
“A maturidade das empresas tem vindo 
a crescer de forma exponencial, no 
que respeita à sua preparação para 
processos internacionais, quer seja de 
internacionalização efetiva, quer seja 
somente ao nível das exportações.”

Pedro Neto
Partner
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Como ser mais competitivo  
após a retoma da normalidade
Sabemos que as empresas portuguesas precisam de ser mais competitivas e, por isso, fomos ouvir gestores e 
empresários sobre a forma como atingir esse objetivo num contexto macroeconómico difícil a nível de falhas na logística 
e no acesso a matérias-primas.

ARTUR PEREIRA 
Commercial and Marketing Director 
do BNP Paribas Factor

1. De que precisam as empresas portuguesas para serem mais competitivas no exterior?

Depois de ventos excecionais 
nunca vividos durante um século 
(período de pandemia) o tecido 
económico nacional voltou a 
demonstrar forte dinamismo 
exportador. Os indicadores mais 
recentes, embora favoráveis estão 
condicionados pelos impactos 
logísticos que vivemos que se 
esperam ultrapassados nos 
próximos meses. 
É expectável que retomada a 
“normalidade” as empresas terão 
relevantes argumentos para 
progredirem nos seus negócios, 
principalmente na expansão nos 
mercados externos. Cada empresa 
e cada setor tem as suas 
especificidades mas há, no 
entanto, eixos comuns que 
deveriam ser otimizados. Refiro-me 
as aspetos de natureza 
institucional e fiscal, como sejam o 
extenso rol de taxas e impostos 
que incidem sobre atividades 
criadoras de riqueza, para além da 
permanente variabilidade destes 
fatores, a que também não é alheia 
a rigidez do quadro laboral, que 
pela sua forma, aparentemente 
protetora do fator trabalho, não 
ajuda ou permite a flexibilidade que 
os negócios, num tempo de 
maiores incertezas impõe. Vivemos 
por isso um paradoxo, por um lado 
as empresas estão a fazer o seu 
trabalho, modernizando-se, criando 
design, procurando novos 
mercados, adaptando a sua 
capacidade produtiva a novas 
exigências dos clientes como 
sejam as quantidades e prazo 
(curtos) de entrega, e por outro 
lado temos a vertente “custo de 
contexto” e regulatória menos 
atenta aos fatores antes indicados.  
Paralelamente continuará a ser 
essencial o papel de entidades 
como o AICEP, no apoio e 
promoção à internacionalização 
das empresas, maioritariamente 
“PME” que necessitam desse tipo 
de suporte para se poderem 
apresentar em feiras no exterior. 
Neste caminho muito positivo 
vivido na última década em termos 
de progressão das nossas 
exportações, o sistema bancário 
foi entendendo e acompanhando 
este dinamismo e um quadro geral 

ANA GARCIA 
Business International Director 
da ETE Logística

Para a ETE Logística, empresa do 
GRUPO ETE, esta é uma questão 
que se divide em quatro pontos 
essenciais. A primeira questão a 
ter em conta quando uma empresa 
pensa em conseguir ganhos de 
competitividade, neste caso em 
mercados externos onde a 
concorrência é maior, é sem 
dúvida o aumento da 
produtividade, sem comprometer a 
qualidade ou até mesmo 
incrementando-a. Hoje em dia esse 
é um campo em que a inovação, a 
tecnologia e a digitalização são 
quase sempre decisivas. E 
melhorar nessas áreas é algo que 
precisa, antes de mais, de 
investimento. Esta é, por isso, 
outra das condições fundamentais 
para o aumento da competitividade 
das empresas, associada, 
naturalmente, à garantia de 
condições de financiamento e aos 
apoios que podem ser decisivos 
para fazer mais e melhor. Em 
terceiro lugar, está a capacidade 
de atrair e reter talento, cada vez 
mais desafiante num mercado em 
constante adaptação, mas que é 
também vital na capacidade de 
entregar produtos e serviços de 
excelência. Por fim, mas não 
menos importante, é a capacidade 
de assumir riscos, fator inerente à 
entrada de qualquer empresa em 
novos mercados. Para minimizar 
esses riscos é fundamental ter um 
conhecimento aprofundado dos 
mercados externos em causa e 
isso passa também por trabalhar 
as relações institucionais com 
entidades e organizações que 
possuam know-how nesses 
mercados e que, aliado à 
credibilidade das empresas, facilite 
o processo de penetração nesses 
mesmos mercados.

ROY GARIBALDI 
Presidente do conselho de adm.  
da Soc. de Desenvolvimento da Madeira

As empresas portuguesas poderão 
ser mais competitivas nos 
mercados externos, se tiverem ao 
seu dispor mecanismos e políticas 
credíveis, estáveis e previsíveis 
para poderem tomar decisões de 
investimento a longo prazo e com 
confiança. Poderem, por outro 
lado, contar com previsibilidade 
nas políticas económicas, com uma 
redução da enorme carga fiscal 
existente sobre as empresas e os 
cidadãos, bem como com 
alterações fiscais profundas ao 
nível do IRS que premeiem o 
mérito e incentivem a uma maior 
produtividade. 
Um dos requisitos importantes 
para tornar as empresas ainda 
mais competitivas passará, 
também, por valorizar o quadro de 
incentivos à internacionalização 
que já existe no nosso país, onde 
se inclui, naturalmente, o Centro 
Internacional de Negócios da 
Madeira (CINM). 
É importante notar que o CINM 
constitui um dos principais 
instrumentos de 
internacionalização para as 
empresas exportadoras 
portuguesas, como mostra o 
crescimento do número de 
empresas nacionais licenciadas no 
CINM nos últimos anos. O seu 
reconhecimento e credibilidade no 
mercado internacional, o regime 
fiscal extremamente atrativo, bem 
como o regime aduaneiro 
competitivo no espaço comunitário, 
são fatores que atraem os 
investidores portugueses com 
interesse em investir em mercados 
externos.  
 

PAULO FRANCO 
Diretor Internacional  
do Novobanco

Depois de um período de 
confinamento social e económico 
prolongado, a edição de 2021 do 
Portugal Exportador, veio 
confirmar a resiliência e a 
capacidade de adaptação dos 
nossos empresários, em especial 
os que lideram empresas 
exportadoras. Num ambiente de 
grande adversidade lograram 
conseguir que as exportações 
nacionais tenham fechado 
setembro de 2021 com um 
crescimento homólogo de 4,8% 
sobre o ano de 2019, ano em que 
os termos pandemia e 
confinamento eram ainda 
desconhecidos.  Num momento em 
que a opinião pública procura 
justamente enaltecer o papel 
daqueles que mais se destacaram 
no combate à pandemia, importa 
reconhecer o papel fundamental 
dos nossos empresários e da sua 
ação silenciosa mas eficaz que 
permitiu à nossa economia resistir, 
crescer e aos Portugueses olhar 
hoje o futuro com confiança   
Na edição deste ano do Portugal 
Exportador tentámos enfocar os 
nossos workshops com 
empresários e especialistas, nos 
temas incontornáveis para que as 
empresas nacionais se posicionem 
na linha da frente da competição 
internacional pelos mercados de 
exportação. 
A conjuntura pandémica votou as 
economias ao confinamento, fez 
recuar o investimento e quebrou o 
equilíbrio natural entre a oferta e a 
procura de bens. Colocou uma 
pressão inédita sobre as cadeias 
de distribuição e fez renascer 
movimentos de desglobalização 
nos principais blocos económicos. 
A subsequente incapacidade da 
oferta de responder a uma procura 
em rápido crescimento, induzida 
pelo movimento de 
desconfinamento e potenciada por 
uma poupança acumulada 
decorrente das injeções de 
recursos a níveis históricos por 
parte dos Estados e Bancos 
Centrais, ressuscitou o fantasma 
da inflação em todas as 
geografias. O aumento 
generalizado do preço das 
matérias-primas, da energia e o 

de baixas taxas de juro, também 
facilitou estes desafios. 
Assim, num ambiente 
macroeconómico recheado de 
incertezas, a competitividade 
exportadora só poderá advir da 
melhoria dos “custos de contexto” 
e um quadro fiscal e laboral mais 
amigo das empresas. Dispomos 
hoje de elevada reputação nos 
mercados externos no que se 
refere a qualidade e inovação. Se 
combinarmos isto que já 
conquistamos com a necessária 
atenção e melhoria dos aspetos-
travão antes identificados, teremos 
a médio prazo um contributo das 
exportações na formação do PIB 
bem acima dos 50% colocando 
Portugal no top mundial das 
economias mais dinâmicas.        
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PAULO MORAIS 
Diretor Regional de Portugal  
e Brasil da Crédito y Caución

Precisam de apostar na inovação, 
na tecnologia e na digitalização, 
bem como na melhoria dos seus 
modelos de gestão e de 
organização empresarial para que 
se tornem mais eficientes e 
produtivas. Precisam de acesso a 
capitais de investimento ou a 
fontes de capital de risco que 
apoiem os seus projetos. Precisam 
de ganhar maior apetência pelo 
risco e de olhar para a 
internacionalização como um 
verdadeiro imperativo, uma aposta 
incontornável para a 
competitividade e para o 
desenvolvimento sustentado das 
suas empresas, num contexto que, 
pese embora os revesses 
provocados pela pandemia, se 
mantém assente na globalização 
das tecnologias e dos mercados e 
numa concorrência mundializada. 
É preciso apostar com mais 
veemência e de forma estratégica 
na utilização da tecnologia ao 
serviço da melhoria de eficiência 
dos processos de produção, 
distribuição e comercialização das 
nossas empresas. A aposta na 
qualidade de produtos e serviços é 
também um imperativo e isso 
consegue-se apostando no design, 
na formação, na profissionalização, 
mas também na dignificação do 
fator humano e do trabalho. É 
preciso também que as empresas 
tenham à sua disposição 
informação quantitativa e 
qualitativa sobre os mercados 
externos; dos aspetos 
burocráticos, aos fatores culturais 
passando pela avaliação das 
solvências dos seus potenciais 
parceiros de negócio. Pela parte 
que nos toca, continuamos a 
trabalhar empenhadamente para 
que o pilar fundamental da 
informação de mercados não falte 
às empresas nacionais. Neste 
momento, a Iberinform elevou a 
sua capacidade de fornecer 
informação financeira normalizada 
e fidedigna a 56 mercados em 
todo o mundo que representam 
mais de 95% das exportações 
nacionais. Por outro lado, através 
do nosso serviço CyComex, a 
Crédito y Caución apoia as 
empresas no processo de 
internacionalização desde a 
identificação de potenciais 
mercados externos e clientes, até 
informações precisas sobre as 
formalidades aduaneiras locais em 
qualquer país do mundo. Trata-se 
de um serviço flexível e com 
diferentes níveis de complexidade 
que pode ir de uma consultoria 
totalmente personalizada, à 
identificação dos melhores 
parceiros comerciais, dos 
mercados com maior potencial, 
passando pela realização de testes 
de capacidade ou de reorientação 
exportadora ou pelo 
desenvolvimento de planos de 
internacionalização. Cabe ainda 
salientar que o seguro de crédito 
tem sido e continua a afirmar-se 
como uma ferramenta essencial 
para a internacionalização das 
empresas permitindo que avancem 
com a sua expansão em mercados 
externos de forma calculada e 
protegida sem colocar em perigo a 

RUI TAVARES 
Responsável de Transportes  
na VICTORIA Seguros

Este é, certamente, um dos 
grandes desafios das empresas, 
mas também de todos agentes 
económicos – onde se inclui o 
setor segurador - políticos e 
sociais, que em conjunto e num 
processo mais alargado, têm a 
responsabilidade de encontrar 
soluções e as medidas certas para 
desenvolver a economia 
portuguesa. Não existe uma 
resposta concreta, existirão, isso 
sim, pequenos grandes desafios, 
particulares, mas que em conjunto 
contribuirão para este objetivo 
comum.  
A transformação, inovação e 
constante desenvolvimento 
tecnológico e digital das empresas, 
como motor para atingir maior 
produtividade, com maior eficácia 
e claro, competência. Há que 
renovar, à medida das 
necessidades, os recursos 
humanos, requalificando e retendo 
quem detenha esta competência, 
contribuindo para a inovação 
digital das empresas. 
A requalificação do capital 
humano, é fator determinante para 
a inovação, atingimento de novas 
metas e visão mais abrangente 
para novas oportunidades e 
desafios. 
Na realidade, as empresas 
necessitam de ter uma visão 
abrangente do mercado, estando 
dispostas a apostar numa 
presença internacional e global, 
esta presença apenas será 
profícua, com a criação e de 
produtos e serviços inovadores, e 
depois, muito importante, utilizar 
os canais de distribuição 
adequados. Esta postura coloca 
maiores desafios às empresas, 
bem como aos profissionais que 
contribuem para o seu 
desenvolvimento. A flexibilidade, 
criatividade, e espírito aventureiro, 
são características que devem ser 
orientadas e focadas para a 
resolução de problemas reais.  
Nesse sentido, há que criar 
medidas que possam minimizar o 
impacto negativo de um problema 
real, como por exemplo uma falha 
na cadeia de distribuição, um 
acidente com a carga que está a 
ser expedida, atrasos/perda de 
matéria-prima no processo de 
importação que fragilizará o 
processo de produção, etc.  
Sendo que o setor segurador, 
nesta vertente, tem um papel 
fundamental, um seguro de 
mercadorias, como exemplo maior 
de proteção à carga, mostra-se 
essencial para que, depois de 
todos os ingredientes reunidos 
para uma internacionalização 
competitiva e ambiciosa, o risco de 
perda patrimonial no transporte do 
produto, possa estar 
salvaguardado.  

TIAGO PATRÃO 
CEO na Liquid  
Company

A internacionalização da economia 
portuguesa é um dos grandes 
desafios do país, pois permitirá 
acelerar o crescimento económico 
e a criação de valor, os quais são 
fundamentais para assegurar o 
bem-estar e o progresso da 
sociedade como um todo. 
Para atingir este objetivo, as 
empresas precisam de trabalhar 
em três eixos fundamentais: 
1.Preparação: para percorrer a 
maratona da internacionalização, 
as empresas têm que estar 
robustas do ponto de vista 
económico e financeiro. É por isso 
essencial estabilidade fiscal e 
legislativa, que permita algum grau 
de previsibilidade, num Mundo, já 
de si, muito volátil. Novos 
instrumentos de capital são 
também importantes para acelerar 
este processo, permitindo ganhos 
de escala e capacidade de 
resposta a novos desafios. No pilar 
humano, é imperioso qualificar os 
recursos humanos e atrair talento. 
Com bons projetos conseguimos 
convencer os melhores a trabalhar 
melhor e a vir trabalhar para 
Portugal; 
2.Estratégia: estudar os mercados 
prioritários, os canais de 
distribuição e os clientes-alvo. 
Munidos desta informação, 
delinear um plano de ação 
envolvendo a AICEP e a diplomacia 
económica. A colaboração com 
outras empresas do mesmo setor e 
de setores complementares é, 
também, um ativo muito importante 
para o reforço da marca Portugal e 
para a qualidade dos nossos 
produtos e serviços.  Temos que 
trabalhar mais em equipa, 
promover, de forma eficaz, o 
trabalho colaborativo, deste modo, 
todos ganharmos. 
3.Ambição: nós, portugueses, 
temos um património histórico 
sólido, tradição e sucesso no 
relacionamento com o mundo. 
Fomos pioneiros nos 
descobrimentos, traçámos novas 
rotas comerciais e estabelecemos 
ligações históricas nas Américas, 
África e Ásia. Somos capazes, 
ombreamos com qualquer país 
quando conseguimos reunir as 
devidas condições técnicas e 
humanas. Hoje, em várias áreas 
temos empresas que são a 
referência nos seus mercados, 
desde setores tradicionais como a 
cerâmica até aos setores de alta 
tecnologia como as TIC, onde 
temos cinco unicórnios.  
Sabemos fazer e, quando fazemos 
bem, podemos ser dos melhores. 
Precisamos de multiplicar esta 
ambição para, deste modo, 
conseguirmos transformar o país! 

PEDRO NETO 
Partner Corporate Finance  
da Moneris

A maturidade das empresas tem 
vindo a crescer de forma 
exponencial, no que respeita à sua 
preparação para processos 
internacionais, quer seja de 
internacionalização efetiva, quer 
seja somente ao nível das 
exportações. Contudo, e fruto um 
pouco do tipologia da estrutura 
das empresas portuguesas 
(principalmente ao nível de 
fragilidades inerentes de baixos 
níveis de integração de pessoal 
qualificado, de capitais próprios 
frágeis, de uma gestão 
essencialmente assente na 
estrutura familiar, entre outras), 
ainda existem muitos desafios. 
Assim, as empresas têm que se 
consciencializar que, pese embora 
nos possamos intitular de 
“aventureiros”, essa faceta e 
característica, essencial na época 
dos descobrimentos, já não se 
pode aplicar nos tempos de hoje, 
pois as variáveis são muito 
diferentes e bastante mais 
complexas. 
Assim, num mercado global e 
perante os atuais desafios 
existentes, é essencial que as 
empresas portuguesas 
alavanquem algumas práticas 
potenciadoras dos processos de 
competitividade no exterior, tais 
como: 
● Incorporar uma cultura interna 
“voltada” para a 
internacionalização 
● A aposta efetiva na qualificação 
dos recursos humanos para os 
processos de internacionalização, 
incluindo a prática de “apostar” em 
pessoas qualificadas para cada 
mercado, e não o que 
normalmente tem vindo a 
acontecer, que é “apostar” nas 
pessoas mais “disponíveis”; 
● Estudar efetivamente os processos 
de internacionalização, quer no que 
respeita à pertinência efetiva de 
cada mercado para as caraterísticas 
dos nossos produtos ou serviços, 
bem como, e não menos importante, 
a definição de um plano financeiro 
do processo de internacionalização, 
associado ao plano de marketing e 
plano estratégico; 
● Adaptar a empresa e seus 
produtos ou serviços aos 
mercados específicos; e 
● Trabalhar em rede (fator em que 
Portugal tem défice cultural) e com 
base em parcerias, é essencial e 
fator crítico de sucesso. 

impacto da logística - quer pelo 
aumento dos custos quer pela 
escassez de disponibilidade de 
agendamento de transporte e 
contentores – são disso uma clara 
consequência. A dificuldade de 
repor stocks e cumprir prazos de 
entrega ao nível das vendas, 
colocam novos desafios às 
empresas na estratégia de 
abordagem aos mercados 
internacionais e consequentes 
decisões de investimento.  
Outros grandes temas 
identificados e debatidos em todos 
os setores de atividade foram a 
sustentabilidade/ descarbonização, 
digitalização / E-Commerce e o 
grande plano de investimemto 
europeu em curso. A Europa está a 
encetar um percurso de transição 
para a neutralidade climática. 
Tomou em mãos o desafio da 
liderança digital. Tem presente a 
fragilidade das cadeias de 
distribuição e adotou como 
princípio a necessidade de 
promover a sua reindustrialização. 
Está lançado no espaço Europeu 
um plano de investimento cuja 
dimensão só tem paralelo na 
Europa do pós-guerra.  O futuro 
imediato é feito de grandes 
incertezas mas também de 
grandes oportunidades. 
Oportunidades também para 
Portugal e para as empresas 
Portuguesas  
O Portugal Exportador pretendeu 
abrir portas a esta discussão e 
encontrar caminhos para que as 
empresas Portuguesas 
transformem estas oportunidades 
em negócios 
Por fim, ficou claro que na situação 
pós-pandémica que nos 
encontramos é necessário redefinir 
estratégias de abordagem a 
mercados e diversificar 
prudentemente os destinos das 
nossas exportações, de forma a 
mitigar riscos. Este é o desafio a 
que as nossas PME têm que 
responder e que os Bancos 
Portugueses, na medida em que 
disponham de um forte networking 
internacional, têm a 
responsabilidade de ajudar a 
conquistar.  

estabilidade financeira das suas 
operações locais e sem 
comprometer o seu perfil de 
crédito junto das instituições 
financeiras. 


