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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a crescente globalização e competitividade tem levado as empresas a se 

internacionalizarem para, deste modo, conseguirem sobreviver e prosperar. Esta crescente 

preocupação tem trazido o desafio da internacionalização para a estratégia da maioria das empresas.  

As questões suscitadas sobre o comportamento das empresas, no momento de entrar num mercado 

estrangeiro, e a estratégia de entrada, são de extrema importância e, por este motivo, achou-se 

pertinente perceber de que forma poderiam ser explicadas. 

Com este fim, optou-se por uma metodologia de caso de estudo, com a marca H3. Esta marca, pelas 

suas características e ritmo de crescimento desejado, necessitava de desenvolver o seu processo de 

internacionalização. 

Analisando os vários modelos de internacionalização e modos de entrada foi possível, através da 

apresentação das características e do negócio da marca, perceber a sua aplicabilidade na explicação 

do comportamento internacional da marca H3. A análise foi realizada tendo em consideração os 

determinantes utilizados na explicação dos diferentes modelos e a marca. 

Assim, foi proposto um modelo de internacionalização que explicasse o comportamento internacional 

da marca H3. Este modelo combina diferentes modelos de internacionalização revistos na literatura, 

adequando-se às características particulares de uma empresa de serviços. Este modelo pretende guiar 

a empresa ao longo das várias etapas do seu processo de internacionalização. A adaptação da 

estratégia de entrada foi considerada tendo em conta as necessidades da marca e os seus objetivos a 

nível internacional, sendo assim possível recomendar um modo de entrada que permitisse à empresa 

atingir os seus objetivos de crescimento. 

 

Palavras-Chave: Internacionalização; Modelos de Internacionalização; Modos de Entrada; Mercados 

Internacionais; Franchising; H3. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, increasing globalization and competitiveness has led companies to choose to start 

activities across borders and thus manage to survive and thrive. This growing concern has brought the 

challenge of internationalization to the strategy of most companies. 

The issues raised about the behavior of companies when entering a foreign market, and their entry 

strategy, are of utmost importance and, therefore, it was found to be relevant to understand how they 

could be explained. 

To this purpose, it was decided to use a methodology of case study with the company H3. This brand, 

due to its characteristics and to its desired rate of growth, needed to further develop its 

internationalization process. 

The analysis of the models of internationalization and entry modes, together with the business and brand 

characteristics, allowed the assessment of their applicability to explain the international behavior of the 

brand. The analysis was performed taking into account the determinants of the different models and the 

brand. 

Following this, it was proposed a model of internationalization for the brand. This model combines 

different models of internationalization reviewed in the literature, adapting them to the particular 

characteristics of a services company. This model is intended to guide the company throughout the 

various stages of its internationalization process. The adaptation of the entry strategy was considered 

taking into account the requirements of the brand and its goals at the international level, making it 

possible to recommend an entry mode that will enables the company to achieve its growth objectives. 

 
Keywords: Internationalization; Internationalization Models; Entry Modes; International Markets; 
Franchising; H3.   
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 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas, em primeiro lugar, a contextualização do problema e as motivações 

que proporcionaram o desenvolvimento desta dissertação. Posteriormente serão apresentados os 

objetivos que se pretendem alcançar com a realização da dissertação e, finalmente, a sua estrutura.  

1.1 | CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
A Revolução Industrial transformou fábricas familiares, rudimentares e pequenas, em atividades de 

produção em massa. A consequente disponibilidade de economias de escala facilitou que empresas 

nacionais crescessem e se tornassem corporações multinacionais, expandindo-se para outros 

mercados (Kleindorfer et al. 1993 citado por Huang e Sternquist 2007). 

Este facto fez com que existisse uma rápida globalização das atividades empresariais, tendo para isso 

contribuído a diminuição geral das barreiras alfandegárias, a partir dos anos oitenta (Osland et al. 2001; 

Carvalho 2012). As empresas, em número cada vez maior, desenvolveram estratégias de entrada em 

mercados além-fronteiras. Esta crescente globalização, e a consequente facilidade de acesso a 

mercados estrangeiros, trouxe um ambiente de maior concorrência e competitividade entre as 

empresas. Desta forma, para as empresas conseguirem sobreviver e prosperar, é necessário 

desenvolverem uma vantagem competitiva e, nos dias de hoje, este processo passa em grande parte 

por, entre outros fatores, aproveitar economias de escala, de forma a reduzir os respetivos custos e 

aumentar a margem de lucro, o que em certas atividades não é possível através da exploração dos 

mercados domésticos, sendo, assim, de grande importância a expansão internacional (Carvalho 2012).  

O processo de internacionalização tem de ser estudado com atenção, dados os fatores internos e 

externos que o influenciam. Por um lado, os países apresentam sistemas culturais, económicos e 

políticos diferentes. Por outro, a empresa poderá apresentar características que dificultem a adoção de 

práticas e atividades usuais, em mercados estrangeiros, seja por dependência de recursos domésticos, 

seja por incapacidade financeira. Torna-se, assim, essencial que a empresa apresente uma estratégia 

de internacionalização capaz de promover a empresa, percebendo as condições em que este processo 

acontece. A estratégia de internacionalização, utilizada pelas empresas para expandir as suas 

atividades além do país doméstico, deverá ter em conta as necessidades específicas dos 

consumidores, os movimentos de potenciais concorrentes e a realidade dos países onde está ou 

poderá vir a estar (Cardeal 2015). 

Como pequena economia aberta que é, Portugal não é exceção a esta tendência ou necessidade de 

internacionalização, e as suas empresas têm desenvolvido estratégias de internacionalização. O 

crescimento internacional português teve um ponto alto nas últimas décadas do século XX, embora 

seja realizado, maioritariamente, através do comércio externo e o grau de abertura tenha sido sempre 

inferior ao de outros países (Esperança 1998). Com a abertura das fronteiras, a possibilidade de as 

empresas apostarem noutros mercados cresceram, sendo, em certas indústrias, esta aposta uma 

necessidade para conseguir uma vantagem competitiva.  
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Tendo em conta o crescente interesse na problemática da internacionalização, e dada a necessidade 

das empresas de expandirem as suas atividades, optou-se por analisar uma marca portuguesa, H3, no 

seu processo de internacionalização. Uma vez que as estratégias de internacionalização dependem de 

diversos fatores, como foi referido anteriormente, procurou-se selecionar um modelo de 

internacionalização que fosse mais adequado para a marca, tendo em conta as suas características e 

as da indústria onde opera, e apresentar uma estratégia de entrada que vá ao encontro das suas 

necessidades.  

1.2 | OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 
O principal objetivo da dissertação é a apresentação de um modelo de internacionalização para a marca 

H3, juntamente com a proposta de um modo de entrada, que corresponda às suas necessidades. Visto 

que a marca apresenta, neste momento, 46 lojas em Portugal, estando presente nos melhores centros 

comerciais, torna-se difícil manter o crescimento da marca, no mercado doméstico, ao ritmo que esta 

deseja, dada sua a opção estratégica por localizações em centros comerciais. Nestas circunstâncias, 

houve necessidade de desenvolver um processo de internacionalização, até porque a marca sempre 

teve esse desejo e considera o mercado nacional saturado. Na presente dissertação serão analisados 

os modelos de internacionalização, que a marca poderá adotar e, de seguida, os modos de entrada 

que deverá escolher, de maneira a conseguir alcançar os seus objetivos económicos e competitivos. 

Para conseguir alcançar este objetivo, é necessário estabelecer objetivos secundários que lhe servirão 

como base. Desta forma, ao longo da dissertação, os objetivos passarão pela apresentação dos 

principais modelos de internacionalização e definição dos modos de entrada, pela apresentação dos 

determinantes que os influenciam e pela caracterização da marca. Estes objetivos serão úteis na 

medida em que, através destes conceitos teóricos e dos seus respetivos determinantes, tornar-se-á 

possível perceber de que modo se aplicam, ou não, ao caso de estudo em questão. 

De maneira a conduzir a realização do trabalho, torna-se crucial a apresentação de passos para a 

investigação, com o objetivo de concretizar o objetivo principal, como por exemplo: 

• Analisar os modelos teóricos, e os seus determinantes, que fornecem uma explicação para o 

processo de internacionalização das empresas, bem como os modos de entrada existentes; 

• Estudar a influência da marca e da indústria no sucesso do processo de internacionalização da 

marca; 

• Explorar os determinantes que proporcionam ou inibem a internacionalização da marca; 

• Comparar os modelos teóricos com o modelo apresentado para a internacionalização da 

marca, olhando para os determinantes analisados em cada modelo e percebendo se e como 

influenciam o processo de decisão da marca. 

• Verificar o modo de entrada que mais se adequa às características do processo de 

internacionalização e à marca; 

• Apresentar uma proposta de um modelo de internacionalização que explique o comportamento 

internacional da marca H3 e indicar o modo de entrada que corresponde às suas necessidades. 
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1.3 | ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A Dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

No Capítulo 2 encontra-se descrita a metodologia que será utilizada durante a realização da 

dissertação. É possível verificar as características de uma metodologia de caso de estudo e as razões 

de se adequar ao trabalho que se pretende desenvolver.  

No Capítulo 3 será apresentada uma revisão da literatura, que servirá como base para a análise do 

caso de estudo, na qual são definidos os principais modelos e teorias sobre a internacionalização das 

empresas, bem como a explicação dos principais modos de entrada. O objetivo da revisão da literatura 

é suportar, através de conceitos teóricos, o modelo que será proposto no final da análise do caso de 

estudo, de forma a conseguir perceber de que modo vai, ou não, ao encontro do que foi estudado 

anteriormente.   

No Capítulo 4 é realizada a análise da marca H3, caso de estudo da presente dissertação. Neste 

capítulo apresentar-se-á o início da empresa que possui a marca e como esta se encontra organizada. 

Relativamente, à marca H3 serão descritos o seu conceito diferenciador e negócio, apresentada a sua 

situação financeira, as lojas em Portugal, os concorrentes, reguladores, público-alvo e parceiros. Por 

último, será estudada a sua experiência de internacionalização, nos mercados polaco, espanhol, 

brasileiro e angolano, que permitirá retirar conclusões que serão utilizadas para desenvolver a proposta 

tendo em conta a sua atividade atual. Com esta descrição será possível realizar uma análise SWOT e 

apresentar as vantagens competitivas com o objetivo de perceber como poderá ser a sua estratégia de 

internacionalização. 

No Capítulo 5 caracteriza-se o sector da restauração, apresentando os segmentos que inclui, 

descrevendo de forma mais pormenorizada o segmento do fast food, com a análise do Modelo das 5 

Forças de Porter. 

No Capítulo 6, após apresentar os determinantes, identificados nos modelos teóricos, é possível 

perceber quais os determinantes que a marca utiliza no seu processo de decisão, concluindo de que 

forma os modelos têm capacidade para explicar o comportamento internacional da marca. Finalmente, 

é possível apresentar uma proposta de um modelo que consiga explicar o processo de 

internacionalização da marca. 

No Capítulo 7, pretende-se perceber a possibilidade de aplicar os modos de entrada estudados às 

características da marca. Para alcançar esse objetivo, são apresentados os determinantes com 

importância para a marca, no momento da decisão em relação ao modo de entrada a adotar, e, 

posteriormente, os modos de entrada que se enquadram com as necessidades da marca. Com esta 

apresentação é possível propor que modo de entrada a marca deverá adotar, tendo em consideração 

as suas características. 

No Capítulo 8, após a apresentação das propostas, são identificadas as conclusões mais relevantes 

no que diz respeito à expansão internacional da marca, com o objetivo de apresentar linhas 

orientadoras para o seu comportamento futuro. Reconhecem-se, também, as limitações encontradas 

ao longo da execução da dissertação e, por último, revelam-se tópicos pertinentes para pesquisas 

futuras.  
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 METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 

 

Tendo presente o objetivo de procurar responder às questões de investigação, optou-se por utilizar um 

caso de estudo como fonte de investigação e pesquisa. Com base no tipo de trabalho que se pretende 

desenvolver, torna-se de especial interesse apresentar uma marca com as características da marca 

H3. Esta marca, ao querer manter o ritmo de crescimento que tem tido, terá que ultrapassar os desafios 

inerentes à entrada em mercados estrangeiros.  

A metodologia de caso de estudo tem sido largamente utilizada para perceber e analisar problemáticas 

complexas, que os métodos quantitativos não conseguem explicar de forma completa, uma vez que os 

resultados dependem do comportamento de atores e os dados podem ser limitados (Zainal 2007). No 

método de caso de estudo são utilizados dados quantitativos e qualitativos para que se torne possível 

apresentar uma análise do processo e dos resultados do fenómeno, através de uma completa 

observação, reconstrução e análise do caso concreto em investigação (Tellis 1997). 

O elemento central da metodologia de um caso de estudo é o “caso” em análise que, segundo 

Johansson (2003), tem que ser uma unidade de funcionamento complexa, investigada no seu contexto 

natural com um vasto conjunto de métodos, e ser contemporânea ao estudo em causa. Tendo em conta 

o objetivo da dissertação, o “caso” que irá ser analisado, será a internacionalização da marca H3. 

Os casos de estudo são utilizados para explicar causas complexas, relacionadas com intervenções na 

vida real, descrever o contexto da realidade na qual essas intervenções ocorrem, expor a intervenção 

por si própria e, ainda, explorar as situações nas quais a intervenção, que está a ser analisada, não 

apresenta um conjunto claro de resultados. Desta forma, a metodologia de caso de estudo revela-se 

extremamente útil quando se tenta responder a questões tais como: “como?” ou “porquê?”, ou quando 

existe um controlo limitado sobre eventos comportamentais e o foco se encontra nos eventos 

contemporâneos (Tellis 1997). 

Yin (1984) propõe que os casos de estudo sejam agrupados numa matriz 2x2, na qual uma dimensão 

representa o número de casos incluídos na pesquisa e outra as unidades de análise presentes na 

investigação. Assim, os casos de estudo podem ser classificados como um caso único ou múltiplo e, 

ainda, considerados holísticos (com apenas uma unidade de análise) ou, por outro lado, incorporado 

(com múltiplas unidades de análise). Nesse sentido, Yin (1993) propõe uma classificação para os 

diferentes casos de estudo, agrupando-os em três categorias distintas: 

• Exploratórios, que exploram um fenómeno nos dados existentes, que serve como ponto de 

interesse para o investigador; 

• Explicativos, que examinam de forma pormenorizada os dados para explicar um fenómeno 

que se encontre presente. Neste tipo de casos de estudo, por vezes, são utilizadas 

comparações com padrões para avaliar certos fenómenos em casos complexos; 

• Descritivos, que se baseiam na descrição da teoria, antes de iniciar o caso de estudo, como 

forma de suportar a descrição do fenómeno. Assim, este tipo de casos de estudo debruça-se 

na explicação de um fenómeno natural que ocorre nos dados apresentados. 

Stake (1995) apresentou uma divisão distinta, onde os casos de estudo podem ser classificados como: 
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• Instrumentais, quando o caso é utilizado para retirar conclusões pormenorizadas, ou seja, 

que serve para o observador perceber mais do que, aparentemente, seria óbvio; 

• Coletivos, quando a análise é realizada a um conjunto de casos; 

• Intrínsecos, quando o investigador tem interesse no caso em particular. 

Para a realização de um caso de estudo é necessário apresentar o que tem sido estudado até ao 

momento, tornando-se possível, desta forma, comparar as características e as descobertas do caso 

com as teorias e os modelos generalizados. Desta forma, após a elaboração de uma pesquisa, na qual 

foram identificados os principais modelos e teorias de internacionalização, bem como os principais 

modos de entrada em mercados estrangeiros, será analisada a informação recolhida, para que seja 

possível retirar as conclusões desejadas. 

Tendo como base os objetivos do trabalho a desenvolver, verificou-se que o tipo de caso de estudo 

que mais se adequa é um caso de estudo único, cujo objetivo passará por constatar se as teorias 

existentes se verificam nas circunstâncias apresentadas, com unidades de análise incorporadas, 

embora algumas desempenhem papéis de maior relevo para a verificação das hipóteses teóricas 

reveladas. O caso de estudo, segundo Yin (1984), será uma combinação de um caso de estudo 

exploratório e explicativo, uma vez que servirá para explorar fenómenos presentes nos dados, do 

interesse da marca, nomeadamente, a situação competitiva da indústria, e, porque também será 

analisada de forma pormenorizada a marca e as suas características, para que seja possível comparar 

com padrões teóricos, previamente apresentados, com o objetivo de examinar a sua atividade de 

internacionalização futura. Se, por outro lado, for utilizada a divisão de Stake (1995), será um caso de 

estudo instrumental, uma vez que será utilizado como uma ferramenta, para, de certo modo, perceber 

como poderia ser o plano de internacionalização da marca em determinados mercados.  

Para a presente dissertação, a metodologia de caso de estudo utilizada será a proposta por Yin (1994) 

(citado por Tellis 1997), na qual o autor sugere a distinção de quatro etapas para o seu 

desenvolvimento: 

1. Design do caso de estudo: nesta etapa elabora-se um protocolo, que se caracteriza pela 

apresentação, quer da literatura utilizada para a investigação futura, quer de uma visão geral da 

dissertação, onde estão incluídos os objetivos e as questões de maior relevo a abordar durante 

a realização do trabalho; 

2. Orientar o caso de estudo: dada a natureza da dissertação, para conseguir apresentar as 

conclusões desejadas, a recolha de dados deverá ser realizada tendo como base três princípios: 

utilizar múltiplas fontes de evidência, criar uma base de dados do caso de estudo em questão e 

manter uma cadeia de evidência. A recolha de dados será realizada através da consulta de 

documentações e registos arquivados, nomeadamente artigos publicados e livros, e, ainda, com 

a realização de entrevistas a pessoas envolvidas no caso de estudo, para que, deste modo seja 

possível perceber o ponto de vista dos atores. As entrevistas serão semiestruturadas, nas quais 

as questões serão planeadas de forma cuidadosa, para que se consiga cobrir os objetivos do 

estudo (Noor 2008). A informação recolhida será sempre obtida com a intenção de perceber o 

comportamento da marca, do ponto de vista dos intervenientes, de conhecer melhor a indústria 
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onde a marca se insere e, ainda, os mercados onde a marca já operou e poderá vir a desenvolver 

atividades no futuro; 

3. Análise dos resultados do caso de estudo: após a recolha de dados e informações relevantes 

para a perceção do caso de estudo, será necessário analisar o que foi recolhido. Com esse 

objetivo, é possível distinguir estratégias analíticas gerais, como a correspondência com padrões 

teóricos e a construção de uma explicação sobre os fenómenos que poderão ocorrer.  

Como foi referido anteriormente, nesta fase, o objetivo passará por tentar encontrar, tendo em 

conta os modelos teóricos apresentados, padrões entre o caso de estudo e as teorias existentes, 

para, desta forma, conseguir apresentar a construção de um plano de internacionalização para 

a marca H3. Será possível verificar que modelos teóricos poderão ser aplicados, tendo em conta 

as características estudadas, de maneira a conseguir identificar os relevantes para retirar as 

conclusões desejadas. Do mesmo modo, tendo em conta as características da marca, será 

apresentado um modo de entrada que corresponda aos seus objetivos, em relação ao seu 

processo de internacionalização. 

4. Desenvolver as conclusões, recomendações e implicações: por último, tendo em mente os 

objetivos propostos inicialmente, é necessário elaborar as conclusões sobre a atividade 

internacional da marca, percebendo, não só as suas características próprias, como também da 

indústria onde opera. Assim, o objetivo final será a apresentação de um modelo de 

internacionalização para a marca, tendo presente os modelos teóricos existentes, e a proposta 

de uma estratégia de entrada.  

Em síntese, é possível visualizar, através da Figura 1, a metodologia que será utilizada ao longo da 

dissertação, repartida em diferentes etapas. A metodologia está dividida em três partes: a primeira, a 

etapa preliminar, corresponde ao trabalho de investigação e à definição dos passos de pesquisa, de 

seguida, a segunda, a etapa de trabalho de campo e análise, contem a análise do caso de estudo e a 

análise dos dados e das teorias para, na terceira etapa de conclusão, ser possível retirar as conclusões 

e apresentar o modelo. 

 
Figura 1. Metodologia Adotada no Desenvolvimento da Dissertação (adaptado de Noor 2008)  
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 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura, que servirá como base para a análise do caso 

de estudo, na qual são definidos os principais modelos e teorias sobre a internacionalização das 

empresas, bem como a explicação dos principais modos de entrada. O objetivo da revisão da literatura 

é suportar, através de conceitos teóricos, o modelo que será proposto no final da análise do caso de 

estudo, de forma a conseguir perceber de que modo vai, ou não, ao encontro do que foi estudado 

anteriormente.   

3.1 | INTERNACIONALIZAÇÃO 
Desde meados do século XX começou a surgir um interesse crescente sobre as operações 

internacionais das empresas (Welch e Luostarinen 1988), de tal forma que se considera que uma 

empresa, que deseje alcançar algum tipo de liderança e vantagem competitiva não poderá, no século 

XXI, optar por pensar apenas nas suas atividades no mercado doméstico (Gamble et al. 2013). 

Hoje em dia, as empresas optam, cada vez mais cedo, por internacionalizarem as suas operações. A 

crescente competitividade nos vários mercados e a interdependência existente entre economias 

nacionais levam as empresas a procurarem oportunidades em diferentes mercados.  

 CONCEITO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O conceito de internacionalização tem sido largamente utilizado para explicar as novas tendências e 

preocupações das empresas, para conseguirem prosperar ou apenas sobreviver. Desta forma, este 

movimento é genericamente visto como o movimento que as empresas fazem para fora dos seus 

mercados domésticos (Turnbull 1987). 

Penrose (1959) apresenta a internacionalização como sendo uma forma de a empresa aproveitar as 

suas competências principais e oportunidades no mercado estrangeiro. Wind et al. (1973), citado por 

Andersen (1997), apresenta a definição de internacionalização, como um processo no qual atitudes ou 

orientações específicas são associadas a etapas sucessivas na evolução das operações 

internacionais.  

Johanson e Vahlne (1977), vendo a internacionalização como um processo gradual, apresentam o 

conceito como o compromisso crescente de recursos e a integração gradual em mercados 

internacionais, como consequência do conhecimento que as empresas vão adquirindo. De uma forma 

abrangente, Welch e Luostarinen (1988) apresentaram o conceito de internacionalização como sendo 

“o processo de envolvimento crescente em operações internacionais” (p. 36), enquanto que Calof e 

Beamish (1995) apresentam a internacionalização como “o processo de adaptação das operações das 

empresas (estratégia, estrutura, recursos, etc.) a ambientes internacionais” (p. 116). 

Beamish et al. (1997) também definiram internacionalização, desta vez como “o processo no qual as 

empresas aumentam a consciência da influência das atividades internacionais no seu futuro e 

estabelecem e conduzem transações com empresas de outros países” (p. 3). Finalmente, Andersen 

(1997) define este conceito como “o processo de adaptar a operação de troca ao mercado internacional” 

(p. 29). 
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 MOTIVOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

Existem diversos motivos para uma empresa decidir iniciar as suas atividades fora do seu mercado 

doméstico, Gamble et al. (2013), agruparam-nas em cinco razões principais: 

1. Ter acesso a novos consumidores, na medida em que ao expandir o seu negócio para o 

estrangeiro poderá apresentar um aumento nas receitas e no lucro, sendo uma opção quando 

se deseja um crescimento a longo prazo e quando o mercado doméstico é maturo; 

2. Ter acesso a custos mais reduzidos e aumentar a competitividade da empresa, visto que certos 

mercados domésticos não conseguem ser suficientemente grandes para suportar as economias 

de escala, que as empresas poderiam aproveitar de maneira a reduzir os seus custos; 

3. Explorar as suas competências principais, uma vez que a empresa poderá aproveitar as suas 

competências e capacidades para conseguir uma vantagem competitiva em mercados 

estrangeiros e, desta forma, melhorar o seu desempenho e rentabilidade; 

4. Ter acesso a recursos e capacidades localizados em mercados estrangeiros, como mão-de-

obra, recursos naturais, redes de distribuição e conhecimento técnico, que poderão não estar 

disponíveis no mercado doméstico ou que apresentam um custo mais elevado; 

5. Disseminar o risco, associado a diversas atividades ao longo de vários mercados, já que ao 

realizar operações em diferentes países o risco é mais reduzido do que estar dependente 

inteiramente do mercado doméstico. 

Tendo em conta estes motivos, é possível, ainda, distinguir, segundo Dunning e Lundan (2008), os 

motivos pelos quais as empresas decidem realizar Investimento Direto no Estrangeiro (IDE)1.  

Em primeiro lugar, aparecem as empresas que procuram recursos naturais (“natural resource 

seekers”), nomeadamente, as empresas que investem no estrangeiro, para conseguir recursos, seja 

de maior qualidade, seja a preços mais reduzidos do que seria possível no seu país. 

De seguida, as empresas que procuram mercados (“market seekers”), caracterizam-se por serem 

empresas que decidem investir em determinados países ou regiões, para fornecer bens ou serviços 

nesses países ou em países geograficamente próximos. Este tipo de empresas, ao se deparar com 

custos elevados, como por exemplo de transporte, decide, frequentemente, iniciar um IDE. Estas 

empresas pretendem proteger um mercado já existente de possíveis concorrentes ou explorar um novo 

mercado. 

Um terceiro grupo pode ser constituído pelas empresas que procuram eficiência (“efficiency seekers”), 

pelo desenvolvimento de um produto ou de um processo. Através de um IDE, é possível que a empresa 

consiga tirar proveito de diferentes recursos naturais, culturas, acordos institucionais, padrões de 

procura, políticas económicas e estruturas de mercado, ao apresentar instalações de produção em 

diferentes países. Estas empresas podem ser do tipo que procuram eficiência através de custos de 

produção mais reduzidos, como é o caso das empresas que desenvolvem atividades em países em 

                                                        
1 IDE (ou em inglês FDI (“foreign direct investment)) é definido pela OECD como um investimento noutros países 
feito por uma empresa doméstica como forma de obter uma posição duradoura numa empresa residente noutro 
país/economia. Isso implica uma relação de longo prazo entre o investidor e a empresa estrangeira e um grau 
significativo de influência do investidor na gestão da empresa. O critério mínimo usado é a posse de pelo menos 
10% dos direitos de voto, que representarão o grau de influência do investidor (OECD 2013).    
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desenvolvimento, ou que optam por aproveitar economias de escala, diferenças nos gostos dos 

consumidores ou capacidade de fornecimento em países com uma estrutura de mercado semelhante. 

Finalmente, as que procuram ativos estratégicos (“strategic asset seekers”) optam por adquirir ativos 

de empresas estrangeiras, para promover os objetivos estratégicos a longo prazo, sendo assim 

possível manter/melhorar a sua competitividade global. Deste modo, a sua preocupação não passa 

pela redução de custos ou por aproveitar vantagens do mercado, mas por aumentar os seus ativos 

físicos ou competências humanas, que poderá melhorar o desempenho e que, dada a imobilidade de 

determinados recursos (como por exemplo aquisição de fábricas), só será possível através de um IDE. 

Desta forma, é possível concluir que os motivos, apresentados por Dunning e Lundan (2008), que 

levam certas empresas a optar pelo IDE, podem estar diretamente relacionados com a empresa em si, 

com o mercado ou com a indústria onde operam.        

 BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO 

De acordo com o relatório da OECD (2009), é possível distinguir as quatro principais barreiras à 

internacionalização, que serão apresentadas como referência, dada a quantidade disponível na 

literatura sobre internacionalização de empresas.  

Em primeiro lugar, encontra-se a falta de capital para financiar exportações. Nomeadamente, a 

existência de limitações, quer financeiras, quer relacionadas com recursos físicos, tem sido 

apresentada como a principal barreira para a internacionalização. Este facto tem sido considerado uma 

barreira, uma vez que a inexistência de requisitos de capital e de outros recursos da empresa, 

juntamente com o acesso limitado a infraestruturas chave, poderá influenciar negativamente a 

internacionalização da empresa.  

A informação limitada para localizar e analisar um mercado, possível de ser internacionalizado, também 

pode ser uma possível barreira, uma vez que a ausência de conhecimento sobre o mercado dificultará 

as operações da empresa. Esta falta de conhecimento poderá estar associada à incerteza e ao risco 

acrescido, e colocará em causa a sobrevivência da empresa. 

A incapacidade de contactar com os potenciais consumidores além-fronteiras poderá ser mais uma 

barreira, uma vez que as empresas, desta forma, não conseguem obter uma representação adequada 

no mercado alvo de exportação e têm dificuldade em ganhar acesso a um canal de distribuição 

apropriado nos mercados internacionais. 

Por último, a falta de tempo, competência e conhecimento de gestão poderão dificultar o processo de 

internacionalização de diversas empresas. Estas faltas poderão evitar operações no estrangeiro, dada 

a ausência de conhecimento e perceção do risco dos mercados internacionais, especificamente no que 

diz respeito à forma de gerir e operar nesses mercados.  

De seguida, na Tabela 1, são apresentadas outras barreiras, internas e externas à empresa que, 

segundo Arranz e De Arroyabe (2009), funcionam como impedimento e que terão que ser analisadas 

pelas diversas empresas que pretendam iniciar as suas atividades no estrangeiro, para que consigam 

ter sucesso e melhorar o seu desempenho. 
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Tabela 1. Lista de Elementos para Medir as Barreiras à Internacionalização (adaptado de Arranz e De Arroyabe 
2009) 

 

3.2 | TEORIAS/MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
Para conseguir explicar os comportamentos internacionais das empresas, diversos autores têm 

procurado apresentar várias teorias que consigam refletir o processo das diferentes empresas, tendo 

como base fatores distintos. É possível agrupar as teorias em dois grupos, tendo em conta os 

procedimentos adotados pelas empresas no seu processo de internacionalização. Em primeiro lugar, 

encontram-se as teorias económicas, que afirmam que uma empresa escolhe o modo “ótimo” de entrar 

num mercado analisando os custos e os riscos associados, baseados no mercado em questão e nos 

seus próprios recursos, de forma a conseguir obter benefícios que compensem essa decisão. Por outro 

lado, verificam-se as teorias comportamentais, que veem o processo de internacionalização como uma 

sequência de etapas onde é possível verificar o aumento de compromisso de recursos e, ainda, a 

integração no mercado estrangeiro, à medida que o conhecimento vai sendo adquirido (Johanson e 

Vahlne 1977).   

 TEORIA DA INTERNALIZAÇÃO 

Coase (1937) apresenta uma teoria sobre a natureza da empresa, na qual explica o porquê de existirem 

organizações, em vez de as atividades serem geridas por um mecanismo de preços no mercado. A 

base fundamental para a existência de uma empresa parte do facto de ser possível diminuir os custos 

de transação, através da criação de contratos de longo prazo com fornecedores e empregados. Os 

custos de transação correspondem aos custos relacionados com a obtenção de informação e com os 

mecanismos de controlo de cumprimento de contratos. Este trabalho é a base da teoria da 

internalização, uma vez que Buckley e Casson (2003) concluíram que, através da internalização das 

operações, é possível diminuir os custos de transação, visto que estes são menores do que os de 

recorrer a empresas externas, presentes no mercado, para realizarem certas operações. Coase (1937) 
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afirma, ainda, que “a empresa tenderá a expandir-se até os custos de organizar uma transação 

adicional se tornarem iguais aos custos de realizar a mesma transação por meios de uma troca em 

mercado aberto ou os custos de organizar noutra empresa” (p. 395).  

A análise de Buckley e Casson (2009), que justifica a internalização das empresas, foi feita com base 

em três princípios: 

• Os limites da empresa são definidos na fronteira onde os benefícios de uma maior 

internalização são apenas compensados pelos custos; 

• As empresas procuram uma localização com o custo mais reduzido para cada atividade, tendo 

em conta as ligações destas com outras atividades; 

• A rentabilidade e a dinâmica de crescimento da empresa são baseadas no processo contínuo 

de inovação, que resulta de Investigação e Desenvolvimento (I&D). 

Henisz (2003) afirma que Buckley e Casson (1976), para conseguirem desenvolver a teoria da 

internalização, partiram de três pressupostos: 

• A empresa maximiza o seu lucro num mundo de mercados imperfeitos; 

• Quando o mercado, em produtos intermediários, é imperfeito existe um incentivo para criar 

mercados internos, que envolve apropriar-se e controlar as atividades que estão associadas 

ao mercado; 

• Internalização de mercados para além das fronteiras nacionais dá origem a Empresas 

Multinacionais (EMN). 

Buckley e Casson (1976), na sua teoria, dão ênfase a fatores específicos da indústria, como a natureza 

do produto ou do serviço, e às características do mercado onde se inserem, para, assim, explicar a 

opção das empresas. Consideram que o incentivo para a internalização passa, também, pela 

conjugação de fatores específicos da empresa (capacidade de gestão em ambientes estrangeiros), da 

região (custos e disponibilidade de matéria-prima e de mão-de-obra e distância entre a região de origem 

e de destino) ou do país (estruturas físicas e políticas). Assim, segundo Westhead et al. (2001), Buckley 

e Casson (1976) afirmam que a internacionalização passa por internalizar a transferência de produtos 

e serviços além das fronteiras nacionais, por apresentar custos mais reduzidos.   

 ABORDAGEM DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

A Abordagem dos Custos de Transação parte, à semelhança da anterior, do trabalho proposto por 

Coase (1937), uma vez que se baseia no facto de a produção de bens ou serviços envolver uma 

sucessão de atividades de preparação, nas quais existem custos de transação. Por sua vez, estes 

custos são analisados para perceber se a empresa deverá realizar operações internamente ou comprar 

a empresas externas, partindo do pressuposto que existem custos de transação além dos custos de 

produção. Williamson (1981, p. 552) apresenta os custos de transação como sendo aqueles que 

“ocorrem quando um bem ou serviço é transferido entre interfaces separadas tecnologicamente”. 

As transações, com base na proposta de Williamson (1979), apresentam quatro dimensões críticas que 

as descrevem, nomeadamente: 1) a incerteza, 2) a frequência com que essas transações ocorrem, 3) 

a complexidade e 4) a especificidade do ativo, que corresponde ao grau de investimentos específicos 

de transação, que são necessários para realizar fornecimentos com custos mais reduzidos. O mesmo 
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autor apresenta uma distinção entre três tipos de ativos específicos: de localização (dada a imobilidade 

de certos ativos fazer com que seja necessário reduzir os custos de transporte e de inventário), físicos 

(certos instrumentos são necessários para produzir um componente) e humanos (aprender a fazer).  

 VISÃO BASEADA NOS RECURSOS 

Barney (1991), segundo Andersson (2004), pretende explicar a vantagem competitiva sustentável da 

empresa a partir dos recursos que esta possui. Desta forma, a análise da estratégia de 

internacionalização passa por analisar os recursos internos da empresa, existentes antes do processo 

de internacionalização, que permitam que se distinga em relação às concorrentes e que, juntamente 

com a experiência, serão necessários para que a empresa consiga enfrentar os problemas do mercado 

internacional (Pedro et al. 2011).  

Os recursos da empresa podem ser definidos como “todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos da empresa, conhecimento, informação, etc. controlados por uma empresa 

que permitem conceber e implementar estratégias que melhorem a sua eficiência e eficácia” (Draft 

1983 citado por Barney 1991, p. 101). O objetivo da boa utilização destes recursos, segundo esta teoria, 

é conseguir obter uma vantagem competitiva sustentável. Desta forma Barney (1991) também 

apresenta uma definição para esse conceito, assim, uma empresa alcança uma vantagem competitiva 

quando está a implementar uma estratégia que cria valor e que não está a ser implementada 

simultaneamente por qualquer concorrente atual ou potencial. Esta vantagem passa a ser sustentável 

quando os esforços para tentar replicar essa vantagem já não têm qualquer relevância nem significado.      

Ao contrário do que era proposto por Porter (1990), que afirmava que existia homogeneidade nos 

recursos que as diferentes empresas controlavam e que estes eram móveis, ou seja, que se podiam 

comprar e vender, Barney (1991) baseia a sua teoria em dois pressupostos que permitem que se 

analise a “ligação entre as características internas da empresa e a sua performance” (Barney 1991, p. 

101): 

• A empresa dentro de uma indústria pode ser heterogénea, no que diz respeito aos recursos 

estratégicos que controla; 

• Esses recursos podem não ser perfeitamente móveis entre as empresas, o que pode levar a 

uma heterogeneidade de longa duração.   

Os recursos da empresa para poderem levar a uma vantagem competitiva sustentável, segundo Barney 

(1991), têm de ter quatro características: 

• Serem valiosos, na medida em que exploram oportunidades e/ou neutralizam ameaças no 

ambiente da empresa; 

• Serem raros nos concorrentes atuais e potenciais; 

• Serem difíceis de imitar, tendo que estar dependentes da história da empresa, criarem uma 

ambiguidade causal e serem complexos socialmente; 

• Não poderem existir substitutos estrategicamente equivalentes para estes recursos, que sejam 

valiosos, raros e difíceis de imitar.    

Assim, segundo esta teoria, as empresas, através dos seus recursos tangíveis e intangíveis, agrupados 

e combinados de forma única, que apresentem as características que Barney (1991) revelou serem 
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críticas, demonstram ter vantagem sobre os seus concorrentes  e uma maior propensão para a 

internacionalização (Bloodgood 1996 citado por Westhead et al. 2001).  

 TEORIA DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO INTERNACIONAL 

Ao contrário das teorias anteriores, Vernon (1966), na teoria que apresenta sobre a internacionalização 

das empresas, dá maior destaque ao tempo de inovação, aos efeitos das economias de escala e ao 

contributo da falta de conhecimento e da incerteza para os padrões de negócios, em vez de analisar, 

comparativamente, os custos associados a diferentes decisões internacionais.  

Desta forma, partindo das fases que um produto apresenta ao longo do seu ciclo de vida, Vernon (1966) 

explica a posição de uma empresa em relação ao comércio internacional, tendo como base o 

pressuposto de que qualquer empresa num país avançado não se diferencia de outra noutro país 

avançado, em termos de acesso a conhecimento científico e à sua capacidade de compreender 

princípios científicos, mas que essa igualdade de acessos não significa igual aplicabilidade desses 

princípios, sendo esta uma função da capacidade de resposta às oportunidades por parte do 

empreendedor. Esta capacidade está relacionada com a facilidade de comunicação, que por sua vez 

está diretamente relacionada com a proximidade geográfica. Assim, o conhecimento, sendo uma parte 

inseparável do processo de tomada de decisão, passa de um bem universalmente grátis, para uma 

variável independente neste processo.  

Na primeira fase, a introdução do produto novo, os empreendedores são confrontados usualmente por 

um número de condições críticas embora transitórias, em que a ausência de standardização pode fazer 

com que as especificidades de inputs, de processamento e de outputs possam ser muito vastas, não 

sendo encontrado qualquer tipo de padrão. Nesta etapa, torna-se crucial a capacidade de comunicação 

da empresa com as diversas entidades envolvidas no negócio, sendo possível concluir que a empresa 

irá optar por uma localização no qual exista a possibilidade de comunicação e obtenção dos inputs 

necessários de uma forma rápida e eficaz. 

Na segunda fase, de maturidade do produto, a procura aumenta e é possível obter um grau de 

standardização, apesar de ser necessário continuar com o processo de diferenciação do produto. Nesta 

fase, é possível concluir que a flexibilidade decresce, sendo possível o compromisso com alguma 

standardização ao nível do produto, o que leva à possibilidade de economias de escala e a 

preocupação com o custo de produção começa a ocupar o lugar da preocupação sobre as 

características do produto. Embora, na primeira fase, possam existir exportações pontuais, nesta 

começa a surgir a questão de instalar subsidiárias em diferentes países, também avançados, para 

conseguir responder à crescente procura que está a aparecer. As empresas, neste momento, optam 

por países cuja distância cultural, em relação ao país doméstico, é reduzida, com o objetivo de não ser 

necessário adaptar o produto.  

Na terceira fase, quando os produtos já se encontram standardizados, é possível começar a reduzir os 

custos de produção, aproveitando o facto de os países menos desenvolvidos apresentarem custos de 

mão-de-obra mais reduzidos. Assim, as empresas poderão optar por localizar as instalações de 

produção nesses países, tendo que ser produtos que não estejam dependentes de mão-de-obra 
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especializada, mas que estejam fortemente dependentes deste recurso para conseguir justificar os 

custos de instalação e de transporte. 

Assim, Vernon (1966) apresenta uma teoria que justifica o processo crescente de introdução em 

mercados estrangeiros, baseando-se nas fases que o produto encara durante o seu ciclo de vida, 

iniciando com exportações pontuais, aumentando o compromisso no estrangeiro até à implementação 

de instalações de produção em países menos desenvolvidos para conseguir aproveitar as reduções de 

custos de mão-de-obra e a produção em  massa.   

 MODELO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE UPPSALA 

Este modelo de internacionalização da empresa, proposto pela escola de Uppsala, tem a sua base na 

Teoria Comportamental da Empresa (Cyert e March 1963) e na Teoria do Crescimento da Empresa 

proposta por Penrose (1959), que se encontram descritas no Anexo A e B, respetivamente (Johanson 

e Vahlne 1990).  

Através da análise das teorias é possível verificar de que modo influenciaram o Modelo de 

Internacionalização de Uppsala (Johanson e Wiedersheim-Paul 1975). A Teoria do Crescimento da 

Empresa apresenta o crescimento como um processo dinâmico, explicando a expansão de uma 

empresa de uma forma gradual, tendo em conta as capacidades de gestão, a experiência e fatores 

como a incerteza e o risco. Desta forma, é possível perceber que o processo de expansão está 

condicionado pelos recursos que a empresa tem ao seu dispor e pela experiência adquirida nas suas 

atividades. Por outro lado, a Teoria Comportamental da Empresa, mais explicitamente, apresenta 

etapas para o seu processo de decisão, realçando a importância da análise sequencial, de forma a 

evitar a incerteza, esperando que esta desapareça com o desenrolar de certos acontecimentos, e da 

aprendizagem, com a adaptação da atenção à experiência que adquiriu até ao momento. 

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) afirmaram que a maioria das empresas suecas se 

internacionalizam de uma forma gradual, em vez de realizar, de uma vez, grandes investimentos 

estrangeiros. No seu estudo, concluem que os principais obstáculos à internacionalização são a 

ausência de conhecimento e de recursos, e que essa lacuna consegue ser minimizada através da 

tomada de decisão e da aprendizagem sobre os mercados e as operações no estrangeiro. Dado o 

crescente conhecimento que se vai adquirindo através das atividades internacionais, a empresa irá 

optar por aumentar o seu grau de envolvimento num determinado mercado, decidindo comprometer 

uma maior quantidade de recursos e, ainda, estabelecer canais de informação com o mercado do país 

estrangeiro. A partir destas constatações, os autores definiram quatro etapas, nomeadamente:  

• Atividades de exportação não regulares; 

• Exportação via representantes independentes; 

• Instalação de uma subsidiária de vendas; 

• Instalação de uma subsidiária de produção. 

Ao conjunto destas etapas foi dado o nome de “establishment chain”. Durante este processo, ao longo 

das etapas, é possível perceber que existe um padrão na internacionalização, em que o grau de 

envolvimento vai crescendo em dois aspetos: “as quatro etapas significam um maior compromisso 

sucessivo de recursos e, ainda, conduzem a experiências e informações do mercado bastante 
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diferentes para a empresa”  (Johanson e Wiedersheim-Paul 1975, p. 307). 

Apesar de ter sido possível estabelecer esta cadeia, espera-se que o desenvolvimento internacional 

não siga sempre todo o processo, uma vez que diversos mercados não têm tamanho suficiente para 

as etapas de procura de recursos e que existem empresas que, dada a sua experiência noutros 

mercados estrangeiros, possam saltar certos passos da cadeia. (Johanson e Wiedersheim-Paul 1975). 

O conceito de distância psíquica2 (ou psicológica) é utilizado neste modelo para explicar outro padrão 

de internacionalização das empresas no qual se afirma que a ordem temporal dos estabelecimentos 

no estrangeiro parece estar relacionada com esta distância em relação ao país de origem e o de destino 

(Johanson e Wiedersheim-Paul 1975).  

Johanson e Vahlne (1977), baseando-se no trabalho desenvolvido por Johanson e Wiedersheim-Paul 

(1975), propuseram um modelo que se foca no desenvolvimento de uma empresa, particularmente, na 

aquisição, integração e utilização de conhecimentos sobre os mercados estrangeiros e nas operações 

de uma forma gradual e, ainda, no aumento sucessivo do compromisso com mercados estrangeiros. 

Para este modelo, proposto por Johanson e Vahlne (1977), existem dois pressupostos, nomeadamente, 

que a falta de conhecimento é um obstáculo importante para o desenvolvimento das operações e que 

esse conhecimento necessário pode ser adquirido principalmente através de operações no estrangeiro. 

Dada a falta de conhecimento do mercado e a dificuldade em obter essa informação, os mesmos 

autores propõem um modelo dinâmico, no qual o resultado de uma decisão ou de um “ciclo de eventos” 

constituiria o input da próxima decisão. Neste modelo distinguem-se dois conjuntos de variáveis de 

internacionalização: aspetos de estado e de mudança. 

Os aspetos de estado considerados são: o conhecimento do mercado e das operações no estrangeiro 

(que pode ser dividido em conhecimento geral e conhecimento específico, de acordo com a definição 

de conhecimento de Penrose (1959)) e o compromisso de recursos com o mercado estrangeiro 

(quantidade de recursos, nomeadamente a dimensão do investimento (marketing, organização e 

pessoal), o grau de compromisso e o uso alternativo dos recursos comprometidos, e a sua respetiva 

transferência para uma alternativa) (Johanson e Vahlne 1977).  

Os aspetos de mudança são, em primeiro lugar as decisões de comprometer recursos, que surgem de 

problemas e de oportunidades, da parte dos trabalhadores de um mercado específico. As decisões são 

afetadas pelo efeito económico, que está associado ao aumento da escala de operações no mercado, 

e pelo efeito da incerteza, que corresponde à incerteza do mercado, perceção dos decisores da falta 

de habilidade para estimar o mercado presente e futuro e os fatores que influenciam esse mercado, 

que pode ser reduzida através do aumento da interação e integração com o ambiente do mercado. Em 

segundo lugar, é possível incluir nos aspetos de mudança a performance das atividades de negócios 

atuais (fonte primária de experiência) (Johanson e Vahlne 1977).  

Conhecimento e compromisso de mercado são definidos como fatores que afetam as decisões de 

compromisso e a forma como as atividades atuais são realizadas. E, por sua vez, o conhecimento e o 

                                                        
2 A distância psíquica pode ser definida através do “processo mental, em termos de perceção e compreensão, 
das diferenças culturais e de negócios” (Evans et al. 2000b, p. 376-377)  
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compromisso de/com o mercado são afetados pelas atividades atuais e pelas decisões de 

compromisso (ver Figura 2) (Johanson e Vahlne 1977). 

 
Figura 2. Mecanismo Básico de Internacionalização: Aspetos de Mudança e de Estado (adaptado de Johanson e 

Vahlne 1977)  

Apesar de ser afirmado que o compromisso com o mercado são caracterizados por passos pequenos, 

Johanson e Vahlne (1990) afirmam que existem três exceções que podem contrariar esse padrão: 

• Quando a empresa tem muitos recursos e as consequências dos compromissos realizados são 

pequenas, o que poderá levar a passos de internacionalização maiores; 

• Quando as condições do mercado são estáveis e homogéneas, o conhecimento do mercado 

pode ser obtido através de outra forma em vez da experiência; 

• Quando a empresa tem experiência considerável em mercados com condições semelhantes, 

pode ser possível generalizar a experiência para o mercado específico. 

Este modelo tem sido criticado por alguns autores que afirmam, por um lado, que é muito determinístico 

(Reid 1983; Turnbull 1987; Rosson 1987), uma vez que asseguram que existe a opção para escolhas 

estratégicas, quando se trata de decidir mercados nacionais e modos de entrada. Johanson e Vahlne 

(1990) constataram que Reid (1983) afirma que esta escolha está contingente às condições do 

mercado e que a “Abordagem de Custos de Transação” apresenta superioridade na forma como explica 

a diversidade e variações no comportamento de internacionalização, visão que é suportada por Turnbull 

(1987). 

Por outro lado, Andersson (2004) apresenta a perspetiva de Forsgren (1989), que conclui que o modelo 

só é válido em fases iniciais do processo de internacionalização, quando a falta de conhecimento do 

mercado e os recursos são uma força limitadora. Assim, afirma que esses fatores já não são cruciais 

quando a empresa está em vários países e que, nesse momento, as redes locais, às quais as 

subsidiárias estrangeiras fazem parte, são fontes importantes de conhecimento e localização das 

atividades estrangeiras. 

Finalmente, é possível observar falta de consistência lógica entre os níveis teórico e operacional, em 

que, embora exista uma evidência empírica de que a empresa escolhe a partir da perspetiva da 

distância psíquica e que o padrão de desenvolvimento seja de acordo com a “establishment chain”, não 

existe prova nenhuma de que o aumento do conhecimento esteja por trás do comportamento 

internacional das empresas (Andersen 1993 citado por Andersson 2004). 
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 MODELO DE REDES 

Mais recentemente, tem sido constatado, ao contrário das teorias apresentadas, que o 

desenvolvimento do mercado estrangeiro não depende unicamente das vantagens relacionadas com 

a empresa, mas que é consequência, também, das relações que a empresa estabelece com outras 

empresas (Lejpras 2009). Às relações que se estabelecem dá-se o nome de redes, que potenciam a 

aprendizagem e a construção de bases de confiança.  

Johanson e Vahlne (1990), partindo do modelo proposto pelos mesmos autores em 1977, apresentam 

um modelo de redes, onde afirmam que a empresa não deve ser analisada como um fator 

independente, mas como parte de uma rede. Este modelo foca-se, então, nos fatores externos, através 

da conexão de uma empresa específica com outras empresas, sendo a sua preocupação principal a 

explicação do processo de internacionalização, em vez da existência de empresas internacionais ou 

multinacionais (Andersson 2004; Dawei 2008). 

“Pesquisa empírica tem demonstrado que as empresas em mercados industriais estabelecem, 

desenvolvem e mantêm relações de negócios duradouras com outros atores de negócios” (Johanson 

e Vahlne 1990, p. 18). 

Tendo como base o modelo de Uppsala, proposto por Johanson e Vahlne (1977), os autores sugerem 

que os conceitos de “compromisso de recursos”, “conhecimento do mercado”, “atividades atuais” e 

“decisões de compromisso” não devem ser vistos de uma forma unilateral, mas sim multilateral (ver 

Figura 3). Uma vez que a empresa específica está envolvida numa rede onde estabelece relações, o 

modelo passa de intra-organizacional para inter-organizacional, já que ao explorar as capacidades e 

competências complementares, as redes proporcionam a realização conjunta de benefícios mútuos 

(embora possam não ser, necessariamente, objetivos idênticos). Assim, uma empresa específica é 

dependente dos recursos controlados por outras entidades e o acesso a esses mesmos recursos é 

obtido através da sua posição na rede.  

 
Figura 3. Aspeto Multilateral da Internacionalização (adaptado de Johanson e Vahlne 1990) 

Johanson e Mattsson (1988) constataram que a a internacionalização, segundo o Modelo de Redes, 

se dá devido a relações que as empresas estabelecem com outras no estrangeiro. A 

internacionalização, deste modo, ocorre através da: 

• Extensão Internacional: estabelecimento de relações, em redes de mercados, que são novas 

para a empresa específica; 
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• Penetração Internacional: desenvolvimento de relações e aumento do compromisso de 

recursos nas redes onde a empresa já apresenta uma posição; 

• Integração Internacional: criação de redes de ligação em países diferentes e aumento das 

coordenações entre posições em redes distintas. 

A estratégia de internacionalização de uma empresa pode ser caracterizada pelo desejo de minimizar 

a necessidade de desenvolver o conhecimento e de ajustamento e, ainda, explorar as posições de rede 

estabelecidas (Johanson e Mattsson 1988 citado por Laine e Kock 2000).  

Desta forma, é possível concluir que o Modelo de Redes (ver Figura 4) apresenta a internacionalização 

como um processo que é influenciado pelas características de internacionalização da empresa e do 

mercado em questão. 

 
Figura 4. Modelo de Redes (adaptado de Brandenburger e Nalebuff 1995)  

Partindo do Modelo de Redes, é possível agrupar as empresas em quatro categorias diferentes (ver 

Figura 5), conjugando o grau de internacionalização da empresa e do mercado, baseando-se, não só 

nas características das empresas em particular, mas também no seu ambiente de internacionalização, 

como já foi referido anteriormente (Vissak 2004). 

Assim, consegue-se observar, em primeiro lugar o grupo “The Early Starter”, onde as empresas têm 

pouco conhecimento sobre o mercado e uma vez que só apresentam contactos com entidades 

nacionais, é-lhes difícil conseguir obter esse conhecimento através das atividades domésticas. Nestes 

casos, as empresas optam por iniciar as suas atividades tendo em conta o Modelo de Uppsala, uma 

vez que, inicialmente, o risco é menor e o investimento não é feito de uma só vez através da exportação 

e, posteriormente, com a utilização de um agente independente. Sendo, desta forma, possível reduzir 

a necessidade de desenvolver o conhecimento à partida, uma vez que se poderão utilizar as redes já 

estabelecidas pelas empresas que irão cooperar com a atividade da empresa e que já se encontram 

instaladas no mercado.  

O segundo grupo, “The Lonely International”, é constituído por empresas que estão altamente 

internacionalizadas, mas onde o ambiente do mercado não se encontra na mesma situação de 

evolução, não acompanhando o desenvolvimento de internacionalização. Por essa razão a empresa 

poderá proporcionar a internacionalização do mercado onde se encontra inserida, uma vez que quebra 

as barreiras de internacionalização iniciais e reduz a incerteza para as restantes empresas, quando 

estas decidirem internacionalizar-se para esse mercado. O facto de estar muito internacionalizada faz 

com que a empresa apresente um conhecimento experimental elevado e um elevado compromisso de 

recursos, sendo o seu maior desafio a coordenação das atividades internacionais. As vantagens que 
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estas empresas apresentam em relação às concorrentes, colocam-nas numa posição favorável, visto 

que estabeleceram e desenvolveram redes de negócios antes de qualquer outra organização.  

“The Late Starter” é constituído por empresas que têm um baixo grau de internacionalização, mas que 

se encontram em mercados com um grande grau de internacionalização. Desta forma, as empresas 

acabam por, indiretamente, já se encontrar em redes, através dos seus fornecedores e consumidores, 

que inevitavelmente “puxam” a empresa para a internacionalização. Estas empresas apresentam um 

nível de conhecimento mais reduzido, o que se poderá traduzir numa desvantagem aquando da 

integração em redes bem estruturadas.  

Finalmente, “The International among the Others” são empresas que já estabeleceram e 

desenvolveram posições e recursos em mercados estrangeiros. Esse conhecimento, superior a 

qualquer empresa pertencente aos três outros grupos, e grau de internacionalização já alcançado, 

permitem que estas empresas utilizem as redes onde já adquiriram posição como pontes para se 

integrarem noutras e tornam a coordenação de atividades internacionais crucial para o seu sucesso 

nas diferentes redes onde se encontram (Laine e Kock 2000; Vissak 2004; Chetty e Blankenburg Holm 

2000; Hadley e Wilson 2003). 

 
Figura 5. Matriz do Processo de Internacionalização segundo o Modelo de Redes (adaptado de Johanson e 

Mattsson 1988)  

 TEORIA ECLÉTICA 

Segundo Johanson e Vahlne (1990), o Paradigma Eclético é o framework mais amplamente aceite 

dentro da área do pensamento teórico, onde se explica a teoria do investimento direto. Desta forma foi 

escolhida, pelos autores, como o seu framework de referência.  

Ao contrário dos modelos de internacionalização que se baseiam nas teorias comportamentais, no 

Paradigma Eclético é assumido que as empresas têm acesso a informação perfeita e completa sobre 

o mercado, sendo considerado um modelo estático (Johanson e Vahlne 1990). Este paradigma afirma 

que a competitividade internacional dos produtos de um país é atribuível, não só à posse de recursos 

superiores e, em certos casos, à necessidade das empresas, mas também ao desejo e capacidade 

dessas empresas internacionalizarem as vantagens resultantes dessa propriedade (Dunning 1981). 

“Na sua forma original, o Paradigma Eclético constatou que a extensão, forma e padrão de produção 

internacional era determinada pela configuração de três conjuntos de vantagens percebidas pela 

empresa” (Dunning 1988, p. 2). 
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Dadas as desvantagens inerentes e os custos elevados que a produção no estrangeiro acarreta, torna-

se importante identificar vantagens e condições sob as quais o investimento estrangeiro poderá ocorrer 

(Markusen 1995). Partindo desta necessidade, Dunning (1988) indicou três vantagens que uma 

empresa deve possuir para que apresente um motivo forte para decidir internacionalizar a sua 

produção, em vez de optar por outros modos de entrada. As vantagens podem ser vantagens 

específicas da empresa, vantagens de localização e vantagens de internalização. 

As vantagens específicas da empresa – O – (“ownership-specific”) são internas à empresa em 

consideração. Consistem em recursos tangíveis e intangíveis, incluindo a tecnologia, que por si só 

ditará a eficiência do recurso utilizado. Estas vantagens são características únicas da empresa que a 

tornam superior às concorrentes, independentemente da sua localização, ou seja, “embora a sua 

origem possa ser parcialmente determinada pelas características das empresas da indústria ou do país, 

podem ser utilizadas em qualquer lugar” (Dunning 1981, p. 27). Dunning (1981) agrupa estas vantagens 

específicas da empresa em três tipos.  

O primeiro contém as vantagens que uma empresa pode ter em relação a outras produzindo no mesmo 

sítio, nomeadamente, que a levem a ter acesso a mercados e a matéria-prima, que poderão não estar 

disponíveis aos concorrentes. A dimensão da empresa também poderá ser uma vantagem, uma vez 

que a pode permitir alcançar economias de escala ou inibir uma concorrência efetiva. Finalmente, 

poderão ser incluídas as vantagens que dizem respeito à posse exclusiva de ativos intangíveis, como 

“por exemplo, patentes, marcas registadas, competências de gestão, etc., que permitem alcançar um 

nível mais elevado de eficiência técnica ou de custo e/ou obter mais poder de mercado” (Dunning 1981, 

p. 27).  

O segundo tipo de vantagem surge dos benefícios superiores que uma nova fábrica, pertencente a uma 

empresa nacional, poderá obter, em relação a uma nova empresa, que também produza no mesmo 

local. Esta vantagem aparece uma vez que a fábrica da empresa já existente pode tirar proveito de 

benefícios, como por exemplo, acesso a inputs mais baratos, conhecimento de mercado, experiência 

administrativa e I&D, a um custo marginal baixo, enquanto que a fábrica nova terá de lidar com os 

custos decorrentes da instalação de uma fábrica.  

Finalmente, o terceiro tipo de vantagens surge da multinacionalidade da empresa, no qual Dunning 

(1981) afirma que quanto maior o número e maiores as diferenças dos ambientes económicos nos 

quais a empresa se encontra, mais facilidade terá de aproveitar diferentes situações de mercado.  

As vantagens de localização – L – (“locationals”) resultam das imperfeições do mercado onde a 

empresa deseja realizar a sua atividade. Desta forma, Dunning (1988) distingue estas imperfeições, 

como sendo “estruturais” ou “transacionais”. As primeiras resultam da intervenção do Governo, que 

poderão afetar os custos ou as receitas de produzir num determinado local e as segundas que podem 

surgir do risco e da incerteza, que, por sua vez, podem aparecer através da capacidade da empresa 

de aproveitar economias de escala em mercados imperfeitos e, ainda, através de externalidades, nos 

mercados onde a transação de um produto ou serviço acarreta custos ou benefícios externos a essa 

transação, que não são contabilizados. Embora estas vantagens sejam analisadas separadamente, é 

importante relacionar a decisão de transferir a produção para um determinado país com as vantagens 

de propriedade da empresa, uma vez que estas irão, certamente, influenciar a escolha da 
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internacionalização. Dentro das vantagens de localização pode-se destacar a abundância de recursos 

naturais e humanos com qualidade e a custos reduzidos, o acesso a matéria prima, a redução de custos 

de transporte e comunicação, o know-how tecnológico e a existência de pessoal especializado e, ainda, 

o acesso aos consumidores. Por outro lado, os ambientes de negócios e cultural, a ausência de 

barreiras de negócios e o framework político e institucional também podem ajudar a empresa a decidir 

produzir num determinado país específico, em vez de optar por uma estratégia de exportação 

(Markusen 1995; Lejpras 2009; Carneiro e DIB 2007). 

Por último, as vantagens de internalização – I – (“internalization”) referem-se à capacidade da empresa, 

que possui características vantajosas, de internalizar a sua atividade em vez de vender os direitos 

(licenciar), para que empresas estrangeiras possam explorar essas vantagens. Estas vantagens de 

internalização baseiam-se, em grande parte, na Abordagem dos Custos de Transação, uma vez que, 

se a internalização apresentar custos mais reduzidos do que a externalização, a opção a adotar pela 

empresa deverá ser o IDE (Dunning 1993 citado por Sandberg 2012).    

O Paradigma Eclético, ou o framework “ownership, locational, internalization” (OLI), como é usualmente 

chamado, foi considerado limitado, porque considera apenas as condições necessárias para o 

investimento direto, não apresentando justificações para escolhas de internacionalização alternativas, 

como o licenciamento, as joint ventures, ou, ainda, a exportação (Markusen 1995). 

Buckley (1988) critica o paradigma apresentado por Dunning (1981;1988) afirmando que este se torna 

redundante, uma vez que as vantagens específicas da empresa (O) acabam por levar às relacionadas 

com a internalização (I), não apresentando grande distinção entre os dois tipos de vantagens. Por 

último, Sanchez e Camacho (2007) apresentam a crítica de Alonso (1994) que afirma que a teoria, ao 

observar a sua característica estática, não explica as inter-relações, nem as decisões estratégicas que 

as empresas poderão ter que adotar dadas as possíveis mudanças que poderão ocorrer. 

 TEORIA INSTITUCIONAL 

O fenómeno da globalização que, nos últimos anos, tem surgido de uma forma mais acentuada faz 

com que as empresas estejam, também, a passar por uma fase de mudança significativa, para que não 

fiquem atrás do desenvolvimento mundial. As mudanças devido à globalização criam uma situação 

onde os contextos do mercado e interculturais influenciam o contexto e ambiente institucional. As 

empresas, por sua vez, para que consigam ter sucesso precisam de responder não só ao ambiente do 

mercado, mas também às questões institucionais (Palthe 2014).   

A Teoria Institucional, que surge da economia, ciência política e sociologia (Scott 1995), afirma que as 

instituições têm influência nas decisões das empresas e nos respetivos comportamentos. Scott 

apresenta uma definição de instituição constatando que “consistem em estruturas cognitivas, 

normativas e regulativas e atividades que fornecem estabilidade e significado ao comportamento social. 

Instituições são transportadas por diversos suportes – culturas, estruturas e rotinas – e operam em 

múltiplos níveis de jurisdição” (Scott 1995, p. 33). 

A Teoria Institucional enfatiza as relações entre as organizações e o ambiente. Neste caso, o 

conhecimento do ambiente institucional, que inclui elementos políticos, cognitivos e sociológicos, tais 

como leis, regras, normas, crenças culturais e hábitos partilhados pelos membros relevantes, torna-se 



 
22 

crucial para perceber o comportamento de uma empresa, quer a nível doméstico, quer 

internacionalmente. Estendendo o conceito da Teoria Institucional ao contexto internacional é possível 

concluir que as pressões do macro ambiente, seja do país de origem, seja do de destino, e 

microambiente, da própria empresa, influenciam, não só a escolha dos mercados estrangeiros, mas 

também o modo de entrada nesses mesmos mercados (Huang e Sternquist 2007).  

A Teoria Institucional assenta em três pilares (regulativo, normativo e cognitivo) (Huang e Sternquist 

2007). Através da Tabela 2, verificam-se as diferenças presentes nos três pilares da Teoria 

Institucional, e como estes, de forma independente, operam para a conquista de legitimidade, atuando 

de modos completamente distintos. 

Tabela 2. Elementos Regulativo, Normativo e Cognitivo associados à Gestão da Mudança (adaptado de Palthe 
2014) 

 

É possível concluir que, segundo Huang e Sternquist (2007), a teoria é uma teoria complementar, mas 

não contraditória às teorias previamente apresentadas. Os ambientes institucionais, quer externo, quer 

interno, influenciam as decisões de internacionalização de uma empresa em níveis distintos. Em 

primeiro lugar, a dimensão regulativa debruça-se sobre questões relacionadas com o país de origem e 

de destino. A dimensão normativa preocupa-se com assuntos relacionados com as normas adotadas 

pela empresa. Finalmente, a dimensão cultural-cognitiva importa-se com questões do ambiente cultural 

onde a empresa se encontra que, também, influenciam as suas atividades. Assim, as três dimensões 

não devem ser analisadas separadamente, quando se pretende perceber o comportamento 

internacional da empresa, mas sim como “formas interdependentes que se reforçam mutuamente” 

(Scott 1995 citado por Huang e Sternquist 2007, p. 626). 

 DIAMANTE DE PORTER 

Porter (1990), baseando-se no modelo das vantagens comparativas, apresenta uma teoria que assenta 

nas vantagens competitivas, para explicar a internacionalização das empresas. A vantagem competitiva 

pode ser obtida através de fatores como a diferença de valores, cultura, estruturas económicas, 

instituições e história de cada nacionalidade. Antigamente, essa vantagem competitiva era resultado 

dos custos de mão-de-obra, taxas de juro, taxas de câmbio e economias de escala, mas, nos dias de 

hoje, conceitos como fusão de empresas, parcerias estratégicas, colaboração e globalização têm tido 

um papel mais importante no que diz respeito à obtenção de vantagem competitiva. 

Segundo Porter (1990), as empresas tem sucesso internacional através da inovação, no que diz 

respeito a novas tecnologias e formas de realizar as suas atividades, ou seja, através de novos designs 

de produtos, novos processos de produção e, ainda, novas abordagens de marketing. 
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A inovação, quando cria vantagem competitiva, pode surgir quer da perceção de uma oportunidade 

inteiramente nova num mercado ou, por outro lado, de servir um mercado que outras empresas 

ignoraram. Neste último aspeto, a informação tem um papel crucial no processo de inovação e melhoria, 

uma vez que a sua disponibilidade pode ser fundamental para conseguir obter uma vantagem 

competitiva. Para conseguir justificar a constante inovação, que proporciona uma vantagem 

competitiva, Porter (1990) apresenta quatro atributos que, individualmente e como um sistema, 

constituem o diamante de vantagem nacional. Este diamante é constituído por quatro determinantes 

(ver Figura 6), que criam o ambiente nacional no qual as empresas nascem e aprendem a competir: 

• Condições de Fatores: que dizem respeito à posição das nações em relação a fatores de 

produção, tais como mão-de-obra especializada ou infraestrutura, necessários para competir 

numa determinada indústria;  

• Condições de Procura: relativamente à natureza da procura do mercado doméstico para o 

produto ou serviço da indústria; 

• Indústrias Relacionadas e de Suporte: este determinante refere-se à presença ou ausência de 

indústrias de fornecedores e outras indústrias relacionadas que são internacionalmente 

competitivas; 

• Estratégia, Estrutura e Rivalidade entre Empresas: associadas às condições de governação 

das nações nas quais as empresas são criadas, organizadas e geridas, bem como à natureza 

da rivalidade doméstica. 

 
Figura 6. Determinantes de Vantagens Competitivas Nacionais – Diamante de Porter (adaptado de Porter 1990)  

Através deste diamante é possível perceber que o processo de internacionalização de uma empresa 

passa, primeiro, por avaliar o impacto dos determinantes nacionais, para depois analisar a 

competitividade internacional, e que o processo de internacionalização se dá caso a empresa apresente 

fatores positivos nos quatro determinantes. O sucesso internacional é, assim, analisado com base na 

capacidade da empresa de exportar e/ou se envolver num IDE (Rugman e Verbeke 1993). 

Porter (1990) apresenta, ainda, o papel desenvolvido pelo Governo para explicar o modo como este 

pode facilitar e encorajar as empresas a obterem uma vantagem competitiva, contudo afirma que 

somente as empresas tem o poder e a capacidade para se inovarem e se destacarem das restantes 

concorrentes. Outro fator que Porter (1990) inclui, não dando, no entanto, tanta importância como dá 

aos quatro determinantes constituintes do diamante, é o fator “acaso”, que diz respeito a 

acontecimentos fora do controlo da empresa, descobertas e inovações em tecnologias, guerras e 
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grandes mudanças na procura do mercado externo. Estes dois fatores são vistos como tendo 

capacidade de influenciar os quatro determinantes apresentados.  

Rugman e Verbeke (1993) apresentam uma reformulação do diamante onde incluem o Governo e o 

fator “acaso” com a respetiva influência na capacidade da empresa de obter vantagem competitiva. Os 

mesmos autores afirmam, ainda, que essa vantagem não pode ser obtida, simplesmente, através dos 

determinantes a nível nacional, mas que terão de ser analisados em 5 níveis geográficos diferentes, 

sendo eles: local, regional, nacional, estrangeiro e global (ver Figura 7). 

 
Figura 7. Extensão do Diamante de Porter (adaptado de Rugman e Verbeke 1993) 

Assim, é possível concluir que o Modelo do Diamante de Porter consiste em variáveis endógenas e 

exógenas, as primeiras correspondem aos quatro determinantes do diamante, enquanto que o Governo 

e o acaso dizem respeito às variáveis exógenas (Cho et al. 2009). 

Posteriormente, Rugman e D’Cruz (1993), verificando que o modelo apresentado por Porter e a 

respetiva extensão, apenas tinham em conta os determinantes nacionais, não apresentando, por isso, 

o contexto internacional, no qual a empresa está inserida, apresentam o modelo do “double-diamond”, 

ou Modelo do Diamante Duplo, associando o diamante doméstico de cada país ao contexto 

internacional da competitividade nacional (ver Figura 8). Assim, este modelo, que exemplificaram para 

o caso dos Estados Unidos e Canadá e incorpora os diamantes doméstico e estrangeiro, será usado 

pelos gestores para se tornarem globalmente competitivos em termos de sobrevivência, rentabilidade 

e crescimento (Cho e Moon 2000). Este modelo é proposto, porque Rugman e D’Cruz (1993) afirmam 

que o modelo proposto por Porter (1990) seria útil para explicar as vantagens competitivas em países 

com uma economia muito desenvolvida, mas pecava na explicação de economias em países pequenos 

e com uma economia menor em comparação com grandes nações.  
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Figura 8. Modelo do Diamante Duplo (adaptado de Rugman e D’Cruz 1993) 

Uma vez que este modelo utiliza países com grandes economias e com economias mais pequenas, no 

mesmo diamante doméstico, faz com que este se assemelhe a um “cacho de uvas”, sendo por isso 

difícil de analisar a competitividade de cada país (Kim 2006; Cho et al. 2009). Assim, apesar de se 

adequar para certos países (como por exemplo o caso do Estados Unidos e do Canadá, proposto por 

Rugman e D’Cruz (1993)), não significa que se possa aplicar a todos, sendo necessário que se 

generalize o modelo (Cho e Moon 2000). Partindo desta situação, Moon et al. (1998) propuseram o 

Modelo do Diamante Duplo Generalizado, que é constituído por um diamante doméstico (avalia como 

o país aumenta a sua competitividade utilizando os seus próprios recursos) e um diamante internacional 

(avalia extensão que o país aumenta na sua competitividade agregando todos os diamantes não 

domésticos), que em conjunto justificam a competitividade de um país. Segundo este modelo, a 

competitividade nacional é definida como “a capacidade das empresas se envolverem em atividades 

de valor acrescentado, numa indústria específica, num país particular para manter esse valor 

acrescentado ao longo de períodos de tempo longos, apesar da competição internacional” (Moon et al. 

1998, p. 139). É possível distinguir duas diferenças metodológicas entre o modelo original e esta nova 

proposta. Em primeiro lugar, o valor acrescentado sustentável num país resulta, quer de empresas 

próprias domésticas, quer de empresas próprias no estrangeiro, enquanto que o modelo inicial não 

inclui atividades no estrangeiro. Em segundo lugar, a sustentabilidade pode necessitar de uma 

configuração geográfica, espalhada por diversos países, e as vantagens da empresa e de localização, 

presentes em diversas nações, podem-se completar mutuamente, enquanto que o modelo de Porter 

(1990) se baseia na concentração de atividades num único país e no qual a atividade internacional 

passa, na maioria das vezes, pela exportação.   

Conforme se pode verificar na Figura 9, o modelo apresenta dois losangos, o de fora representa um 

diamante global, enquanto que o de dentro diz respeito ao diamante doméstico. O primeiro tem um 

tamanho fixo e o segundo varia de acordo com o tamanho e a competitividade da empresa. Existe 

ainda um diamante com linha a tracejado que corresponde ao diamante internacional, que representa 

a competitividade de um país, através de parâmetros domésticos e internacionais. A diferença entre o 

diamante internacional e o diamante doméstico representa as atividades internacionais. 
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Figura 9. Diamante Duplo Generalizado (adaptado de Moon et al. 1998) 

Este modelo apresenta vantagens na abordagem de vantagem competitiva em economias pequenas. 

Existem três extensões do modelo que proporcionam uma maior compreensão dessa questão: 

• Incorpora, explicitamente, atividades multinacionais, enquanto que o modelo de Porter (1990) 

resume a sua explicação ao impacto das atividades domésticas tradicionais; 

• Permite, facilmente, que se operacionalize o paradigma da competitividade, enquanto que no 

modelo de Porter (1990) se torna difícil a sua operacionalização. Através da comparação do 

tamanho e forma entre os diamantes doméstico e internacional é possível revelar uma 

diferença estratégica maior;  

• Inclui o Governo, não como uma variável exógena, mas como um fator importante que 

influencia os quatro determinantes do modelo.  
Cho (1994) verificou que o Modelo do Diamante de Porter (1990) não apresentava uma grande 

componente explicativa para os países em desenvolvimento. Afirmou que o modelo original se baseia, 

principalmente, em fatores físicos, conciliando apenas alguns fatores humanos, o que impossibilita a 

explicação da competitividade nacional de alguns países, nomeadamente nos países emergentes, nos 

quais as suas principais fontes de competitividade advêm de fatores humanos. Conclui, assim, que o 

modelo inicial seria mais direcionado para países com economias avançadas (Cho et al. 2009). Cho 

(1994) apresentou um modelo, o Modelo dos Nove Fatores (ver Figura 10), no qual é possível 

combinar fatores humanos e fatores físicos. Os fatores humanos, a que se refere, são trabalhadores, 

políticos e burocratas, empreendedores e gestores, e engenheiros profissionais, organizando, desta 

forma, a população em quatro grupos. Estes fatores conduzem a economia nacional, criando, 

motivando e controlando os quatro fatores físicos no modelo do diamante original (Cho et al. 2009).  Os 

fatores físicos (não-humanos), determinantes para a competitividade internacional, são recursos 

naturais, ambiente de negócios, indústrias relacionadas e de suporte e procura doméstica. “A variável 

‘estratégia, estrutura e rivalidade da empresa’, incluída entre as quatro variáveis, não é precisamente 

física, mas sim uma variável não-humana” (Cho et al. 2009, p. 86). Os eventos de acaso externos 

devem ser considerados, também, como fatores que influenciam os restantes. Assim, a grande 

diferença entre o modelo original, proposto por Porter (1990), e o Modelo dos Nove Fatores é o facto 
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de o último acrescentar mais fatores face aos iniciais quatro e a divisão, proposta por Cho (1994), dos 

existentes.        

 
Figura 10. Modelo dos Nove Fatores (adaptado de Cho 1994) 

Tendo como base os modelos propostos anteriormente, Cho et al. (2009) perceberam que seria 

importante conciliar o diamante internacional e os fatores humanos num modelo. Uma vez que o Modelo 

do Diamante Duplo Generalizado duplica o modelo ao acrescentar um diamante internacional ao 

diamante doméstico e o Modelo dos Nove Fatores inclui um diamante com os fatores humanos, não 

considerados no modelo original, os autores, combinando esses dois modelos, propuseram o Modelo 

do Diamante Duplo Dual (ver Figura 11).  

 
Figura 11. Modelo do Diamante Duplo Dual (adaptado de Cho et al. 2009) 

Este modelo apresenta uma explicação compreensiva da competitividade dos países com atributos 

diferentes, tendo em conta as quatro dimensões da competitividade nacional (fatores humanos e físicos 

no contexto doméstico e internacional) (Cho et al. 2009). 
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3.3 | DETERMINANTES DOS MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
Ao longo da caracterização dos modelos de internacionalização foi possível identificar determinantes 

que servem de base para a explicação do comportamento das empresas, aquando da entrada em 

mercados estrangeiros. Assim, torna-se necessário a apresentação dos conceitos, com o objetivo de 

perceber de que forma influenciam as decisões estratégicas das empresas, no que diz respeito à sua 

internacionalização. 

 DISTÂNCIA 

O conceito “distância” tem sido largamente utilizado para explicar os comportamentos internacionais 

das empresas e para sustentar certas teorias, nomeadamente as teorias que abordam o processo de 

internacionalização como um processo gradual, no qual as empresas se vão expandindo para 

mercados cada vez mais distantes. Uma vez que o fator distância tem sido abordado em diferentes 

teorias e afeta o processo de tomada de decisão, tornou-se relevante distinguir os três tipos de distância 

que mais influenciam as decisões do mercado.   

• DISTÂNCIA GEOGRÁFICA 

“A distância geográfica incorpora a distância física, as diferenças em fusos horários e clima, topografia, 

acessibilidades e infraestruturas de comunicação. Quanto mais distante estiver um país, mais difícil 

será fazer negócios e o impacto mais imediato da longa distância física é o aumento dos custos de 

transporte físico” (Antunes et al. 2013, p. 108).   

A distância geográfica é a medida de distância mais objetiva e simples de calcular entre dois países e 

era vista como um fator que influenciava bastante as decisões de internacionalização desde cedo e 

que, ainda, permanece como um determinante de extrema importância para o decisor (Beckerman 

1956; Dow 2000; Clark e Pugh 2001). Esta distância pode ser medida entre a capital de um país e a 

capital de outro (Jenkins e Mockaitis 2010) ou entre o centro geográfico de um país e o mesmo ponto 

em relação a outro (Ojala e Tyrväinen 2007).  

As empresas, no início do seu processo de internacionalização, tendem a optar por países que 

apresentem distâncias geográficas mais reduzidas, uma vez que os custos de transporte aumentam 

com o aumento da distância, podendo este facto ter uma enorme importância na competitividade dos 

produtos, em relação a produtos homólogos produzidos por empresas locais. 

A distância geográfica apresenta uma grande influência na relação entre a sede e as subsidiárias da 

empresa, dada a assimetria de informação que se pode gerar (Ghemawat 2001; Brewer 2007), para 

além do fuso horário que condiciona a coordenação das atividades entre sucursais sediadas em países 

diferentes. 

• DISTÂNCIA PSÍQUICA 

O conceito “distância psíquica” é, frequentemente, utilizado quando se aborda a questão da 

internacionalização de empresas. Apesar da sua grande importância na justificação dos modelos de 

internacionalização, a sua definição não é consensual (O’Grady e Lane 1996). O conceito, utilizado 

pela primeira vez em 1956 por Beckerman, foi apresentado como um fator, para além da distância 

geográfica, que incluía os modos de transporte, que influenciava o modo como a relação entre os 
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fornecedores e os clientes era estabelecida e mantida. Esse fator foi definido como uma “avaliação 

psíquica” da distância aos fornecedores, por parte dos clientes, e era utilizado por estes para avaliar, 

principalmente, as diferenças de língua, que dificultavam o entendimento entre as duas partes. 

Foi a partir dos modelos de internacionalização de Uppsala que o conceito passou a ganhar destaque, 

uma vez que era o determinante crucial para as empresas tomarem certas decisões sobre 

investimentos no estrangeiro. Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) definiram “distância psíquica” 

como “os fatores que impedem ou perturbam os fluxos de informação entre a empresa e os mercados” 

(p. 308), e dão como exemplos desses fatores a língua, a cultura, os sistemas políticos, o nível de 

educação e o nível de desenvolvimento industrial. Os mesmos autores afirmam que é possível 

relacionar este conceito com o da “distância geográfica”, embora apresentem exceções, como é o caso 

de Inglaterra e Austrália, que apresentam uma grande distância geográfica, mas que estão muito 

próximos no que diz respeito à distância psíquica, ou, o caso dos Estados Unidos e Cuba que são 

próximos geograficamente, mas que por razões políticas, se encontram muito longe no que diz respeito 

à distância psíquica. 

Posteriormente, Kogut e Singh (1988) acrescentaram uma definição de “distância psíquica”, afirmando 

que seria “o grau de incerteza da empresa a respeito das características de um mercado estrangeiro” 

(p. 413). O’Grady e Lane (1996), definiram distância psíquica como “o grau de incerteza da empresa 

sobre o mercado estrangeiro resultando em diferenças culturais e outras dificuldades de negócios que 

representam barreiras para a compreensão do mercado e a operação no mesmo” (p. 330), 

mencionando ainda que “os fatores de negócios, tais como, os ambientes legais e competitivos, 

precisam de ser incluídos no conceito da distância no processo da internacionalização” (p. 328). Os 

mesmos autores apresentaram um conceito chamado “paradoxo da distância psíquica”, onde afirmam 

que mercados com grande proximidade psíquica, não são, necessariamente, fáceis de gerir, uma vez 

que essa noção poderá levar a que a empresa “pense” que não é necessário conhecer melhor o 

mercado onde se pretende internacionalizar, e as diferenças existentes poderão levar a empresa ao 

fracasso. 

Finalmente, mais recentemente, Evans et al. (2000) (citado por Figueiredo 2008) definiram “distância 

psíquica” como “a distância entre o mercado de origem e o mercado de destino resultado da perceção 

e compreensão das diferenças culturais e de negócios” (p. 3). Para os autores, esta definição poderia 

ajudar a esclarecer inconsistências em pesquisas anteriores, por incorporar elementos como perceção 

e distância quando se referem às diferenças, quer culturais, quer nas atividades de negócios.  

Em todas as definições apresentadas, os autores afirmam que a internacionalização em mercados 

estrangeiros se dá, em primeiro lugar, para mercados com uma distância psíquica pequena, uma vez 

que facilita o processo de adaptação e de envolvimento no mercado de destino.   

• DISTÂNCIA CULTURAL 

À semelhança do conceito de “distância psíquica”, a distância cultural tem merecido grande atenção na 

literatura (Kogut e Singh 1988). Luostarinen (1979) definiu distância cultural como o conceito “que cria, 

por um lado, uma necessidade de conhecimento e, por outro, certas barreiras ao fluxo de 

conhecimento, e de outros tipos, entre o país de origem e o país de destino” (p. 131-132), dentro desses 

fatores, destaca, ainda, o nível de desenvolvimento económico do país, a língua e o grau de educação 



 
30 

dos habitantes. Figueiredo (2008) afirmou que é possível observar que esta definição se aproxima do 

conceito de distância psíquica proposto por Johanson e Wiedersheim-Paul (1975).  

Kalkbrenner (2010) apresenta o índice para a distância cultural proposto por Kogut e Singh (1988),  

onde, através das dimensões apresentadas, conclui que tem importância para o modo de entrada, ou 

seja, que quanto maior a distância maior a probabilidade de uma empresa escolher uma joint venture 

em relação a uma wholly owned.  

Posteriormente, Lee (1998) apresenta este conceito como sendo “a distância sociocultural do 

comerciante entre o país de origem e de destino, em termos de idioma, práticas de negócios, sistemas 

legal e político e da infra estrutura de marketing”, afirmando ainda que no caso “de um exportador se 

refere à perceção subjetiva da diferença entre o país de origem e do país importador” (p.9). 

Clark e Pugh (2001) (citado por Figueiredo (2008), apresentando uma visão holística, definem o 

conceito como “grau de diferença entre os clusters culturais a que pertencem o país estrangeiro e o 

país de origem” (p. 7). À semelhança desta definição, Sousa e Bradley (2006) definem esta distância 

como o “o grau em que os valores culturais num país são diferentes daqueles noutro país” (p. 52). 

Através da definição de distância psíquica e distância cultural é possível compreender que os dois 

conceitos por vezes são apresentados da mesma forma. Apesar das semelhanças, Nordstrom e Vahlne 

(1994) (citado por Figueiredo 2008) afirmam que o conceito de “distância psíquica incluiria para além 

da distância cultural, uma componente da dificuldade de negócios” (p. 10) (ver Figura 12).  

 
Figura 12. Componentes do Conceito "Distância Psíquica" (adaptado de Figueiredo 2008) 

Relacionado com o conceito de “distância cultural”, Huang e Sternquist (2007) apresentam a distância 

de mercado de retalho como sendo um dos fatores que afeta a tomada de decisão da 

internacionalização dos retalhistas. Este conceito é definido como “a diferença entre as condições do 

mercado do país doméstico e as do mercado estrangeiro no país de destino” (Huang e Sternquist 2007, 

p. 620). Ainda os mesmos autores afirmam que podem estar envolvidos dois aspetos, nomeadamente, 

as preferências dos clientes-alvo e a prática de retalho.    

 CONHECIMENTO 

O conhecimento é muito utilizado pelos autores que tentam explicar o processo de internacionalização 

de empresas de uma forma gradual. Estas teorias (Teoria do Ciclo de Vida do Produto, Modelo de 

Internacionalização de Uppsala e Modelo de Redes) apresentam o conhecimento como o fator que 
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permite a passagem para etapas de internacionalização que incluam maior compromisso de recursos, 

uma vez que através das atividades as empresas reduzem a incerteza (Johanson e Vahlne 1977).   

Penrose (1959, p.49) distingue dois tipos de conhecimento: “um tipo, o objetivo, pode ser ensinado; o 

outro, de experiência ou experimental, só pode ser aprendido através da experiência pessoal”. O 

conhecimento experimental é visto como a principal forma de reduzir a incerteza, uma vez que é ganho, 

sucessivamente, com a realização das operações (Johanson e Vahlne 1977). 

Em relação ao mercado é, ainda, possível distinguir dois tipos de conhecimento, o geral e o específico. 

O primeiro contém métodos e práticas de marketing e, ainda, características comuns de certos tipos de 

consumidores, no que diz respeito à sua localização geográfica, pode ser transferido de um país para 

outro, facilitando, desta forma, o crescimento lateral, através do estabelecimento de atividades 

semelhantes, em ambientes de negócios diferentes. O segundo tipo de conhecimento é específico de 

cada mercado, inclui o clima de negócios, os padrões culturais e as características dos consumidores, 

que só pode ser adquirido através da experiência no mercado (Johanson e Vahlne 1977). 

Erikksson et al. (2000) apresentam uma distinção entre três tipos de conhecimento internacional: 

• Conhecimento de internacionalização, que corresponde à capacidade e aos recursos da 

empresa para se envolver em operações internacionais; 

• Conhecimento de negócios, que diz respeito às situações de competitividade em mercados 

específicos e aos clientes nesses mercados; 

• Conhecimento institucional, que tem a capacidade de informar sobre as estruturas do Governo 

em países específicos, incluindo as suas regras, regulamentos, normas e valores. 

 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

O conceito “custos de transação” advém do trabalho de Coase (1937), que os considera como os custos 

de usar um mecanismo de preços, associado ao negócio da empresa. 

Os custos de transação não são um conceito definido claramente na literatura, já que alguns autores 

afirmam que esses custos dizem respeito aos custos de exercer o direito de propriedade, sendo, desta 

forma internos à empresa e envolvendo os custos de decisão e de negociação da empresa. Assim, 

custos de investimento e aumentos nos custos de produção podem, também, ser assumidos como 

custos de transação. Por outro lado, outros autores referem-se aos custos de transação como podendo 

ser classificados como “os custos resultantes de transferir direitos de propriedade” (Allen 2000, p. 901). 

Nesta teoria neoclássica sobre os custos de transação, é afirmado que estes custos ocorrem entre 

empresas, no processo de trocas no mercado, não sendo considerados os custos dentro da empresa.  

Finalmente, é possível verificar que os custos de transação ocorrem quando as empresas se 

“encontram e têm que comunicar e trocar informação...os bens têm de ser descritos, inspecionados, 

pesados e medidos. Os contratos são preparados, os advogados devem ser consultados, os títulos 

transferidos e os registos têm de ser guardados. Em alguns casos, o seu cumprimento tem de ser 

reforçado através da ação legal e a anulação dos contratos pode levar a processos jurídicos” (Niehans 

1987 citado por Allen 2000, p. 906).   

Assim, é possível concluir que os custos de transação correspondem, por um lado, a todos os custos 

internos de uma empresa, necessários para a sua atividade e, por outro, aos custos envolvidos numa 



 
32 

transferência, ou seja, quando ocorre a passagem de um ativo, seja físico ou uma troca de informação 

entre entidades.   

 RECURSOS 

O conceito “recursos” é um conceito amplamente utilizado na área económica e corresponde “a um 

fator de produção ou económico necessário para realizar uma atividade, nomeadamente, para constituir 

uma empresa e atingir os resultados desejados” (Hanieh et al. 2013).  

Os recursos podem ser considerados internos à empresa, o que significa que são sua propriedade, ou 

que pelo menos são controlados completamente por esta. Estes recursos, segundo alguns autores, 

determinam as vantagens competitivas das empresas. Por outro lado, existem recursos externos, que 

não só compensam a falta de recursos internos de determinadas empresas, como aceleram o processo 

de internacionalização (Buckley et al. 2015). 

Segundo Miller e Shamsie (1996), os recursos podem ser distinguidos em duas categorias, 

nomeadamente, os recursos baseados no conhecimento e os recursos baseados na propriedade. Os 

primeiros dizem respeito a recursos intangíveis, que englobam o know-how e as competências da 

empresa, enquanto que os segundos são recursos tangíveis aos quais se dá o nome de ativos físicos. 

Assim, conclui-se que, ao contrário dos recursos de conhecimento que são bens coletivos que não 

diminuem de volume quando partilhados com outras empresas, os recursos de propriedade são bens 

privados que se dissipam quando partilhados (Buckley et al. 2015).    

 AMBIENTE INSTITUCIONAL 

O ambiente institucional toma uma elevada importância nas decisões das empresas, porque poderá 

influenciar qualquer atividade, podendo levar, por um lado, ao sucesso da empresa, como também ao 

fracasso e à falência da mesma. Esta influência nas empresas poderá vir de entidades externas como 

o Estado ou, por outro lado, da própria empresa. Assim, para que a empresa consiga obter isomorfismo 

em relação ao ambiente institucional em que se encontra, como foi referido anteriormente, torna-se 

necessário que a empresa siga os elementos de legitimidade, que irão promover um aumento da 

probabilidade de sobrevivência (Zucker 1987). 

Dentro do ambiente institucional existem entidades, que formam uma estrutura formal, que as 

organizações devem seguir, nomeadamente “posições, políticas, programas e procedimentos de 

organizações modernas que são incentivados pela opinião pública, pelas visões de constituintes 

importantes, pelo conhecimento legitimado através do sistema educacional, pelo prestígio social, pelas 

leis, e pelas definições de negligência e prudência usados pela justiça” (Meyer e Rowan 1977, p. 343). 

Assim, é possível concluir que o ambiente institucional é constituído quer por um sistema formal, no 

que diz respeito à constituição, às leis, e às regulamentações a que um país está sujeito, quer por 

entidades informais, como práticas e hábitos comuns que não se colocam em dúvida, dada a sua 

penetração na cultura de uma população. Desta forma, torna-se possível definir instituições como 

sendo um conjunto de estruturas sociais duradouras, criadas a partir de elementos simbólicos, 

atividades sociais e recursos materiais (Scott 1995).   

Em síntese, vários fatores ajudam à compreensão do ambiente institucional que se vive num país: o 

nível de instrução da população, a privatização das empresas, a instabilidade política, uma possível 
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reforma fiscal, ou uma reforma comercial, o que significa uma alteração nas políticas comerciais 

correntes, a liberalização do comércio e ainda a contabilidade financeira do mercado em questão. Por 

outro lado, é possível também identificar a inflação, a avaliação da moeda própria do país, o 

desenvolvimento económico e, finalmente, o comércio internacional (Trevino et al. 2008).   

 INCERTEZA E RISCO 

No contexto de internacionalização das empresas os conceitos risco e incerteza aparecem como se 

fossem sinónimos (Alvarez e Barney 2005), usados, frequentemente, como se apresentassem o 

mesmo significado.  

O risco e incerteza poderão ser determinantes nas decisões de internacionalização, uma vez que a sua 

diminuição/mitigação poderá favorecer certas decisões internacionais, já que através da experiência é 

possível gerir melhor a atividade internacional e, desse modo, comprometer mais recursos no seu 

envolvimento internacional (Welch e Luostarinen 1988). 

Em síntese, partindo da definição de Penrose (1972)  é possível verificar que “(..) o facto de o futuro 

nunca poder ser conhecido com precisão significa que o planeamento das empresas de negócios é 

baseado em expectativas sobre o futuro que são mantidas com níveis variáveis de confiança. (...) 

‘Incerteza’ refere-se à confiança dos empresários nas suas estimativas ou expectativas; ‘risco’, por 

outro lado, refere-se aos resultados possíveis da ação, especificamente à perda que pode ser incorrida 

se uma dada ação for tomada” (p.56).  

Estes dois conceitos, como um conjunto, estão intimamente ligados ao processo de internacionalização 

das empresas e, consequentemente, na concretização de negócios internacionais. Assim, altos níveis 

de riscos e incerteza poderão ser fatores que inibem o processo de expansão de uma empresa 

(Johanson e Vahlne 1977; Trevino et al. 2008). 

Branca (2008), no seu estudo, afirma que o risco percebido poderá representar a incerteza sobre os 

potenciais resultados e sobre as consequências que resultados adversos poderão ter. Desta forma, a 

aversão ao risco tem sido considerada um obstáculo à inovação e, neste caso, à possível 

internacionalização. 

Este determinante acaba por ser o mais importante, em relação aos que são aqui apresentados, quando 

se trata da escolha do modo de entrada. A presença de risco e incerteza mais elevados poderá levar 

as empresas a optarem por modos de entrada nos quais o compromisso é inferior, o que acontece em 

sistemas de franchising, ao contrário de modos de entrada como o IDE (Liesch et al. 2011). 

 RELAÇÕES COM OUTRAS EMPRESAS 

As relações com outras empresas, no contexto de negócios, podem ser estabelecidas através de redes, 

nas quais a empresa poderá fornecer e recolher informação e bens de outras empresas e estabelecer 

contatos com os seus clientes. Uma rede, pode ser definida como: ”as relações entre uma equipa de 

gestão de uma empresa e empregados com clientes, fornecedores, concorrentes, Governo, 

distribuidores, banqueiros, famílias, amigos, ou qualquer outra parte que permita internacionalizar as 

suas atividades de negócios (Zain e Ng 2006). 

As relações que as empresas estabelecem nas redes podem ser classificadas como formais ou 

informais. Ambos os tipos de relação terão influência no processo de internacionalização da empresa, 
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uma vez que será através destas que se terá conhecimento dos mercados e consciência do melhor 

modo de entrada a adotar num determinado mercado estrangeiro (Coviello e Munro 1997).  

Segundo Håkansson e Shenota (1995), as relações de negócios estabelecidas, particularmente as 

relações fornecedor-cliente, têm sido, frequentemente, caracterizadas por:  

• Continuidade, na medida em que se prevê que as relações transmitam alguma estabilidade, 

quer ao negócio do fornecedor, quer ao do cliente. Com uma continuidade na relação existente 

torna-se possível beneficiar as duas partes pela confiança que se vai estabelecendo; 

• Complexidade, uma vez que as relações de negócios conseguem ser complexas em diversos 

aspetos. Uns dos elementos que conferem complexidade às relações são o número, tipo e 

padrão do contacto dos indivíduos envolvidos nas relações. Outro elemento diz respeito aos 

estatutos muito diferentes das pessoas envolvidas nas relações, ou seja, técnicos da produção 

e de I&D, pessoal administrativo, logístico e financeiro a interagir uns com os outros; 

• Simetria, visto que as partes numa relação de negócios tendem a ter recursos e capacidades 

que se encontram de certo modo equilibrados com a outra parte da relação; 

• Informalidade, dado que enquanto os contratos formais são comuns, o seu papel no desenrolar 

dos negócios é, frequentemente, limitado, uma vez que não têm em conta as incertezas, 

conflitos e crises que uma relação de negócios apresenta. Assim, mecanismos informais, que 

se baseiam em verdade e confiança, conseguem ser mais eficientes para o desenvolvimento 

de relações do que acordos contratuais formais.   

 PROCURA DO MERCADO 

A procura existente num mercado torna-se um determinante com elevado interesse no momento da 

decisão da empresa em relação à sua internacionalização, uma vez que uma empresa não deseja 

entrar num mercado externo no qual a procura não justifique o investimento necessário para a sua 

atividade.  

O aumento da procura num determinado mercado, resultado da sua aceitação por parte dos 

consumidores, promoverá o aparecimento de economias de escala, derivados da produção em massa 

por um lado e, por outro, da aquisição de matérias-primas a preços mais competitivos, o que poderá 

levar a um crescimento significativo dos lucros da empresa (Vernon 1966).  

Assim, é possível concluir que a existência de uma elevada procura é um fator impulsionador para a 

entrada de uma empresa num determinado mercado.  

3.4 | MODOS DE ENTRADA EM MERCADOS ESTRANGEIROS 
Quando a empresa decide entrar ou expandir-se num mercado estrangeiro tem que determinar a 

natureza estrutural das suas operações nesse país e decidir o modo de entrada, ou seja, selecionar 

um acordo institucional para conseguir organizar e conduzir as transações de negócios internacionais 

(Erramilli e Rao 1993). Esta decisão é uma das decisões estratégicas mais críticas aquando da 

expansão internacional, uma vez que uma escolha acertada permite que a empresa consiga uma 

vantagem competitiva em relação às restantes e uma decisão inapropriada será difícil de mudar, dados 

os contratos de longo prazo e os compromissos de recursos, consequência desta decisão (Osland et 

al. 2001; Terpstra e Sarathy 1991). 



 
35 

Desta forma, a empresa poderá optar por modos de entrada de “non-equity”, como é o exemplo da 

exportação, através de agentes, licenciamentos ou franchising, ou em modos de entrada baseados na 

“equity”, que acontece quando a empresa local é total ou parcialmente própria (Harzing 2002). 

No processo de decisão, o empreendedor terá que ter em conta que os diferentes modos de entrada 

apresentarão características diferentes no que diz respeito aos recursos necessários, grau de controlo 

e nível de risco (Osland et al. 2001). Assim, é possível concluir que o modo escolhido determinará a 

extensão através da qual a empresa estará envolvida no desenvolvimento e implementação de 

programas de marketing e o grau com que esses processos irão ocorrer nos mercados internacionais 

(Erramilli e Rao 1993). De seguida serão apresentados os diferentes modos de entrada por ordem 

crescente de recursos necessários e de controlo que a empresa tem sobre a empresa no mercado alvo.     

 EXPORTAÇÃO 

A estratégia de exportação caracteriza-se por utilizar fábricas domésticas como base de produção para 

depois exportar bens para mercados estrangeiros. Este modo de entrada é bastante utilizado como 

uma estratégia inicial para realizar vendas em mercados internacionais. O capital necessário para se 

ser exportador é mais reduzido do que nos outros modos de entrada e, existindo capacidade de 

produção, pode ser o suficiente para produzir bens para exportar (Gamble et al. 2013; Osland et al. 

2001). Existem dois tipos de exportação, mediante a utilização, ou não, de um intermediário no país 

doméstico, a exportação direta e a exportação indireta, na qual o intermediário tem a responsabilidade 

de enviar e comercializar os produtos para o país de destino (Osland et al. 2001).  

 LICENCIAMENTO 

O modo de entrada através do licenciamento ocorre quando existe um contrato com um ou mais 

parceiros locais. Desta forma, a empresa transfere para uma empresa no país de destino o direito de 

usar certos ativos da empresa, como por exemplo patentes, marcas registadas, o nome da empresa, 

tecnologia e/ou métodos de negócios. A empresa deve optar por utilizar este modo quando possui um 

know-how técnico com valor e/ou um produto com uma patente ou uma marca única, mas não tem, ou 

não quer utilizar, a capacidade organizacional interna ou os recursos que possui para entrar num 

mercado estrangeiro.  

Através do licenciamento, a empresa não tem que encarar os riscos de entrar num mercado 

estrangeiro, que poderá não lhe ser familiar, ser volátil politicamente e/ou instável economicamente. 

Assim, evitando os custos e os riscos de entrar nesses mercados poderá ter rendimentos através da 

empresa licenciada, que, por sua vez, poderá pagar uma taxa inicial e/ou uma percentagem das suas 

vendas (Gamble et al. 2013; Osland et al. 2001).  

Apesar das vantagens, a principal desvantagem é “o risco de fornecer know-how tecnológico valioso a 

empresas estrangeiras e, por isso, perder algum grau de controlo sobre o seu uso” (Gamble et al. 2013, 

p. 141). 
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 FRANCHISING 

Franchising é um modo de entrada em mercados estrangeiros semelhante ao licenciamento, mas que 

se distingue no facto de apresentar uma estrutura em rede, que exige um maior relacionamento 

integrado entre as partes envolvidas (Pedro et al. 2008).  

Quando uma empresa opta por esta estratégia não tem que encarar os custos e os riscos de entrar 

num mercado estrangeiro, em vez disso, a empresa franchisadora tem apenas que despender dos seus 

recursos para recrutar, treinar, suportar e monitorizar as empresas franchisadas (Gamble et al. 2013). 

Assim, o conceito “business format franchising” internacional é visto como uma estrutura de 

organização, que permite diversos modos de entrada, tendo em conta as diferentes relações 

contratuais, que se refletem no nível de controlo das empresas franchisadas (Pedro, Filipe e Coelho 

2008). 

É uma forma de crescimento rápido do modo de entrada através de licenciamento, no qual a empresa 

franchisadora fornece um pacote de produtos standardizados, serviços de sistemas e de gestão e a 

empresa franchisada fornece o seu conhecimento do mercado, o envolvimento de capital e pessoal na 

gestão (Ghauri e Cateora 2005).  

Embora, desta forma, seja possível perceber que, à semelhança do modo de entrada através de 

licenciamento existem muitas vantagens, é possível constatar que o maior problema que o franchisador 

encara é a manutenção do controlo de qualidade, uma vez que as empresas franchisadas, muitas 

vezes, não exibem um compromisso forte de consistência e standardização, especialmente quando a 

cultura local não se preocupa com o mesmo tipo de questões de qualidade, ou o produto original da 

empresa é alterado, para uma aproximação aos hábitos e expectativas dos compradores locais 

(Gamble et al. 2013).  

Tendo em conta os problemas encontrados no sistema de franchising, Pedro, Filipe e Reis (2008), no 

seu estudo, realçam a importância da existência de uma definição clara do perfil do franchisado 

internacional, da sua capacidade de controlar o cumprimento das regras estabelecidas no sistema de 

franchising, com base no contrato, no pagamento dos direitos de entrada e dos royalties relativos à sua 

atividade. Da mesma forma, torna-se de extrema importância que os franchisadores conheçam, não só 

a legislação do país de destino, no que diz respeito à área do negócio respetivo, como também o regime 

de franchising. Finalmente, existe uma necessidade de perceber de que modo o negócio corresponde 

às expectativas dos consumidores do país de destino ou, caso contrário, como será possível a 

adaptação do conceito de forma a corresponder às necessidades do mercado em questão, tendo, 

ainda, que se analisar a estabilidade económica e política e os custos inerentes ao processo de 

internacionalização. 

• INTERNACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FRANCHISING 

Mclntyre e Huszagh (1995), dada a crescente adesão das empresas ao modo de entrada segundo um 

sistema de franchising, apresentam um estudo no qual estabelecem quatro etapas pelas quais uma 

empresa passa quando decide franchisar  o seu negócio, como é possível observar na Figura 13. 
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Figura 13. Modelo de Internacionalização do Sistema de Franchising (adaptado de Mclntyre e Huszagh 1995) 

Franchising Doméstico: quando as empresas decidem começar a expandir o seu negócio, é frequente 

iniciarem a sua atividade franchisando a marca no mercado doméstico, com o objetivo de preparar a 

empresa para atividades internacionais. Assim, com o feedback das empresas franchisadas e a 

aquisição de experiência no processo de franchising é possível planear a expansão além-fronteiras. 

Envolvimento Experimental: o envolvimento experimental caracteriza-se por a empresa comprometer 

recursos a níveis reduzidos. Da mesma forma, certas empresas optam por entrar em mercados 

estrangeiros com lojas próprias, para que seja possível adquirir conhecimento sobre o mercado. 

Envolvimento Ativo: com o sucesso das primeiras entradas em mercados estrangeiros, a empresa 

sentirá confiança em expandir o seu negócio, optando por iniciar atividades em diferentes países. Nesta 

etapa a empresa opta por decisões a um ritmo lento, sendo, assim, possível adaptar-se às questões 

legais e administrativas de cada país. O modo de entrada através de um sistema de franchising acaba 

por ser preferível para as empresas, dado que o compromisso de recursos será inferior e permite 

entradas em diversos mercados. 

Envolvimento Comprometido: finalmente, com a verificação de que o negócio está a ter sucesso nos 

diferentes mercados, é comum que as empresas adotem este modo de entrada, visto que permite a 

presença da marca em diversos mercados, não sendo necessário um grande compromisso de 

recursos. Assim, é possível que a empresa procure diferentes mercados sem ter que se preocupar com 

as operações nos mercados onde já está inserida.     

 INVESTIMENTO DIRETO NO ESTRANGEIRO 

O IDE é o modo de entrada com maiores riscos e maior compromisso de recursos, à partida. Este 

investimento pode ser feito de forma horizontal ou vertical. O IDE horizontal refere-se a “um 

investimento numa instalação de produção estrangeira que é concebida para servir os consumidores 

num mercado estrangeiro” (Helpman et al. 2004, p. 300). O IDE vertical, por sua vez, acontece quando 

a empresa localiza etapas diferentes da produção em países diferentes, de maneira a conseguir reduzir 

os custos (Aizenman e Marion 2001). 

O IDE pode ser feito exclusivamente pela empresa que se decide internacionalizar ou através de 

parcerias com outras empresas, para que seja possível partilhar os custos e os riscos inerentes a essa 

decisão estratégica (Osland et al. 2001). No primeiro caso, a empresa pretende ter a responsabilidade 

sobre o desempenho de todas as atividades da cadeia de valor nos mercados estrangeiros. Desta 

forma, a empresa pode optar por uma subsidiária através da aquisição de uma empresa estrangeira ou 

estabelecendo operações do zero através do desenvolvimento interno, através de uma “greenfield”. A 

aquisição é um processo mais rápido e apresenta menos riscos, uma vez que a empresa já tem acesso 

aos canais de distribuição locais, e consegue, de uma forma mais fácil, criar relações com os 

fornecedores, facilitando a obtenção de uma posição forte no mercado. Por outro lado, o 
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estabelecimento de uma subsidiária de raiz poderá fazer sentido quando a empresa já tem atividades 

em diversos mercados internacionais e possui recursos e competências suficientes para equipar, 

rapidamente, uma subsidiária nova com pessoal e capacidades que irá precisar para competir com 

sucesso e rentabilidade (Gamble et al. 2013). Os mesmos autores propõem quatro condições que 

motivam as empresas a optarem por uma “greenfield”: 

• Quando criar uma “start-up” interna tem custos menores que adquirir uma empresa existente; 

• Quando adicionar uma nova instalação de produção não provocar um impacto adverso no 

equilíbrio oferta-procura do mercado local; 

• Quando a subsidiária tem a capacidade de estabelecer um bom acesso na distribuição; 

• Quando a subsidiária tem tamanho, estrutura de custos e recursos para competir com os rivais 

locais.   

As parcerias, que se podem desenvolver com empresas estrangeiras, podem ser do tipo de “joint-

ventures” ou alianças estratégicas internacionais. As primeiras “envolvem duas ou mais organizações 

que partilham a propriedade, a gestão, os riscos e recompensas de uma entidade recém formada” 

(Osland et al. 2001, p. 154). Enquanto que nas “joint-ventures” existe uma nova entidade partilhada 

pelas duas empresas, nas alianças estratégicas existem “acordos nos quais dois ou mais parceiros 

dividem o compromisso de alcançar um objetivo comum, unindo todas as suas capacidades e recursos 

e coordenando as suas atividades. Uma aliança estratégica implica algum grau de coordenação 

estratégica e operacional das atividades e inclui, entre outras, as seguintes operações: atividades 

conjuntas de I&D, transferência mútua de tecnologia, concessão de direitos exclusivos de produção e 

venda e acordos de cooperação na área de marketing. Alianças estratégicas podem ou não envolver 

participação acionária” (Teece 1992 citado em Klotzle 2002, p. 89). 

 CONCLUSÕES DOS MODOS DE ENTRADA        

Em síntese, é possível observar, na Tabela 3, os diferentes modos de entrada em mercados 

estrangeiros e identificar as suas características tendo em conta diferentes fatores como: o risco que 

apresentam, o retorno da sua atividade, o controlo sobre o negócio num determinado mercado e, ainda, 

a sua integração na empresa. Tomando como exemplo o modo de entrada segundo o sistema de 

franchising, é possível constatar que o risco é baixo, uma vez que fica da parte da empresa franchisada, 

o retorno é baixo porque será uma percentagem da atividade, o controlo poderá ser, também, 

considerado moderado, uma vez que a empresa franchisadora define o contrato e controla de certo 

modo as atividades do franchising, e a integração é negligenciável, uma vez que a franchisada funciona 

independentemente, estando apenas sujeita a um controlo da parte da empresa franchisadora.   

Tabela 3. Características dos Diferentes Modos de Entrada (adaptado de Kumar e Subramanian 1997) 
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3.5 | DETERMINANTES DOS MODOS DE ENTRADA 
Da mesma forma que foi possível perceber os determinantes analisados nos modelos teóricos de 

internacionalização, previamente apresentados, também é possível perceber os determinantes que 

afetam os modos de entrada de uma empresa, concretamente de uma empresa de serviços, como é o 

caso da empresa que será posteriormente analisada. Segundo Erramilli e Rao (1993), os determinantes 

mais relevantes na determinação do controlo que uma empresa pretende ter da sua atividade 

internacional são: 

• A intensidade de capital, uma vez que embora as empresas de serviços sejam caracterizadas 

por necessitar de uma menor intensidade de capital no seu negócio, esta intensidade 

representa o valor fixo de investimento necessário para iniciar a atividade, o que se reflete num 

maior compromisso dos recursos da empresa e integração do negócio. Assim, quanto maior a 

intensidade de capital mais dificuldade terá uma empresa em iniciar o seu negócio sozinha, 

sendo necessário recorrer a outras empresas para formar uma parceria. Segundo Gatignon e 

Anderson (1988), as empresas tenderão a adotar uma joint venture como modo de entrada 

quando o compromisso de recursos e a dimensão da subsidiária são muito elevados; 

• A inseparabilidade da produção e consumo dos serviços faz com que estes sejam mais 

sensíveis a diferenças culturais, o que faz com que possa ser necessário adaptar o negócio às 

tendências locais, o que poderá levar a custos e riscos mais elevados. Desta forma, serviços 

‘inseparáveis’ levam as empresas a adotar modos de entrada em que o controlo seja partilhado, 

com o objetivo de diminuir o risco e os custos para a empresa; 

• O risco do país e a volatilidade do ambiente externo, onde se pretende inserir uma 

subsidiária, fomentam o aparecimento de contratos de controlo partilhado, visto que existe uma 

necessidade de possuir flexibilidade para conseguir responder às mudanças do país em 

questão; 

• Finalmente, a dimensão da empresa poderá influenciar o modo de entrada, já que quanto 

maior for a dimensão da empresa mais facilidade terá em integrar um negócio internacional, 

uma vez que a integração obriga a um maior compromisso de recursos e, consequentemente 

a um risco superior. Assim, a dimensão da empresa influencia positivamente a escolha de 

modos de entrada com maior controlo sobre a subsidiária.  

3.6 | CONCLUSÕES DA REVISÃO DA LITERATURA 
Ao longo da apresentação dos modelos foi possível identificar os determinantes utilizados pelos 

autores, com o objetivo de explicar os comportamentos das empresas, no que diz respeito ao seu 

processo de internacionalização. Desta forma, após a apresentação dos determinantes, é possível 

observar, na Tabela 4, a sua atribuição por modelo. Esta apresentação permite que os modelos fiquem 

identificados pelos determinantes que abordam, para que, posteriormente, seja possível perceber que 

modelos se poderão aplicar ao caso de estudo, tendo em conta os determinantes que a marca 

considera importantes no seu processo de internacionalização. 

Tomando como exemplo a Teoria de Internalização, o primeiro modelo apresentado na Tabela 4, é 

possível identificar os determinantes que os autores afirmam influenciar a internacionalização de uma 
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determinada empresa. Analisando, conclui-se que a distância entre o país de origem e de destino será 

um fator a ter em consideração, juntamente com os custos de transação associados às suas atividades. 

Não só os recursos que a empresa possui, mas também os custos e a disponibilidade dos recursos 

disponíveis no mercado, onde deseja iniciar o seu negócio, serão determinantes que poderão favorecer 

ou inibir a internacionalização da empresa. Por último, o ambiente institucional, através das suas 

estruturas políticas, irá influenciar o processo de decisão da empresa. O mesmo raciocínio poderá ser 

feito em relação aos restantes modelos, sendo, desta forma, facilitada a análise dos modelos, no que 

diz respeito aos determinantes que utilizam para a sua formulação.      

Tabela 4. Determinantes Presentes em cada Modelo de Internacionalização 

 

Com a revisão da literatura apresentada, pretendeu-se cobrir os temas e perspetivas mais relevantes 

para futura análise do caso de estudo em causa. Em primeiro lugar, a apresentação de conceitos com 

elevada importância para o estudo, como, o conceito de internacionalização e os motivos e barreiras 

que levam a empresa a optar por esta estratégia. De seguida, a apresentação dos principais modelos 

que explicam o comportamento das empresas, quando optam pela expansão internacional, e dos 

fatores críticos ou determinantes que influenciam o procedimento das organizações. Finalmente, a 

análise dos diferentes modos de entrada, a adotar quando pretendem entrar num mercado estrangeiro, 

torna possível a caracterização da marca, utilizada no caso de estudo, com o objetivo de perceber de 

que modo se aplicam os conceitos teóricos apresentados neste capítulo.    
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 CASO DE ESTUDO – A MARCA H3 

 

Neste capítulo, é realizada a análise da marca H3, caso de estudo da dissertação. Em primeiro lugar, 

apresentar-se-á o início da empresa que possui a marca e como esta se encontra organizada. 

Relativamente, à marca H3 serão descritos o seu conceito diferenciador e negócio, apresentada a sua 

situação financeira, as lojas em Portugal, os concorrentes, reguladores, público-alvo e parceiros. Por 

último, será estudada a sua experiência de internacionalização, nos mercados polaco, espanhol, 

brasileiro e angolano, que permitirá retirar conclusões que serão utilizadas para desenvolver a proposta 

tendo em conta a sua atividade atual. Com esta descrição será possível realizar uma análise SWOT e 

apresentar as vantagens competitivas com o objetivo de perceber como poderá ser a sua estratégia de 

internacionalização. 

4.1 | CRIAÇÃO DA MARCA H3 

Albano Homem de Melo, na altura presidente e diretor criativo das maiores agências de publicidade 

em Portugal, naquele tempo, António Carvalho de Araújo, ex-advogado e responsável pela edição 

portuguesa do Mercado Mundo Mix 3 , e Miguel van Uden, ex-agente imobiliário na Cushman & 

Wakefield, decidiram iniciar um negócio em conjunto através da abertura do Café3, no Forum Tivoli, na 

Avenida da Liberdade, em 2004, no qual a atividade passava pelo serviço de refeições gourmet, ou 

seja, refeições de qualidade, mas com preços acessíveis.  

O chef responsável pela cozinha do restaurante era o chef Vítor Lourenço, que foi também responsável 

pela criação dos hambúrgueres gourmet que eram servidos. A esses hambúrgueres foi dado o nome 

de “hamburgueses”, uma vez que eram “hambúrgueres, mas um bocadinho melhores, que pertenciam 

à classe da burguesia”, segundo um dos sócios. 

À data de abertura do restaurante, essa zona da cidade de Lisboa, apesar de já demonstrar grande 

afluência durante a hora de almoço, dada a localização numa das zonas com maior número de 

empresas, durante a noite ainda não tinha a popularidade que hoje em dia apresenta. Este facto fez 

com que ao almoço fosse possível servir um grande número de refeições, mas, pelo contrário, ao jantar 

o restaurante não tivesse a adesão desejada pelos sócios. Desta forma, um dos sócios afirma que o 

restaurante embora possa ter sido um “sucesso de crítica não era um sucesso de números”.  

A abertura do restaurante foi feita sem qualquer tipo de previsão, em termos de marketing ou financeira, 

uma vez que o facto de não ter sido realizado um estudo de mercado, levou a uma poupança nos 

custos de instalação do restaurante. Com a consciência de que o restaurante não estaria a ter o 

sucesso que desejavam, decidiram mudar o conceito do seu negócio, tentando perceber onde é que 

as pessoas, naquele tempo, se deslocavam para almoçar ou jantar. Após esse estudo de mercado, 

concluíram que, na maioria, o local escolhido eram os centros comerciais. Os sócios, ao analisarem o 

local escolhido para o seu negócio, perceberam que existia uma lacuna na oferta, uma vez que as 

pessoas que desejavam uma refeição rápida e não pretendiam gastar muito dinheiro tinham que se 

                                                        
3 Projeto de divulgação de talentos nas áreas da cultura, moda, música, artes e multimédia. 
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sujeitar a refeições com pouca qualidade, já que restaurantes que apresentavam uma qualidade 

superior praticavam preços elevados.  

Assim, tendo como base a primeira experiência na área da restauração e o know-how que foi adquirido 

para este tipo de negócios, foi possível abrir um novo negócio situado nos centros comerciais, tendo o 

hambúrguer como ingrediente principal, com o objetivo de alcançar o que desejavam em termos 

comerciais e que rentabilizasse o investimento realizado no restaurante. 

O nome dado ao novo conceito foi H3 – hambúrguer gourmet, no qual o 3 significa o número de sócios. 

4.2 | ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 
A marca H3 faz parte da empresa Real Food SGPS, onde também se inserem as marcas Empadaria e 

Slow. A marca H3 em Portugal é gerida pela empresa Café3, e foi esta, por sua vez, que franchisou a 

marca para as empresas FH3 e StrongFlavours, na região do Norte do País e nas ilhas, respetivamente, 

como se pode verificar na Figura 14.  

A empresa é constituída por 4 sócios, os três fundadores, Albano Homem de Melo, António Carvalho 

de Araújo e Miguel van Uden e, ainda, o chef Vítor Lourenço, que por ser responsável pelo ingrediente 

principal do negócio, detém 4% da empresa, como forma de reconhecimento, sendo um sócio 

minoritário. 

 
Figura 14. Organização da Empresa detentora da Marca H3 

4.3 | CONCEITO DA MARCA H3 
Os sócios, ao mudarem o conceito do seu negócio, observaram que as refeições rápidas servidas por 

outras cadeias nos centros comerciais estavam, frequentemente, aliadas a ingredientes com pouca 

qualidade e que, por outro lado, comida saudável era sinónimo de preços elevados, associada, 

maioritariamente, a pratos como saladas.  

“Notámos que o que estava em falta no mercado do fast food era o “verdadeiro”. No fundo, o que o 

mercado oferecia até agora eram réplicas e formas rápidas de servir um hambúrguer. A qualidade tinha 

ficado para trás.” (H3 Brasil 2016). Concluindo que existia uma falha na oferta, que associasse as 

características diferenciadoras destes dois tipos de refeições, em relação à confeção de hambúrgueres, 

os sócios perceberam que seria uma oportunidade para investirem num conceito completamente 

inovador dos que existiam até à data. O conceito passava por combinar o melhor que o sector do fast 
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food oferece, nomeadamente a rapidez do serviço e os preços reduzidos, com o melhor do casual 

dining, refeições com qualidade e ingredientes frescos. 

Desta forma, a imagem de marca do H3 seria a qualidade dos hambúrgueres que eram servidos, 200 

gramas de pura carne, grelhado em sal marinho e no ponto escolhido, servidos, ainda, em pratos 

aquecidos, com diferentes toppings à escolha e acompanhamentos frescos (arroz thai, batatas frescas 

fritas às rodelas, salada e esparregado), que os diferencia de todas as cadeias de hambúrgueres, 

presentes no mercado. A este conceito a marca deu o nome de “new hamburgology”. A rapidez do 

serviço, associada a um conceito de alimentação saudável, com um custo reduzido, revolucionou o 

mercado da restauração em Portugal, apresentando o conceito “Not so Fast Food”, onde seria possível 

comer ““Slow Food” em sistema de “Fast Food”.” (H3 Angola 2016). 

Os conceitos “new hamburgology” e “Not so Fast Food” foram registados na World Intellectual Property 

Organization (WIPO). O primeiro conceito foi registado em vez do de hambúrguer gourmet, porque 

seria um termo muito usado na indústria, que impossibilitava a diferenciação que os sócios desejavam.   

Uma vez que a rapidez do serviço era um fator crítico que diferenciava a marca dos restantes 

restaurantes gourmet, tornou-se necessário investir na definição do layout das diferentes lojas, com o 

objetivo de as tornar o mais funcionais possível e garantir que um colaborador de loja, durante a 

execução das suas tarefas na rush hour (hora de ponta), não precisasse de se deslocar a uma distância 

superior a um metro e meio. 

O preço das refeições, que se inserem no conceito de fast casual, assemelha-se ao preço praticado 

pelos restaurantes de fast food. Desta forma, a marca, apesar de apresentar preços vinte por cento 

superiores aos das restantes cadeias de fast food, preocupa-se em demonstrar que a qualidade dos 

seus produtos vale a diferença de preço, em termos de satisfação do consumidor. 

Para realçar, mais uma vez, a qualidade e frescura dos produtos que oferecem, foi criado o conceito 

“Real Food. Real People”. Para justificar este facto, a marca afirma que foi a primeira cadeia a produzir 

limonada com limões verdadeiros em vez de concentrados, revelando, ainda, que oitenta por cento das 

bebidas que vendem são produzidas em cada um dos seus restaurantes. 

Em síntese, estes três conceitos, relacionados com a frescura e qualidade dos produtos, a preços 

acessíveis, associados a uma rapidez no serviço, são a base do sucesso da marca cuja visão passa 

por ser “uma das maiores cadeias de hambúrgueres do mundo”, ambicionando estar, brevemente, 

presente nos cinco continentes.  

A cor que viria a estar associada a este novo negócio foi escolhida com base nas cadeias já existentes 

nos centros comerciais. Assim, após perceberem que o seu negócio deveria estar situado nos centros 

comerciais, onde a maioria das pessoas se desloca para almoçar ou jantar, verificaram que a cor 

predominante era a cor encarnada e que não existia qualquer cadeia cuja cor fosse azul. Os sócios 

apostaram nesta última, para que, quando os consumidores chegassem ao food court
4 , fossem 

rapidamente identificados. A cor branca é predominante na decoração dos restaurantes com a intenção 

de transmitir uma imagem de limpeza e sofisticação. Para a marca, o food court é encarado como um 

                                                        
4 Local nos centros comerciais onde se encontram concentrados todos os restaurantes e no qual existe uma área 
comum com mesas que serve todos os restaurantes que lá se encontram.   
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único restaurante, onde os vários conceitos representam um único menu. Desta forma, para os sócios, 

um grupo de amigos pode ir a um centro comercial e um decidir comer um hambúrguer e outro pizza, 

mas sentarem-se todos na mesma mesa, como se fossem a um restaurante de rua com diversas 

opções. Só assim se torna possível que um restaurante com um conceito baseado num único produto 

tenha sucesso, visto que não é necessário que todas as pessoas de um grupo decidam comer 

hambúrgueres para que alguns possam ir à marca H3.     

4.4 | DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO DA MARCA H3 
Como foi referido anteriormente, a imagem da marca H3 passa pela qualidade dos produtos que 

disponibiliza, desta forma, a marca possui um departamento a trabalhar a tempo inteiro para encontrar 

a melhor “fórmula” para o seu ingrediente principal, os hambúrgueres. Este trabalho é feito numa 

parceria entre o departamento interno da marca responsável pelo desenvolvimento do produto e pela 

empresa fornecedora. A carne é cem por cento portuguesa, sendo que, à exceção de dois meses no 

ano, em que é comprada a produtores Alentejanos, é adquirida a um produtor Açoriano, o mesmo 

desde o início do negócio. A marca recorre ao fornecedor Alentejano uma vez que o fornecedor 

açoriano não consegue corresponder à procura da marca durante esses dois meses.   

O negócio da marca é realizado através da comercialização de um produto único, o que permite uma 

especialização maior, para além de ser possível, ao fim de algum tempo, aproveitar economias de 

escala, que permitirá uma maior eficiência em termos de custos. 

A escolha do produtor teve como base as necessidades que a marca tinha, o tratamento que desejava 

da parte do fornecedor e, ainda, a tentativa de preços mais acessíveis, visto que, no início, a quantidade 

não seria elevada o suficiente para ser possível aproveitar economias de escala. Tendo em mente 

estes requisitos, a marca percebeu que não poderia optar por um grande produtor nacional, uma vez 

que a atenção que teria e o tratamento seriam muito inferiores em relação a outras empresas que 

encomendassem quantidades superiores. Por outro lado, o preço acabaria por ser também superior, 

não sendo competitivo para a marca, ainda, em grande crescimento. Assim, como o fornecedor 

Açoriano, Picocarnes, era relativamente pequeno, na data de início do negócio, foi possível que se 

preocupasse com a marca e apresentasse preços competitivos. Hoje em dia, este fornecedor tornou-

se no maior fornecedor de carne do país.  

O processo de compra, armazenamento e distribuição da matéria prima é realizado por uma empresa 

externa, chamada Frustock. Esta empresa é, ainda, responsável por verificar e controlar a qualidade 

dos produtos. Esta decisão permitiu que a marca se preocupasse com o desenvolvimento do produto, 

uma vez que a escolha de matérias primas, consoante a importância que estas apresentam para o 

conceito da marca, poderiam ser escolhidos pela empresa de distribuição. Tendo em conta a sua 

importância, a marca distinguiu os ingredientes em três categorias, os produtos “exclusivos”, que a 

marca escolhe os fornecedores, negoceia os preços e quantidades, e a empresa é obrigada a comprar 

e distribuir os produtos provenientes desse fornecedor (como por exemplo o produtor de saladas, a 

Vitacress), os “importantes”, nos quais a marca só define as características específicas e a empresa 

de distribuição tem liberdade para escolher os fornecedores que pretende, e os “outros”, em que a 

empresa tem autonomia para escolher os fornecedores. Para a marca, as vantagens inerentes à 
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existência de uma empresa externa com estas responsabilidades são: não apresenta um armazém 

físico, não tem encargos com transportes e não necessita de se preocupar com a gestão de stocks. 

A marca, desde o início, tentou que os funcionários estivessem motivados, para, desta forma, conseguir 

que os consumidores quando se deslocassem aos seus restaurantes saíssem completamente 

satisfeitos, não só pela refeição, mas também pelo serviço. Com o objetivo de motivar os funcionários, 

foi implementado um programa ao qual foi dado o nome de “Say C.H.E.E.S.E.” (Commitment to the 

Highest Employee Empathy and Service Efficiency), que inclui festas para motivar os funcionários, 

prémios de mérito e garantia de crescimento dentro da marca. Assim, estas atividades internas de 

marketing seriam estratégias low cost destinadas a promover o espírito de equipa e a estimular a cultura 

organizacional interna 

A qualidade de todo o serviço prestado foi sempre um elemento chave para o sucesso da marca, 

nomeadamente, através do modo de confeção dos pratos, das características e frescura dos alimentos 

e da rapidez do serviço. Uma vez que o crescimento da marca foi significativo, tornou-se necessário 

desenvolver um programa, chamado “Método H3”, no qual estão incluídas as ferramentas de operação, 

onde é possível promover uma formação contínua em loja e que possui sistemas de auditoria e controlo 

apertados, que permitem uma avaliação permanente em cada loja, diminuindo o número de visitas 

necessárias. Com a necessidade crucial de garantir a qualidade dos hambúrgueres, e a forma como 

são confecionados, a marca desenvolveu uma escola de grelha dirigida pelo chef Vítor Lourenço, pela 

qual todos os potenciais grelhadores têm de passar e ter aprovação em setenta e dois parâmetros, 

com por exemplo o tempo de confeção dos hambúrgueres, a sua aparência e a forma de temperar e 

preparar a carne, para que possam começar a grelhar hambúrgueres. No início, este programa era 

distribuído às diferentes lojas na forma de manuais físicos, contudo, com a crescente preocupação com 

a atividade internacional e com a dimensão que a marca apresenta a nível nacional, concluiu-se que 

seria necessário tornar este programa digital, apresentando todas as tarefas que são realizadas nas 

diferentes áreas da marca. Deste modo, promoveu-se um sistema integrado que inclui elementos desde 

a decoração da loja até ao modo de preparar as refeições, passando por sistemas de controlo de custos 

e manutenção, ao qual se deu o nome de “Real Food System”. Neste sistema existem funcionalidades 

como, por exemplo, um portal de compras, um portal de qualidade dos produtos, e os seus respetivos 

prazos de validade, e, ainda, um jogo que permite que os potenciais grelhadores simulem a preparação 

de um hambúrguer, antes de serem submetidos ao exame, reduzindo, assim, de forma crucial o 

desperdício de carne. Em suma, a necessidade de criar um sistema de controlo, que permita garantir 

que os parâmetros de qualidade e exigência da marca H3 são cumpridos e respeitados, quer em 

Portugal, quer nas restantes lojas internacionais, foi imposta pelo crescimento e pela dificuldade em 

controlar todas as operações presencialmente.  

O sistema digital também facilitou o processo de expansão da marca através de estratégias de 

franchising. O facto de a operação estar toda informatizada, e apresentar os dados em tempo real, 

permite que a marca detenha um maior nível de controlo das operações nas lojas franchisadas, sem 

serem necessárias visitas às lojas com uma frequência tão elevada, como acontece noutras empresas.  

Em 2011, quando o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para a restauração, passou de treze 

para vinte e três por cento, a marca apresentou um manifesto, chamado “Tuga Resiste”, no qual as 
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pessoas ao fim de nove refeições teriam a décima gratuita, para que, desta forma, os consumidores 

“recuperassem” esse aumento do IVA. Inicialmente esta promoção era feita em papel, sob a forma de 

um cartão, mas, neste momento, já se encontra incorporada numa aplicação da marca, que contém já 

duzentos e cinquenta mil utilizadores. 

A aplicação, anteriormente referida, promove um maior compromisso com a marca, uma vez que os 

consumidores podem obter informações sobre as lojas mais próximas, as novidades da marca, 

participar em desafios propostos e ter a possibilidade de avaliar o serviço de uma determinada loja 

através da funcionalidade “Cliente Mistério”.  

A marca H3 apresenta o serviço de take away nos seus restaurantes e tornou-se parceiro da empresa 

‘nomenu’, sendo, assim, possível apresentar um serviço de entregas. O serviço ‘nomenu’, realizado em 

parceria, faz com que a marca quando recebe um pedido o reencaminhe automaticamente para a loja 

mais próxima e o funcionário tenha, apenas, que se dirigir à loja, receber o pedido, ficando registado 

que houve a receção. As lojas não apresentam serviço ao domicílio próprio e não ponderam criar, visto 

que com o número de lojas existentes não fará sentido, embora considerem viável a permanência da 

parceria. Existe, ainda, o desejo de criar um sistema incorporado com a aplicação de telemóvel que 

permita fazer o pedido e pagar, para que no momento em que o consumidor chegue à loja seja só 

levantar o pedido. 

• CONTRATO DE FRANCHISING 

Anualmente, a marca H3 exige que os franchisados façam uma alteração na oferta de pratos, esta 

obrigação leva a que as lojas excluam um hambúrguer e acrescentem outro, pelo menos, entre os 

quarenta pratos diferentes aos quais o franchisado tem acesso no início do contrato.  

O contrato de franchising, que foi estabelecido entre a marca e o grupo Vips
5
, serviu como base para 

outras expansões internacionais, onde foi aplicado o mesmo modo de entrada. Neste contrato são 

fornecidas informações sobre como devem ser as lojas, mas é da responsabilidade dos franchisados 

a sua conceção, de acordo com as exigências da marca. Este contrato dá a possibilidade de as lojas 

franchisadas proporem e desenvolverem novos produtos, embora só possam ser comercializados após 

a autorização da marca H3.  

Finalmente, é possível distinguir três tipos de contratos de franchising, tendo em conta a dimensão da 

área a franchisar: 

• Master País: a empresa é obrigada a apresentar o processo de expansão para a marca nesse 

determinado país, por norma é obrigada a abrir no mínimo dez lojas, num período máximo de 

cinco anos, não sendo necessário que as lojas sejam próprias, ou seja, é possível sub-

franchisar; 

• Região: corresponde ao franchising de uma região, podendo ser um país caso seja pequeno; 

• Loja única: embora não seja o desejado, por vezes, em determinados locais é a única opção 

da marca. 

                                                        
5 Contrato estabelecido aquando da entrada da marca no mercado espanhol, que será analisada no subcapítulo 
4.11.2.  
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4.5 | LOJAS DA MARCA H3 EM PORTUGAL 
Em 2007, surgiu a primeira loja, situada no Centro Comercial Dolce Vita Monumental, seguindo-se, no 

mesmo ano, a abertura no Centro Comercial Amoreiras Plaza, que foi paga totalmente em quatro 

meses, dado que revela o sucesso que a marca teve desde o início da abertura da primeira loja. 

Em 2009, a marca tinha vinte e uma lojas abertas, aumentando para trinta e duas durante o ano 

seguinte e, em 2012, apresentava trinta e oito, tendo na presente data quarenta e seis lojas. Dessas 

lojas, vinte e oito são lojas próprias e dezoito são franchisadas, catorze pertencentes à empresa FH3, 

gerida por João Ventura6, no Norte do País, e as restantes quatro da empresa StrongFlavour, nas Ilhas. 

A decisão de franchisar as lojas foi tomada, uma vez que seria impossível acompanhar o crescimento 

que a marca estava a ter apenas com lojas próprias. Assim, para conseguir tirar proveito das 

oportunidades que o mercado proporcionava foi necessário optar por este modo de entrada para 

permitir dar resposta a todas as propostas do mercado.  

As lojas franchisadas no Norte já possuem as características que a marca pretende de um negócio 

franchisado, uma vez que pertencem a uma empresa com uma dimensão considerável e são 

completamente autónomas na operação. Pelo contrário, as lojas das Ilhas pertencem a uma empresa 

com uma dimensão inferior e que não tem capacidade para ser independentes, sendo necessário um 

maior apoio da marca.  

Embora o conceito inicial tenha passado por instalar as lojas nos principais centros comerciais, 

próximas das restantes cadeias de fast food, em 2011, os sócios optaram por abrir a primeira loja de 

rua, com o objetivo de preparar o negócio para possíveis entradas em mercados internacionais, nos 

quais a cultura não promove as refeições em centros comerciais. A primeira loja estava situada no 

Chiado, tendo se seguido a abertura da loja do Parque das Nações, no mesmo ano. As duas lojas 

tinham objetivos diferentes, através da loja do Chiado, a marca pretendia perceber qual a reação de 

turistas à presença deste conceito e saber se as pessoas se deslocavam às lojas propositadamente, 

ou se a razão passava por uma questão de conveniência. Em relação à localização da primeira loja de 

rua, que embora se encontrasse num espaço bastante concorrido não se encontrava na artéria 

principal, foi possível concluir que existe uma necessidade de localizar as lojas na rua principal de 

determinada zona, de maneira a atrair um maior número de turistas, podendo, no entanto, apresentar-

se lojas com dimensões inferiores, tornando-as mais funcionais. O objetivo da segunda loja seria 

perceber se a localização junto a um centro comercial faria com que os consumidores optassem por se 

deslocar ao restaurante em questão, dada a oferta da marca, concluindo, assim, se os consumidores, 

que frequentemente se deslocam aos centros comerciais, tomam essa decisão com base nas suas 

preferências ou, se por outro lado, o fazem meramente por conveniência.  

A loja do Chiado acabou por fechar, ficando a loja do Parque das Nações como a única loja de rua 

aberta, servindo de base para os países onde na cultura não esteja presente a ideia das refeições em 

centros comerciais, ou seja, em que o food court não seja uma opção habitual. 

                                                        
6 Responsável pelo franchising da marca Vitaminas & Companhia no Norte do país, o que demonstra experiência 
no sector da restauração e no franchising. 
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4.6 | SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MARCA H3 
Tendo em conta os relatórios e contas da marca dos últimos três anos (Café 3 - Restauração SA 2015; 

Café 3 - Restauração SA 2014; Café 3 - Restauração SA 2013), foi possível retirar dados financeiros 

que permitem perceber a situação em que se encontra a marca e como tem sido a sua evolução, com 

o objetivo de analisar a possível expansão do negócio da marca H3. 

Através da Tabela 5 é possível verificar dados retirados das Demonstrações de Resultados, que 

demonstram uma evolução positiva em todos os valores desde 2012 até 2015, o que revela a situação 

favorável da marca. 

Tabela 5. Valores da Demonstração de Resultados da Marca H3 

 

Em relação ao Balanço, Tabela 6, é possível verificar que de 2012 para 2013 houve um decréscimo no 

valor do ativo, mas que, desde esse ano, se tem verificado um aumento e, em relação ao passivo, 

registou-se um decréscimo ao longo dos anos, com exceção de 2015, em que houve um aumento em 

relação ao ano anterior. Finalmente, no que diz respeito aos capitais próprios, tem havido um aumento 

nos últimos anos.  

Tabela 6. Valores do Balanço da Marca H3 

 

Com base nos valores apresentados anteriormente, foi possível calcular rácios que indicam a situação 

da marca. Na Tabela 7 encontram-se os valores calculados. 

Tabela 7. Rácios Financeiros da Marca H3 

 

A margem de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (resultado 

antes de juros, taxas, depreciações e amortizações) refere-se ao valor do EBITDA sobre o volume do 

negócio, correspondendo à eficiência da marca e, tendo em conta os valores apresentados, é possível 

perceber que houve uma melhoria, ao longo do tempo, em relação à proporção entre as vendas e os 

custos associados, tendo havido um decréscimo em 2015. Em 2015 existiu esse decréscimo, porque 

o volume de vendas não aumentou significativamente e houve um aumento nos gastos considerável.  
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O rácio de autonomia financeira fornece informação sobre a percentagem de ativos financiada por 

capitais próprios (Capitais Próprios/Ativo), e é possível constatar que houve um aumento significativo 

entre 2012 e 2015. Contudo, verifica-se que a marca recorre a financiamento externo para financiar os 

seus ativos. Em 2015, a marca recorreu a um financiamento externo inferior ao dos restantes anos, 

sendo, mesmo assim, igual a 69,2%. 

O rácio de liquidez geral mede a capacidade da marca de suportar a sua atividade de curto prazo. 

Assim, quanto maior o valor do rácio, maior será a capacidade da marca de garantir ativos líquidos 

para corresponder às suas responsabilidades de curto prazo. É possível verificar que este rácio tem 

aumentado desde 2012, o que permite concluir que a marca tem melhorado a capacidade de 

financiamento das suas responsabilidades com o ativo corrente. 

Os rácios de rentabilidade (capital próprio e ativo) são indicadores que avaliam a eficiência de uma 

empresa de gerar lucros a partir dos seus recursos, nomeadamente o capital próprio e os ativos que 

possui. Concretamente, a rentabilidade dos capitais próprios, return on equity, (ROE) revela o retorno 

que a marca consegue obter tendo em conta o seu património e, como é possível observar, houve um 

aumento muito significativo ao longo dos anos, podendo concluir-se que a marca de ano para ano, 

apesar de ter aumentado o seu capital próprio também ampliou o valor dos seus lucros. Finalmente, a 

rentabilidade dos ativos, return on assets, (ROA), que mede a capacidade de a marca de gerar lucros 

tendo em conta os ativos que possui sofreu também um aumento ao longo dos anos, desde 2012. 

4.7 | CONCORRENTES/SUBSTITUTOS DA MARCA H3 
A localização dos restaurantes da marca H3 leva a que outros restaurantes se situem relativamente 

próximos. Assim, é possível concluir que serão concorrentes quer os restaurantes instalados no mesmo 

food court, como os restaurantes que, apesar de não estarem próximos geograficamente, servem 

hambúrgueres e que, por isso, se aproximam do conceito da marca.  

Para além dos concorrentes, a crise económica que afetou a maioria dos portugueses leva, também, a 

que muitas pessoas deixem de optar por refeições fora de casa, o que dificulta o negócio dos 

restaurantes.  

Assim, ao analisar a concorrência da marca, é possível dividi-la em dois grupos, os concorrentes 

diretos, nomeadamente, as cadeias de hambúrgueres e os restaurantes que estão localizados no 

mesmo food court da marca H3 e, por outro lado, os concorrentes indiretos, nos quais estão inseridos 

os restantes restaurantes, que operam no sector de restauração, e, ainda, as refeições preparadas em 

casa.  

4.8 | REGULADORES DA MARCA H3 
A localização dos restaurantes da marca, apesar de poder favorecer o negócio, acaba por limitar em 

certa medida a liberdade da atividade da marca, uma vez que a localização em centros comerciais faz 

com que os restaurantes estejam sujeitos a regras definidas, como os horários e os serviços de limpeza. 

A regulamentação deste tipo de negócios parte em primeira instância do Concelho Municipal, uma vez 

que é esta entidade que concede a licença para a prática da atividade de comércio de produtos 

alimentares. Desta forma, cada loja é da responsabilidade do Concelho Municipal onde se localiza.   
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De seguida, a Direção Geral das Atividades Económicas7 (DGAE) também é responsável pelo controlo 

das atividades da marca. 

Tratando-se de um negócio de alimentação, torna-se necessária uma licença para poder comercializar 

os produtos, sendo, também, obrigatória uma revisão periódica por parte de uma entidade competente, 

nomeadamente, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 8  (ASAE), responsável pelo 

controlo de qualidade, segurança e higiene.  

A marca, por sua própria iniciativa, recorre a uma empresa externa, chamada ControlVet9, que é 

responsável pelo controlo de qualidade e segurança das operações do seu negócio. A marca, através 

da aplicação de telemóvel, na secção do “Cliente Mistério”, consegue ter a perceção das necessidades 

e preferências dos consumidores, visto que estes têm a possibilidade de avaliar a sua satisfação no 

final de cada refeição.  

4.9 | PÚBLICO ALVO DA MARCA H3 
Inicialmente, a marca seria dirigida para jovens adultos, visto que é o segmento da população que mais 

se preocupa com a rapidez e preço do serviço, associados à qualidade dos produtos. Contudo, a marca 

foi aceite por um maior número de consumidores, desde crianças a idosos, dadas as características 

semelhantes à de uma refeição caseira. 

Desta forma, é possível concluir que, neste momento, o público-alvo da marca H3 engloba, não só os 

jovens adultos, como também qualquer pessoa que pretenda ter uma refeição rápida, com qualidade e 

a um preço acessível, independentemente da idade.   

4.10 | PARCEIROS DA MARCA H3 
O crescimento da marca é resultado, em grande parte, dos parceiros dos quais depende para o sucesso 

que tem obtido. Em primeiro lugar o chef Vítor Lourenço, que esteve presente desde o início, foi o 

responsável pela criação dos hambúrgueres e garante a renovação do menu com a apresentação de 

novas propostas. 

As empresas responsáveis pelos franchisings, a nível nacional e internacional, permitiram que a marca 

crescesse e conseguisse expandir o negócio para locais que não estariam ao alcance da marca caso 

investisse diretamente.  

                                                        
7 A DGAE apresenta como missão a promoção de um ambiente, institucional e legal, favorável à competitividade 
e à inovação empresarial, apoiando a conceção, execução, divulgação e avaliação das iniciativas dirigidas às 
atividades da indústria, do comércio e dos serviços (Portal do Cidadão 2015).  
8 A ASAE é a autoridade administrativa nacional especializada pela segurança alimentar e fiscalização económica. 
Deste modo, é responsável, não só pela avaliação e comunicação dos riscos na cadeia alimentar, como pela 
disciplina das atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar, mediante a fiscalização e prevenção 
do cumprimento da legislação reguladora das mesmas. No exercício da sua missão, a ASAE rege-se pelos 
princípios da independência científica, da precaução, da credibilidade e transparência e da confidencialidade 
(ASAE 2016). 
9 A ControlVet – Segurança Alimentar, S.A. é uma empresa de prestação de serviços de segurança alimentar. A 
ControlVet destaca-se nos serviços laboratoriais que apresenta ao mercado, nomeadamente, ao nível do controlo 
laboratorial de alimentos, do controlo do estado sanitário da produção animal e do controlo ambiental de ar, águas 
e efluentes. Tem clientes com grande reconhecimento, como: a McDonald’s, a Ibersol, a Eurest, a Auchan e o El 
Corte Inglês (ControlVet - Segurança Alimentar SA 2015).  
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A empresa de distribuição, como único fornecedor direto da marca, visto que qualquer produto que a 

marca adquire é feito através desta empresa, apesar de poder ser necessária a sua aprovação, permitiu 

que a marca se preocupasse com o seu crescimento, ao ficar encarregue de todo o processo de compra 

de matéria-prima, armazenamento e distribuição. 

O fornecedor de carne, ao corresponder às necessidades e exigências da marca, cooperou com o chef 

Vítor Lourenço, para conseguir obter a receita desejada para os hambúrgueres, que são o sucesso da 

marca. 

Em síntese, é possível concluir que os parceiros, anteriormente referidos, permitiram o crescimento da 

marca, existindo uma grande dependência por parte da marca, para o desenvolvimento do negócio. 

4.11 | O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA H3 
O crescimento do negócio e a, consequente, abertura de lojas nos principais centros comerciais fizeram 

com que os sócios percebessem que a sua situação em Portugal não poderia ter um crescimento mais 

significativo. A expansão para mercados externos começou com a entrada na Polónia. 

 A ENTRADA NA POLÓNIA 

 A decisão de internacionalização para a Polónia não partiu de uma iniciativa por parte dos sócios, mas 

sim de uma proposta de três consultores (dois portugueses e um polaco) que, perante os resultados 

nacionais apresentados pela marca, acharam interessante estudar a possibilidade de iniciar o negócio 

na Polónia. Desta forma, foi apresentado um estudo sobre o país à marca, nomeadamente, sobre a 

situação económica e um estudo de mercado sobre a cultura e hábitos da população, que justificasse 

a entrada da marca. Com base nesse estudo, os sócios que, apesar de já terem pensado na 

possibilidade de internacionalizar a marca, ainda não tinham nenhuma proposta concreta, decidiram 

investir, inaugurando, em 2011, a primeira loja num centro comercial em Varsóvia (ver Anexo C e D). 

Segundo a marca, esta decisão, como é referida anteriormente, não foi feita partindo de um 

pensamento interno, tendo sido uma oportunidade que surgiu e que foi aproveitada por parecer uma 

situação bastante proveitosa. A ausência de experiência na área da internacionalização e a falta de 

tempo para pensar e analisar a hipótese apresentada, consequência do rápido crescimento que a 

marca H3 estava a ter nesse momento, juntamente com a situação económica da marca, favoreceram 

a decisão, de certo modo, precipitada dos sócios.  

A marca optou por entrar no mercado polaco através de um IDE, na forma de uma joint venture, 

conseguindo, desta forma, ter controlo sobre as operações, já que possuía quarenta por cento da 

marca, sendo a restante percentagem da responsabilidade de outras duas empresas, uma polaca e 

uma portuguesa. A decisão da marca de entrar, através de uma joint venture, foi tomada porque, ainda, 

não tinham pensado em entrar em mercados estrangeiros e, por isso, não havia um plano de franchising 

definido, que incluísse os requisitos de qualidade e as características do negócio, nomeadamente, os 

critérios do serviço. Com a ausência de um modelo estabelecido, era necessário que a experiência 

fosse transmitida através da presença da marca na operação na Polónia, facilitando a comunicação 

dos conceitos desejados.  

Embora o business plan tivesse previsto que o negócio viesse a ser um grande sucesso no mercado 

polaco, a marca acabou por fechar a loja, em 2013, como consequência de as características culturais 
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serem muito diferentes das portuguesas, para as quais a marca estava preparada, e também a marca, 

ao não ter consciência das leis do país de destino, foi obrigada a ter custos adicionais no processo de 

construção das lojas.  

A falta de maturidade existente no mercado de fast food, visto que só, recentemente, tinha sido aberta 

a maior cadeia mundial deste setor, a McDonald’s, aliada a alguns erros, resultantes da inexperiência 

de internacionalização, levaram a alguma falta de controlo sobre a marca. A marca concluiu que a 

receção ao hambúrguer gourmet H3 está associada à saturação da oferta tradicional de hambúrgueres, 

para que seja possível a valorização do conceito, e visto que a McDonald’s ainda era uma cadeia 

recente na Polónia, não existia essa saturação. O sistema de food court não era exatamente igual ao 

português, uma vez que para além da oferta de restaurantes de fast food tradicionais, nas praças de 

restauração, também existiam restaurantes que serviam refeições completas, com serviço de mesa. 

Finalmente, os hábitos alimentares muito diferentes dos portugueses dificultaram o desenvolvimento 

da operação, uma vez que em Portugal existe uma rush hour entre as treze e as catorze horas, 

enquanto que na Polónia o horário é muito mais flexível, alargando-se entre as dez e as dezasseis 

horas, podendo dificultar a qualidade do hambúrguer ou a rapidez do serviço.      

Esta falta de perceção das realidades internacionais levou a que a marca tenha passado a analisar os 

mercados com mais atenção, concluindo, ainda, que o modo de entrada mais vantajoso seria o 

franchising, por ser o modo que apresenta o investimento e o risco menores, tendo em conta a natureza 

do negócio.  

 A ENTRADA EM ESPANHA 

À semelhança do que aconteceu com a situação polaca, as características da marca, em 2011, 

despertaram o interesse de diversas empresas em mercados internacionais, que pretendiam explorar 

o conceito da marca H3, nos respetivos países. Assim, analisando as propostas, e após um estudo de 

mercado detalhado, a marca optou por aceitar a proposta de expandir o seu negócio para Espanha. 

Desta forma, o Grupo Vips
10 foi escolhido por apresentar experiência, quer na área da restauração, 

quer no mercado espanhol, e por ter competências para desenvolver o negócio.  

Neste caso, o modo de entrada escolhido foi um franchising puro, já que a empresa tinha capacidades 

para suportar a totalidade do investimento financeiro e controlar as operações do serviço. Embora a 

entrada tenha sido feita através de um sistema de franchising, as lojas foram idealizadas por arquitetos 

portugueses e esteve presente o diretor de arte da marca, que concebeu a imagem das lojas. Nas 

expansões posteriores não houve o mesmo suporte por parte da marca, ou seja, fornece o layout e 

disponibiliza um departamento dedicado ao negócio nesse mercado, mas não existe apoio de 

arquitetos portugueses.    

Desta forma, a marca decidiu abrir duas lojas em centros comerciais, nos arredores de Madrid, nos 

anos de 2011 e 2012 (ver Anexo C e D). O objetivo para o ano de 2012 seria abrir dez lojas. A 

localização das lojas, longe do centro de Madrid, dificultou o reconhecimento da marca, dada a pouca 

                                                        
10 Grupo com várias marcas, com mais de quarenta e cinco anos de experiência na restauração e comércio em 
Espanha. Desde o início, que o seu negócio se baseia em criar e implementar conceitos próprios e de terceiros, 
nacionais e estrangeiros. Tem no seu portefólio marcas como Starbucks, Vips, Friday’s e WOK, entre outras.  
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afluência, apesar das críticas serem positivas. A empresa espanhola optou por criar pratos, que se 

aproximassem dos hábitos alimentares da população espanhola, que não estavam planeados no 

contrato e com os quais a marca não concordava plenamente.  

Ao contrário do que aconteceu com a loja na Polónia, todos os indicadores demonstravam que a marca 

deveria permanecer no mercado espanhol, já que o negócio estava a ter uma boa aceitação e não 

existia qualquer preocupação com a sua rentabilidade, porém, a loja teve que fechar por razões 

exógenas à marca. O Grupo Vips foi comprado por um fundo de investimento americano que já possuía, 

no seu portefólio, uma cadeira de hambúrgueres, e o contrato com a marca H3 não foi renovado, tendo 

a marca saído do mercado espanhol, em 2013, para que não existisse concorrência dentro da mesma 

empresa. 

É possível concluir que, dadas as circunstâncias em que a saída ocorreu, não há motivo para pensar 

que a decisão tomada pelos sócios de entrar no mercado espanhol não possa ser repetida, uma vez 

que o cessamento do contrato em nada teve a ver com o desenvolvimento da atividade da marca neste 

mercado. Deste modo, a marca pretende voltar a entrar no mercado espanhol, tomando decisões mais 

acertadas sobre a localização e a oferta, que vão de encontro com o conceito da marca H3.    

 A ENTRADA NO BRASIL 

O mercado brasileiro teve sempre especial interesse para o H3, uma vez que o conceito da marca 

passava pela introdução dos seus restaurantes nos centros comerciais, concretamente nos seus food 

courts. No Brasil, os centros comerciais são exatamente iguais aos portugueses, já que os últimos 

foram idealizados como sendo uma cópia dos primeiros. A presença de food courts em centros 

comerciais, semelhante à realidade portuguesa, juntamente com a proximidade cultural, em termos de 

língua e hábitos alimentares, no que diz respeito ao consumo de carne,  o facto de se apresentar numa 

fase de grande crescimento económico e de ser um país com uma grande demografia foram as razões 

que levaram a marca a decidir iniciar o processo de internacionalização no Brasil, sendo este um 

mercado com especial interesse para a marca, no que diz respeito a uma possível internacionalização.    

A empresa, candidata a explorar o negócio no mercado brasileiro, cumpria todos os requisitos impostos 

pela marca à exceção da capacidade de garantir a qualidade exigida. Embora o sistema que a marca 

pretendia, preferencialmente, adotar em relação ao modo de entrada fosse o franchising, foi 

considerado que, no Brasil, dada a sua dimensão, demografia e potencial económico, a atividade teria 

que começar de uma forma significativa, para que fosse possível ter o impacto no mercado brasileiro 

que justificasse a entrada. Este impacto só aconteceria se a empresa que pretendesse investir, tivesse 

capacidade financeira para abrir várias lojas num curto período de tempo. Desta forma, após analisar 

a empresa e considerando que seria uma oportunidade significativa entrar no mercado brasileiro, a 

marca decidiu formar uma parceria, através de uma joint venture com a empresa brasileira, ficando o 

H3 responsável por toda a operação e a empresa brasileira pelo financiamento da atividade. O parceiro 

era um empresário de confiança de um dos sócios, e apresentava, ainda, bons conhecimentos em 

cadeias de fast food, concretamente através da marca McDonald’s, o que facilitava a penetração no 

mercado, quebrando algumas barreiras no que diz respeito ao contacto com fornecedores e 

distribuidores. Assim, através de um master franchisor seria possível expandir o negócio no território. 



 
54 

A primeira loja no Brasil surgiu em São Paulo, em 2011, e, desde esse ano, já abriram quinze lojas em 

regime de parceria, catorze situadas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A loja do Rio de Janeiro 

acabou por fechar, ao concluir-se que não estaria a ter o mesmo sucesso das lojas de São Paulo, 

dadas as diferenças culturais entre as duas cidades. 

Apesar de, num primeiro instante, ter existido a necessidade de controlar a operação, neste momento, 

a marca já apresenta duas lojas em sistema de franchising puro, no Recife e na Bahia (ver Anexo C e 

D). Uma vez que a adaptação do conceito ao mercado brasileiro está a acontecer de uma forma 

favorável e a adesão da população tem sido bastante positiva, o objetivo da marca passa por, num 

futuro próximo, vender a operação das lojas situadas em São Paulo, para que seja possível continuar 

a crescer da forma acentuada e aproveitar as oportunidades que o mercado tem potenciado. Através 

do sistema de franchising seria possível a expansão com um investimento de capital mais reduzido e 

um crescimento rápido, reduzindo a probabilidade de outras empresas imitarem o conceito da marca.  

A cultura da população brasileira obrigou a que a marca tivesse que adaptar o seu conceito, visto que 

no início não estava a ter o sucesso que se pretendia. Para os consumidores brasileiros os 

hambúrgueres deveriam ser servidos no pão, à semelhança da cultura americana. Desta forma, a 

marca acabou por introduzir a opção de servir o hambúrguer no pão, juntamente com um 

acompanhamento, com o objetivo de se adaptar às exigências dos consumidores. Perante o êxito que 

esta nova opção estava a ter, o H3 decidiu introduzir essa variante também no menu em Portugal, não 

apresentando, contudo, o mesmo sucesso que apresenta no mercado brasileiro. 

Houve necessidade de adaptar, também, a forma de confeção de alguns alimentos e os hábitos 

alimentares brasileiros foram, tidos em conta com alterações de algumas receitas. Assim, a escolha do 

menu foi realizada a partir do menu existente em Portugal, com ligeiras adaptações que vão ao encontro 

das preferências e tradições locais. 

A adaptação ao mercado brasileiro foi feita também tendo em conta as leis do país, principalmente em 

relação aos recursos humanos, adaptando-se os procedimentos seguidos.  

As principais dificuldades que a marca enfrentou, ao longo do seu processo de expansão para o 

mercado brasileiro, foram relativas à qualidade da matéria-prima e às restrições legais. Foi possível 

verificar que a marca teve, também, alguns problemas na obtenção dos hambúrgueres com as 

características desejadas, por apresentar pouco poder de negociação com os fornecedores. 

 A ENTRADA EM ANGOLA 

Mais recentemente, em 2015, a marca decidiu apostar no mercado angolano (ver Anexo C e D), ao 

aceitar uma proposta de uma empresa local. A entrada em Angola foi feita através de um contrato de 

franchising puro, adaptando-se o contrato do mercado espanhol e implementando o modelo 

desenvolvido pela marca, com base nas experiências anteriores. 

A entrada no mercado angolano não era um desejo novo, mas devido a atrasos nas construções dos 

centros comerciais a decisão teve de ser adiada. 

O modelo de internacionalização adotado em Angola é resultado do conhecimento adquirido nas 

restantes experiências internacionais, especialmente através do negócio em Espanha, visto que foi a 

primeira internacionalização na qual foi adotado o sistema de franchising.  
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A relação com fornecedores locais sempre foi uma preocupação para a marca, mas, apesar de ter sido 

possível estabelecer relações com fornecedores locais nos restantes mercados, em Angola, a 

inexistência de produtores que conseguissem garantir a qualidade que a marca exige, tornou 

necessário a importação de todos produtos necessários para o negócio, inclusivamente a carne para 

os hambúrgueres. Assim, a loja em Angola é a única que trabalha com produtos congelados. Esta 

decisão não é definitiva, uma vez que o procurement em Angola não está fechado, caso apareçam 

produtos, estes serão avaliados, em termos de qualidade e segurança alimentar, para poderem ser 

utilizados na loja em Luanda.  

 CONCLUSÕES SOBRE O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

A marca decidiu iniciar o processo de internacionalização conjugando o objetivo de manter o ritmo de 

crescimento e o interesse demonstrado por diversas empresas estrangeiras para explorar a marca 

além-fronteiras.  

A escolha do modo de entrada e a definição de preços foram decididas especificamente para cada 

mercado, sendo a decisão de entrar num determinado mercado específico tomada, maioritariamente, 

com base nas opções apresentadas por possíveis interessados, que forneciam estudos de mercado 

detalhados.  

A experiência de internacionalização conduzida, até ao momento, revelou alguns erros cometidos que 

foram usados como lição nas expansões seguintes. É possível verificar que a marca faz sempre 

adaptações internacionais à oferta de hambúrgueres, mas nem sempre as alterações resultam do 

desejo de corresponder com a cultura e as necessidades dos consumidores, por vezes estas 

modificações aparecem dadas as limitações específicas de cada mercado. 

Analisando o processo de internacionalização, é possível concluir que a marca tem valorizado cada 

vez mais o modo de entrada de franchising, com o objetivo de se associar a uma empresa local que 

conheça bem o mercado em questão e que se dedique a atividades de restauração. Ao longo do 

processo, foi possível identificar as características que a marca achou necessário existirem na empresa 

que desenvolva o negócio da marca H3, nos diferentes países. As características são: 

• Ser uma empresa que já se dedique à atividade da restauração e que seja uma empresa 

conceituada, o que implica que conheça o sector da restauração nesse mercado e que já 

possua relações com fornecedores e consumidores, facilitando a operação e o acesso às 

redes de distribuição e a fornecedores mais competitivos; 

• Ser uma empresa que não pretenda abrir uma loja única, ou seja, que pretenda abrir mais do 

que uma loja, num determinado mercado, para poder aproveitar as possíveis economias de 

escala, reduzindo os preços dos hambúrgueres;  

• Ser uma empresa que trabalhe exclusivamente na área da restauração; 

• Apresentar uma equipa já formada e dedicada a esta área, para diminuir os custos de criação 

da empresa e de formação nas diferentes áreas de gestão necessárias para um negócio deste 

tipo. 

A marca, que já esteve presente na zona Euro e na União Europeia, e que agora se encontra apenas 

fora da União Europeia, apercebeu-se que existem diferenças no processo de negociação e que essas 
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diferenças se sentem mais em mercados noutros continentes. Os países de destino não apresentam 

exigências ao negócio da marca, contudo as diferentes leis e regras obrigam a que o H3 tenha que 

adaptar a sua atividade e oferta às diferentes especificidades dos mercados. Por vezes, a falta de 

conhecimento da burocracia e das normas fiscais leva a que a marca seja obrigada a contratar 

advogados e consultores fiscais e contabilísticos, que levam a gastos superiores aos necessários para 

a operação no país. 

Através da análise dos mercados onde já existiram, ou existem, restaurantes da marca H3 é possível 

identificar as principais barreiras à internacionalização da marca, como as leis laborais, as 

especificidades de cada mercado, o procurement de fornecedores no estrangeiro e a língua. Entre 

outros fatores, os países diferem no ritmo de vida, hábitos de consumo e desenvolvimento de cadeias 

de distribuição, o que dificultou a passagem da operação exatamente como se encontra em Portugal. 

Finalmente, existe a preferência por um mercado de destino que se encontre saturado da oferta 

tradicional de cadeias de fast food, como a McDonald’s, para que um conceito com uma oferta mais 

saudável seja valorizado.  

Apesar de, neste momento, apenas se encontrarem no mercado brasileiro e angolano, pretendem, nos 

próximos tempos, iniciar a sua atividade noutros mercados. 

4.12 | ANÁLISE SWOT DA MARCA H3 
Tendo em mente as características, já apresentadas, da marca e do ambiente no qual esta opera, 

torna-se necessário agrupá-las de maneira a conseguir fazer uma análise interna e externa, 

identificando fatores chave para a gestão empresarial. Para que seja possível fazer esse estudo, optou-

se por fazer uma análise SWOT, elencando as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, 

respetivamente (representada na Figura 15). Através da identificação destas características será 

possível definir uma estratégia que se baseie na utilização das forças para conseguir minimizar as 

fraquezas, aproveitando as oportunidades, de modo a conseguir antecipar estrategicamente as 

ameaças.  

 
Figura 15. Análise SWOT à Marca H3 
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• FORÇAS 

A criação do programa digital, Real Food System, permitiu a monitorização das tarefas em todas as 

lojas em tempo real, bem como o desempenho dos funcionários, tornando possível a deteção de falhas 

de maneira a reduzir os tempos de correção e, consequentemente, os custos associados. A formação 

dos empregados foi uma prioridade da marca desde o início, garantindo, assim, que o conceito fosse 

considerado gourmet, visto que os hambúrgueres apenas são preparados por funcionários que tenham 

passado pelo teste de grelha, disponibilizado pela marca. A qualidade e frescura dos produtos 

permitiram que o conceito da marca se distinguisse das restantes cadeias de fast food, juntamente com 

a possibilidade de customização dos pratos, sendo possível aos consumidores escolherem o ponto de 

confeção do hambúrguer e, ainda, os acompanhamentos. Tendo em conta a superior qualidade é 

possível verificar que existe uma boa relação com o preço que praticam, não sendo, significativamente, 

superior aos concorrentes. No seu conceito, a marca oferece simplesmente hambúrgueres, o que 

permite uma standardização dos processos e, desta forma, ser mais eficiente. A existência de marcas 

registadas, juntamente com a imagem que tem nos consumidores, permitem que, um consumidor tenha 

confiança na marca e opte por se dirigir a um restaurante da marca.    

• FRAQUEZAS 

Embora seja possível identificar forças que impulsionam o negócio, também é possível encontrar 

fraquezas, nomeadamente, a oferta limitada da marca, que advém do facto de focar o seu negócio 

apenas em hambúrgueres. A ausência de serviço de mesa, nos centros comerciais, é contraditória com 

o conceito gourmet a que muitas pessoas estão habituadas. A facilidade com que o produto pode ser 

imitado poderá ser prejudicial para o desenvolvimento do negócio, uma vez que as características do 

hambúrguer poderão deixar de ser um fator diferenciador da marca, ameaçando a sustentabilidade da 

vantagem competitiva existente no conceito da marca. Desta forma, o objetivo poderá passar por abrir 

um restaurante em cada centro comercial e, desta forma, evitar a possível concorrência com conceitos 

semelhantes. A elevada qualidade exigida aos fornecedores pode levar a custos superiores aos dos 

concorrentes, levando a uma margem de lucro inferior à que poderia existir, o que se reflete em preços 

ligeiramente superiores, que podem não ser aceites pelos consumidores. Finalmente, a falta de 

experiência no mercado, em relação a certas cadeias de fast food, com mais anos de atividade e 

experiência internacional, pode levar a que existam alguns problemas de negociação com fornecedores 

e parceiros internacionais.  

• OPORTUNIDADES 

Com a crise económica, que surgiu em 2008, um ano depois da criação da marca, foi possível observar 

mudanças nos hábitos dos portugueses, que passaram a aderir a conceitos de restauração mais 

económicos, o que poderá favorecer o desenvolvimento da marca, em conjunto com o aumento do 

consumo de fast casual, que se tem sentido nos últimos tempos. Os portugueses têm mudado os seus 

hábitos, concretamente ao disporem de menos tempo para cozinhar e procurarem soluções mais 

saudáveis para as suas refeições. Desta forma, sendo uma marca recente, com um conceito mais 

saudável, é possível aproveitar esta oportunidade, com o objetivo de desenvolver o negócio. 
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• AMEAÇAS 

Com a falta de tempo que os portugueses têm vindo a demonstrar, existe uma grande parte da 

população que prefere serviços de take-away e de delivery, levando à preferência de restaurantes que 

apresentem esse serviço integrado na sua atividade. Apesar de a marca apresentar esse serviço, não 

está integrado nas atividades da marca, o que poderá fazer com que os consumidores não tenham 

conhecimento da possibilidade de entregas. A competitividade existente, no mercado de fast food, leva 

a que as marcas, com um reconhecimento superior, possam apresentar vantagens seja no momento 

da decisão do consumidor, seja na facilidade de internacionalização. O rápido crescimento do conceito 

gourmet fomenta esta competitividade, levando a que a marca deixe de ser a única com um conceito 

“Not so Fast Food”. Por último, a dependência atual dos principais fornecedores faz com que caso haja 

algum problema com os seus produtos, possa afetar a continuidade das operações da marca. 

4.13 | VANTAGENS COMPETITIVAS DA MARCA H3 

Uma vantagem competitiva surge da capacidade da empresa de criar valor aos seus compradores que 

excede os custos da empresa em gerar esse valor. O valor pode surgir através da oferta de preços 

inferiores aos seus concorrentes para benefícios equivalentes ou, ainda, através da oferta de benefícios 

únicos que compensem preços mais elevados (Porter 1985). Será relevante perceber de que forma 

essa vantagem competitiva poderá ser sustentável, ou seja, como resistirá às ameaças de imitação por 

parte dos concorrentes.  

Antes de se poder falar em vantagens competitivas, é necessário definir as características que são 

indispensáveis para a sustentabilidade e sobrevivência de uma cadeia de fast food no mercado. 

Segundo Xaxx (2016), um consumidor que se dirige a um restaurante de fast food procura uma refeição 

rápida, de conveniência e previsível, não procurando uma experiência surpreendente. Para que uma 

cadeia consiga ter sucesso no sector do fast food torna-se necessário que a marca tenha bem presente 

quatro fatores-chave, nomeadamente: 

1. Num sector onde as empresas competem por servir refeições de uma forma rápida e com 

preços reduzidos, é necessário que a cadeia consiga ser eficiente em termos de custo e de 

tempo. Para isso, é preciso standardizar todos os processos e procedimentos da cadeia de 

produção, criando manuais para os empregados, que especifiquem o que têm que fazer em 

qualquer situação, torna o processo mais eficiente e, desta forma, mais rápido; 

2. As cadeias têm que construir um reconhecimento da marca, o que facilitará o acesso a cadeias 

de distribuição, permitirá melhores parcerias, que a tornará mais reconhecida e, facilmente, 

mais escolhida pelos consumidores.  

3. A cadeia tem que estar localizada em lugares estratégicos, onde exista grande afluência de 

potenciais consumidores. Este facto é necessário, mais uma vez, pelo conceito de 

conveniência que está associado ao fast food; 

4. O menu da cadeia tem que ter em conta as tendências e hábitos alimentares da população 

onde o restaurante está inserido, porque as pessoas quando desejam uma refeição rápida não 

procuram experimentar conceitos novos, com os quais não tenham confiança. 
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Através da análise da marca H3, é possível concluir que esta apresenta, nas suas operações, estes 

quatro pontos e que, para além disso, oferece uma possibilidade que se aproxima das refeições casual 

dining, visto que permite ao consumidor, que escolha quer o topping, quer os acompanhamentos, sendo 

esta característica de customização uma vantagem competitiva significativa em relação aos seus 

concorrentes diretos.  

O estudo do conceito da marca tornou possível a distinção relativamente a uma cadeia de fast food 

tradicional, percebendo que essa distinção se pode tornar uma vantagem competitiva com grande 

impacto no sucesso da marca. As diferenças estão apresentadas no Anexo E. É possível concluir que 

a grande vantagem competitiva reside na conjugação de um serviço de qualidade e com rapidez.  

4.14 | CONCLUSÕES DO CASO DE ESTUDO 
Através da apresentação do caso de estudo, concretamente do conceito e das atividades da marca, é 

possível concluir que o H3 se apresenta numa posição propícia à intensificação da internacionalização. 

A análise das vantagens competitivas permite perceber que o facto de o conceito se basear na rapidez 

do serviço, apresentando uma qualidade superior às restantes cadeias de fast food tradicionais, não 

oferendo preços muito superiores, permite que se destaque em relação aos concorrentes diretos, dada 

a mudança de hábitos alimentares das pessoas, que cada vez mais se preocupam com a alimentação 

e, por outro lado, têm menos tempo para as refeições. 

A análise SWOT, que sintetiza as características da marca, permite concluir que existem muitas 

oportunidades para a marca crescer internacionalmente, aproveitando os seus pontos fortes. O estudo 

da situação financeira da marca permitiu, ainda, perceber que não será um fator impeditivo do processo 

de internacionalização. 

Com o estudo da marca foi possível compreender como funcionam as suas operações e como tem 

sido, até à data, o processo de internacionalização. Desta forma, será viável, a aplicação dos 

determinantes, identificados na revisão da literatura, para que, no fim, se possa perceber a 

aplicabilidade dos modelos teóricos para a explicação do comportamento internacional da marca. De 

seguida, será apresentado o sector onde a marca está inserida, para perceber como se encontra em 

termos de competitividade e como a marca se poderá desenvolver dentro da indústria da restauração, 

concretamente no setor do fast food.   
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 SECTOR DA RESTAURAÇÃO – FAST FOOD 

 

Neste capítulo caracteriza-se o sector da restauração, apresentando os segmentos que inclui, 

descrevendo de forma mais pormenorizada o segmento do fast food, com a análise do Modelo das 5 

Forças de Porter. 

5.1 | CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA RESTAURAÇÃO 
O sector da restauração engloba empresas cujo negócio passa pelo serviço de refeições completas e, 

no outro extremo, empresas que possuem estabelecimentos nos quais só existe o serviço de cafés, 

bebidas e snacks. O presente trabalho analisa a marca H3 e, deste modo, não fará sentido apresentar 

segmentos do sector da restauração que não apresentem refeições completas. 

Dentro do sector da restauração, é possível identificar quatro tipos de segmentos de refeições 

completas, nomeadamente: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Segmentos do Sector da Restauração 

 SEGMENTO DO FAST FOOD 

O segmento do fast food inclui todas as refeições que são vendidas e compradas para consumo 

imediato. Os restaurantes que pertencem a este segmento têm que conceber cuidadosamente menus 

que possam ser preparados e servidos de uma forma, consideravelmente, rápida e fácil. 

Dentro do segmento do fast food é possível encontrar quatro subsegmentos, especificamente: Quick 

Service Restaurants (QSRs), Takeaways, vendedores móveis e de rua e vendedores em locais de lazer 

(Datamonitor 2010). QSRs são estabelecimentos cuja função primária é servir refeições completas, nos 

quais não existe serviço de mesa. Por outro lado, takeaways são locais onde são confecionadas 

refeições frescas para consumo imediato fora do estabelecimento. Os vendedores de rua ou móveis 

são bancas móveis individuais ou carrinhas que oferecem uma variedade limitada de refeições frescas 

e bebidas preparadas. Finalmente, locais de lazer são definidos como estabelecimentos que servem 

comida e bebidas para consumo imediato em locais como cinemas e teatros, possuídos e geridos pelo 

operador de lazer. 

Analisando a marca em estudo – H3, é possível concluir que se insere na categoria dos QSRs, uma 

vez que serve refeições completas, mas não apresenta serviço de mesa. 

Embora se consiga associar a marca ao segmento de fast food, dadas as características do serviço 

que apresenta, nomeadamente a rapidez e o preço, a imagem que a marca pretende passar é que ao 

servir refeições rápidas e com preços acessíveis, não tem de servir refeições com baixa qualidade. 

Desta forma, a marca deseja associar o seu conceito a um novo segmento de refeições rápidas, no 

qual a qualidade e a frescura dos alimentos é tida em conta, que se denomina por fast casual.    
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 SEGMENTO DO FAST CASUAL 

O fast casual é um conceito que surgiu, na década de 1990, como uma substituição das refeições 

caseiras, considerado um fast food para adultos. Dada a necessidade de ter refeições rápidas e a 

crescente preocupação dos consumidores por opções mais saudáveis, o consumo de fast food 

tradicional tem apresentado um decréscimo, levando ao aparecimento deste novo conceito que 

consegue incorporar as vantagens competitivas do fast food, tendo em conta os cuidados de 

alimentação da população. 

Os hábitos alimentares têm-se alterado, para valorizar refeições que vão ao encontro das dietas e 

estilos de vida saudáveis dos consumidores. Neste conceito, as refeições confecionadas, o ambiente 

onde o negócio é praticado e os preços são relativamente superiores aos restaurantes de QSRs, com 

o objetivo de oferecer uma refeição com a qualidade de uma casual dining, apresentando, contudo, um 

serviço limitado. Assim, é possível constatar que o tipo de refeições, juntamente com o serviço e os 

preços, é superior ao segmento de fast food, mas não atinge a qualidade de uma refeição de casual 

dining.  

Este conceito é associado muitas vezes a refeições durante a semana, ao almoço, uma vez que a sua 

preocupação principal é a rapidez do serviço, associado à qualidade e frescura dos produtos servidos. 

Finalmente, tendo presente estes dois conceitos, é possível perceber que a marca H3 apresenta 

características de ambos, embora se possa associar, mais claramente, ao segmento fast casual. 

 SEGMENTO DO CASUAL DINING 

O segmento casual dining é o conceito mais antigo no sector da restauração, uma vez que inclui os 

restaurantes tradicionais, com refeições que imitam as refeições caseiras, típicas do país onde se 

encontram. Os preços praticados neste tipo de restaurantes são mais elevados do que nos segmentos 

apresentados anteriormente e o tempo de serviço também é consideravelmente superior.  

Este tipo de restaurantes é frequentemente denominado por restaurante familiar, visto que as refeições 

que oferece são refeições caseiras e os preços são relativamente superiores. 

 SEGMENTO DO FINE DINING 

Por último, fine dining é um segmento que engloba os restaurantes considerados de luxo, ou seja, a 

qualidade dos produtos servidos e o serviço são consideravelmente superiores a qualquer outro 

segmento de restauração. Os preços também são significativamente superiores, o que demonstra a 

exclusividade desses restaurantes e de quem os frequenta. 

Em síntese, através da Tabela 8, é possível comparar os conceitos de restauração, apresentados 

anteriormente, tendo em conta parâmetros como o preço, qualidade, rapidez e ambiente. Assim, 

tomando como exemplo o critério preço é possível verificar que o preço é crescente ao longo dos 

conceitos, sendo o fast food o que apresenta um preço mais reduzido e o fine dining o que pratica 

preços mais elevados. 
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Tabela 8. Características dos Segmentos de Restauração 

 

5.2 | ANÁLISE DO MODELO DAS 5 FORÇAS DE PORTER 
Tendo em conta que este caso de estudo é sobre uma marca que se insere entre o segmento do fast 

food e do fast casual, considerando-se, como foi referido anteriormente, um conceito “Not so Fast 

Food”, torna-se necessário analisar de uma forma mais pormenorizada este conceito. O conceito 

apresenta um grande crescimento, levando a que cada vez mais empresas aí decidam iniciar um 

negócio.  

Uma vez que os concorrentes diretos da marca H3 são restaurantes que se inserem no sector do fast 

food, dada a sua localização, considera-se importante perceber como funciona o sector do fast food, 

com o objetivo de compreender como será possível uma empresa sobreviver neste sector, embora o 

seu conceito se associe, mais claramente, ao conceito do fast casual.  

A análise do Modelo das 5 forças de Porter tem elevada capacidade para analisar o funcionamento do 

sector do fast food.   

• BARREIRAS À ENTRADA 

Em primeiro lugar, não existem barreiras significativas à entrada no sector do fast food, uma vez que 

as licenças para a abertura de um restaurante são facilmente obtidas. Por outro lado, visto que o sector 

do fast food apresenta uma grande dimensão e diversas cadeias com elevado reconhecimento, torna-

se difícil conseguir um reconhecimento considerável da marca, o que poderá ser um impedimento à 

entrada de concorrentes. A dificuldade de ser reconhecida pode levar a que a empresa tenha 

dificuldades no acesso a canais de distribuição, a melhores localizações, e no contacto com os 

fornecedores. 

A instalação dos restaurantes nos centros comerciais pode também ser dificultada, uma vez que a 

decisão, por parte dos gestores dos centros comerciais, sobre os restaurantes que desejam incluir num 

determinado food court, é feita tendo em conta o reconhecimento que as marcas apresentam e, para 

uma empresa nova torna-se difícil, dada a prioridade que as grandes cadeias de restauração 

apresentam. 

O elevado investimento, associado a uma nova entrada, será sempre uma barreira que as empresas 

terão que ultrapassar, visto que qualquer que seja o negócio, existe sempre a barreira financeira. Assim, 

este fator poderá ser inibidor para determinadas empresas, juntamente com a curva de aprendizagem 

das empresas que já operam nesse mercado. 
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Em síntese, a entrada da marca H3 revela as dificuldades apresentadas anteriormente. A escolha do 

fornecedor teve que ser feita tendo em conta a sua dimensão, visto que fornecedores com grande 

dimensão e reconhecimento não estariam interessados em encomendas de quantidade mais reduzida. 

A primeira loja a abrir foi num centro comercial com uma dimensão inferior aos grandes centros 

comerciais em Lisboa, concretamente no Centro Comercial Dolce Vita Monumental e, só mais tarde, 

se tornou possível abrir restaurantes nos maiores centros comerciais do país.  

• AMEAÇA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS 

O sector da restauração, concretamente o sector do fast food, tendo em conta a crise atual e a mudança 

nos hábitos alimentares, tem sentido um decréscimo nas receitas, uma vez que os consumidores têm 

procurado soluções mais económicas, como as refeições em casa ou, em caso de impossibilidade, 

optam por preparar as refeições em casa e levar para o local de trabalho. Esta nova tendência por parte 

dos consumidores permite que, por um lado, tenham refeições mais saudáveis do que a oferta que 

existe no sector do fast food e, por outro lado, consigam poupar algum dinheiro. Contudo, o conceito 

apresentado pelo H3 acaba por resolver a problemática da mudança dos hábitos alimentares dos 

consumidores, uma vez que oferece uma refeição que se assemelha a uma refeição caseira, dada a 

preocupação pela origem e qualidade dos ingredientes, podendo o consumidor customizar o seu 

pedido. 

Por outro lado, embora certas pessoas tenham deixado de ir a restaurantes devido à crise financeira 

que se vive nos dias de hoje, existem consumidores que, normalmente, se dirigiam a restaurantes 

tradicionais e que, hoje em dia, optam por refeições de fast food, o que poderá compensar o decréscimo 

dos consumidores habituais. 

• PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES 

Os compradores apresentam um baixo poder de negociação, dado que a quantidade que cada 

indivíduo consome é bastante reduzida, não tendo, assim, poder de negociação na atividade da 

empresa. 

Por outro lado, segundo a marca H3, os consumidores apresentam pouca sensibilidade ao preço, ou 

seja, a sua decisão não se baseia no preço dos produtos, havendo a perceção de que existem 

restaurantes que apresentam uma qualidade superior na sua oferta, que compensa os preços 

superiores que apresentam. Normalmente, essas cadeias de restauração apresentam um poder de 

mercado que garante que os consumidores optem pelas suas refeições de forma, relativamente, 

independente aos preços praticados. 

Apesar de não existir um poder de negociação da parte dos consumidores, a ausência de custos de 

mudança funciona como um acréscimo no poder de negociação dos compradores que poderá, de certo 

modo, dificultar as atividades da marca. 

• PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

No início, a marca optou por um fornecedor com uma dimensão pequena, que tivesse um poder de 

negociação reduzido, para que fosse possível corresponder às necessidades e exigências da marca.  

Com o crescimento da marca, o fornecedor de carne acabou, também, por apresentar um crescimento 

considerável, tendo, neste momento, um grande poder de negociação com os seus clientes. Desta 
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forma, é possível concluir que, como a marca está associada ao fornecedor desde o início, se encontra 

bastante dependente, uma vez que os preços praticados e os contratos estabelecidos, no que diz 

respeito às características da carne, dificilmente poderão ser substituídos por outros fornecedores com 

as mesmas vantagens para a marca H3. 

Como foi referido anteriormente, a empresa de distribuição, contratada pela marca, é o seu único 

fornecedor, já que é responsável por adquirir todos os produtos aos restantes fornecedores. A 

dependência de um único fornecedor pode ser um facto associado a um risco elevado. Deste modo, é 

possível verificar que à semelhança do fornecedor de carne, existe uma grande dependência. Contudo, 

com a dimensão da marca H3, esta é considerada a cliente com maior importância, o que leva, também, 

à existência de uma grande dependência da parte do distribuidor, o que leva a uma diminuição do seu 

poder negocial. 

Por outro lado, esta dependência poderia ser minimizada através de contratos bem definidos, que 

garantissem confiança e apoio para as duas partes. 

• RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES 

No sector da restauração, concretamente no sector do fast food, existe um grande número de marcas, 

algumas delas com grande reconhecimento e poder de mercado, que leva a uma competitividade 

acentuada entre as empresas, dada a vasta oferta no sector e a ausência de custos de mudança por 

parte dos compradores. O abrandamento da taxa de crescimento do mercado, juntamente com a 

ausência de custos de mudança por parte dos compradores, aumenta, também, a rivalidade, uma vez 

que a localização da maior parte das cadeias de fast food promove a mudança de restaurante, dada a 

proximidade e variedade dos restaurantes de um food court. 

Finalmente, à semelhança da marca H3, a maior parte das cadeias de fast food apresentam um único 

produto e a sua atividade de mono-produto enaltece a competitividade, uma vez que os consumidores 

acabam por optar por diferentes restaurantes mais facilmente. Conclui-se, assim, que a rivalidade entre 

os concorrentes é alta. 

• CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO MODELO DAS 5 FORÇAS DE PORTER 

Em síntese, na Figura 17, é possível observar a análise do Modelo das 5 Forças de Porter, levando à 

conclusão de que o poder de negociação dos fornecedores é forte, à semelhança da concorrência 

existente na indústria, que a ameaça de novas entradas e de produtos substitutos é moderada e, por 

último, que o poder de negociação dos consumidores é fraco. 

Assim, conclui-se que o sector do fast food, conjugando a análise do Modelo das 5 Forças de Porter 

não é muito atrativo, podendo essa atratividade ser potenciada com diferenciação de forma a reduzir a 

rivalidade e a ameaça de novas entradas. 
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Figura 17. Análise das 5 Forças de Porter 

5.3 | CONCLUSÕES DO SECTOR DO FAST FOOD 
É possível verificar que os países que consomem menos fast food são países menos desenvolvidos 

em que as mulheres se assumem, ainda, como donas de casa. Por ouro lado, os países onde existe 

mais consumo desse tipo de refeições são países onde as pessoas têm menos tempo e os seus 

rendimentos são menores.  

Hoje em dia, cada vez mais são valorizadas as refeições em casa, contrastando com o que se tem 

vivido nos últimos tempos. Desta forma, uma vez que as pessoas mudaram os seus hábitos de vida e 

não têm tempo para se dedicarem à preparação de refeições, é de extrema importância incluir no 

negócio opções de take away e serviços de entrega. A marca H3, como foi referido anteriormente, 

apresenta já um serviço de entrega em parceria com uma empresa externa, estando, desta forma, 

preparada para as mudanças nos hábitos dos consumidores. 
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 APLICABILIDADE DOS MODELOS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO À MARCA H3 

 

No presente capítulo, após a elaboração da revisão da literatura, da apresentação da marca H3 e do 

sector onde esta se insere, é possível perceber que determinantes explicam o comportamento da 

marca, concluindo de que forma os modelos têm capacidade para esclarecer as opções internacionais 

da marca. Finalmente, é possível apresentar uma proposta de um modelo que consiga explicar o 

processo de internacionalização da marca.  

Em primeiro lugar, será útil perceber, tendo em conta o comportamento da marca, até ao momento, 

que determinantes explicam as suas decisões.  

6.1 | APLICABILIDADE DOS DETERMINANTES DOS MODELOS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO À MARCA H3 

• DISTÂNCIA 

A distância geográfica não é um fator que a marca tenha em atenção no momento de decisão, uma 

vez que, devido à globalização que se vive neste momento a distância passa a não ter relevância. As 

opções que a marca tem adotado nas últimas experiências internacionais revelam a ausência de 

preocupação com a distância em relação ao mercado de destino, como é o caso do Brasil e de Angola. 

Com o sistema digital que desenvolveu, Real Food System, a marca consegue controlar e monitorizar 

uma loja, independentemente da sua localização. A distância cultural, em termos de língua e hábitos 

alimentares, pode, por vezes, dificultar o processo de internacionalização, podendo ser uma barreira à 

internacionalização. A língua, porque poderá dificultar o entendimento entre a marca e os operadores 

locais, e os hábitos alimentares, que, por poderem ser diferentes dos portugueses, para os quais o 

conceito foi desenhado, poderão fazer com que não haja a mesma aceitação por parte dos 

consumidores locais. Ainda em termos de distância cultural, a marca analisa como se encontra o sector 

do fast food, nesse mercado, com a intenção de perceber há quanto tempo o mercado tem contacto 

com este sector, para ser possível concluir de que modo está inserido na cultura da população e não é 

uma novidade, como aconteceu no caso da Polónia. 

• CONHECIMENTO 

Ao contrário dos modelos que afirmam que o processo de internacionalização de uma empresa, num 

determinado país, ocorre de uma forma gradual, ou seja, que o conhecimento do mercado se vai 

adquirindo com o desenvolvimento do negócio, a marca, quando decide entrar num determinado 

mercado, já apresenta um conhecimento total do mesmo. Desta forma, conclui-se que para a marca 

não existe conhecimento experimental, para uma prática internacional, num determinado mercado. Por 

outro lado, o processo de conhecimento ocorre numa fase anterior à decisão, com a análise e execução 

de estudos de mercado. Assim, percebe-se que, apesar de não existir um conhecimento gradual após 

a deliberação de entrar num mercado, a marca tem aprendido com experiências anteriores, para não 

cometer erros, que aconteceram anteriormente.  
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Finalmente, é possível concluir que, embora a experiência na escolha do mercado possa ser 

considerada um processo gradual, uma vez que adquire conhecimento noutras experiências, o 

processo de entrada num determinado mercado só se inicia quando a marca considera o nível de 

conhecimento, em relação ao mercado, aceitável.   

• CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

Os custos de transação são um determinante ao qual a marca dá especial atenção, no processo de 

decisão da sua internacionalização. Analisando as experiências internacionais da marca, é possível 

verificar que a marca não entrou em nenhum mercado através de um IDE, realizado exclusivamente 

pela marca, optando, sempre, por financiamento de uma empresa externa. As opções mais recentes, 

através de um sistema de franchising, refletem, também a preocupação com os custos, não só os de 

instalação, como os de operação.  

O sistema de franchising, utilizado em Espanha, Angola e em algumas cidades do Brasil, permitiu que 

a marca analisasse os custos inerentes a um negócio específico antes do início da atividade, levando 

a que o contrato fosse adaptado, de forma a controlar os custos. 

Os custos de transação, que a marca considera, segundo o sistema de franchising, incluem: a cedência 

do know-how necessário para o negócio, formação e visitas regulares às lojas, durante os primeiros 

tempos, para controlar os padrões que a marca exige, e o tempo disponibilizado para realizar estas 

tarefas. Os custos de transação que poderão acrescer a estes, primeiramente, definidos, têm a ver com 

o desenrolar da atividade por parte do franchisado, que por dificuldades no negócio poderá necessitar 

de mais formação ou de um maior acompanhamento no local.    

Através de experiências de internacionalização, como a Polónia e o Brasil, a marca concluiu que não 

compensa, na maioria das situações, entrar com responsabilidade sobre a operação para testar o 

conceito, sendo, apenas, necessário arranjar um parceiro de confiança, realçando a preocupação com 

a diminuição dos custos de transação. 

Assim, é possível concluir a importância que a marca dá aos custos de transação, com a necessidade 

de standardização, dos processos de internacionalização, com o objetivo de os reduzir da melhor forma 

possível. 

• RECURSOS  

O conceito, adotado pela marca, dá especial importância à utilização de produtos locais, para, deste 

modo, ser possível utilizar matéria-prima fresca e de qualidade. No entanto, com o crescimento do 

negócio, tornou-se impraticável seguir esse desejo a cem por cento, tendo sido necessário adaptar a 

estratégia. Desta forma, caso o produto não exista num determinado mercado a marca opta por 

importar. Assim, a marca não se foca na presença dos recursos necessários para a sua atividade para 

escolher um determinado mercado. 

A constatação da ausência de determinados recursos não é um impedimento à entrada num mercado 

estrangeiro. Esta situação aconteceu em Angola, visto que não há produção e os produtos são 

importados de Portugal, sendo a única loja que utiliza produtos congelados. A qualidade dos produtos 

servidos continua a ser uma grande preocupação para a marca e, deste modo, até que a empresa em 
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Angola arranje uma solução local, que cumpra com os parâmetros impostos, continuarão a ser 

utilizados produtos portugueses. 

Em Portugal também se verificam importações de produtos que não existem no mercado, 

nomeadamente, o maracujá e o foie gras, provenientes do Brasil e de França, respetivamente, que, 

embora sejam importados, são comprados a distribuidores portugueses. 

Assim, verifica-se que a existência de recursos não é um fator crucial no momento de decisão por um 

determinado mercado. 

• AMBIENTE INSTITUCIONAL 

O ambiente institucional do país, onde a marca deseja iniciar o seu negócio, apresenta uma importância 

extremamente elevada no momento da decisão. Tendo em conta a experiência na Polónia e no Brasil, 

é possível concluir que a existência de leis laborais, diferentes das portuguesas, pode fazer com que a 

marca tenha custos acrescidos através dos contratos de trabalho.  

Em certos mercados, as leis da restauração diferem das portuguesas, no que diz respeito à qualidade 

e segurança alimentar. Este facto poderá dificultar a garantia de qualidade exigida pela marca. Segundo 

as experiências internacionais, é possível observar que na União Europeia se torna mais fácil conseguir 

esses padrões de qualidade e segurança, do que em países como o Brasil ou Angola. 

Um dos primeiros aspetos que a marca tem em conta é o “ticket médio de restauração”, que representa 

o preço médio de uma refeição num determinado mercado. Através desse valor, a marca consegue ter 

noção se vale a pena entrar num determinado mercado, percebendo a margem de lucro que conseguirá 

obter. 

As leis em relação à abertura dos mercados, para receber um determinado negócio, também são 

importantes no momento de decisão, porque poderão ter custos acrescidos. O ambiente e a 

estabilidade política do país, são também fatores a ter em conta. 

A situação económica do país, representada através do Produto Interno Bruto (PIB), é um fator que a 

marca tem em conta, porque revela a capacidade do país de receber um negócio estrangeiro. Embora 

Angola tenha sido uma exceção, em relação ao valor do PIB apresentado, a decisão de entrada nesse 

mercado é justificada por Luanda ser a cidade mais cara do mundo no sector da restauração, ou seja, 

a cidade onde os consumidores pagam preços mais elevados por uma refeição.    

O real brasileiro, durante os anos de atividade da marca no Brasil, desvalorizou significativamente, o 

que fez com que o valor do investimento inicial na altura, não corresponda ao valor que apresenta hoje 

em dia. 

Embora a marca não tenha investido em Angola, este país está a passar por uma situação na qual as 

empresas estrangeiras não conseguem retirar o dinheiro do país. Assim, estas duas situações 

permitem concluir que o câmbio monetário poderá ser um fator limitativo do processo de 

internacionalização, para um determinado país. Desta forma, a existência de uma moeda diferente do 

euro leva a que a marca opte por modos de entrada sem investimento próprio, ou seja, que entre 

através de uma parceria com uma empresa capaz de financiar o negócio.  
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• PROCURA 

Embora a procura para este tipo de restauração seja grande e apresente um crescimento considerável, 

tendo em conta as mudanças dos hábitos da população, no geral existem mercados onde não existe 

uma grande aderência e, por isso, torna-se de extrema importância os estudos de mercado, realizados 

antes da decisão, para ter noção dos hábitos alimentares da população, de maneira a que não se 

suceda o que aconteceu no caso do mercado polaco ou espanhol. Existem mercados, como por 

exemplo no Norte e no Sul da Europa, onde os consumidores estão menos dispostos a comer fast food, 

desta forma, a marca terá que ter em atenção a procura no momento da escolha de um determinado 

mercado. 

• INCERTEZA E RISCO 

Os diferentes modos de entrada adotados pela marca apresentaram níveis de risco diferentes e as 

decisões da marca têm sido sempre no sentido de reduzir o risco associado ao seu negócio. Embora, 

o sistema de franchising tenha sido o modo de entrada que apresentou um risco menor, não significa 

que o risco não tenha existido e, como é um determinante ao qual a marca dá muita importância, a 

marca exige à potencial empresa franchisada, para além das características que tem que possuir, um 

departamento de gestão, um departamento de marketing e um departamento financeiro. Assim, é 

possível um maior controlo da empresa, reduzindo o risco. A marca disponibilizou, ainda, um consultor 

entra a marca e o franchising, que controla o negócio e faz a ponte necessária, permitindo dar respostas 

mais rápidas em situações inesperadas. 

Desta forma, conclui-se que, ao longo das experiências internacionais, a marca tem procurado soluções 

que diminuam o risco associado à sua atividade, procurando standardizar os processos de 

internacionalização e os modos de operação, de forma a adaptar-se a mercados diferentes. 

• RELAÇÕES COM OUTRAS EMPRESAS 

A necessidade de a marca estabelecer relações com outras empresas é um determinante crucial para 

o desenvolvimento do negócio. O seu sucesso passa, em grande parte, pela relação com os 

fornecedores, distribuidores, responsáveis pelos centros comerciais e, ainda, pelas empresas 

responsáveis pelos franchisings, nacionais e internacionais.  

Assim, no momento de decisão é de extrema importância que a marca perceba as potenciais relações 

que poderá vir a estabelecer, percebendo, desse modo, se será possível a entrada num determinado 

mercado. 

• ATIVOS 

Nas suas experiências internacionais, a marca nunca optou por um IDE, realizado exclusivamente pela 

marca, como foi referido anteriormente, e, deste modo, a existência de ativos, na empresa estrangeira, 

é um determinante com elevado peso na decisão. 

Em relação às joint ventures, é possível verificar a preocupação com a existência de ativos tangíveis, 

como capacidade financeira para suportar o negócio, uma vez que a marca não deseja financiar as 

atividades em mercados estrangeiros. No que diz respeito aos franchisings, as características que a 

marca exige, refletem a importância dada, para além dos ativos tangíveis, aos ativos intangíveis, como 

por exemplo as características dos recursos humanos, em termos de competências na área de gestão 
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e de restauração, posição no sector e reconhecimento, apresentando capacidade para estabelecer 

relações com fornecedores, distribuidores e centros comerciais. A marca não deseja abrir lojas únicas 

e, portanto, os ativos que a empresa interessada possui são relevantes para demonstrar a capacidade 

da empresa de iniciar a atividade.  

6.2 | APLICABILIDADE DOS MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO À 

MARCA H3 
Analisando a importância de cada determinante, no processo de internacionalização, é importante 

perceber de que forma os modelos teóricos poderão explicar o comportamento da marca além-

fronteiras. Verificando que os determinantes que têm maior peso na atividade internacional da marca 

são: a distância, em termos de distância cultural, o ambiente institucional, a incerteza e o risco, as 

relações com outras empresas e os ativos que as empresas possuem, é possível concluir que nenhum 

modelo se adapta completamente ao comportamento da marca, sendo necessário combinar diferentes 

teorias. 

Analisando os determinantes utilizados para explicar os diferentes modelos, apresentados na revisão 

da literatura, e verificando de que forma justificam o comportamento da marca é possível encontrar 

uma combinação que se adeque às características do H3. Através desse estudo, é possível concluir 

que uma combinação poderia incluir: a Teoria do Ciclo de Vida Internacional, a Teoria Institucional, o 

Modelo de Redes, a Teoria Eclética e o Modelo do Diamante de Porter.  

A primeira teoria reflete a preocupação da marca com a distância cultural, uma vez que, segundo este 

modelo, as empresas começam a sua atividade internacional em países cuja distância cultural não é 

muito significativa, de forma a ser mais fácil a adaptação e, posteriormente, decidem iniciar em 

mercados com uma distância superior, quando a experiência é superior e os processos já são, mais 

facilmente, replicáveis. Por outro lado, a preocupação da empresa em standardizar os processos, que 

facilita a sua internacionalização, também poderá ser explicado por esta teoria, uma vez que reduz a 

incerteza e o risco associados ao início da atividade num determinado mercado. 

A Teoria Institucional, que revela a preocupação da marca em relação ao ambiente institucional do 

mercado, onde está inserida, também é um modelo relevante para a explicação do comportamento da 

marca, que procura entrar em mercados cujo o ambiente é semelhante ao português, diminuindo, desta 

forma, os problemas relacionados com as leis laborais e na área da restauração. 

A importância que a marca dá às relações com as empresas, nomeadamente, com os fornecedores, 

distribuidores e proprietários dos centros comerciais, demonstra a pertinência do Modelo de Redes na 

explicação da atividade internacional da marca. A dependência da marca, em relação aos seus 

fornecedores e distribuidores revela que os contratos têm que estar devidamente estabelecidos para o 

sucesso do seu negócio e, desta forma, é crucial a existência de relações que favoreçam esses 

contratos. 

De seguida, a Teoria Eclética, que se debruça nas vantagens de propriedade, localização e 

internalização, explica a importância dos ativos da empresa para o sucesso internacional e, embora se 

refira aos ativos da marca, é possível considerar os ativos da empresa franchisada, visto que será 

responsável pelo negócio no mercado em questão. As vantagens de localização realçam fatores aos 
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quais a marca dá especial atenção, nomeadamente, a atitude do Governo e o papel da incerteza e do 

risco no sucesso de um determinado negócio. Contudo, apesar desta teoria poder explicar de certa 

forma o comportamento da marca, uma das críticas apresentadas a este modelo é a apresentação de 

condições apenas para o IDE, realizado exclusivamente pela marca, não justificando escolhas da 

marca para modos de entrada em que as responsabilidades são partilhadas, como as joint ventures ou 

o franchising. Assim, este modelo não se adequa completamente, sendo necessário adaptá-lo, não só 

às vantagens que a marca possui, mas também às características da empresa franchisada e, ainda, 

não incluir as vantagens de internalização no modelo. 

Finalmente, o Modelo do Diamante de Porter, e as respetivas extensões, poderão explicar o 

comportamento internacional da marca, uma vez que a sua justificação se baseia na utilização de 

determinantes que a marca considera cruciais no momento da decisão. Estes determinantes incluem 

as condições de fatores, concretamente a existência de mão de obra especializada e infraestruturas, 

capazes de suportar o desenvolvimento do negócio; as condições de procura com os hábitos 

alimentares que favoreçam o consumo deste tipo de refeições; a presença de indústrias relacionadas 

e de suporte, nomeadamente de fornecedores com um papel muito relevante, dada a dependência da 

marca; e finalmente, a estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, no que diz respeito ao Governo 

e à rivalidade existente. Estes determinantes terão que ser avaliados nacional e internacionalmente 

para ser possível verificar uma vantagem competitiva que enalteça a decisão de internacionalização. 

Assim, não será possível considerar o Modelo do Diamante de Porter original, visto que é necessário 

acrescentar ao diamante nacional o internacional, associar o Governo como um determinante crucial 

no processo de internacionalização e distinguir os fatores humanos que controlam e promovem a 

correta utilização dos fatores físicos, apresentados no modelo original. Assim, a marca deveria, ao 

analisar o diamante nacional, caso considere que apresente vantagens competitivas que sustentem a 

internacionalização, passar à análise do diamante internacional e verificar se essas vantagens existem, 

possibilitando a entrada num determinado mercado.         

Os modelos escolhidos apresentam, na essência da sua explicação, os determinantes que se adequam 

ao negócio da marca. Desta forma, os determinantes, que não se apliquem ao caso de estudo, 

utilizados nos modelos selecionados, não são referidos para não introduzir complexidade 

desnecessária na proposta, apresentada de seguida. 

Os restantes modelos (não selecionados) poderiam, também, justificar, com base em certos 

determinantes, o comportamento internacional da marca, mas visto que a sua explicação se baseia, 

essencialmente, em determinantes aos quais a marca não dá importância, não acrescentam poder 

explicativo ao modelo. Tendo em vista a desejada parcimónia do modelo apresentado (Hosmer e 

Lemeshow 1989), optou-se por não incluir um número exagerado de modelos ou determinantes.   
Exemplos desses modelos são: a Visão Baseada nos Recursos, cujo elemento central é a existência 

de recursos, o Modelo de Internacionalização de UPPSALA, que explica a internacionalização, num 

mercado, através de um processo gradual, com o aumento de conhecimento e compromisso de 

recursos, a Abordagem de Custos de Transação, que analisa, simplesmente, os custos associados às 

operações internacionais da marca, e a Teoria da Internalização, que se debruça na análise dos custos 



 
72 

de realizar certas atividades fora da empresa, percebendo de que forma a internalização das operações 

poderia diminuir os custos.  

6.3 | PROPOSTA DE UM MODELO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
Com base na combinação escolhida de modelos teóricos, capazes de explicar o comportamento 

internacional da marca, e das suas características, propõe-se um modelo explicativo do comportamento 

da marca H3 (Figura 18). 

 
Figura 18. Proposta de Modelo de Internacionalização para a Marca H3 

A ordem na qual os modelos são apresentados, surge tendo em conta o processo de decisão 

estratégico de iniciar uma atividade internacional, num determinado mercado. Por exemplo, é possível 

verificar que não fará sentido analisar, em primeiro lugar, a existência de outras empresas, com as 

quais se possa estabelecer relações, se a distância cultural for de tal forma acentuada que impossibilite 

o sucesso do negócio.  

Através do modelo proposto, é possível perceber que uma empresa, com características semelhantes 

à marca H3, deverá, em primeiro lugar, analisar o mercado, ou através de estudos de mercado 

existentes ou, caso não sejam suficientes, realizar o seu próprio estudo, no qual perceberá a cultura 

do país em questão. Posteriormente, deverá observar o ambiente institucional, verificando como 
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funcionam as leis e regras, não só laborais, mas também específicas do sector da restauração, como 

a necessidade de licenças para o negócio e os subsídios dos funcionários. Com a análise do mercado, 

em termos culturais e ambiente institucional, torna-se possível avaliar o risco de iniciar um negócio num 

determinado mercado. A marca terá que ter em atenção a existência de empresas de fornecedores e 

de distribuição, com as quais poderá estabelecer relações. Será necessário estabelecer, também, 

relações com os centros comerciais do país e perceber quais os requisitos existentes, para instalar um 

restaurante num determinado centro comercial. Finalmente, como a marca não deseja iniciar um 

negócio com um IDE, com exclusiva responsabilidade, será necessário verificar as características das 

empresas em questão, verificando os ativos que possuem, tendo em conta os atributos que a marca 

considera essenciais para o sucesso. É possível concluir que o Modelo do Diamante de Porter, com as 

respetivas extensões, não se apresenta como uma etapa isolada, mas que, em vez disso, acompanha 

o processo de internacionalização da marca, permitindo a verificação de vantagens competitivas ao 

longo do sistema de decisão. 

O modelo de comportamento da marca poderá, então, ser analisado por partes, ou seja, é possível 

estabelecer etapas, no modelo apresentado, sendo que cada uma corresponde a um modelo teórico, 

nomeadamente: 

1. Teoria do Ciclo de Vida do Produto Internacional, com a análise da distância cultural e do risco 

e incerteza associados ao negócio num determinado mercado; 

2. Teoria Institucional, investigando o ambiente regulativo, normativo e cognitivo de um país, 

percebendo a capacidade da marca conseguir operar nesse mercado, tendo em conta as leis 

e normas existentes; 

3. Modelo de Redes, verificando a existência de empresas com as quais poderá estabelecer 

relações de forma a conseguir desenvolver o conceito da marca; 

4. Teoria Eclética, com a certificação de uma determinada empresa, que pretenda iniciar o 

negócio, através do reconhecimento da presença de certos ativos, indispensáveis para o 

sucesso da marca. 

Finalmente, em simultâneo, como foi referido anteriormente, em cada etapa, será possível incluir o 

Modelo do Diamante de Porter, com as respetivas extensões, uma vez que analisa as vantagens 

competitivas, em relação ao diamante nacional e internacional, em cada um dos determinantes 

referidos anteriormente.  

6.4 | CONCLUSÕES DA APLICABILIDADE DOS MODELOS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO À MARCA H3 
Finalmente, é possível concluir que a proposta se baseia na combinação de diversos modelos, que em 

conjunto permitem ilustrar o comportamento da marca, aquando do processo de decisão. Desta forma, 

explicando o processo de internacionalização da marca, torna-se, neste momento, necessário 

apresentar os modos de entrada, que a marca poderá adotar, tendo em conta as suas características.  
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 APLICABILIDADE DOS MODOS DE ENTRADA À MARCA 

H3  

 

Neste capítulo, pretende-se estudar a aplicabilidade dos modos de entrada estudados às 

características da marca. Para alcançar esse objetivo, são analisados os determinantes apresentados 

na revisão da literatura que explicam a opção das empresas por um determinado modo de entrada, 

verificando de que forma influenciam a decisão da marca. Posteriormente, é possível constatar que 

modos de entrada se enquadram com as necessidades da marca e propor o modo de entrada mais 

adequado, tendo em consideração as suas características. 

7.1 | APLICABILIDADE DOS DETERMINANTES DOS MODOS DE 

ENTRADA À MARCA H3 
A marca, ao longo dos anos, no seu processo de internacionalização, experimentou dois modos de 

entrada distintos, o IDE, através de uma joint venture, e o franchising. A decisão teve em conta a sua 

experiência internacional, os mercados onde entrou e as empresas com as quais criou uma parceira. 

Tendo em conta os determinantes, apresentados na revisão da literatura, que afetam o modo de 

entrada adotado por uma empresa, é possível perceber de que forma se aplicam à marca e, 

consequentemente, influenciam a sua escolha. 

Em primeiro lugar, o valor de capital necessário para iniciar o negócio, num determinado mercado, foi 

sempre uma restrição e a marca optou, em todas as situações, por criar uma parceria com uma 

empresa local, com o objetivo de ter financiamento, mesmo que ficasse responsável pela operação, 

como aconteceu no caso da Polónia ou do Brasil. 

A inseparabilidade da produção e consumo, característica dos negócios de serviços, fez com que a 

marca, no início da sua internacionalização, decidisse ter controlo sobre as operações, entrando no 

mercado através de uma joint venture, para conseguir testar o conceito. Neste momento, apesar de 

não acreditar que seja necessário entrar num mercado com responsabilidade sobre a operação, caso 

a empresa local não apresente capacidades para desenvolver o negócio, a marca considera que, em 

certos casos, poderá ser imprescindível, mesmo que seja, apenas, num momento inicial. A 

incapacidade para garantir que as operações são realizadas segundo o conceito da marca, ou a 

incapacidade de assegurar os padrões de qualidade e segurança alimentar que a marca exige, poderão 

ser fatores que levem a marca a decidir comprometer recursos num determinado negócio internacional. 

Assim, a marca considera que será essencial encontrar empresas, nos mercados estrangeiros, 

capazes de desenvolver o negócio na totalidade, garantindo que o conceito se mantém inalterado, e 

que só em casos excecionais será inevitável a entrada com operações partilhadas. 

O risco do país, concretamente o risco que o mercado apresenta em relação à prática de negócios 

semelhantes ao da marca, é um determinante que a marca tem em conta no momento de decisão 

sobre o modo de entrada a adotar. Em experiências internacionais anteriores, a existência de um risco 

considerável, favoreceu, de certa forma, o modo de entrada através de um sistema de franchising, uma 
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vez que, por um lado, se consegue reduzir o risco encarado pela marca e, por outro, a existência de 

empresas locais, com um nível superior de conhecimento sobre o mercado, permite que o risco 

associado ao negócio seja, também, reduzido. Assim, após as experiências no Brasil e na Polónia, a 

marca concluiu que será benéfico estabelecer relações, através de uma parceria, com empresas locais, 

com conhecimento no sector da restauração, seja através de uma joint venture ou franchising. Desta 

forma, ao reduzir o risco e incerteza o sucesso do negócio internacional é promovido. 

A dimensão da empresa é um determinante que poderá influenciar a decisão da marca, tendo em 

conta o modo de entrada adotado. Como foi referido anteriormente, até ao momento, a marca decidiu 

entrar nos diferentes mercados estabelecendo parcerias com empresas locais, seja para conseguir um 

financiamento externo da empresa ou para esta controlar o negócio totalmente. Desta forma, a 

dimensão da empresa externa terá uma influência considerável na decisão da marca, porque caso esta 

apresente uma dimensão que consiga garantir, quer o financiamento e abertura de vários restaurantes, 

quer as operações necessárias, a marca optará por um modo de entrada, como o franchising, tal como 

aconteceu em Espanha. Por outro lado, caso a empresa consiga garantir o financiamento, mas não 

consiga promover qualidade nas operações, a marca decidirá um modo de entrada através de uma 

joint venture, como aconteceu no Brasil. Assim, conclui-se que a dimensão da marca será relevante 

para garantir a responsabilidade das operações e a formação e monitorização do negócio em cada 

mercado.  

7.2 | APLICABILIDADE DOS MODOS DE ENTRADA À MARCA H3 
Através da observação dos determinantes, que condicionam o controlo que uma empresa deseja ter 

do seu negocio internacional, das características da marca e das suas atitudes em experiências 

internacionais anteriores, é possível perceber quais os modos de entrada que fazem mais sentido, 

sendo que, em certos casos, teria que se ter em conta os mercados, em particular. 

A marca deseja ter um risco reduzido no seu negócio, não exigindo um elevado compromisso ou 

recursos. Procura aperfeiçoar o conceito da marca com inovação, juntamente com o esforço para 

conseguir standardizar os processos. Desta forma, a marca também não deseja ter um controlo elevado 

sobre as lojas, dado o compromisso de recursos que isso pode acarretar.  

Em primeiro lugar, é possível concluir que não será possível adotar um IDE através de uma aquisição, 

porque como se trata de iniciar a atividade da marca, com o seu conceito próprio, não se poderia 

adquirir uma empresa estrangeira, para continuar um negócio já existente.  

Da mesma forma, torna-se impossível equacionar um modo de entrada através de exportações, visto 

que a inseparabilidade entre a produção e o consumo, característica dos serviços, impossibilita esse 

modo de entrada. 

Tendo em consideração que a marca deseja entrar num determinado mercado através de uma parceria 

com uma empresa local, é possível descartar, à partida, os modos de entrada através de um IDE com 

exclusiva responsabilidade da marca, ou seja através de uma “greenfield”. 

O licenciamento é um modo de entrada, no qual são vendidos os direitos para poder utilizar certos 

ativos da marca. Através deste modo de entrada, a marca não tem capacidade para controlar e 
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monitorizar as suas atividades, não garantindo os padrões de qualidade. Assim, não será considerado 

este modo de entrada, por ir contra o conceito e desejos da marca.  

Finalmente, é possível verificar que os dois modos de entrada, ainda não referidos, nomeadamente, o 

franchising e o IDE, através de uma joint venture, poderão ser adotados pela marca por irem ao 

encontro das suas necessidades. O franchising permite a abertura de restaurantes através de uma 

empresa externa, que garante a qualidade desejada, mas, ao mesmo tempo, não torna necessário 

comprometer recursos nas operações. A marca deseja que as empresas com as quais estabelece 

parcerias apresentem determinadas características, para que consigam garantir a qualidade do serviço 

e o sucesso do negócio. Assim, caso essas características não estejam presentes na totalidade, a 

marca poderá optar por uma joint venture e entrar num mercado com a parceria de uma empresa que 

partilhe o financiamento, ficando a marca H3 com responsabilidade em relação às operações. 

7.3 | PROPOSTA DO MODO DE ENTRADA A ADOTAR PELA MARCA 

H3  
Analisando os determinantes que definem o modo de entrada a adotar pela marca, é possível concluir 

que, na maioria das situações o modo a adotar pela empresa seria o franchising, pelas suas 

características de baixo risco, investimento e compromisso de recursos, que a marca deseja para o 

futuro do seu negócio.  

Neste momento, o processo encontra-se de tal forma standardizado e existe uma quantidade tão 

elevada de mecanismos de controlo de qualidade, que o modo de entrada através de um franchising 

poderá ser a solução a desenvolver, a longo prazo, uma vez que permite que a marca se preocupe 

com o desenvolvimento do conceito do negócio, ficando a operação da responsabilidade de empresas 

externas independentes. 

Com o objetivo de perceber como deveria ser o processo de internacionalização da empresa, poderia 

utilizar-se, como exemplo, o estudo proposto por Mclntyre e Huszagh (1995) (apresentado na Figura 

13), uma vez que representa, exatamente, o comportamento da empresa, até ao momento. 

Em primeiro lugar, a empresa iniciou a ampliação da marca através de um sistema de franchising, no 

Norte do país e nas ilhas. Posteriormente, a expansão internacional foi feita, numa primeira instância, 

através de uma joint venture, que levou a um envolvimento da empresa. Finalmente, houve a 

exploração do modo de franchising, com a experiência em Espanha, e o desejo de compromisso de 

longo prazo com este modo de entrada revela-se na criação de um sistema de franchising, sendo 

Angola o primeiro caso da aplicação deste sistema.  

Com o objetivo de facilitar o processo de franchising da marca, para um determinado mercado, seria 

relevante que a marca contactasse uma empresa dedicada à criação de parcerias, do país em questão, 

que, por ser especializada em franchisings, poderá auxiliar no processo de descoberta de empresas 

com as características que a marca deseja, ou seja, a encontrar um Master Franchisor, capaz de 

expandir o negócio no mercado em questão. O sistema de franchising da marca no mercado brasileiro, 

apresentado no Anexo F, permite perceber como se poderá proceder no contrato, reunindo as 

características que a marca exige ao potencial franchisado, a oferta da marca e ainda os passos até à 

assinatura do contrato. Deste modo, para futuras internacionalizações, a marca poderia apresentar um 
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modelo standard deste sistema, que facilitaria o contacto de empresas interessadas no negócio com a 

marca. 

Por vezes, apesar do franchising ser o modo de entrada que a empresa deveria adotar, tendo em conta 

as suas características e as do seu negócio, pode acontecer que, em certos mercados atrativos, não 

existam empresas que apresentem esses atributos. Nesses casos, a marca necessitaria de adotar joint 

ventures, como modo de entrada, uma vez que não seria necessário um investimento da sua parte, e 

seria responsável pela operação, garantindo os padrões desejados.  Um exemplo de um mercado, no 

qual poderia ser adotado uma joint venture, é o mercado dos Estados Unidos, visto que pela sua 

dimensão seria necessário abrir um grande número de lojas, num curto período de tempo. Esta abertura 

estaria associada a um grande investimento e, caso alguma empresa estivesse interessada em 

financiar a abertura dos restaurantes, seria uma oportunidade a considerar, mesmo que a marca ficasse 

responsável pela operação.  

Apesar de poder ser adotado o modo de joint venture, esta opção poderá não ser definitiva, já que a 

marca poderá ficar, num primeiro instante, responsável pelas operações, mas vendê-las quando 

constatar que a empresa parceira já tem capacidade para se responsabilizar pelo negócio na sua 

totalidade. Este facto pode ser justificado com o caso do mercado brasileiro, em que, apesar de a marca 

H3 ter entrado com a responsabilidade operacional, neste momento, deseja vender a sua parte, e 

passar a ter restaurantes totalmente franchisados.   

7.4 | CONCLUSÕES DA APLICABILIDADE DOS MODOS DE ENTRADA 

À MARCA H3 
Em síntese, é possível concluir que o modo de entrada a adotar, salvo algumas exceções, será o 

franchising, visto que poderá fazer com que a marca admita uma expansão maior, envolvendo um 

menor compromisso de recursos e um risco inferior, em relação a outros modos de entrada, garantindo 

o sucesso da empresa. As exceções, por a empresa, capaz de financiar a expansão internacional não 

ter condições para garantir os padrões de qualidade exigidas pela marca, poderão ser resolvidas com 

a adoção de uma joint venture, como modo de entrada. Contudo, esta solução será provisória, visto 

que o objetivo final passará por franchisar todas as lojas, quando as empresas já apresentarem 

capacidades para se responsabilizar pelas operações, garantindo os padrões desejados pela marca.   
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 CONCLUSÕES 

8.1 | CONCLUSÕES GERAIS 
O processo de internacionalização tem sido considerado, pelas empresas, uma necessidade crucial, 

quando se explora a possibilidade de crescimento e expansão. Desta forma, tem sido um assunto 

largamente explorado, nas últimas décadas, dado o ambiente de competitividade a que as empresas 

estão sujeitas, sendo, por vezes a única forma de sobreviver e prosperar. 

A execução desta dissertação permitiu alcançar determinados objetivos, propostos no início do estudo, 

nomeadamente: estudar a influência da marca e da indústria no sucesso do processo da 

internacionalização da marca, explorar os determinantes que proporcionam ou inibem a sua expansão 

além-fronteiras, comparar os modelos teóricos, analisando os determinantes que incluem na análise 

do comportamento das empresas, percebendo de que forma se podem aplicar no estudo da marca e, 

finalmente, verificar o modo de entrada que mais se adequa às características do processo de 

internacionalização de uma marca. Para conseguir alcançar estes objetivos foi aplicada uma 

metodologia de caso de estudo, que permitiu analisar a internacionalização da marca H3. 

Tendo os objetivos definidos, e segundo a metodologia adotada, foi necessário, em primeiro lugar, 

apresentar uma revisão da literatura, capaz de levantar os modelos teóricos e os modos de entrada 

existentes, analisando, por fim, os determinantes que influenciam o processo de internacionalização e 

se aplicam em cada modelo apresentado. 

A marca H3 apresenta características vantajosas que poderão ser a base para um processo de 

internacionalização de sucesso, comprovado com a entrada no mercado brasileiro e angolano. Assim, 

é possível justificar que a escolha da marca é apropriada, permitindo analisar a aplicabilidade de 

modelos teóricos a uma empresa com as suas características. A sua rápida expansão nacional 

impossibilitou uma maior evolução do negócio no mercado português, o que levou os responsáveis da 

marca a ponderar a internacionalização, como única forma de crescimento. Desta forma, a descrição 

do negócio, a análise da sua atividade nacional e o seu processo de internacionalização até ao 

momento, permitem identificar as vantagens competitivas da marca, que possibilitam desenvolver uma 

atividade internacional mais significativa. 

Posteriormente, foi apresentado o sector, onde a marca opera, com o objetivo de perceber de que 

forma a indústria poderá influenciar o sucesso da marca. A análise do Modelo das 5 Forças de Porter 

revelou-se um instrumento muito importante, sendo possível concluir que, apesar da forte concorrência 

e dependência de fornecedores, a ameaça de produtos substitutos é moderada e o poder de 

negociação dos consumidores é fraco, o que poderá favorecer o negócio da marca. 

Com a apresentação das características da marca, da indústria onde está inserida e dos modelos 

teóricos e modos de entrada, foi possível estabelecer uma comparação, percebendo de que forma a 

teoria consegue explicar o comportamento da marca. Conclui-se que, de todos os modelos 

apresentados, a Teoria do Ciclo de Vida do Produto Internacional, a Teoria Institucional, a Teoria 

Eclética, o Modelo de Redes e o Modelo do Diamante de Porter, com as respetivas extensões, tendo 

em conta os determinantes que utilizam para explicar o processo de internacionalização das empresas, 
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poderão justificar as opções da marca. O modelo proposto encontra-se dividido por etapas, em que 

cada uma é explorada através de um modelo, para explicar de que forma a marca poderá atuar, 

consoante as suas características e os determinantes que considera importantes. A sequência dos 

modelos foi determinada segundo, não só a importância que a marca dá a cada determinante, mas 

também o peso que estes apresentam para o sucesso do negócio.   

Por outro lado, a caracterização do processo de internacionalização da marca, permitiu perceber de 

que forma o risco, o compromisso de recursos e o capital que a marca deseja investir, influenciam o 

modo de entrada a adotar. Conclui-se que o sistema de franchising se adapta melhor às necessidades 

da marca e promove um crescimento ao ritmo desejado, sem ser necessário um investimento de capital 

e risco tão elevado, como acontece noutros modos de entrada. 

Em síntese, na Figura 19, é possível concluir que, no processo de internacionalização, a marca deverá 

analisar e caracterizar cada uma das dimensões apresentadas. Ao longo da dissertação, o objetivo 

passou por perceber de que forma se podia definir cada um destes parâmetros. Assim, é possível 

concluir que a oferta de refeições da marca se insere num conceito entre o fast food e o fast casual, 

adotando características de ambos, e a capacidade organizacional, concretamente, a situação 

financeira da marca se apresenta propícia ao desenvolvimento de atividades internacionais. Em termos 

de capacidades dos recursos humanos, é possível perceber que a marca apresenta uma componente 

forte de formação e preparação dos seus funcionários, bem como um sistema integrado de operações 

que permite uma fácil monitorização. A estrutura organizacional da marca está preparada para a 

atividade internacional, apresentando um departamento de estratégia para esse efeito, e 

departamentos que se dedicam, exclusivamente, a um determinado mercado, com o auxílio de um 

country manager especializado. Finalmente, é possível concluir que o método de operação preferencial 

será o franchising, existindo um sistema standardizado, que facilitará o processo, e que o modo de 

entrada através de joint ventures será utilizado em situações excecionais, quando o mercado exigir um 

apoio nas operações por parte da marca. A análise dos mercados é feita com base na distância cultural 

e hábitos alimentares dos consumidores locais, bem como do ambiente institucional do mercado em 

questão.  

 
Figura 19. Dimensões do Processo de Internacionalização da Marca H3 (adaptado de Luostarinen e Welch 1997) 
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Apesar da escolha do mercado ser de extrema importância para o sucesso do negócio, a marca, ao se 

deparar com uma quantidade significativa de propostas de franchisings, por parte de empresas 

estrangeiras, apresenta uma estratégia diferente do que seria habitual. Desta forma, a marca, quando 

recebe uma proposta, analisa o mercado, e as suas características, para perceber se será proveitoso 

iniciar a atividade nesse mercado específico. Considera-se, assim, que a escolha do mercado não é 

um processo a priori, estando condicionado a ofertas externas. Deste modo, o modelo comportamental 

proposto baseia-se na análise a um determinado mercado, e a uma empresa que pretenda franchisar 

a marca, sabendo que esse estudo está condicionado à existência de uma proposta. Assim, justifica-

se não se encontrar, no modelo proposto, uma etapa dedicada à escolha de mercados.  

Esta dissertação tem uma contribuição significativa para a análise do comportamento internacional da 

marca, permitindo que, através da aplicação de modelos teóricos, se compreenda a forma de atuar do 

H3. Assim, futuramente, quando a marca decidir entrar num determinado mercado, será possível 

decompor o processo por etapas, percebendo se a abertura de uma determinada loja se adequa às 

características do conceito da marca, ao invés processo intuitivo que tem sido realizado até ao 

momento atual.  

8.2 | LIMITAÇÕES DA DISSERTAÇÃO 
Ao longo da execução da dissertação, foi possível identificar algumas limitações, que não permitiram 

desenvolver o modelo de uma forma mais pormenorizada. Em primeiro lugar, visto que a marca 

apresentou até ao momento formas de entrar distintas, nos diferentes mercados onde já operou ou, 

ainda, opera, torna-se difícil estabelecer um padrão.  

Por outro lado, o facto de se usar modelos teóricos que se focam, principalmente, no comportamento 

de empresas de produtos, limitou, de certa forma, a sua utilização para explicar o comportamento de 

uma empresa de serviços, obrigando, em determinados casos, que os modelos fossem adaptados e 

combinados. 

8.3 | PESQUISA FUTURA 
Embora o processo de decisão do mercado a entrar seja feito tendo em conta as propostas que surgem, 

seria proveitoso que se fizesse uma análise de mercados, que à partida tiveram condições para o 

desenvolvimento da marca H3. Desta forma, seria possível aplicar o modelo proposto a um determinado 

mercado, com o objetivo de o validar, e perceber se será possível aplicá-lo sem existir, à partida um 

mercado em negociação.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TEORIA DO CRESCIMENTO DA EMPRESA 
A teoria do crescimento da empresa, proposta por Penrose (1959), através da qual a autora afirma que 

o crescimento da empresa pode ser estudado como um processo dinâmico de interação da área de 

gestão com os recursos disponíveis, afirmando que “a gestão tenta dar o melhor uso aos recursos 

disponíveis, [e que] ocorre realmente um processo de interação que encoraja um crescimento contínuo, 

mas que limita a taxa de crescimento” (p. 5). 

A autora vê a empresa como sendo um conjunto de recursos, já que considera os recursos, 

especialmente, os recursos humanos, como, por um lado, a chave para o sucesso da empresa e, por 

outro, a principal restrição ao seu crescimento. Para Penrose (1959) “existe uma relação próxima entre 

os vários tipos de recursos com os quais a empresa trabalha e o desenvolvimento de ideias, 

experiências e conhecimento dos seus gestores e empresários” (p. 85).  

Kor e Mahoney (2004) afirmam que a trabalho, apresentado por Penrose (1959), fornece uma teoria de 

gestão efetiva dos recursos da empresa, oportunidades produtivas e estratégias de diversificação, 

colaborando, ainda, para uma explicação lógica que desvende as ligações causais entre recursos, 

capacidades e vantagem competitiva, contribuindo para a Teoria Baseada nos Recursos, no que diz 

respeito à vantagem competitiva.    

De acordo com a sua teoria, a informação tácita, à qual a teoria baseada nos recursos dá especial 

ênfase, não só protege os segredos do sucesso empresarial, como também inibe a necessidade de 

recursos humanos adicionais para sustentar crescimento da empresa. A taxa de crescimento da 

empresa, por si só reflete um balanço entre o dinamismo empresarial que leva a sua diversificação e a 

dificuldade de alargar a equipa existente na empresa, com o objetivo de explorar as oportunidades 

resultantes. Essa taxa de crescimento faz aumentar o custo médio dos resultados que, segundo a 

teoria, é independente da escala de produção praticada pela empresa, e influencia, também, a sua 

rentabilidade, uma vez que se afirma que não esta não está dependente do tamanho da empresa 

(Buckley e Casson 2007). 

Segundo Penrose (1959), o crescimento da empresa pode ser limitado pela capacidade de gestão, 

pelos mercados de produtos ou fatores e pela incerteza e risco. Sendo que o primeiro fator corresponde 

a condições internas à empresa, o segundo a fatores externos da empresa e, por último, o terceiro a 

uma combinação de atitudes internas com condições externas à empresa. 

No que diz respeito à dimensão da expansão que uma empresa consegue obter num determinado 

período de tempo, a autora afirma que se poderá ignorar as barreiras externas caso se admitam duas 

suposições: 

• A oferta de capital, mão-de-obra ou gestão para a empresa não está absolutamente fixa, ou 

seja, não existe um limite efetivo de quantidade de qualquer recurso que não possa ser obtido 

a um determinado preço; 
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• Existem oportunidades para um investimento lucrativo num determinado sítio, com 

determinado preços e taxas de juro. 

Para ser possível analisar a expansão de uma determinada empresa, torna-se necessário perceber e 

separar três problemas distintos: 

• A natureza dos fatores restritivos para a expansão da empresa sob as condições assumidas; 

• A influência desses fatores na expansão atual planeada sob condições diferentes ou de 

mudança; 

• O problema relacionado com a composição do programa de expansão da empresa. 

Finalmente, verifica-se que, através desta teoria, é possível constatar as ligações entre os recursos das 

empresas, oportunidades produtivas e crescimento rentável de uma empresa, através dos três 

argumentos propostos por Penrose (1959) (Kor e Mahoney 2004): 

• As empresas podem criar valor económico não devido à posse de um maior número de 

recursos, mas através da gestão efetiva e inovadora dos recursos que possuem; 

• Existem ligações causais entre os recursos e a geração de oportunidades produtivas para o 

crescimento e inovação, assim, a experiência dos gestores uns com os outros e com outros 

recursos da empresa afeta a imagem das oportunidades produtivas únicas que se encontram 

disponíveis para a empresa. Os gestores, desta forma, têm que converter os recursos das 

empresas em capacidades e novas aplicações do produto. No que diz respeito às capacidades 

dinâmicas, novas combinações de recursos levam à inovação e à criação de valor económico; 

• A existência de drivers para a taxa e direção do crescimento da empresa, uma vez que a 

disponibilidade de órgãos de gestão de topo e de talento técnico serve como um ponto de 

estrangulamento para a taxa de crescimento da empresa, num determinado período de tempo. 

Por outro lado, as atuais bases de conhecimento e recursos subutilizados, por parte da 

empresa, determinam a direção do crescimento da empresa. 
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ANEXO B – TEORIA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA 
Na teoria proposta por Cyert e March (1963), as empresas são vistas como um conjunto de alianças e 

nas quais o papel da gestão passa por uma tentativa de resolução de possíveis conflitos e tentativa de 

aversão ao risco. Através da teoria é enaltecida a noção de se analisar os problemas associados à 

rotina da empresa ou à sua inexistência. Segundo os autores deverá existir uma rotina, refletindo os 

conflitos não resolvidos dentro de uma organização. 

Uma vez que o centro da Teoria Comportamental da Empresa é a ideia de que uma empresa é uma 

aliança política adaptativa entre indivíduos e grupos diferentes, com objetivos diferentes, possivelmente 

em conflito, as empresas operam, maioritariamente, com base na sua rotina, para tentar resolver esses 

conflitos, do que através de decisões que incluam cálculos. 

A experiência, incorporada nos procedimentos de operação standard, nas regras que refletem soluções 

que a empresa teve de gerir para resolver problemas do passado e nas resoluções negociadas de 

conflitos anteriores, com o passar do tempo acaba por ser alterar. Esta alteração ocorre, 

principalmente, através de processos de pesquisa organizacional, aprendizagem e negociação. Assim, 

a empresa é vista como um sistema de regras que sofre mudanças, ao longo do tempo, como resposta 

à experiência, visto que esta é medida e interpretada como a relação entre a performance e as 

aspirações (Augier e March 2008). 

Cyert e March (1963) apresentaram três conceitos: objetivos organizacionais, expectativas 

organizacionais e escolha organizacional, afirmando que apenas através deles é possível 

compreender, realmente, como funcionam as empresas e que estes serviam de instrumentos para os 

recursos humanos. 

• Objetivos organizacionais são definidos pelos membros da aliança e representados através de 

níveis de aspiração, que permite distinguir entre resultados significativos para empresa e 

resultados com menor importância; 

• Expectativas organizacionais, baseadas em feedbacks e pesquisa, possivelmente, 

tendenciosas e disputadas dentro da empresa, visto que são fruto da perceção do ambiente; 

• Escolhas organizacionais, orientadas para o problema e organizadas por procedimentos de 

operação standard e padrões de atenção.   

As ideias, desenvolvidas por Cyert e March (1963), estão agrupadas em quatro conceitos principais, 

que explicam a teoria (Augier e March 2008): 

1. Semi-resolução do conflito, ou seja, lidar com o conflito sem o resolver necessariamente. Por 

vezes torna-se necessário dividir os problemas em sub-problemas e delegar autoridade para 

resolver os sub-problemas, usando critérios com níveis aceitáveis para evitar a utilização de 

trade-offs, com o objetivo de identificar a melhor solução e atender aos objetivos de uma forma 

sequencial, em vez de os analisar simultaneamente; 

2. Evitar a incerteza, já que as empresas evitam o confronto com a incerteza, atrasando as 

decisões até que a incerteza esteja resolvida, com o desenrolar dos acontecimentos e com a 

negociação dos seus ambientes externos e internos através de orçamentos e contratos; 
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3. Pesquisa problemática, uma vez que a pesquisa é motivada por problemas, simples nos seus 

modelos causais e parciais, consoante os objetivos e experiências. 

4. Aprendizagem organizacional, através da adaptação dos níveis de aspiração à sua experiência 

e, também, à experiência dos outros. É possível verificar que existe uma adequação da atenção 

e das regras de pesquisa à experiência, já que os elementos da empresa veem coisas 

diferentes e avaliam os acontecimentos de forma diferente, as partes da organização aprendem 

de forma distinta, partindo dos mesmos eventos. 

A partir da Figura 20, é possível observar a estrutura básica do processo de tomada de decisão da 

organização, partindo da Teoria Comportamental da Empresa, tendo em conta os quatro conceitos 

principais apresentados anteriormente.   
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Figura 20. Estrutura do Processo de Tomada de Decisão Organizacional (adaptado de Cyert & March 1963)
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ANEXO C – DATA DE ABERTURA DAS LOJAS H3 

 
Figura 21. Data de Abertura dos Restaurantes H3 
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ANEXO D – LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS H3 

 

Figura 22. Localização das Lojas H3
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ANEXO E – DIFERENÇAS ENTRE A MARCA H3 E AS CADEIAS DE FAST FOOD 

TRADICIONAIS 
 

 

 

 
 

 

 

 Tabela 9. Diferenças entre a Marca H3 e as Cadeias de Fast Food Tradicionais (adaptado de Carvalho 
e Vera-Cruz 2012) 
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ANEXO F – PROCESSO DE FRANCHISING DA MARCA H3 NO BRASIL 

 

A marca, com a adesão dos consumidores brasileiros e a crescente necessidade de expansão neste 

mercado, tem procurado estabelecer parcerias com empresas locais, com o objetivo de franchisar as 

suas lojas. Com essa intenção, o Master Franchisor, responsável pelo processo de expansão no Brasil, 

disponibiliza informações no site (H3 Brasil 2016), para facilitar a divulgação. 

OFERTA DA MARCA ÀS LOJAS FRANCHISADAS 

Em primeiro lugar é apresentado o que a marca oferece aos potenciais franchisados, nomeadamente: 

• Sistema integrado de gestão e controlo das operações,  

Este sistema, ao qual foi dado o nome de Sistema Real Food, através da criação de uma plataforma 

digital, disponibiliza todas as ferramentas necessárias para uma atividade que consiga seguir os 

padrões H3 (“como cozinhar, como atender, como formar, como gerir a manutenção e os gastos 

associados, como implementar o sistema de controlo de segurança alimentar, como gerir 

financeiramente e aplicar o sistema de marketing da marca, e como controlar” (H3 Brasil 2016)). A 

avaliação da prestação da loja é facilitada, uma vez que o programa contém indicadores de gestão, 

especificamente, para cada franchisado. Desta forma, torna-se mais simples o processo de avaliação, 

em tempo real, da prestação da loja, do conjunto de lojas de um determinado franchisado, ou dos 

funcionários, sendo possível comparar os resultados. 

• Uma equipa de apoio no Brasil 

A equipa responsável pelo apoio é liderada por um Country Manager. Com a ajuda de uma pessoa 

especializada na marca e nas suas operações, o processo de abrir uma loja será facilitado, garantindo, 

de uma forma mais eficaz os padrões desejados. 

• Um consultor multidisciplinar dedicado exclusivamente aos franchisados  

A existência de um consultor tem o objetivo de auxiliar, não só o processo das operações iniciais, como 

durante todas as fases do negócio. É através do consultor que as informações, necessárias para o 

sucesso das lojas, são transmitidas. Este consultor, pertencente à marca em Portugal, estabelece uma 

ponte entre a marca e a loja de forma a acelerar o processo de implementação do sistema. O consultor, 

para transmitir a informação aos franchisados, recebe informação dos departamentos de marketing, 

higiene e segurança alimentar, cozinha, com o objetivo de integração da marca, formação no conceito 

e consolidação do negócio. O consultor, através das suas visitas regulares, terá que avaliar a 

implementação do sistema e ajudar no cumprimento dos objetivos.  

• Disponibilização da fórmula dos hambúrgueres e indicação de potenciais fornecedores.  

Dada a dependência dos fornecedores, de forma a garantir a qualidade dos produtos, é necessário 

controlar todas as etapas, para certificar a segurança do negócio. Deste modo, é necessário a 

realização de auditorias internas, que permitam segurar a existência de condições para que o 

fornecedor de hambúrgueres possa ser aprovado. Assim, “são verificadas as instalações e 

infraestruturas, equipamento e tecnologia, processamento e produção, sistema de segurança 

alimentar, boas práticas de preparação, rastreabilidade e a logística de distribuição” (H3 Brasil 2016). 
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• Método de cozinha H3  

Permite que qualquer operador consiga preparar os acompanhamentos e os toppings para os 

respetivos hambúrgueres, cumprindo as normas de segurança e qualidade. Este método é 

disponibilizado através do Sistema Real Food, que se baseia na utilização de quadros de operação e 

checklists.  

• Constante inovação  

Uma equipa de desenvolvimento de produto e planeamento das operações, juntamente com 

cozinheiros, permitem que surjam, constantemente, novas ofertas. Existe a preocupação de criar um 

portefólio, com novos hambúrgueres, bebidas e sobremesas, e tudo o que o seu lançamento exige, 

como as receitas aprovadas, as fotografias dos pratos e as campanhas de lançamento, fichas técnicas 

concluídas e os processos de operação desenhados e testados. Com esta inovação permanente torna-

se possível a existência de produtos sazonais e edições limitadas.  

• O layout da loja 

Com condicionantes como o fluxo de clientes ao centro comercial, o posicionamento da loja no food 

court e a disponibilidade, ou não, de armazém, para cada loja. Existe, ainda, um conjunto de 

equipamentos desenhados e desenvolvidos para a operação de uma loja H3. É dada a informação que 

o layout está concebido para que não existam cruzamentos ou deslocamentos desnecessários. É ainda 

fornecido o projeto de arquitetura e consultoria na obra e equipamentos. 

• Apoio no controlo de qualidade, garantindo os padrões H3. 

• Boas práticas em relação aos recursos humanos  

Através de, por exemplo, o programa de recursos humanos ao qual foi dado o nome de “SAY 

C.H.E.E.S.E”, que inclui um sistema de acolhimento e integração nas equipas, formação inicial e 

contínua, avaliação periódica, plano de carreira adequado ao perfil dos funcionários, sistemas de 

incentivos, atividades, tipos de tratamentos obrigatórios entre funcionários, acompanhamento humano 

das necessidades pessoais e partilha de informação e experiências, que promovem o espírito de 

equipa. 

• Formação e treino constante focando nos resultados da equipa da loja. 

A marca estabelece um conjunto de funções-chave (“núcleo-chave”). Estes funcionários-chave 

seguem, desde o início, um plano de formação que garante a máxima qualidade do serviço. Toda a 

equipa da loja franchisada passará por um processo de formação, da responsabilidade de uma equipa 

da marca. Existe, ainda, a Escola de Grelha, na qual é possível certificar os funcionários para 

confecionarem os hambúrgueres, após uma avaliação em setenta e dois parâmetros. 

O processo de treino, Real Training, inclui três etapas: 

• “Observação”, na qual o colaborador em formação observa o funcionário a executar 

determinada tarefa, utilizando um instrumento próprio; 

•  “A quatro mãos”, ou seja, os dois executam as tarefas e o funcionário responsável pela 

formação vai partilhando o know-how necessário para que haja sucesso na etapa seguinte; 

• “Execução acompanhada”, na qual o funcionário em formação executa a mesma tarefa, 

utilizando o instrumento, segundo as instruções do formador. 
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A avaliação contínua é feita utilizando, mais uma vez, o Sistema Real Food System, que permite 

acompanhar, em tempo real, a evolução do estado de formação dos funcionários, em cada loja.    

• Marketing institucional estruturado  

A marca, nomeadamente o departamento de marketing, possui um conjunto de ações de marketing 

interno, comprometendo tempo e recursos em materiais de formação e ações de incentivo e adesão 

dos funcionários ao conceito da marca. O departamento trabalha para o desenvolvimento de materiais, 

publicitários e de formação, para a atualização do sistema de gestão com novas estratégias e 

correspondentes ações, ferramentas e registos. Estes instrumentos, testados noutros mercados, estão 

disponíveis para os franchisados. A comunicação é feita através de um sistema integrado, definido 

centralmente por uma equipa de comunicação da marca, fornecido a todos os franchisados. Por último, 

a criação de uma aplicação da marca permite disponibilizar aos consumidores campanhas como a 

oferta da décima refeição, novidades da marca e possibilidade de avaliar em tempo real a sua 

experiência numa loja H3.  

• Suporte na gestão do negócio  

O suporte na gestão do negócio é realizado com a utilização do Sistema Real Food, que se aproxima 

dos princípios da metodologia de medição e gestão de desempenho – Balanced scorecards. Assim, 

com a observação dos indicadores de desempenho é possível perceber que medidas têm de ser 

adotadas em cada situação. 

EXIGÊNCIAS DA MARCA ÀS LOJAS FRANCHISADAS 

Depois de apresentar a oferta da marca aos seus franchisados, esta tem exigências para uma possível 

parceria, que incluem competências essenciais do empresário responsável pela exploração da loja 

franchisada (H3 Brasil 2016): 

• Identificação com o negócio e com a marca H3 e paixão por boa comida; 

• Valorizar pessoas e saber servi-las; 

• Conhecimento da região onde deseja instalar a loja H3; 

• Perfil empreendedor, com dedicação e foco na gestão de negócios, em especial na gestão de 

pessoas e de vendas, com algum conhecimento na área do retalho e em redes de negócio; 

• Ter experiência profissional e/ou empresarial bem-sucedida; 

• Disciplina, espírito de liderança e identificar-se com a natureza descontraída, alegre e 

inovadora da marca; 

• Versatilidade, criatividade, dinamismo, facilidade para trabalhar em equipa, organização e 

responsabilidade; 

• Inovador e ambicioso; 

• Ter facilidade em estabelecer relações sociais e comerciais; 

• Valorizar uma postura comercial transparente; 

• Capacidade financeira e de investimento compatível com as necessidades do negócio, em 

especial durante a fase de maturação; 

• Participar ativamente no negócio; 

• Nível de escolaridade com licenciatura e idade mínima de 25 anos; 
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• Ter tempo para se dedicar ao negócio; 

• Capacidade de aprendizagem e tempo disponível para receber formação indispensável ao 

funcionamento da loja H3, no mínimo de trinta dias. 

Para além destas características exigidas à empresa, será necessário (H3 Brasil 2016):: 

• Área: 35 m2 (a partir de); 

• Taxa de “franquia”: 60.000R$; 

• Capital de Instalação: 650.000R$ (a partir de); 

• Capital de Giro: 38.000R$; 

• Investimento total: 750.000R$ (a partir de); 

• “Faturamento” médio mensal: 150.000R$; 

• Retorno: 36 meses (a partir de); 

• Taxa de royalties: 8% do “faturamento” bruto (7%+1 fpp). 

ESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE FRANCHISING 

Para que uma empresa se possa tornar uma possível franchisada da marca é necessário passar por 

um processo de candidatura, que inclui nove passos: 

1. O primeiro contacto com a marca é feito através do site da marca e no qual é necessário 

preencher a ficha com os dados da empresa, para ser possível iniciar a candidatura; 

2. A primeira reunião tem como objetivo a apresentação, que ocorre após a validação da Ficha 

de Qualificação de Franchising, na qual se inicia a fase de conhecimento das duas partes. É 

na primeira reunião que o potencial franchisado recebe uma apresentação geral da marca H3. 

3. A segunda reunião apresenta como finalidade a apresentação do conceito e a forma de 

trabalho, incluindo os segredos da marca.  

4. Com a conclusão das apresentações, é pedido ao candidato que disponibilize informações 

sobre as possíveis localizações das lojas e apresente um estudo do mercado onde deseja 

iniciar o negócio. Depois de analisadas as informações recebidas, um representante da marca 

desloca-se com o candidato aos locais onde poderá ser aberta uma nova loja, aproveitando 

para analisar o mercado.   

5. Na quinta fase, a marca apresenta ao candidato o Contrato de Franchising, e o potencial 

franchisado assina o pré-contrato, onde se estabelece o acordo inicial, definindo como será 

configurado o franchising, nomeadamente, a região abrangida, o número de lojas e os prazos 

de expansão, entre outros assuntos. 

6. Com o acerto dos detalhes do Contrato de Franchising, a empresa pode assinar o contrato.  

7. Sendo necessário a abertura das lojas, o franchisado deverá fechar, neste momento, o contrato 

com o centro comercial onde desejar localizar a sua loja.  

8. Depois de assinado o contrato com o centro comercial, existe o planeamento e construção da 

loja H3, com o apoio de uma equipa H3 multidisciplinar. É necessário estabelecer os contratos 

com os fornecedores e formar uma equipa. 

9. No momento de abertura da loja, a marca H3 disponibiliza uma equipa de operação, com o 

objetivo de garantir a formação dos funcionários. 


