde também se retirou 

uma análise SWOT (Figura 1). 

A concorrência da marca foi analisada, e destacaram-se as principais marcas concorrentes da Futah 

bem como o posicionamento da marca no mercado, tanto no presente como numa perspetiva futura, 

identificando clientes e mercados onde a empresa está presente e para onde pretende expandir-se. 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3.  ESTADO DA ARTE 

3.1  Caracterização de uma PME 

O termo Pequena e Média Empresa cobre uma variedade de empresas, e a maior parte dos autores 

não usa muito este termo (Analoui e Karami, 2003). 

As Pequenas e Médias Empresas são, em geral, muito diferentes das grandes empresas em termos de 

estrutura organizacional, reações ao ambiente, estilos de gestão e de como competem com outras 

empresas (Neves, 2014). 

Segundo Neves (2014), as PMEs estão mais ligadas aos seus parceiros de negócios e à comunidade 

local, o que se reflete em relações informais com as principais partes interessadas (clientes, 

funcionários, fornecedores, meio ambiente e comunidade). Enquanto que numa grande empresa a 

informação é toda processada, em pequenas empresas a observação pessoal é geralmente suficiente. 

Também no que diz respeito ao controlo as PME são diferentes segundo Neves (2014): uma PME é 

muito menos exigente ao passo que uma grande empresa utiliza muitas medidas de controlo. 

Analoui e Karami (2003) apresentam uma definição qualitativa para uma PME, indicando três 

características: os gestores são normalmente os proprietários da empresa; o capital da empresa é 

detido por uma pessoa ou um pequeno grupo; a área de operações é principalmente local, 

trabalhadores e proprietários da empresa trabalham dentro da mesma comunidade, sem que os 

mercados onde operam tenham necessariamente de estar situados no mesmo local. 

Normalmente, em PMEs o proprietário-gerente é responsável por muitas áreas ao mesmo tempo, e 

pode estar menos ciente de questões a longo prazo (Neves, 2014). O autor também refere que é 

muito comum que as pequenas empresas desconfiem da burocracia, o que faz delas menos 

suscetíveis a pressões institucionais. Além disso, os recursos financeiros das PME são muitas vezes 

inexistentes (Neves, 2014). A pequena dimensão das PMEs implica menor poder de negociação e  

um acesso mais difícil a capital (Neves, 2014). 

Por outro lado, as empresas desta dimensão tendem a ser mais flexíveis, o que faz com que possam 

reagir rapidamente a situações de mudança no mercado (Neves, 2014). 
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3.2  Estratégias de internacionalização 

A literatura é vasta quando se fala em estratégia de empresas (Thompson et al., 2009), e no que diz 

respeito à estratégia de internacionalização de empresas um dos primeiros autores a abordar a 

temática foi Michael E. Porter (1986). Em “Competition in Global Industries”, Porter estuda os 

motivos que levam à expansão internacional, dizendo que as empresas podem procurar entrar em 

mercados estrangeiros pelo seu potencial de crescimento ou por as forças competitivas serem mais 

fracas.  

Há algum tempo que a internacionalização de empresas merece a devida atenção (Meyer e Gelbuda, 

2006), mas não existe uma teoria específica sobre a internacionalização de PMEs, talvez pela sua 

diversidade e dinamismo (Phiri et al., 2004).  

A perspectiva de mercado da internacionalização tem sido restrita a estudos sobre 

internacionalização ou estratégias de diversificação de grandes empresas, concebidos dentro do 

contexto da pesquisa estratégica com raízes na economia (Dunning, 1988; Mahoney e Pandian, 

1997). A perspectiva da empresa, que inclui o modelo de internacionalização por etapas, fornece a 

maior parte da literatura disponível sobre internacionalização de Pequenas e Médias Empresas, 

enquanto que o número de estudos baseados na perspectiva “empreendedora” é muito menor 

(Cavusgil e Naor, 1987). 

Este trabalho foca-se na diferença entre grandes e pequenas empresas. Embora as estratégias globais, 

alianças estratégicas internacionais e problemas de diversificação e controlo sejam conceitos 

facilmente encontrados, a discussão concentra-se quase exclusivamente em grandes empresas ou nas 

chamadas empresas multinacionais. As tentativas de aplicar teorias de internacionalização 

desenvolvidas para grandes empresas, a pequenas e médias empresas podem levar a resultados 

relativamente estranhos, uma vez que as ideias desenvolvidas para as grandes empresas podem não 

encaixar no contexto das pequenas empresas (Ahokangas, 1998). 

Teorias da internacionalização centradas em empresas multinacionais 

As pesquisas iniciais sobre internacionalização aconteceram no final dos anos 1950 e 1960, e 

focavam-se em grandes empresas multinacionais e nas suas atividades internacionais: era a chamada 
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abordagem económica, que resultou num vasto conjunto de dados teóricos e empíricos (Mitja, 2006). 

Algumas das principais teorias sobre a internacionalização de empresas multinacionais incluem: a 

teoria da internalização, a teoria do custo da transação, o paradigma eclético e a teoria da vantagem 

monopolista. Estas quatro teorias são as abordagens dominantes na investigação sobre as 

multinacionais e serão apresentadas de forma sucinta, uma vez que o objetivo deste estudo diz 

respeito às Pequenas e Médias Empresas.  

Teoria da internalização 

A teoria da internalização centra-se na noção de que as empresas aspiram a desenvolver os seus 

próprios mercados internos sempre que as transações podem ser feitas a um custo menor dentro da 

empresa (Mitja, 2006). A internalização pode envolver uma forma de integração vertical que traz 

novas operações e atividades, anteriormente realizadas por mercados intermediários. A 

internalização de transações para além das fronteiras nacionais leva à criação de uma empresa 

multinacional. 

A abordagem dos custos de transacção 

Referindo-se à abordagem dos custos de transação, Gilroy (1993) observou: “De um certo modo a 

escola de internalização e a abordagem dos custos de transação são uma e a mesma coisa. Ambas 

veem a empresa como uma resposta a uma falha de mercado”. A diferença de ambas as teorias é que 

na abordagem dos custos de transação a unidade de análise é a transação em si (Williamson, 1975, 

Gilroy, 1993), sendo os custos que os agentes enfrentam quando recorrem ao mercado para adquirir 

equipamentos, serviços, ou quando estabelecem uma “interface” com outro agente. 

O paradigma eclético 

O paradigma eclético, também conhecido como Paradigma OLI, é baseado na teoria da 

internalização e tenta explicar as diferentes formas de produção internacional, bem como a seleção 

de um país para realizar Investimento Direto Estrangeiro - IDE. Segundo Dunning (1988), a 

internacionalização da atividade econômica é determinada pela realização de três tipos de vantagens: 
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Em primeiro lugar, as vantagens de propriedade, que são específicas da empresa e relacionadas com a 

acumulação de ativos intangíveis, capacidades tecnológicas ou inovação de produtos. Em segundo 

lugar, as vantagens de internalização decorrentes da capacidade da empresa para gerir e coordenar 

atividades internamente na sua cadeia de valor. Terceiro, as vantagens de localização referentes aos 

fatores de produção presentes numa determinada área geográfica. 

Teoria da vantagem monopolista 

A teoria da vantagem monopolista sustenta que as multinacionais existem porque uma empresa tem  

superioridade sobre empresas estrangeiras nos seus próprios mercados (Mitja, 2006). As vantagens 

pertencem à multinacional e não podem ser adquiridas por outras empresas. Um tipo de vantagem 

monopolista é ter maior capacidade. Mitja (2006) argumentou que as multinacionais têm um maior 

conhecimento, como melhores processos de fabrico, marcas, produtos diferenciados, talentos 

organizacionais ou tecnologia patenteada. A teoria da vantagem monopolista sugere que, quando 

uma empresa adquire esse maior conhecimento, pode explorar a vantagem que tem no exterior sem 

nenhum custo adicional sobre o custo que teria em explorar essa vantagem no mercado interno 

(Mitja, 2006). Já os empresários locais têm de pagar o custo de adquirir este conhecimento, o que os 

torna incapazes de competir com a empresa multinacional, apesar de terem maior conhecimento do 

mercado local. 

3.3  Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas 

Tendo em conta as publicações de Etemad e Wright (1999) e Mtigwe (2006), esta revisão de literatura 

será feita de acordo com três escolas de pensamento mais viradas para Pequenas e Médias Empresas: 

a teoria incremental e a sua abordagem comportamental, a teoria das redes (networks), e a teoria 

económica com Investimento Direto Estrangeiro (IDE). A Figura 2 abaixo descreve como estas três 

escolas podem convergir para uma teoria única de internacionalização de PMEs. 
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3.3.1  A teoria incremental 

Foram feitos vários estudos sobre a teoria incremental no que diz respeito a estratégias de 

internacionalização de empresas (Bilkey e Tesar, 1977; Cavusgil, 1980), sendo que o mais conhecido 

deu origem ao modelo Uppsala, baseado nos trabalhos de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e 

mais tarde modelizado por Johanson e Vahlne (1977, 1990). Baseado nas conclusões de um estudo 

sobre as operações internacionais de quatro empresas suecas,  Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) 

conceptualizaram o processo de internacionalização como um processo progressivo com quatro 

etapas. 

De acordo com a teoria, a presença de uma PME em mercados estrangeiros faz-se progressivamente, 

com as suas estratégias a tornarem-se cada vez mais sofisticadas à medida que a empresa ganha 

experiência e conhecimentos no plano internacional. A empresa começará por exportar, para depois 

criar filiais, e por fim talvez possa implementar unidades de produção no estrangeiro (Johanson e 

Wiedersheim-Paul, 1975). Este estudo baseia-se nos pressupostos seguintes: 

• A empresa está desenvolvida no mercado local 

• A internacionalização é uma consequência de uma série de decisões incrementais 
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Figura 2 - Características das três escolas de pensamento para a teoria da internacionalização 

Fonte: elaboração própria



• “Internacional” significa que existe uma atitude da empresa no sentido de ter atividade no 

estrangeiro ou que existe efetivamente atividade no estrangeiro.  

Por outra parte, é a presença em mercados estrangeiros que permite à empresa aumentar os seus 

conhecimentos e a sua capacidade de aprendizagem, bem como distanciar-se dos seus concorrentes 

(Autio et al., 2000; Zahra et al., 2000).  

Esta teoria defende também que uma maneira das empresas ultrapassarem a barreira da falta de 

conhecimento em mercados estrangeiros, é penetrando mercados “psicologicamente próximos” do 

mercado doméstico, como definido por Johanson e Vahlne (1977): esta “distância psicológica” define-

se pelas diferenças linguísticas, culturais, políticas e educacionais. Dado que esta distância pode 

impedir a troca de informação com o exterior, os primeiros passos da empresa serão feitos em países 

psicologicamente próximos antes de, através do ganho de experiência, se aventurar em países mais 

distantes. 

Esta abordagem dominou as teorias da internacionalização e foi verificada empiricamente por 

diversos autores (Eriksson et al., 2000; Hutchinson et al., 2005). 

3.3.2  A teoria das redes 

A teoria das redes deve ser considerada como uma extensão do modelo de Uppsala, segundo 

Johanson e Vahlne (1990). Esta teoria aborda a internacionalização como um processo multilateral, 

onde a rede de contactos dos dirigentes da empresa tem um papel fundamental (Casper, 2007). 

Diversos autores dizem mesmo que este networking tem um impacto tão positivo na 

internacionalização de uma PME que lhe permite compensar a falta de recursos  (Li e Dalgic, 2004). 

Johanson e Vahlne (2006) propuseram duas teorias: a primeira é que as oportunidades num dado 

mercado estão positivamente relacionadas com o contacto com empresas já estabelecidas nesse 

mercado; a segunda é que o aparecimento de oportunidades num país está ligado à rede de empresas 

que existe entre a empresa e o mercado alvo.  
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Em resumo, a teoria das redes ajuda a explicar o motivo que leva as PMEs a estabelecer acordos com 

outras empresas locais ou no estrangeiro. Este network traz informações que criam uma certa 

predisposição para as empresas se internacionalizarem, que remete para o conceito de “capital social”, 

que inicialmente surgiu em estudos sociais de empresas. Este “capital social” define-se como a soma 

de recursos a que uma empresa tem acesso ou consegue mobilizar devido à sua rede de contactos 

(Yli-Renko et al., 2002). Arenius (2005) utilizou esta definição para mostrar que as empresas em 

internacionalização podem utilizar o seu capital social para obter informações e se o fizerem este 

processo torna-se mais eficaz e menos custoso do que a mobilização de mecanismos formais. 

3.3.3  A abordagem económica (IED) 

Na literatura, a teoria económica que merece mais atenção para explicar a internacionalização de 

PMEs é a teoria do comércio internacional, como o Investimento Direto Estrangeiro (IDE). 

Um investimento direto estrangeiro é, como o nome indica, um investimento feito diretamente fora 

do país do investidor, onde a empresa se internacionaliza criando ou adquirindo  ativos fora do seu 

país, como por exemplo uma loja ou uma unidade produtiva. Teóricos da internacionalização 

sugerem que tanto a exportação como o IDE trazem benefícios às empresas que se queiram 

internacionalizar (Lu et al., 2001). De facto, uma empresa que se queira internacionalizar pode não 

querer divulgar informações sobre os seus ativos e produtos a outros membros da rede, já que isso 

pode comprometer seriamente a sua vantagem competitiva. Neste contexto, diversos autores 

atribuem aos ativos intangíveis da empresa um papel particular (Fligstein, 1987; Dunning, 1983): a 

marca, as patentes, o acesso privilegiado a determinados recursos e a possibilidade de beneficiar de 

economias de escala são fatores que podem justificar a presença de uma empresa no estrangeiro. Lu, 

Jane e Beamish (2001) sugerem que, enquanto a exportação tem menos risco em termos de 

investimento de capital, o IED permite às empresas minimizar riscos de transação, expondo menos a 

empresa à concorrência. 

Joffre (1999) explica que a escolha deste tipo de internacionalização através de investimento direto 

estrangeiro acontece essencialmente devido à rapidez, ao risco, à sub-capitalização das empresas alvo 
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e porque permite contornar algumas barreiras à entrada. Para além disso, e ainda dentro da 

abordagem económica, a literatura também refere o conceito de empresas que “nascem globais”, que 

desde a sua criação tiram partido da internacionalização para ganhar vantagem competitiva (Oviatt e 

McDougall, 2005). Estas empresas globais desde a nascença põem em causa a validade das teorias de 

internacionalização anteriores, nomeadamente a internacionalização por etapas. Este tipo de 

empresas não apresenta um longo período de crescimento no mercado local antes da primeira 

aparição em mercados estrangeiros, não entra forçosamente primeiro em mercados 

“psicologicamente próximos” nem segue nenhum padrão definido de entrada internacional. 
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3.3.4  Resumo dos modos de entrada em mercados internacionais 

Pode-se dizer que a decisão sobre a escolha do método de entrada num mercado internacional é 

muito complexa (Silva et al., 2010). É pois uma decisão que vai ter diretamente efeito noutras 

decisões, como o produto, preço e posicionamento. A decisão sobre a estratégia de 

internacionalização mais adequada deve ter em consideração vários elementos, como o local de 

produção, o risco e o nível de controlo exigido pela operação que se vai fazer. 

Os principais modos de entrada encontram-se resumidos de seguida (Silva et al., 2010): 

• Exportação: uma forma direta de internacionalizar a atividade de uma empresa, com menos 

custos 

• Direta: a empresa vende diretamente a um importador de um país estrangeiro. 

• Indireta: a empresa vende para um intermediário do país de destino. 

• Formas contratuais: incluem vários acordos, que envolvem normalmente cooperação entre 

empresas que se queiram internacionalizar. 

• Licenciamento/Transferência de tecnologia: uma empresa dá a outra o direito de usar uma 

marca dentro de uma área estabelecida em troca de royalties. Enquanto com o licenciamento 

não requer direitos de patente, a transferência aplica-se ao conhecimento tecnológico sem 

patente. 

• Franchising: um tipo de licença através da qual uma empresa (“franqueada”) obtém de outro 

(“franqueador”) o direito de explorar exclusivamente e sob certas condições, um produto, um 

serviço, um nome ou uma marca registada. 

• Contrato de Gestão: um acordo com o qual uma empresa garante a criação total ou parcial de 

uma unidade económica num país estrangeiro, oferecendo a gestão a uma empresa no país de 

destino. 

• Subcontratação internacional: a empresa principal ou subcontratada compra os produtos 

subcontratados, partes de produtos ou operações simples executadas sobre esses produtos, 

com base em especificações pré-estabelecidas. 

• Alianças estratégicas: inclui várias situações de relações comerciais entre empresas num dado 

mercado (muitas vezes rivais) e empresas de diferentes países. 
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• Investimento Direto Estrangeiro: inclui todos os investimentos feitos com o propósito de 

adquirir uma posição forte na empresa onde está a ser feito o investimento, com um poder de 

decisão efetivo sobre essa empresa 

• Joint-venture: Consiste na participação de várias empresas (juridicamente independentes) 

num fundo económico, com o objetivo de realizar uma atividade produtiva e/ou comercial, 

permitindo-lhes assim o partilhar a propriedade, lucros e negócios. 

• Propriedade parcial: a empresa fica com uma parte do capital, com poder de decisão, de uma 

uma empresa noutro mercado. Tem a vantagem de ser mais rápida e ultrapassar alguns 

problemas legais. 

• Propriedade total: envolve a criação/aquisição de uma empresa no exterior, totalmente detida 

(100%) pela empresa, o que exige um investimento inicial maior. 

Resumindo, as diferentes teorias encontradas na literatura dão forma à complexidade do processo de 

internacionalização de empresas (Andersson, 2000). De facto, esta divergência teórica pode explicar 

porque é que hoje em dia ainda não existe uma teoria única sobre a internacionalização de PMEs. 

Nesse sentido, e de forma a adaptar este trabalho ao nosso caso de estudo, será feita de seguida uma 

revisão bibliográfica sobre publicações recentes sobre estratégias de internacionalização de alguns 

exemplos de empresas nacionais e de outros países, onde se tentará perceber o contexto em que as 

PME se internacionalizam. De forma a especificar mais a pesquisa será estudada em seguida a 

estratégia de internacionalização numa marca global que se poderá comparar no futuro ao nosso 

caso de estudo: a Havaianas, e por fim, serão também analisadas três marcas portuguesas na área da 

moda com uma forte presença internacional: Salsa, Lanidor e Parfois. Esta seleção teve em conta 

serem três PMEs, encontrarem-se no setor da moda, e se terem internacionalizado com sucesso. 
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3.4  Estratégias em empresas internacionalizadas 

3.4.1  Uma marca global de beachwear: Havaianas 

Como é explicado no artigo “Understanding the internationalization process of Havaianas: the 

important role of brand” (Silva et al., 2010), a marca tem uma enorme importância no processo de 

internacionalização. 

Foi há mais de 100 anos no Brasil que apareceu o primeiro esboço da marca Havaianas, através da 

empresa “São Paulo Alpergatas”, proprietária da marca Havaianas. Em 1907 começaram a produção 

de alpargatas, que eram muito populares na altura para trabalhar na terra, e especialmente na 

produção de café (atividade dominante Região de São Paulo). Mais tarde em 1913 a empresa foi 

cotada na Bolsa de São Paulo. Em 1962, a Alpargatas lançou um novo produto no mercado: as 

Havaianas, um novo modelo que se inspirou nas tradicionais sandálias japonesas, Zori, feitas de 

madeira. A versão nacional brasileira tinha uma característica específica: eram feitas de borracha. Em 

menos de um ano, a São Paulo Alpargatas, ainda limitada ao mercado nacional, estava a vender mais 

de mil pares de Havaianas todos os dias em lojas locais. A ideia daqueles novos chinelos foi tão 

simples que a fama cresceu rapidamente e começou a ser copiada por várias marcas rivais.  

A Havaianas capitalizou a imagem positiva do Brasil no mundo, tornando-se um ícone da “Moda 

Brasileira”. O facto de se terem vendido como uma marca brasileira foi um grande impulsionador da 

conquista do mercado internacional pela Havaianas. O sucesso alcançado pela combinação de 

produto, preço, distribuição e estratégias de promoção, permitiu que a empresa assegurasse um 

posicionamento estratégico no mercado internacional. 

Outra mudança significativa para a empresa foi a sua opção por novos mercados em diferentes países 

(Silva et al., 2010). A Alpargatas soube quebrar as barreiras geralmente associadas à 

internacionalização dada a sua experiência na representação de marcas estrangeiras (Nike, 

Timberland e Mizuno) no Brasil e noutros países da América Latina. A empresa exportava 

indiretamente para países da América Latina a partir de 1998, usando a mesma estratégia de preços e 
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os mesmos produtos que no mercado nacional. A internacionalização era, nesse sentido, vista como 

uma simples extensão do território nacional devido às semelhanças dos novos mercados, às pequenas 

distâncias geográficas e ao conhecimento que já possuíam do mercado. Havia portanto um menor 

risco associado. 

Três fatores contribuíram fortemente para que a empresa começasse a exportar diretamente, através 

dos seus próprios distribuidores, para regiões com maior poder de compra:  

• Notoriedade que a marca conquistou no Brasil: segundo uma pesquisa realizada em 1999 pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), cerca de 75% dos brasileiros 

referiram a marca “Havaianas” em primeiro lugar quando questionados sobre chinelos.  

• Controlo necessário para garantir o posicionamento da marca no exterior. Foi considerado que 

existia um risco considerável em deixar o produto nas mãos de alguém sem qualquer 

compromisso com o desempenho no mercado.  

• Experiência anterior: mesmo que não estivesse directamente envolvida, a empresa tinha alguma 

familiaridade com os mercados estrangeiros. 

Assim, pode-se considerar que o caminho internacional da Havaianas começou nos países mais 

próximos com menos barreiras psicológicas (Silva et al., 2010). A empresa passou de um modelo de 

exportação indireta para um modelo direto, e tentou assim aumentar o potencial de vendas nos 

mercados. Isso fez com que a empresa desse um salto gigante e decidisse lançar a marca nas cidades 

mais importantes do mundo da moda - Paris e Nova Iorque - com exportações diretas através de 

distribuidores residentes nessas cidades. Em 2007, a Alpargatas escolheu Nova Iorque para ter a sua 

primeira filial de vendas no estrangeiro. A empresa entendeu que o conhecimento adquirido sobre o 

mercado era fundamental na construção do processo de internacionalização. 
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O estabelecimento da São Paulo Alpergatas como grande produtor brasileiro de calçados e acessórios 

desportivos em dois dos maiores mercados de moda do mundo: Nova York e Paris, foi determinante 

para que a marca Havaianas se tornasse uma marca brasileira reconhecida mundialmente, lado a 

lado com nomes como Petrobrás, Odebrecht, Embraer… 

Uma marca forte cria automaticamente um posicionamento, que se torna numa vantagem 

competitiva muito valiosa e sustentável (Porter, 1986), fazendo com que a empresa esteja numa 

posição forte em relação aos seus concorrentes. Além disso e como relatado por Silva et al. (2010), 

no caso da empresa brasileira, a capacidade de fabricar com níveis altos de flexibilidade permitiu que 

a empresa produzisse uma grande variedade de produtos em quantidades menores, e assim distribuir 

para diferentes mercados (outra vantagem competitiva). Esta facilidade na produção permitiu à 

empresa adaptar-se às necessidades locais de cada mercado.  

É importante salientar que em termos de processo de internacionalização, a empresa seguiu um 

modelo conhecido (Silva et al., 2010). Na verdade, a estratégia de internacionalização ocorreu de 

forma gradual e sequencial (Johanson e Vahlne, 1977; Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975),  uma 

vez que a empresa tentou inicialmente servir os consumidores mais sofisticados do mercado interno, 

e depois mudou-se para outros mercados “psicologicamente” próximos: América Latina. Com esta 

mudança para mercados próximos, a empresa ganhou a experiência necessária que fundamentou  os 

seus movimentos futuros para mercados mais distantes. 

A empresa aplicou o princípio “Think global, act local” ponderando a “standardização” versus 

“localização” nos diferentes mercados. Silva et al. (2010) dizem que do ponto de vista da eficiência 

económica a maneira de atuar correta é a mais uniforme possível. A Havaianas manteve a sua 

matéria-prima básica, a borracha, em todos os países por onde se expandiu. No entanto para se ter 

sucesso num dado mercado existe muitas vezes a necessidade de adaptação. Podemos observar que a 

marca Havaianas fez algumas mudanças no “marketing-mix”, como por exemplo o produto ser 

fabricado em vários modelos e cores ajustados às realidades locais. 

 29



3.4.2  Marcas Portuguesas internacionalizadas 

Portugal era em 2016 o 43º país mais exportador do Mundo , e o 18º na Europa . 1 2

Um estudo sobre a internacionalização de PME’s portuguesas realizado pela SBI Consulting em 2011 

revelou que 55% das novas marcas portuguesas aposta na internacionalização logo desde o seu 

primeiro ano de atividade, e 20% afirma que a internacionalização só se deu após 10 anos da 

empresa no mercado . 3

Este trabalho pretende focar-se em marcas portuguesas com presença mundial, e nesse âmbito foram 

escolhidas três marcas a título de exemplo na área da moda: a Salsa (Fernandes, 2011), a Lanidor 

(Carreira, 2015) e a Parfois (Forte e Carvalho, 2013). Este leque de três marcas portuguesas servirá 

como base para a secção seguinte da revisão de literatura, onde serão analisadas as principais 

conclusões retiradas dos trabalhos académicos referidos. 

• SALSA 

Para o caso da Salsa, marca fundada em 1994 e líder no mercado português do Jeanswear, Fernandes 

(2011) desenvolveu um estudo que unisse as temáticas do e-commerce e da internacionalização, de 

forma perceber em que medida a ferramenta de comércio eletrónico ajuda na internacionalização da 

empresa.  

As principais motivações para a internacionalização da Salsa foram, segundo este estudo: 

• atingida a liderança no mercado nacional e a maturidade do negócio, a aposta na continuidade do 

crescimento da marca só poderia passar pela abordagem a novos mercados;  

 http://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/prt/1

 http://www.worldstopexports.com/top-european-export-countries/2

 http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/maioria-das-marcas-portuguesas-internacionalizam-se-no-primeiro-ano/3
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• mercados mais competitivos trazem novos desafios e fazem com que a empresa evolua, ganhando 

novas competências. A marca entendeu que só estando em constante evolução poderia defender a 

sua liderança no mercado nacional e conquistar novos mercados;  

• diversificação do risco;  

A Salsa iniciou a sua internacionalização em 2002, com uma estratégia de investimento direto (IDE), 

que resultou na abertura da primeira loja própria em Espanha, e dois anos depois abriu a primeira 

loja própria no Médio Oriente (Fernandes, 2011). Daqui resultou a implementação do modelo de 

negócio de franchising que, juntamente com as estratégias de lojas próprias (investimento direto), 

constituem as três estratégias de internacionalização seguidas pela marca Salsa. Para reforçar a sua 

internacionalização, a Salsa contou ainda com o e-commerce, que lhe permite hoje estar presente em 

mais de 1500 clientes multimarca, em mais de 35 países (Fernandes, 2011). 

• LANIDOR

Em relação à marca Lanidor, fundada em 1966 e considerada uma das maiores marcas portuguesas 

de pronto a vestir feminino, o trabalho de Carreira (2015) refere que a marca decidiu avançar para a 

internacionalização quando o seu produto atingiu a fase de maturidade em Portugal, no sentido de 

gerar maior receita. Tal como a Salsa, a Lanidor teria de optar entre diferentes modos de entrada em 

diferentes mercados: 

• Por um lado, o franchising, que minimiza os riscos, acelera o processo e tem menos custos que um 

investimento direto; 

• Por outro lado, o investimento direto com abertura de lojas próprias, um processo mais lento mas 

que traz maior estabilidade a longo prazo, e reduz a longo prazo os custos de marketing da marca, 

que assim tem as suas próprias instalações espalhadas pelo mundo. 

A primeira expansão da Lanidor aconteceu em 1999 para Espanha, e foi justificada pela grande 

semelhança do mercado espanhol com o mercado português, próximos tanto geograficamente como 
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culturalmente (Carreira, 2015). Em 2001 a marca abriu três lojas no Brasil, que acabou por fechar 

mais tarde devido à crise na moeda brasileira e a elevados custos alfandegários: este investimento no 

Brasil e o investimento anterior em Espanha permitiram à marca ganhar uma grande experiência de 

forma a aperfeiçoar a sua estratégia de internacionalização. Hoje, a marca está representada em 

franchising em países como Angola, Cazaquistão, Chipre, Espanha, Equador, Líbano, Moçambique e 

Qatar, investindo também em parcerias locais com a Arábia Saudita, Rússia, Chile, Estados Unidos e 

México (Carreira, 2015). 

• PARFOIS 

Já a Parfois, marca portuguesa de acessórios de moda para mulher fundada em 1994, foi objeto de 

estudo num trabalho realizado por Forte e Carvalho (2013). A Parfois iniciou a sua expansão em 

2003 com apenas dois modos de entrada: franchising e lojas próprias. Todavia, o franchsing assume 

maior importância, já que a marca está presente em 19 países em forma de franchising e tem lojas 

próprias apenas em três. Ainda antes de ter lojas em franquia fora de Portugal, a Parfois já operava 

com franchisings dentro do país, o que deu à empresa a experiência necessária para gerir o 

franchising internacional mais facilmente e que constituiu um fator crucial para o sucesso (Forte e 

Carvalho, 2013), não só pelo conhecimento que isso trouxe mas também pela rede de contactos 

criada que reforçou o poder da marca. Segundo este estudo, houve quatro fatores principais que 

guiaram a internacionalização da Parfois dos últimos dez anos: 

• a dimensão da empresa: devido à sua pequena dimensão, a Parfois teve a agilidade suficiente para 

se adaptar a novos países rapidamente; 

• fator motivacional: a motivação da gestão da empresa em todo o processo, onde normalmente o 

líder destas pequenas empresas guia a estratégia de internacionalização por um caminho rápido e 

determinado; 

• rede de contactos da Parfois, particularmente em mercados distantes; 
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• fator geográfico e cultural, com a distância entre a base da marca portuguesa e os mercados onde 

quer entrar a terem um papel preponderante. 

Forte e Carvalho (2013) explicam que nos primeiros anos a Parfois só investia em lojas próprias em 

mercados próximos, à semelhança das marcas vistas anteriormente, próximas geograficamente e 

psicologicamente como Espanha e França, e que mais recentemente abriram lojas mais distantes na 

Polónia. Este estudo diz também que a atractividade de um país não é tão importante no caso de um 

franchising, se se tiver o parceiro certo. Assim, em mercados como o Médio Oriente e a Europa de 

Leste que são mais distantes em termos geográficos e culturais para a Parfois, as marcas tendem em 

não optar por ter lojas próprias, talvez devido à pouca estabilidade política e económica, a esse fosso 

cultural onde existem outros hábitos de consumo, leis e línguas diferentes: o franchising é 

normalmente preferido. De seguida apresenta-se a Figura 3 que ilustra a cronologia da expansão da 

Parfois. 
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Criação da 

Parfois

2003  
Espanha e Arábia 

Saudita

2004  
Emirados Árabes 
Unidos e Kuwait

2005  
Ilhas Canárias e 

França

2007  
Cazaquistão, Letónia, 

Roménia, Russia, Ucrânia 

2008  
Moçambique

2009  
Croácia, Bahrain, 
Egipto e Polónia

2010  
Bulgaria e 
Filipinas

Figura 3 - Expansão internacional da Parfois 

Fonte: adaptado de Forte e Carvalho, 2013

2017  
México



3.4.3  Marcas globais e Marcas Portuguesas 

Depois de feita uma revisão de literatura sobre temas de interesse para o nosso caso de estudo, 

chegou-se à conclusão que a Havaianas, sendo uma marca mundialmente conhecida e presente nos 

quatro cantos do Mundo, era um exemplo a seguir pela Futah. De facto, a Futah é equiparável à 

Havaianas na medida em que vende um produto de praia, também quer dar o nome da marca ao 

produto (querem vender Futahs e não toalhas, tal como a Havaianas vende Havaianas e não 

chinelos), e pretende vender-se como uma marca de moda portuguesa e ir à boleia deste momento 

extraordinário que vive Portugal em termos de projeção internacional, tal como a Havaianas o fez 

em relação ao Brasil.  
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3.5  Conclusões do Capítulo 

Feita a revisão bibliográfica de interesse para o tema proposto, que é a internacionalização de uma 

marca portuguesa como a Futah, estudaram-se numa primeira instância os primeiros trabalhos feitos 

sobre internacionalização de empresas de forma mais genérica, com um primeiro subcapítulo a rever 

as teorias de internacionalização existentes para grandes empresas. De forma a convergir no objeto 

de estudo desde trabalho, foram escolhidas depois as teorias que se adaptavam mais a Pequenas e 

Médias Empresas, de onde se destacaram três escolas de pensamento:  

• a teoria incremental e a sua abordagem comportamental, cujos trabalhos de Johanson e 

Wiedersheim-Paul (1975) levaram à criação do modelo sueco chamado modelo de Uppsala. Este 

modelo refere que a internacionalização de uma empresa se faz de forma gradual, onde se começa 

por exportar, para depois criar filiais, e por fim talvez implementar unidades de produção no 

estrangeiro (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975). Também é referido que as empresas escolhem 

primeiro locais “próximos psicologicamente” para se expandirem; 

• a teoria das redes (networks), que é uma extensão do modelo de Uppsala, segundo Johanson e 

Vahlne (1990), que diz que este network que as empresas possuem pelo Mundo traz informações 

que criam uma certa predisposição para a internacionalização. Aqui pode-se falar de “capital 

social”. 

• a teoria económica com investimento direto no estrangeiro (IDE), onde as empresas optam por 

adquirir diretamente lojas ou instalações nos sítios para onde se querem expandir. A literatura 

refere o conceito de empresas que “nascem globais”, que desde a sua criação tiram partido da 

internacionalização para ganhar vantagem competitiva (Oviatt e McDougall, 2005). Aqui a 

“proximidade psicológica” não é tão relevante, segundo os autores. 

De um modo geral, apresentou-se um resumo dos principais modos de entrada em países 

estrangeiros por parte de empresas que se querem internacionalizar. 

De seguida, e como este trabalho se foca no caso de estudo de uma marca de moda, a revisão da 

literatura concentrou-se numa marca global e num caso de sucesso internacional incontestável: a 
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Havaianas, com base no trabalho de Silva et al. (2010). Depois, e como a Futah é uma marca 

portuguesa e de forma a tornar o estudo o mais comparável possível, foram estudados trabalhos três 

marcas de moda portuguesas indiscutivelmente internacionalizadas: a Salsa, com base no trabalho de 

Fernandes (2011), a Lanidor (Carreira, 2015) e a Parfois (Forte e Carvalho, 2013). Daqui se retirou 

que, dependendo da situação e objetivos de cada marca, foram escolhidas várias estratégias nas três 

marcas: franchising, lojas próprias (investimento direto) ou shop-in-shops (exportação). 

Concluiu-se também que uma marca portuguesa enfrenta desafios diferentes aquando da sua 

internacionalização em relação a marcas de outros países, pela imagem que existe de Portugal fora de 

portas. 
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4.  DESENVOLVIMENTO 

4.1  Onde está a Futah? 

A marca Futah tem já algum conhecimento de mercados estrangeiros e parcerias de prestígio com 

marcas internacionais, como mencionado no Capítulo 2. Estas parcerias são benéficas não só pelo 

nome que dão à marca Futah mas também porque mostram o produto a um público internacional 

que se pode converter em distribuidor da marca.  

No ano passado estava espalhada por dez países: Dubai, Espanha, França, Suíça, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Chile, Brasil e Austrália sendo que até 2019 se prevê que a estes acresçam 

a Grécia e os Estados Unidos da América.  

Para além disto, a marca tem enfrentado alguns desafios na sua internacionalização:

 • Sazonalidade – o negócio das toalhas de praia é um negócio de natureza sazonal, pelo que 
manter um ritmo constante de vendas nos meses que não coincidem com a época balnear é o 
maior desafio enfrentado pela Futah. De forma a combater este fator, tem-se apostado mais 
em países onde as temperaturas altas sejam uma constante, de forma a potenciar ao máximo 
as vendas;  

 • Inovação – continuar a inovar, seja no design, seja no lançamento de outras linhas de 
produtos de forma a sedimentar a marca é também uma constante na estratégia da empresa, 
uma vez que não existe patente na forma de constituição das toalhas, sendo por isso possível 
a imitação do material;  

 • Forte Concorrência Internacional – marcas com mais reconhecimento internacional e com 
uma maior experiência no mercado podem, com alguma flexibilidade, influenciar os 
resultados obtidos da Futah;  

 • Flutuações Cambiais e Políticas – estas afetam, especialmente, os mercados futuros da Futah, 
uma vez que a instabilidade política gera muito risco no investimento e as flutuações 
cambiais geram desequilíbrios económicos;  

 • Falta de experiência – os fundadores da Futah não têm experiência neste setor, nem em 
cargos de chefia de empresas, pelo que a falta de experiência pode atrasar o crescimento da 
empresa (uma das fraquezas identificadas na análise SWOT previamente efetuada);  
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 • Produção mais competitiva noutros países – é necessário que estejam reunidas certas 
condições (proximidade de mercados-alvo, know-how, remuneração dos trabalhadores e 
capacidade produtiva) de forma a obter a melhor qualidade possível no produto ao melhor 
custo;  

 • Manter a marca original – o facto das toalhas terem um design português e de serem 
reconhecidas como Futah’s é algo que, na estratégia desenhada, deve prevalecer. Embora, e de 
forma a atingir economias de escala, seja possível conceber um cenário onde esta identidade 
se vai gradualmente perdendo conforme o crescimento da empresa pelo que é necessário 
assegurar a identidade da marca;  

 • Perceção do valor disposto a pagar pelos consumidores de diferentes mercados – com a falta 
de conhecimento existente sobre cada mercado, relacionado com o facto da empresa ser 
recente, existe um desafio para avaliar o preço disposto a pagar sendo que, um erro nesse 
aspeto pode levar a resultados abaixo do esperado; 
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Concretamente, a Futah tem trabalhado em termos internacionais com três modelos diferentes em 

diferentes países, que estão descritos na Figura 4: 

 

MODELO DESCRIÇÃO PAÍSES 

Distribuidor É o modelo de negócio com mais risco para o representante, dado que compra o stock 

e é responsável pela marca no local. Tem um website próprio para administrar a marca 

e fazer vendas online, faz promoção da marca (pode ter o apoio da empresa ou não), 

vende tanto para lojas como para cliente final, e poderia abrir loja física —> faz a 

gestão da marca com a supervisão do gestor de marketing da empresa. Todos os anos 

apresenta o plano de marketing e comunicação da marca que deverá ser aprovado pela 

sede da empresa. Este plano deverá conter as principais ações para promoção da marca 

na zona em que é responsável (influencers, eventos, patrocínios, parcerias). Para 

desenvolvimento destas ações o distribuidor poderá pedir apoio à sede da empresa, e a 

cada ação deverá ser associado um uplift estimado de vendas que justificará os 

investimentos inerentes. Para além das vendas imediatas o distribuidor deverá ter em 

consideração a estratégia de marca a longo prazo, investindo em ações que reforcem o 

brand awareness na região de que é responsável. Os distribuidores permitem adaptar o 

conceito da marca à região onde estão responsáveis, agindo “localmente” e tornando 

assim a marca mais forte.

Brasil 

Angola 

Cabo Verde 

Australia 

Dubai 

Moçambique 

Chile

Agente Menos risco para o agente, que fica como intermediário de vendas, não assume risco de 

ficar com stock e recebe uma comissão que varia entre 12% a 15% sobre as vendas 

efetuadas. Em alguns casos também é praticado um fee mensal associado a despesas de 

showroom ou promoção da marca.

E s t a d o s 

Unidos

Venda Direta Lojas revendedoras da Futah no estrangeiro. Muitas vezes são contactos espontâneos de 

empresários que conhecem a marca e estão interessados em a distribuir, com 

consequente maior volume de encomendas. A equipa comercial, paralelamente, 

procura lojas com potencial para se tornarem revendedoras (visitas aos locais, pesquisa 

na internet, prospeção de mercado) —> taxa de sucesso menor, pode não haver 

resposta. Outra forma de angariar revendedores é a participação em feiras 

internacionais frequentadas por buyers com lojas na área do beachwear.

Espanha 

França 

Itália 

Suiça 

Alemanha 

Dubai
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Figura 4 - Modelos de internacionalização praticados pela Futah 

Fonte: elaboração própria



4.2  Etapas para a uma Futah global 

Em termos de objetivos, a Futah quer estabelecer-se como a grande marca de referência em toalhas 

de praia no mundo inteiro. A marca acredita que isto é possível e que um dia a primeira palavra que 

venha a cabeça das pessoas quando ouvirem “toalhas de praia” seja “Futah”, tal como quando dizem 

“Havaianas” quando pensam em chinelos. Para além disto, a Futah pretende ser uma bandeira de 

Portugal, espalhando os nomes das praias portuguesas (que dão nome aos modelos de cada toalha) 

pelo mundo. 

Para que este trabalho esteja realmente em sintonia com a realidade da empresa e para que não seja 

apenas uma peça académica, faz sentido que a estratégia proposta para a internacionalização da 

Futah seja de alguma forma uma continuidade daquilo que já foi feito, para que os gestores possam 

seguir este caminho.  

4.2.1  Participação em feiras 

As feiras internacionais dedicadas à moda/moda de praia têm vindo a ser uma aposta da Futah já 

com alguns benefícios, com compradores internacionais e distribuidores a surgirem depois destas 

participações.  

Propõe-se à Futah que participe nas seguintes feiras:  

- MIAMI HAMMOCK: em julho de 2019 a Futah deverá participar neste evento premium do 

mercado americano. Trata-se de uma feira exclusivamente dedicada ao verão e à moda de praia em 

que participam os mais inovadores empreendedores do ramo. Esta feira altamente exclusiva tem a 

participação de designers de luxo e potencia a realização de transações entre os expositores e os 

compradores tanto americanos como internacionais. Entre biquínis, acessórios de praia e outros a 

Futah será aqui uma das poucas marcas nacionais a marcar presença neste evento de importância a 

uma escala global.  

- MIAMI SWIMSHOW: com mais de trinta anos de existência a Swimwear Association of Florida é 

reconhecida como líder no que toca a exposições mundiais de moda dedicada à praia, sendo esta a 

premissa com que é desenvolvida anualmente a feira MIAMI SWIMSHOW na qual expõem os 

melhores designers, as marcas de topo que colocam aos dispor de compradores, grossistas e 
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retalhistas todas as tendências para o ano seguinte. Esta feira desenrola-se anualmente em Julho, 

estando presentes mais de 7.500 marcas e compradores oriundos de mais de 60 países espalhados 

pelo globo. Nesta feira, onde a Futah deverá marcar presença reside a oportunidade de consolidar a 

exportação da Futah para a América do Norte, sendo determinante para a marca a participação com 

um stand próprio onde poderá enaltecer e evidenciar o estilo de vida descontraído e estilo do verão 

100% português.  

- MODE PARIS: A Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 

Créateurs de Mode foi fundada em 1973 e desde então é responsável pela coordenação e 

desenvolvimento dos eventos nas semanas da moda de Paris, das mais importantes mundialmente, 

que contam com designers, marcas e nomes sonantes que personificam o luxo que a moda pode 

incorporar. Tendo como missão preservar a posição de liderança de Paris como capital mundial da 

moda, desenvolvendo anualmente a apresentação das mais importantes marcas, mas também das 

marcas emergentes e inovadoras tanto no que toca ao design como no que respeita aos conceitos 

mais empreendedores. A Futah deverá marcar presença, em outubro de 2018. 

- MOMAD MADRID: acontece a cada setembro em Madrid, Espanha, dedicando-se exclusivamente 

à exibição de moda e acessórios, sendo uma das feiras mundiais mais importantes no que toca aos 

acessórios de moda. Dedicada à exposição de marcas jovens e de crescimento rápido, modernas, 

casuais e que definem tendências que facilmente se traduzam dos desfiles e manequins para o 

quotidiano. A Futah deverá marcar presença neste evento, sendo uma janela de oportunidade que 

permitirá dar a conhecer o espirito de verão 100% nacional da Futah no país vizinho e aos 

participantes internacionais neste evento. Nesta feira comparecem cerca de 695 expositores, que 

exibem as cerca de 1.300 marcas em exposição a cerca de 20.000 visitantes provenientes de cerca de 

69 países.  

A participação em feiras irá incrementar o compromisso da Futah com a internacionalização, dando-

se a conhecer a clientes de diversas partes do mundo dado que estes eventos além de atraírem 

profissionais originários dos próprios países atraem profissionais do ramo da moda a uma escala 

global, conferindo à Futah uma dimensão claramente internacional e contribuindo para a 

concretização dos seus objetivos de expansão internacional.  
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4.2.2  Viagens de prospeção 

Para além da participação em feiras do setor da moda a Futah terá necessidade de fazer deslocações 

aos mercados onde pretende captar o maior número de clientes possível, este investimento 

contribuirá para que a Futah reforce a sua internacionalização, dado tratar-se de viagens de 

prospeção e efetuadas de forma regular para os países chave, nomeadamente Grécia, Suíça, Dubai, 

Brasil. Chile, Cabo Verde, Austrália e Angola, onde irão decorrer feiras de grande relevo ao nível 

internacional mas também onde a Futah irá visitar potenciais clientes em missão empresarial por 

forma a firmar compromissos antigos e realizar novos negócios que estejam em sintonia com os seus 

objetivos de crescimento. 

4.2.3  Marketing digital 

A Futah já possui um site onde exibe as suas coleções (www.futah.world). Neste website com loja 

online os clientes podem consultar o catálogo, obter informações sobre o produto e processos de 

fabrico, realizar encomendas, entre outras valências. É um site pronto para o B2C (Business to 

Consumer) e B2B (Business to Business) onde os revendedores da marca podem fazer as suas 

encomendas a preços de revenda. 

De forma a potenciar todo o processo de internacionalização será necessário proceder à otimização 

das plataformas web da Futah, através de um Search Engine Optimization (SEO) que utiliza palavras-

chave dentro dos próprios conteúdos do site. A forma como outros sites se relacionam com o site da 

Futah também é muito importante (aparecer o site da Futah referenciado noutros sites) e 

posicionamento da empresa nos motores de busca, aumentando o seu número de visualizações.  

O SEO reveste-se de uma importância fulcral no âmbito da atividade da Futah dado que, através da 

interligação por via de palavras-chave nos motores de busca, o website da empresa ganha uma maior 

notoriedade permitindo um posicionamento destacado face à concorrência. As palavras-chave visam 

angariar visitantes para as suas plataformas web, aumentando a atratividade do website, loja online e 

demais plataformas. 

As redes sociais desempenham também um papel muito importante no que respeita à divulgação dos 

serviços das empresas. Assim, a Futah deverá conjuntamente com a estratégia de Marketing Digital 
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associada ao site, promover a satisfação dos clientes e a criação de novas oportunidades de negócio, 

tanto nacionais como internacionais, através do recurso às redes sociais como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram e Google+. O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo, com 1.5 

biliões de utilizadores, fazendo por isso todo o sentido tirar partido dele. Nesta rede social a Futah 

conta já com uma vasta base de seguidores acima dos 40.000 fãs, que acompanham de perto o 

percurso e as novidades das coleções e do design da Futah. A esta plataforma a Futah junta ainda 

perfis com um muito expressivo número de seguidores na rede social Instagram.  

Com a interligação entre o site da Futah, a respetiva loja online, e as redes sociais, ao obter mais 

seguidores no Facebook e Instagram, o número de visitantes do website aumenta exponencialmente. 

Assim, a constante interação com os seguidores das diversas páginas das redes sociais, assegurada 

através de um acompanhamento especializado e constante, com publicações regulares cujo conteúdo 

deverá ser interessante e apelativo para os seguidores, tem por objetivo a construção de uma relação 

de partilha, recíproca e interativa, com clientes e potenciais clientes aumentando assim a 

proximidade e evidenciando as vantagens competitivas da Futah. Será necessário aumentar os 

seguidores e, consequentemente, a notoriedade internacional da marca.  

A Futah deverá também criar uma conta de Google Adwords, fazendo a monitorização dos acessos à 

página e do desempenho dos anúncios, sendo possível aferir a taxa de sucesso das ações executadas, 

permitindo uma avaliação constante da estratégia, definindo ao longo do tempo a melhor forma de 

promoção da empresa.  

Outra questão importante será ter um site global que mostre produtos diferentes por região (o verão 

começa em alturas diferentes em regiões diferentes do mundo, e as coleções deverão ser lançadas em 

fases diferentes), preços diferentes, preços de envio diferentes. É fundamental que para o futuro a 

marca tenha uma loja online única com preços e gestão de stocks diferentes por região. A perceção 

de um australiano que quer comprar uma Futah a 30€ e que tem de pagar 20€ de portes não é 

benéfica para a empresa: este problema resolve-se praticando um preço mais alto na Australia e 

cobrando menos pelos portes. 

Para além disto, está prevista a tradução do site da marca para uma quinta língua (Alemão). 
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4.2.4  Eventos e assessoria de imprensa nos mercados alvo 

A Futah desenvolve atualmente esforços no sentido de dinamizar e potenciar a sua atratividade junto 

dos seus mercados alvo dando-se a conhecer a trend setters, opinion makers, bloggers, vloggers, 

youtubers e celebridades tanto nacionais como internacionais, sendo para este fim determinante o 

desenvolvimento de ações de promoção altamente direcionadas que tenham um impacto imediato ao 

nível das redes sociais e media, sendo este trabalho especializado sem margem para erros pela 

importância que possui e pela quantidade de pessoas influentes que movimenta. Exemplo deste facto 

é a repercussão registada quando a modelo Sara Sampaio tirou uma selfie com a sua Futah no verão 

de 2015. 

Neste sentido será necessário assegurar o desenvolvimento deste tipo de eventos promocionais em 

mercados chave, para reunir o maior número de pessoas influentes, entre celebridades, modelos, 

trendsetters, entre outros, nos mercados para onde a Futah se quer expandir dando desta forma a 

conhecer as tendências, as cores, padrões, valores e o espirito da Futah.  

Naturalmente estes eventos pretendem-se amplamente difundidos nos media dos países em questão, 

causando impacto, não só nos mass media como no segmento da moda de praia, refletindo-se ainda 

ao nível da base de seguidores da Futah nas redes sociais e, diretamente, no volume de negócio. Para 

este fim revela-se indispensável a assessoria de imprensa nos mercados-alvo para assegurar que os 

eventos e ações promocionais são eficazes.  

4.2.5  Elaboração de um Plano de Marketing 

O caminho percorrido até agora pela Futah faz parte de qualquer jovem empresa, mas está na altura 

da internacionalização da empresa ser feita de uma forma mais estruturada e para isso será preciso 

elaborar um Plano de Marketing. 

A elaboração deste Plano de Marketing está diretamente relacionada com a estratégia de 

internacionalização da Futah nos mercados internacionais, com maior incidência em Espanha, como 

ponto-chave para o reforço da presença na Europa e na América do Norte, como ponto de partida 

para o reforço em todo o continente Americano. O mercado árabe é também um país de destaque no 

setor da moda. Sem a existência de um Plano de Marketing adequado, a aposta na promoção e 
 44



incremento da competitividade interna correm o risco de se esgotarem em si mesmas algo que a 

Futah não pretende de modo algum. Desta forma este Plano será uma das pedras basilares para 

identificação das estratégias a adotar nos novos mercados.  

A elaboração do Plano de Marketing engloba uma equipa composta por um gestor de projeto, 

profissional em marketing e comunicação e um técnico que irá dedicar-se a tempo integral ao 

desenvolvimento deste projeto. Esta equipa ficará responsável pela definição estratégica, identificação 

de potenciais clientes nos mercados eleitos, conceção de conceitos inovadores em termos de produto 

e implementação de marketing digital de forma a atrair os clientes de modo eficaz e com retorno no 

curto prazo. Serão desenvolvidas reuniões mensais para apresentação de novos conceitos a 

implementar. Este investimento inclui o desenvolvimento de uma estratégia concertada que, munida 

das ferramentas adequadas irá ter como objetivo potenciar a notoriedade e posicionar a marca no top 

of mind do consumidor. 

As Estratégias de Marketing Digital só serão bem sucedidas se estiverem enquadradas no tempo e no 

espaço, e para isso mesmo é necessário um serviço de consultoria especializada que trace o caminho 

a percorrer, passando pelas seguintes etapas:  

• Diagnóstico da empresa – Análise interna e externa;  

• Definição de objetivos;  

• Escolha das opções estratégicas a adotar;  

• Táticas de marketing (produto, preço, distribuição e comunicação);  

• Mapa de ações.  

Desta forma podem ser enunciadas algumas vantagens da adequada aquisição de serviços no âmbito 

da elaboração do Plano de Marketing:  

• Antecipação de cenários, tomando proativamente decisões e diminuindo de modo significativo 

potenciais erros de uma atuação reativa (dia-a-dia) e não proactiva (planeada);  

• Fácil comunicação em torno de uma estratégia, ideias e ações bem definidas;  

• Ter bem definido como e o que fazer;  
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• Ter objetivos claros e simples, que permitam ser periodicamente analisados e      

validados.  

 

Este investimento é imprescindível na fase de expansão em que a empresa se encontra, uma vez que a 

identificação clara dos pontos fortes e fracos de melhoria no que respeita à internacionalização, bem 

como das oportunidades e ameaças, irão permitir à empresa adotar as estratégias que visem o 

aumento da vantagem competitiva potenciando o seu posicionamento e da Futah nos mercados em 

que atua, bem como nos novos mercados.  
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4.3  Conclusões do capítulo 

Depois de analisar em que estado a Futah se encontra atualmente no seu processo de 

internacionalização, pudemos ver que a empresa atua de três formas distintas em diferentes países. 

De facto, a empresa possui Distribuidores na maior parte dos países (Brasil, Angola, Cabo Verde, 

Australia, Dubai, Moçambique, Chile), também trabalha com Agentes (atualmente apenas nos 

Estados Unidos) e com Venda Direta (Espanha, França, Itália, Suiça, Alemanha, Dubai). A situação 

com maior risco para o representante é a do distribuidor, já que se compromete com o pagamento 

do produto sem saber o sucesso que vai ter. Já um agente tem menos risco porque não faz 

investimento de capital mas tem uma margem menor. Para a empresa, a venda direta apresenta a 

opção mais atrativa em termos monetários mas pode haver a dificuldade de se adaptar localmente a 

cada mercado, coisa que um distribuidor tem maior possibilidade de conseguir pelo conhecimento 

que tem do mercado externo. 

Vista a situação em que se encontra a empresa, foi descrito um plano de ação concreto ara a 

internacionalização da Futah, com várias etapas onde se sugere à empresa que executar um plano de 

ação. Nomeadamente com investimentos nas seguintes áreas: 

• Participação em feiras  

• Viagens de prospeção  

• Marketing digital  

• Eventos e assessoria de imprensa nos mercados alvo  

• Elaboração de um Plano de Marketing  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5.  CONCLUSÕES  

Esta Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial discute o tema da 

internacionalização de empresas, com um caso de estudo aplicado à marca de toalhas de praia  

portuguesa Futah. 

A internacionalização de empresas é objetivamente um assunto muito estudado em diversa literatura,  

e o que este trabalho pretende acrescentar é, mais que outro trabalho genérico sobre 

internacionalização de empresas, um estudo sobre a internacionalização de uma marca portuguesa. 

Nesse sentido, o caso de estudo abordado foi a marca portuguesa Futah. A Futah é uma marca 

portuguesa de beachwear fundada em 2014 que está neste momento a evoluir e a dar os primeiros 

passos na sua expansão internacional. Esta tese permitiu descrever detalhadamente a empresa, 

perceber o que sustenta a marca Futah e descrever para onde quer caminhar esta jovem startup. 

Visão, missão e objetivos estratégicos da empresa foram revistos, assim como a concorrência da 

Futah e o mercado que abrange foram temas expostos neste trabalho 

Foi feita também uma descrição do estado da arte dos temas de interesse para este trabalho, 

nomeadamente internacionalização de empresas de forma genérica, a qual convergiu para uma 

revisão da literatura sobre quatro marcas selecionadas, uma marca global e mundialmente conhecida 

como a Havaianas, e três marcas portuguesas que tivessem o selo internacional bem presente: Salsa, 

Lanidor, e Parfois. Esta revisão permite comparar o caso de estudo da jovem Futah a estas quatro 

marcas de renome, e perceber o caminho a percorrer na aventura internacional das toalhas de praia 

portuguesas. 

Nesta Dissertação de Mestrado aprofundou-se depois o caso de estudo da Futah, estudando 

detalhadamente os passos e etapas que a marca terá de percorrer para crescer e ganhar terreno 

internacional. Foi assim apresentada uma proposta de expansão internacional detalhada para a 

marca portuguesa Futah, que poderá eventualmente ser utilizada pelos fundadores como base para a 

sua estratégia de internacionalização nos próximos anos.  

Em relação a limitações, por dificuldades inerentes não foi possível responder a todos os objetivos 

inicialmente delineados. 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