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RESUMO 

 

O presente projeto aplicado encontra-se inserido no âmbito do Mestrado em 

Gestão com especialização em Empreendedorismo e Inovação na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

O objetivo central da investigação deste trabalho final de mestrado é estudar o 

processo de internacionalização de empresas, nomeadamente, no mercado mexicano. 

Em específico debruçar-se-á sobre a entrada das empresas portuguesas no mercado 

Mexicano. 

Pretende-se com este projeto contribuir para a identificação das principais 

oportunidades de negócio existentes no México, respetivas vantagens do ponto de vista 

jurídico-legal bem como as estratégias de entrada das empresas no mercado empresarial 

mexicano. 

Para o efeito e como metodologia de investigação, a análise descritiva e crítica 

assenta no enquadramento teórico-contemporâneo relativo à internacionalização das 

empresas e no estudo das oportunidades de negócio existentes no México. 

A recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista realizada a um representante 

do departamento de comércio internacional da Câmara de Comércio e Indústria Luso 

Mexicana e a uma investigadora mexicana que se prontificaram a responder às questões 

colocadas. 

Através da referida análise, e em jeito de consequência, também se demonstra que 

a internacionalização de uma empresa pode ser um processo intrincado que se insurge 

múltiplas vezes enquanto solução decisiva no futuro de um negócio. 

Mais concretamente, demonstraremos que a questão principal que se coloca na 

decisão de internacionalizar é o destino para o qual se pretende expandir, pelo que, cabe 

estudar e compreender todos os fatores que sejam passíveis de alavancar elevados índices 

de prosperidade à empresa nesse processo. 
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Podemos arrematar dizendo que as empresas portuguesas, que pretendam 

internacionalizar o seu negócio para um país como o México, devem recorrer a um 

especialista que junto com os dirigentes da mesma possam analisar todos os prós e contras 

dessa expansão. 

Palavras-chave: Internacionalização; Expansão Internacional; Portugal; México; 

Investimento;  
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ABSTRACT 
 

This applied project falls within the scope of the Master in Management with 

specialization in Entrepreneurship and Innovation at the Superior School of Technologie 

and Management of the Polytechnic Institute of Guarda. 

The main objective of the research of this final master's work was the study and 

the process of internationalization of companies, namely, in the Mexican market. 

Specifically, we look at the entry of Portuguese companies into the Mexican 

market. 

The primary objective of this project is to contribute to the identification of the 

main business opportunities in Mexico, their legal advantages and the strategies of entry 

of companies in the Mexican business market. 

For this purpose and as a research methodology, the descriptive and critical 

analysis was based on the theoretical-contemporary framework regarding the 

internationalization of companies and the study of business opportunities in Mexico. 

Data collection was carried out through an interview conducted by a 

representative of the international trade department of the Luso Mexicana Chamber of 

Commerce and Industry and by a Mexican researcher who was ready to answer any 

questions. 

Through this analysis, and as a consequence, we will also demonstrate that the 

internationalization of a company can be an intricate process that proves multiple times 

as a decisive solution in the future of a business. 

More specifically, we will show that the main issue in the decision to 

internationalize is the destination for which it is intended to expand. Therefore, it is 

necessary to study and understand all the factors that may lead to high levels of prosperity 

to the company in this process. 

We can conclude by saying that Portuguese companies wishing to internationalize 

their business, as an example, for a country like Mexico, should use a specialist who, 
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together with the leaders of the company, can analyze all the pros and cons of this 

expansion. 

Keywords: Internationalization; International Expansion; Portugal; Mexico; Investment 
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INTRODUÇÃO 
 

Internacionalizar uma empresa é, na atualidade e para muitas empresas, um método 

eficaz e capaz de ajudar a salvaguardar e equilibrar os resultados dos negócios 

desenvolvidos pelas mesmas (Costa e Carvalho, 2016). 

A globalização e a internacionalização apresentam-se como recursos capacitados a 

proporcionar novos desafios, mas sobretudo oportunidades às empresas em geral e às 

empresas portuguesas em particular. 

O mercado português é de certo modo condicionado pela pequena dimensão do país, 

o que para algumas empresas pode ser um fator crucial para a sua sobrevivência conseguir 

levar os seus produtos além-fronteiras. 

Internacionalizar uma empresa pode trazer benefícios não só para a empresa como 

também aos seus trabalhadores, mas será igualmente benéfico para a economia 

portuguesa no seu todo.  

O México, bem como a maioria dos países da América Latina, possuem economias 

emergentes que se encontram numa fase de expansão do seu processo de 

internacionalização. 

A economia mexicana é profundamente dinâmica e nas últimas décadas verificou-se 

de forma consolidada o aumento do volume de exportações de produtos portugueses para 

esse país (AICEP, 2018). 

 Para abrir as portas do seu país a investidores estrangeiros o México estabeleceu 

diversos acordos comercias com o resto do mundo. O acordo mais relevante e que maiores 

benefícios pode trazer às empresas portuguesas que pretendem ter os seus produtos no 

México foi o acordo de livre comércio União Europeia-México (Costa e Carvalho, 2016). 

A localização geográfica do México, nomeadamente a sua confinidade com os 

vizinhos North American Free Trade Agreement (NAFTA), atrai investidores que tenham 
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como objetivo reduzir custos e entrar de forma facilitada nos mercados de países tão 

almejáveis como os EUA e o Canadá. 

Face ao exposto, o objetivo central da investigação deste trabalho final de mestrado 

foi do estudo e o processo de internacionalização de empresas, nomeadamente, em 

específico debruça-se sobre a entrada das empresas portuguesas no mercado Mexicano. 

De acordo com os objetivos do presente trabalho, o mesmo está dividido em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo é apresentada a revisão de literatura sobre o tema da 

internacionalização onde se abordam várias definições de internacionalização, alguns 

modelos e teorias de internacionalização, as estratégias de internacionalização e as 

motivações para a internacionalização. Efetua-se ainda uma análise acerca de quais as 

formas de entrada ou modos de operação que as empresas dispõem para se inserirem no 

mercado internacional. 

O segundo capítulo reserva-se para o estudo das relações comerciais entre o México 

e Portugal, dentro do qual serão abordados temas referentes às oportunidades de negócio, 

dificuldades e vantagens legais de investir no México. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada no estudo e no último 

capítulo são apresentados os resultados obtidos, confrontando-os com os principais 

apontamentos considerados na fundamentação teórica.  

Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho, assim como a avaliação dos 

objetivos da dissertação, os aspetos dificultadores, as limitações na elaboração do mesmo 

e a sua importância para o desenvolvimento pessoal e profissional. 
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CAPÍTULO 1- REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. Nota Introdutória  

No processo de internacionalização as empresas percorrem diversas fases 

assumindo uma orientação mais etnocêntrica (empresa internacional com mentalidade 

doméstica) ou mais policêntrica (empresa multinacional, que tem em conta as diferenças 

nacionais), ou mista (empresa global). A última fase do desenvolvimento da 

internacionalização corresponde ao que tem sido chamado de empresa transnacional, 

aquela que adota uma visão global, tendo, no entanto, em vista as diferenças locais 

(Teixeira, 2013). 

Quando se fala em internacionalizar uma empresa deve ter-se em conta as 

seguintes questões: o quê?, como?, para onde?, isto a par de todas as caraterísticas 

inerentes à empresa em causa. 

Neste projeto pretende-se responder a algumas destas questões abordando o tema 

de forma simples, mas crítica.  

Assim, neste capítulo pretende-se apresentar a revisão de literatura sobre o tema 

em análise. Inicia-se com a definição de globalização, segue-se a definição de 

internacionalização e posteriormente faz-se a distinção entre estes dois conceitos. De 

seguida, explica-se quais os modelos de internacionalização e, por fim, referem-se quais 

são as modalidades de entrada nos mercados internacionais, em concreto, as modalidades 

de exportação e as modalidades de investimento. 

 

1.2. Globalização e Internacionalização 

Ainda que globalização e internacionalização possam parecer conceitos que se 

cruzam em certos pontos nas suas definições e contextualizações teóricas, os mesmos não 

podem nem devem ser considerados iguais. 

Jardim e Franco (2019) referem que deve distinguir-se internacionalização e de 

globalização. Com um sentido mais restrito, internacionalização consiste em levar 
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produtos para um ou mais mercados estrangeiros, sem considerável aprofundamento das 

relações entre países. Com um sentido mais amplo, globalização é a atividade de não só 

penetrar nos mercados internacionais, mas integrar os vários aspetos ou facetas das suas 

atividades com as dimensões e valências internacionais (Martins, 2011). 

Mais que a internacionalização a globalização pode tocar todos os elementos da 

cadeia de valor, desde a produção ao recrutamento, da contabilidade ao serviço pós-

venda.  

 

1.3. Definições sobre Globalização 

O mundo é cada vez mais encarado como uma aldeia global, ou como refere Teixeira 

(2013) o mundo tende a tornar-se cada vez mais homogéneo. As diferenças entre os 

mercados nacionais ou regionais serão cada vez mais reduzidas e tenderão mesmo a 

desaparecer para uma grande parte dos produtos. Como consequência dessa convicção, 

as empresas deveriam globalizar as suas estratégias, do qual resultaria nomeadamente o 

crescimento de quotas de mercado, a nível mundial e significativas economias de escala. 

A globalização diz respeito à técnica de maior interdependência e interligação entre 

países. Esta interdependência conduz a que acontecimentos económicos, políticos, sociais 

e ambientais que ocorrem numa determinada parte do mundo tenham impactos noutras 

regiões do globo. 

Costa e Carvalho (2016) denotam que a globalização além dos inúmeros benefícios 

que apresentam contém também o lado amargo, ou seja, os efeitos negativos. São três os 

efeitos negativos destacados: a forte contaminação ou contágio de vários países em caso 

de crise económica num determinado país ou bloco económico de grande importância; o 

favorecimento da transferência de empresas e empregos e, por último, a facilidade de 

especulações financeiras, causando problemas para as finanças, principalmente dos países 

em desenvolvimento. 
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1.4. Definições sobre Internacionalização 

Segundo Magro (2007) a internacionalização de empresas significa pensar a atividade 

empresarial para além das fronteiras de um mercado nacional. 

 São inúmeras as vantagens decorrentes da internacionalização de uma empresa, 

entre as quais, destacam-se mormente os lucros por representarem o objetivo máximo de 

uma empresa, mas também a divulgação da marca e dos conceitos que caracterizam a 

empresa. 

 Segundo Maçães (2018) cada vez mais as empresas impelidas pelos significativos 

e contínuos avanços tecnológicos na produção, nos transportes, nas tecnologias de 

informação, nos sistemas financeiros e na regulamentação sobre o meio ambiente, 

independentemente da sua dimensão, sentiram um irreprimível impulso para se lançarem 

no processo de internacionalização, tendo em vista explorar as suas capacidades 

tecnológicas e as suas vantagens competitivas, bem como reduzir os custos e diversificar 

os riscos. 

 Mejri e Unemoto (2010) consideram a internacionalização como um fenómeno 

complexo que é influenciada por vários fatores e afirmam que para compreender a 

internacionalização é necessário entender os vários fatores que influenciam este processo. 

 

1.5. Motivos de Internacionalização 

Os motivos que levam as empresas à internacionalização são inúmeros e prendem-

se com o propósito de progressão da empresa face às limitações vivenciadas no local em 

que atuam. 

 Segundo Maçães (2018) podem ser referenciados diversos motivos para a 

internacionalização das empresas, notadamente: as expetativas de obtenção de economias 

de escala; expetativas de benefícios superiores em termos de preços ou impostos em 

países estrangeiros; protegerem-se de riscos e incertezas e crises do mercado doméstico; 

diversificação dos riscos de mercado; transpor barreiras alfandegárias e tarifas operando 
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dentro do país estrangeiro; acesso a novas tecnologias produzindo os produtos 

diretamente em vez de autorizarem outros a produzir sob licença. 

 Para Dunning e Lundan (2008), a internacionalização tem como motivações 

predominantes a procura de recursos naturais, mercados, eficiência e ativos estratégicos, 

podendo uma empresa ter diferentes motivações para o seu processo de 

internacionalização. 

 Em suma, a literatura existente é vasta no tocante à matéria das motivações para 

as empresas se internacionalizarem e, por isso, Teixeira (2013) sintetiza sete motivos 

cruciais para a internacionalização de empresas: acesso a recursos mais baratos ou de 

maior confiança; maior retorno do investimento; aumento da quota de mercado; evitar a 

tributação ou contingentação de importação; manutenção ou reforço da rede de relações; 

resposta a movimentos dos concorrentes; acesso a competências. Os quatro primeiros 

motivos são considerados como razões clássicas e os três últimos como razões recentes 

atendendo às novas formas de concorrência. 

 As motivações das empresas para ponderarem a internacionalização podem então 

ser agrupadas em quatro: a) acesso a recursos; b) acesso a mercados; c) posição 

competitiva e d) capacidade de pesquisa e aprendizagem. (Ver figura 1) 
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Figura 1 - Motivos de Internacionalização 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de Magro (2003) 

Segundo Botelho (2015) existem várias abordagens dos processos de 

internacionalização. Sobressaem por um lado, as teorias das escolas americanas 

(Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975, Johanson e Vahlne,1977; 2003) e por outro lado, 

as da escola escandinava (Bilkey e Tesar 1977, Cavusgil, 1980, Czinkota, 1982 e Reid 

1981).  

Os autores pertencentes às primeiras escolas, as americanas, tendem a considerar 

a internacionalização como uma decisão autónoma das empresas, referindo que são as 

mesmas que executam todas as tarefas inerentes ao processo, nomeadamente, a 

identificação do produto, colocar no mercado internacional, os mercados a atingir e os 

modos de acesso e de presença mais adequados à internacionalização. 

Motivações da 
internacionalização

Acesso a recursos

Acesso a 
matérias-primas;

Acesso a factores 
de produção de 

baixo custo 
(trabalho e 

capital).
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marca...);
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vendas / 

saturaçãodo 
mercado 

doméstico;
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escala e de gama;

Amortização de 
elevados 

investimentos em 
investigação e de 
desenvolvimento,

marketing ou 
outras atividades.

Posição 
competitiva

Imitação de 
concorrentes;

Subsidiação-
cruzada de 
mercados;

Possibilidade de 
arbitragem entre 

mercados;

Antecipaçãp face 
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Seguir clientes 
para manter a 

relação.

Capacidade 
global de 

psequisa e de 
aprendizagem

Acesso a 
informação sobre 
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de conhecimento 

tático 
geograficamenre 

dispersas.
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Os autores da escola escandinava, por sua vez, constatam que as empresas 

começam por exportar para países mais próximos, com caraterísticas semelhantes 

passando depois para operações que impliquem investimento direto e, à medida que forem 

adquirindo experiência, estendem essas atividades a países mais distantes culturalmente. 

Na figura 2 pode entender-se de forma esquemática o que diferencia os diferentes 

processos de internacionalização. 

Figura 2- Processo de Internacionalização 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os principais modelos de internacionalização, que a seguir se apresentam, são: 

Uppsala, Teoria das Redes, Teoria da Internalização, Teoria Eclética e a Teoria baseada 

em Recursos. 

 

 

Processo de 

Internacionalização

Estádios ou Modelos de 

Internacionalização 

Uppsala

Baseia-se na teoria 

de comércio 

internacional e 

advoca  que a 

internacionalização é 

um processo 

evolutivo, ou seja, o 

envolvimento das 

empresas no 

mercado 

internacional faz-se 

de forma gradual, 

através de acordos 

ou alianças 

estratégicas 

(Johansson e 

Wiedersheim-Paul, 

(1975) e Johanson e 

Vahlne, (1977).

Internacionalização 

Baseada na Inovação

Considera a internacionalização 

como um processo de adesão de  

uma inovação organizacional. 

(Bilkey e Tesar, 1977) (Cavusgil, 

1980)
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1.5.1. Modelo de Internacionalização de Uppsala 

Segundo Maçães (2018) a teoria Uppsala desenvolveu-se a partir dos trabalhos de 

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), que consideram a internacionalização como um 

processo de envolvimento incremental, que presume quatro etapas distintas e sequenciais: 

1) atividades de exportação não regulares; 2) exportação via agentes independentes; 3) 

estabelecimento de subsidiárias no exterior e 4) estabelecimento de unidades de produção 

no exterior. 

Assim, as empresas começam o seu processo de internacionalização através da 

exportação direta, porque esta abordagem encerra menores riscos, alcançando depois 

patamares mais arriscados que permitirão um maior crescimento à empresa. 

Este modelo, tem como principal referencial a teoria comportamental da empresa, 

de Cyert e March (1963). 

O modelo Uppsala vê a internacionalização como um processo evolutivo 

dinâmico no qual a empresa aumenta gradualmente o seu envolvimento internacional 

(Johanson e Vahlne 1977, 2003, Welch e Luostarinen, 1988). 

Este modelo de internacionalização leva as empresas a adquirirem gradualmente 

informações sobre os mercados externos, através de estratégias e avanços de tentativa e 

erro, na ótica de Forsgren (2002).  

A internacionalização é vista como um processo de aprendizagem, progressivo e 

de aumento de compromisso por parte das organizações nas operações internacionais 

(Chetty e Campbell-Hunt, 2001). 

Nesta perspetiva, Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) observam que as empresas 

se desenvolvem, em primeiro lugar, no seu mercado doméstico, iniciando em seguida um 

processo de internacionalização a partir de decisões incrementais. 

Na figura 3 pode ver-se esquematizado o Modelo de Internacionalização por 

Estádios criado por Johanson e Vahlne (1977) e que mais tarde ficou conhecido como 

Modelo de Internacionalização de Uppsala. 
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Figura 3- Modelo de Internacionalização de Uppsala 

 

Fonte: Maçães (2018) 

Segundo Botelho (2015) o modelo de Uppsala sofreu algumas críticas, com 

destaque para as apontadas por Turnbull (1987) e McDougall, Shane e Oviatt (1994), que 

concluíram que o modelo só se aplica a uma parte das empresas, uma vez que algumas 

«saltam» os «establishment chain» (ordem de estágios estabelecida), ou seja, os quatro 

estágios atrás referidos, e iniciam as suas operações internacionais através da implantação 

de estabelecimentos de vendas e de produção locais. 

 

1.5.2. Teoria de Redes 

A teoria das redes foi criada por Johanson e Mattsson (1988) e Chetty e Holm 

(2000), baseia-se na proposição de que a empresa está dependente dos recursos 

controlados por outras empresas, sendo por isso fundamental que estas estabeleçam 

relações/redes entre si. 

 Esta abordagem implica que a seleção de um mercado externo possa partir de uma 

oportunidade por intermédio de um contacto externo e não apenas por decisão do gestor, 

como explicam Coviello e Munro (1995). 

Conforme explicam Johanson e Mattsson (1988), a empresa pode adotar uma 

estratégia de internacionalização através de três vias: desenvolvendo parcerias com 
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empresas similares em novos mercados – extensão internacional; incrementando o 

compromisso em redes já estabelecidas – penetração; ou integrando posições em redes já 

existentes – integração internacional. 

 Quanto maior for a rede de contactos mais rápida e eficaz poderá ser a 

internacionalização (Coviello e Munro, 1995). A confiança gerada entre os atores 

envolvidos numa rede ajuda a identificar oportunidades, estreitar relações e aumentar a 

credibilidade, levando por vezes, às estratégias de cooperação, nomeadamente as alianças 

estratégicas (Oviatt e Mcdougall, 2005). 

 

1.5.3. Teoria da Internalização 

A teoria da internalização foi desenvolvida por Buckley e Casson (1976) e por 

Rugman (1979). Segundo esta teoria as empresas realizam internamente as operações que 

o mercado realiza de forma menos eficiente (isto é, aproveitam as oportunidades geradas 

pelos mercados imperfeitos). Estas empresas possuem um conjunto de competências 

diferenciadas, denominados fatores específicos, que lhes garantem superioridade face à 

concorrência. Quando a internalização das operações é além-fronteiras, está-se perante 

um processo de internacionalização, do qual resultam as multinacionais (Nunes, 2016). 

Buckley e Casson (1976) e Rugman (1979) concetualizaram a teoria da 

internalização, que considera que as empresas desejam criar o seu próprio mercado 

interno de modo a superar as fronteiras do seu país de origem. Segundo Matias (2015) tal 

significa que, a internalização - condução das operações dentro da própria empresa - é 

uma alternativa ao mercado externo para o desenvolvimento e exploração dos 

conhecimentos. A teoria da internalização explica a existência e o funcionamento das 

Multinacionais (MNE), contribuindo para a compreensão dos limites da mesma, da sua 

relação com o meio ambiente externo e da sua estrutura organizacional interna (Rugman 

e Verbeke, 2008). Assim, a existência das MNE deve-se às chamadas “imperfeições de 

mercado”, isto é, as operações que o mercado realiza de forma menos eficiente, dando a 

oportunidade de as empresas integrarem essas mesmas operações, internalizando a 

transferência de bens e serviços. Assim, quando os mercados internacionais tendem a 
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falhar, as organizações gerem as transações económicas através das suas operações em 

vários países (Mcdougall, Shane e Oviatt, 1994; Rugman e Verbeke, 2003). 

Segundo Nunes (2016) esta teoria da internalização assenta em dois axiomas 

fundamentais:  

• A empresa internalizará as operações até ao momento em que os custos de 

transação dessas operações sejam mais elevados dos que os que derivam da sua 

integração organizativa;  

• A empresa cresce internalizando mercados até ao ponto em que os benefícios da 

internalização compensem os custos. 

A teoria da internalização apresenta muitos obstáculos devido às limitações que 

compreende, sobressaindo o seu limitado âmbito de aplicação (multinacionais e ao 

investimento no exterior), sendo a internacionalização avaliada de uma forma estática e 

esquecendo aspetos como as formas de colaboração inter-empresariais (Nunes, 2016). 

 

1.5.4. Teoria Eclética 

A Teoria Eclética, também denominada por Paradigma de OLI foi concebida por 

Dunning (2000) e assenta na justificação da internacionalização tendo como base o 

investimento estrangeiro (Teixeira, 2013, Botelho, 2015). 

A teoria eclética, defendida por Dunning (1980) surge em resposta à perceção de 

que as teorias existentes não são suficientemente completas para explicar o processo de 

internacionalização de uma empresa. Este permite a identificação e avaliação dos fatores 

que influenciam o processo inicial de produção no estrangeiro e o crescimento dessa 

produção. 

No ponto de vista de Dunning (2000) um investimento seria de sucesso se 

compreendesse três condições essenciais, a saber: Ownership advantages (vantagens 

específicas em relação à concorrência), Location advantages (vantagem de localização) 

e Internalization advantages (vantagens de integrar as transações no interior da empresa) 
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Segundo Teixeira (2013) e Botelho (2015) o significado das três condições do 

paradigma é então o seguinte:  

- Ownership advantages: conjunto de vantagens que a empresa possui 

internamente e que a podem destacar em relação à concorrência.  

- Location advantages: vantagens relacionadas com localização, no exterior, da 

empresa, e da exploração da superioridade da mesma nessa localização (Exemplo disso 

são os custos conseguidos num determinado país, ou a estabilidade política, económica 

ou outra do mesmo). 

- Internalization advantages: competências da própria empresa para integrar as 

transações no seu seio, comportando quatro princípios de decisão: o risco, o controlo, o 

retorno e os recursos.  

 

1.5.5. Teoria Baseada em Recursos 

No tocante à teoria baseada em recursos a condição fulcral a levar em conta para 

a internacionalização de uma empresa são os recursos da mesma, sendo estes vistos como 

uma fonte de vantagem competitiva. 

 Determinada empresa desenvolve as suas estratégias de modo muito particular, 

zelando pela qualidade do produto e da forma de produzir o mesmo ou até mesmo de 

divulgar, comercializar ou distribuir de forma muito caraterística. Tal deve-se aos 

recursos existentes naquela empresa e deve ter-se em atenção, que, dificilmente as 

empresas concorrentes conseguirão alcançar tamanha semelhança nos seus produtos 

(Capron e Hulland, 1999). 

De uma forma esquemática a tabela 1 reúne as informações essenciais acerca de 

cada um dos modelos de internacionalização apresentados anteriormente. 
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Tabela 1- Modelos de Internacionalização 

Modelos de 
internacionalização 

Processo de internacionalização Referências 
bibliográficas 

 
Uppsala 

 
Mercados próximos e consolidação; 

Replicação do conhecimento. 

Forsgren (2002); 
Chetty e Campbell-

Hunt (2003); 
Oviatt e Mcdougall 

(2005). 

 
Redes 

 
Utilização de redes de contactos 

Bell (1995); 
Coviello e Munro 

(1995); 
Oviatt e Mcdougall 

(2005). 

 
Internalização 

Instalação de unidade de produção no 
estrangeiro (IDE). 

Ekeledo e Sivakumar 
(2004). 

 
Eclética 

Vantagem competitiva em relação às 
empresas locais, IDE (redução de riscos). 

Dunning (2000); 
Ekeledo e Sivakumar 

(2004); 

 
Baseada em Recursos 

 
Partilha de recursos. 

Ekeledo e Sivakumar 
(2004); 

He e Wei (2011). 

Fonte: Elaboração própria com base em Pan e Tse (2000) 

 

1.6. Modalidades de Entrada nos Mercados Internacionais 

São várias os modos que uma empresa pode abraçar para conduzir a mesma à 

internacionalização. 

 Os critérios estratégicos de opção, por uma ou algumas dessas múltiplas formas 

de entrada, ultrapassam uma simples análise financeira de custos-benefícios, dependendo, 

designadamente, do grau de controlo que se pretende atingir, dos recursos (vide 

financeiros, produtivos, humanos e de marketing) exigidos, do grau de compromisso e de 

risco que se está disposto a correr, da velocidade de acesso ao mercado pretendida, das 

infraestruturas disponíveis, dos limites temporais e espaciais, da legislação e do retorno 

esperado (Magro, 2003). 
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 Os principais modos de entrada nos mercados internacionais são: a exportação, os 

modelos contratuais, entre os quais se destaca o licenciamento, o franchinsing, as Joint-

ventures, a subcontratação e as alianças e o investimento direto. 

 

1.6.1. Modalidades de Exportação 

A exportação representa, na maioria das vezes, a forma de internacionalização mais 

exequível e menos labiríntica para as empresas. Pode ser realizada diretamente ou pelo 

meio de intermediários ou distribuidores. 

De acordo com Carreira (2015) a exportação comporta duas formas diferentes: a 

exportação direta e a exportação indireta. Na exportação direta as empresas optam por 

exportar diretamente os seus produtos para os clientes no estrangeiro através do seu 

próprio departamento responsável pela exportação. No caso da exportação indireta a 

empresa não se assume como parte direta nesse processo, permitindo que representantes 

ou outros agentes locais distribuam os seus produtos no estrangeiro. 

Pese embora a exportação se apresente como sendo o meio de internacionalização 

mais simplificado para as empresas sob a mesma também recaem algumas desvantagens. 

Segundo Maçães (2018) as principais vantagens da exportação são a não necessidade 

de facilidades operacionais no país estrangeiro, as economias de escala que podem ser 

exploradas e o acesso fácil aos mercados internacionais, mesmo por pequenas empresas. 

Como desvantagens pode apontar-se o facto de não permitir à empresa beneficiar das 

vantagens de localização internacional, tem possibilidades limitadas de aproveitar as 

oportunidades de se localizar num país estrangeiro, pode criar dependência relativamente 

aos intermediários, implica custos de transporte e pode limitar a capacidade de reposta 

imediata à procura por parte dos clientes. 

Para Ford e Rosson (1982) sendo a exportação a via mais simples de 

internacionalização de atuação isolada, ela pode, no entanto, envolver opções que 

requeiram um forte empenhamento e complexidade administrativa. Desde a utilização de 

uma trading (que poderá contactar diretamente com os clientes, tratar da documentação 

e transporte das mercadorias) até à criação de uma subsidiária comercial, passando pelo 
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recurso a agentes, distribuidores e equipas de vendas nesses mercados, há todo um 

conjunto de diferentes possibilidades em termos de controlo (e, portanto, de grau de 

risco/incerteza) e de investimento/rentabilidade. 

São muitos os documentos necessários para as empresas poderem ver um produto seu 

ser exportado, destacam-se a fatura comercial, a declaração de valor aduaneiro, os 

documentos de transporte, os seguros de carga, as listas de volumes, o documento 

administrativo único e como documentos de transporte, o conhecimento de embarque, o 

conhecimento embarque multimodal não-negociável de transporte, o guia de transporte, 

a carta de porte aéreo, a guia de remessa, o livrete de Admission Temporaire/Temporary 

Admission e a caderneta dos transportes internacionais rodoviários (European 

Commission, 2019). 

 

1.6.2. Modalidades Contratuais 

Os modelos contratuais consubstanciam-se numa delegação de conhecimentos e 

competências. 

De entre os modelos contratuais existentes os mais comuns são: o licenciamento, o 

franchising e as Joint-Ventures. 

 

a) Licenciamento 

O licenciamento, no contexto internacional, é um acordo celebrado entre um 

licenciador, que concede os direitos de uma propriedade intangível, e um licenciado, a 

entidade a quem são concedidos os direitos (Hill, 2011, Mendes, 2015) mediante o 

pagamento de “royalties”. O licenciamento, resume-se, então na venda do direito de 

produzir ou comercializar os bens de outra empresa ou de utilizar a sua tecnologia, em 

troca do pagamento de “royalties” ou utilizando outra forma de pagamento (Minervini, 

2001, Rebocho, 2016).  

Este modo contratual de internacionalização tem como vantagem principal para 

as empresas licenciadas o investimento muito reduzido em contrapartida da expansão 
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rápida e riscos mínimos e como maiores desvantagens a obtenção de rendimentos baixos, 

as limitações de lei ou a sujeição a impostos elevados, os possíveis conflitos com os 

licenciados e ainda a perda de controlo sobre a produção e comercialização dos seus 

produtos (Viana e Hortinha, 2005, Rebocho, 2016). 

 

b) Franchising 

Segundo Maçães (2018) os acordos de franquia (franchising) são uma forma especial de 

licenciamento, que consiste num método de cooperação entre empresas autónomas que 

estabelecem relações comerciais ao abrigo das quais uma entidade, o franchisador 

(franchiser) concede a outra, o franchisado (franchise), um pacote completo de materiais 

e serviços necessários ao funcionamento do negócio, podendo incluir equipamento, 

produtos, componentes dos produtos, direitos e marcas, aconselhamento de gestão e 

procedimentos operacionais estandardizados. 

 A figura 4 mostra os diferentes tipos de franchising. 

Figura 4- Tipos de Franchising

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Viana & Hortinha (2005) 

 As principais vantagens do franchinsing são o baixo risco e o baixo custo de 

entrada num novo mercado. Por norma os acordos são realizados com contactos bastante 

Franchising

Franchising de 
produção

Ocorre quando o 
franchisador cede o know-
how, licença de produção e 
direitos de comercializar o 

produto ou tecnologia.

Franchising

de distribuição

Centra-se na 
comercialização 

de produtos, 
podendo existir 
sob a forma de 

marca do 
distribuidor.

Franchising
de serviços

Refere-se à cedência da 
exploração de uma 

insígnia, transferência de 
know-how e métodos de 

gestão, podendo estar 
associado o fornecimento 

de produtos (Jarrilo e 
Echezarraga 1998).
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fundamentados e com enorme conhecimento e experiência no mercado local, o rápido 

desenvolvimento em mercados internacionais, geram economias de escala e possibilita 

maior controlo sobre o produto ou serviço comparado com o licenciamento (Anderson e 

Gatignon, 1986, Matias, 2015). 

 As maiores desvantagens do franchinsing são os retornos limitados, a falta de 

controlo sobre as operações de marketing e o facto de requerer auxílio contínuo. 

 

c) Joint-Ventures 

No modo de internacionalização através das joint-venture, a empresa que deseja 

implantar-se num outro país associa-se a uma empresa local com caraterísticas 

complementares, para compartilhar know-how e conhecimentos de mercado. A 

participação das empresas na subsidiária comum pode ser em paridade ou de forma 

desigual (Baynast, Lendrevie e Lévy, 2018). 

No caso da joint-venture a sua principal vantagem assume-se como sendo a 

redução do risco pela partilha de custos e recursos e ainda o acesso facilitado a recursos 

especializados. O alto investimento e a possibilidade de haver alteração na orientação 

estratégica do parceiro é a desvantagem mais comum na joint-venture. 

 

d) Subcontratação 

Através da subcontratação uma empresa de um país combina com um produtor 

estrangeiro o fabrico dos produtos da primeira empresa. A responsabilidade do fabricante 

estrangeiro reduz-se à produção por encomenda, de acordo com as exigências estipuladas 

e à entrega dos produtos no prazo estabelecido. A empresa, em regra, assume a 

distribuição do marketing e do produto (Magro, 2003). 

Estes contratos interessam quando os volumes de vendas esperados são baixos e a 

proteção alfandegária é elevada no mercado alvo (Magro, 2003). 
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Consiste na encomenda por parte de uma empresa (denominada principal) de produtos 

ou partes de produtos - ou meras operações sobre os mesmos - a empresa subcontratada 

com base em especificações pré-estabelecidas.  

Tendo em vista assegurar que os produtos ou operações obedeçam aos requisitos pré-

estabelecidos, são vulgares os casos em que existe a cedência (para além das 

especificações técnicas) de know-how tecnológico e mesmo de maquinaria e 

equipamentos, sendo isto formalizado através de contratos autónomos de assistência 

técnica ou de licenciamento.  

Simples nos seus princípios, a subcontratação internacional foi inicialmente 

desenvolvida pelas grandes empresas japonesas (Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, etc.), o 

que só prova que, com frequência, as decisões mais eficazes ao nível da gestão têm por 

base ideias claras e processos simples.  

Na prática, a subcontratação é, como referem Powell (1990) e Carreira (2015), uma 

forma de desintegração vertical através da qual as unidades económicas se especializam 

em determinadas funções da cadeia de valor, nomeadamente aquelas em que possuem 

mais vantagens competitivas. 

 

e) Alianças 

As empresas que optam pelas alianças comprometem-se a cooperar entre elas. Essa 

cooperação ocorre por meio da aquisição de uma parte do capital social e de atividades 

conjuntas, que permitem a obtenção de uma economia de escala. 

 Para Teixeira (2013) as alianças são acordos entre empresas caraterizados pela 

reciprocidade ou pela conjugação de esforços e competências entre as empresas 

intervenientes. 

 As vantagens que se destacam neste tipo contratual verificam-se a nível do 

investimento nulo ou diminuto necessário e no acesso facilitado a mercados protegidos. 

Como desvantagens existe a possível falta de cooperação e confiança entre as empresas 

participantes e a pormenorização das negociações (Teixeira, 2013). 
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1.6.3. Modalidades de Investimento 

 O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) é o maior compromisso que uma 

empresa nacional pode fazer em termos de negócios internacionais, pois envolve não 

apenas a transferência de capital, mas também a transferência de conhecimento e 

tecnologia. O IDE pode proporcionar à empresa investidora o acesso a determinados 

recursos e/ou a um determinado mercado (Mehmed e Osmani, 2004; Machado, 2014). 

 Segundo Martins (2013) o IDE pode ser efetuado através da aquisição de uma 

subsidiária existente no país de destino ou, ainda, através de projetos greenfield. As 

aquisições são operações que visam a compra, de parte ou totalidade, de uma empresa no 

mercado-alvo, ao passo que o projeto greenfield assenta na construção de uma empresa 

de raiz. Estas são uma modalidade ou entrada mais célere e diversificada para aceder a 

mercados internacionais no mercado, quando a organização não detém certas 

competências. As principais desvantagens desta modalidade passam pelo elevado custo 

para se adquirir o produto, a dificuldade de integração e um possível e excessivo otimismo 

dos benefícios económicos, quando uma compra resulta de uma seleção inadequada 

(Serra, Ferreira e Torres 2010; Martins, 2013). 

 A figura 5 resume as duas modalidades de IDE, as aquisições e os investimentos 

de raiz, bem como as respetivas vantagens e desvantagens 
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Figura 5- Formas de Internacionalização através de Investimento Direto Estrangeiro

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Teixeira (2011) 

Resumindo, as formas de internacionalização podem ser dividias em três grandes 

grupos (figura 6): a modalidade da exportação que se subdivide nas modalidades direta e 

indireta, os modelos contratuais onde se incluem o licenciamento, o franchising, a 

subcontratação, os Joint-ventures e as alianças e por últimos o investimento direto onde 

se destacam as aquisições e o investimento de raiz. 
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Figura 6- Formas de Entrada nos Mercados Internacionais

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Teixeira (2011) 
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CAPÍTULO 2 – INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS PORTUGUESAS 
NO MÉXICO 

 

2.1. Nota Introdutória 

As empresas portuguesas para integrarem o mercado mexicano necessitam de 

enfrentar alguns obstáculos burocráticos, mas uma vez inseridas podem ter grande êxito.  

Neste capítulo exploram-se temas referentes à dinamização da economia mexicana, 

inicia-se com a análise dos dados gerais do México, em seguida analisa-se de forma geral 

a economia mexicana, depois abordam-se os motivos de interesse do mercado mexicano 

para os investidores e a análise SWOT. De seguida debruça-se sobre as relações bilaterais 

entre Portugal e o México e apresentam-se os principais modos de entrada no mercado 

mexicano, sendo ainda apresentadas as oportunidades e dificuldades de negócio para as 

empresas portuguesas. Para finalizar expõem-se as condições legais exigidas, os 

incentivos e investimentos estrangeiros no México. Como último tópico apresenta-se a 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. 

 

2.2. Mercado Mexicano 

2.2.1. Dados Gerais do México 

Na tabela 2 encontram-se esquematizados os dados mais relevantes do que respeita 

ao México. 
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Tabela 2 - Dados Gerais do México 

DADOS GERAIS 

Designação Oficial Estados Unidos Mexicanos 

Capital e Sede de 

Governo 

Ciudad do México 

Principais Cidades Ciudad do México; Guadalajara, Netzahualcóyotl, Puebla de Zaragoza, 

Monterrey, León, Juárez, Acapulco, Mérida, San Luis, Potosi, Ciudad 

Victoria. 

Chefe de Estado Andrés Manuel López Obrador 

Sistema Político República Federal Presidencial 

Divisão 

Administrativa 

31 Estados e 1 Distrito Federal (Ciudad de México) 

Data da Atual 

Constituição 

5 de fevereiro de 1917, com alterações posteriores, a última em 2015 

Área 1 964 345 km² 

População 126,2 milhões (estimativa 2018) 

Densidade 

Demográfica 

64 hab./km² (2018) 

Localização Limitado a norte pelos Estados Unidos da América; a sul e oeste pelo Oceano 

Pacífico; a sudeste pela Guatemala, Belize e Mar do Caribe; a leste pelo Golfo 

do México. 

Religião 

Predominante 

Católica 

Língua Castelhano, sendo igualmente reconhecidas 67 línguas indígenas 

Moeda Peso Mexicano - MXN 

PIB a Preço de 

Mercado 

1027 mil milhões USD (estimativa 2017) 

Fonte: Elaboração própria com base na Export Intelligence (2019) e da Embaixada do México 

em Portugal (2019) 

A figura 7 mostra o símbolo máximo representativo do país, a Bandeira Mexicana e 

o mapa.  
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Figura 7- Bandeira e Mapa do México

 

Fonte: Elaboração própria com base na AICEP (2018) 

 

2.2.1.1. Visão Geral da Economia Mexicana 

A economia do México cresceu pouco mais de 2,0% ao ano entre 1980 e 2018, 

limitando o progresso na convergência em relação às economias de países similares. 

Numa base per capita, o crescimento médio foi próximo de 1,0% no ano de 2019. (World 

Bank, 2020). 

O declínio na produção de petróleo e a redução dos respetivos preços no último 

trimestre de 2018 pesaram sobre o crescimento do lado da oferta, compensado em parte 

pela forte contribuição do progresso dos serviços e pela recuperação da indústria (World 

Bank, 2019). 

O México continua e prevê-se que continuará a ter que enfrentar desafios que incluem 

a melhoria do padrão de vida das famílias mexicanas aliado à diminuição da pobreza e 

desigualdade social, assim como, conseguir controlar os níveis de crimes violentos e o 

combate à corrupção. 

O México está entre as quinze maiores economias do mundo e é a segunda maior 

economia da América Latina. O país é, no entanto, muito dependente dos Estados Unidos 

da América, seu maior parceiro comercial e destino de 80% de suas exportações.  

Bandeira do México Mapa do México
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Em 2019, a economia registou uma taxa estimada de crescimento de apenas -0,1%, 

comparado com os 2,1% no ano anterior, devido ao clima de incertezas diante do primeiro 

mantado do presidente López Obrador e da reduzida demanda interna e de investimentos. 

De acordo com as últimas projeções das Estimativas Consensuais Diamcor Mining 

(DMI), de 14 de abril de 2020, o crescimento do produto interno bruto (PIB) deverá cair, 

devido ao surto do COIVD-19, para -6,6% em 2020 e terá um crescimento de 3% em 

2021, resultado da recuperação económica global pós-pandemia (Santander Trade 

Markets, 2020). 

Depois de registar um superávit primário de 1% em 2019, o plano orçamental para 

2020 prevê um aumento de 0,8% nos gastos em termos reais, com um déficit projetado 

de 2,6% do PIB (e um superávit fiscal primário de + 0,7% do PIB).  

As prioridades de gastos incluem programas sociais, a criação da Guarda Nacional 

para combater o aumento da criminalidade e novos fundos para apoiar a Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), cuja classificação foi rebaixada pela Fitch devido à incerteza em 

torno de sua estratégia futura e stress financeiro. Este setor é de importância crucial para 

a economia mexicana, pois a produção de petróleo representa um terço da receita do 

governo. A relação dívida pública/ PIB do país aumentou para 53,8% em 2019 (+ 0,2% 

anual) e espera-se que continue seguindo essa tendência nos próximos anos.  

Os níveis de endividamento das famílias são baixos, cerca de 16% do PIB, e o setor 

bancário permanece sólido. A inflação está acima da meta desde 2017, mas desacelerou 

para 3,6% em 2019. Devido ao menor preço dos combustíveis e da pandemia do COVID-

19, a inflação deve cair para 2,7% este ano e 2,8% em 2021, aumentando o poder de 

compra e o consumo privado (Panorama Económico Mundial do FMI, 2020). 

A taxa de desemprego permaneceu estável em 3,3% deverá aumentar para 5,3% em 

2021, devido ao impacto económico negativo provocado pela pandemia do COVID-19 

(Panorama Económico Mundial do FMI, de abril de 2020). No entanto, o setor informal 

continua a empregar cerca de 60% da população ativa (Organização para Segurança e 

Cooperação na Europa - OCSE).  
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Os principais desafios que ainda precisam ser enfrentados incluem a alta dependência 

da economia dos EUA, as taxas de criminalidade altas e crescentes, a desigualdade de 

rendimento, o enfraquecimento da infraestrutura e da educação e a falta de investimento 

no setor petrolífero nas últimas décadas. 

A economia do México é bem diversificada, inclui indústrias de alta tecnologia, de 

produção de petróleo, de exploração mineral e manufatura. Analisando-se a tabela 3, 

verifica-se que a agricultura representa 3,4% (2018) do PIB e emprega quase 13% da 

população ativa (Banco Mundial, 2019). O México está entre os maiores produtores 

mundiais de café, açúcar, milho, laranja, abacate e limões. A pecuária e a pesca também 

são atividades importantes na indústria alimentícia. O México também é o quinto maior 

produtor e o segundo maior exportador do mundo. 

A indústria mexicana emprega 25,9% da população ativa, sendo que o valor maior 

pertence aos serviços que empregam 61,2% da população ativa mexicana (Tabela 3). 

O setor aeroespacial cresceu bruscamente graças ao desenvolvimento de um 

conglomerado em Queretaro e à presença de cerca de 190 empresas (incluindo a 

Bombardier, a Goodrich, o grupo Safran e a Honeywell), que, juntas, empregam 30.000 

pessoas. O México é também um dos dez maiores produtores mundiais de automóveis. 

Graças aos significantes investimentos imobiliários, o setor de construção é dinâmico 

(Santander Trade Markets, 2020). 

Os produtos manufaturados são os produtos mais exportados pelo México. Neste país 

são produzidos cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia, o que faz do México o 

oitavo maior produtor de petróleo do mundo. 
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Tabela 3 – Divisão da Atividade Económica por Setor 

Divisão da atividade económica por setor Agricultura Indústria Serviços 

Emprego por setor (em % do emprego 

total) 12,9 25,9 61,2 

Valor agregado (em % do PIB) 3,4 30,9      60,9 

Valor agregado Bruto (crescimento anual 

em %) 
 

2,4 
 

0,5 
 

3,4 

Fonte: World Bank (2019) 

Para o futuro breve (até 2021) as previsões da Economist Intelligence United apontam 

para uma taxa média de crescimento de 0,3% ao ano para exportações de bens e de 2,9% 

ao ano para as importações, o que irá traduzir-se num agravamento do défice da balança 

comercial. 

Na figura 8 podem observar-se os diversos acordos comerciais existentes com o 

México que facilitam a sua integração internacional e os objetivos de cada um deles. 

Figura 8- Integração Internacional do México

 

Fonte: Elaboração com base na AICEP (2018) 
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2.2.1.2. Motivos de Interesse do Mercado Mexicano para os Investidores  

A cultura e a economia mexicana estão a mudar. Até 2012, o México tinha uma 

performance económica abaixo do Brasil. Atualmente o México é uma referência na 

fabricação de produtos eletrónicos, televisores, equipamentos médicos e peças 

aeroespaciais (The Balance, 2019).  

Os diversos acordos comercias realizado pelo México, anteriormente referidos, 

permitem que os seus fabricantes tenham isenção de impostos de tarifas aduaneiras em 

cerca de 60% dos países do mundo. As exportações e importações comerciais representam 

77% do PIB do país. Valores mais elevados do que os 23% do Brasil ou os 45% da China. 

Esse destaque no comércio internacional torna as empresas mexicanas universalmente 

competitivas (The Balance, 2019).  

O acesso ao mercado dos EUA e a partilha do mesmo idioma com a América Latina, 

tornam o México um país atrativo para o investimento estrangeiro (The Balance, 2019).  

Segundo o The Balance (2019) o México é o quarto maior exportador de automóveis, 

ultrapassando o Japão que se apresenta como o segundo maior exportador de peças 

automóveis para os Estados Unidos da América.  

 

2.2.1.3. Análise SWOT do Mercado Mexicano 

Na tabela 4 que se segue encontra-se esquematizada a análise SWOT do mercado do 

México feita através de dados recolhidos nas diversas obras e fontes estudadas. 

O método da matriz SWOT, desenvolvido na década de sessenta, tem sido utilizado 

frequentemente no âmbito de várias organizações públicas e privadas em todo o mundo. 

De facto, este procedimento é uma referência no que toca a encontrar a relação entre 

o enquadramento externo e interno de determinada organização (Freire, 2004). 

De entre as caraterísticas deste modelo de diagnóstico relevam-se a simplicidade do 

processo, a identificação dos elementos chave para a gestão da organização (Houben, 

Lenie e Vanhoof, 1999). 
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Tabela 4 - Análise SWOT ao Mercado México 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISE 
INTERNA 

PONTOS FORTES 
 

• Mercado com cerca de 126 
milhões de consumidores, 
com uma fatia significativa de 
classe média; 

• Vasto potencial ao nível de 
recursos minerais e naturais; 

• Décima segunda maior 
economia mundial e com um 
papel de destaque como 
importador e exportador; 

• Facilidade de entrada no país 
para portugueses – não 
necessidade de visto prévio; 

• Facilidade de entrada de 
produtos devido ao tratado de 
livre comércio com a União 
Europeia; 

• Desvalorização da moeda que 
facilitou as exportações; 

• Maior país de língua 
espanhola do mundo; 

• Economia aberta, estável, e 
um mercado interno com uma 
dimensão considerável para as 
empresas portuguesas.  

• Principais sectores a explorar 
como oportunidade: Moldes e 
plásticos; Moda, Têxteis, 
Calçado e Cortiça; 
Infraestruturas; Máquinas e 
equipamentos e energia.  
 

PONTOS FRACOS 
 

• Horário comercial, com 
5/7 horas de desfasamento; 

• Fraco crescimento da 
economia mundial poderá 
condicionar o ritmo de 
expansão económica do 
México até 2020; 

• Insegurança em algumas 
das cidades mais 
populosas; 

• País de compradores em 
que as negociações podem 
demorar; 

• Alguma corrupção e 
deslealdade comercial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISE 
EXTERNA 

OPORTUNIDADES 
• Expectativas de crescimento 

consolidado nos próximos 
anos; 

• A Europa e a União Europeia 
gozam de uma imagem 
positiva, sendo tidas como 
sinónimo de modernidade e 
inovação; 

AMEAÇAS 
• Concorrência de países de 

proximidade e asiáticos; 
• Falta de tradição de 

investimento e soluções de 
produtos portugueses; 

• Outros países latinos 
concorrentes com forte 
presença e tradição;  
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• País do sul da América do 
Norte, muito próximo da 
América Central e Caraíbas - 
porta de entrada para terceiros 
mercados, como o dos 
Estados Unidos da América 
ou os da América Central; 

 

• País de forte matriz latina, 
mas com uma cultura 
diferenciada, em muitos 
aspetos da portuguesa; 

• Continuação dos baixos 
preços internacionais das 
matérias-primas – petróleo 
e outros minérios; 

• Enquadramento das 
relações com os Estados 
Unidos da América e 
administração Trump; 

Fonte: Elaboração própria baseada em Pereira (2017) 

2.3. Portugal e México: Relações Bilaterais 

Segundo Saraiva (2012) os empresários portugueses estão à procura de outros 

mercados, nomeadamente aqueles em que se perspetiva um forte crescimento económico, 

como Brasil, Índia, China, México, África do Sul, com um volume de negócios que 

ultrapassa em larga medida os mil milhões de euros. O impacto dinamizador do mercado 

extracomunitário parece ser o suporte para a evolução registada das contas externas 

nacionais. 

Em 1985, Portugal e Espanha aderiram à União Europeia, foi a partir desse momento 

que as relações comerciais com a América Latina ganharam outra amplitude. Contudo, 

só em 2000, depois do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o México 

(AICEP) é que se começou a desenvolver com maior pujança as relações comerciais de 

bens e serviços. As relações políticas entre a União Europeia (UE) e o México já têm 

uma longa história, tendo-se celebrado no ano de 2012 os 155 anos de atividade 

diplomática. 

A União Europeia e o México chegaram a um novo acordo sobre o comércio, parte 

de um Acordo Global UE-México mais amplo e modernizado. Neste acordo praticamente 

todo o comércio de mercadorias entre a UE e o México fica isento de direitos, incluindo 

no setor agrícola. Procedimentos aduaneiros mais simples irão beneficiar ainda mais a 

indústria da UE, incluindo os setores dos produtos farmacêuticos, máquinas e 

equipamentos de transporte. O acordo também estabelece regras progressivas sobre 
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desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, a UE e o México comprometeram-se a 

implementar efetivamente as suas obrigações no âmbito do Acordo de Paris sobre a 

mudança climática. Este será também o primeiro acordo comercial da UE a combater a 

corrupção nos setores privado e público (European Commission, 2019). 

Para Portugal o México é um país exótico, turístico onde a tequila, o piripiri e as praias 

de Cancun continuam a ser as principais referências. Para o México as principais 

referências são as figuras do futebol como Cristiano Ronaldo, Luís Figo ou José 

Mourinho, na literatura, José Saramago, na gastromania o vinho do Porto, com pequenas 

recordações das histórias dos descobrimentos (Zaraté, 2011).   

Em 2004, por iniciativa de vários players, foi fundada a Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Mexicana (CCILM), com o apoio da Embaixada do México em Portugal, 

da banca, dos seguros, dos serviços, das empresas públicas e privadas, da indústria e 

comércio. O propósito desta câmara era fortificar e desenvolver as oportunidades de 

negócios entre os dois países (Zaraté, 2011). 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana é uma associação sem fins 

lucrativos, de caráter empresarial, representativa dos interesses dos vários agentes 

económicos portugueses e mexicanos.   

A tabela 5 mostra quais os acordos bilaterais existentes entre Portugal e o México e a 

data em que foram celebrados. 

Tabela 5- Acordos Bilaterais: Portugal & México 

Data Acordo 

Abril de 1997 Acordo de cooperação no domínio do turismo; 

Setembro de 

2000 

Acordo sobre a promoção e a proteção recíprocas de investimentos; 

Janeiro de 

2001 

Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal 

em matéria de Impostos sobre o rendimento; 

Fonte: Elaboração com base na AICEP -a (2017) 
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Não sendo um dos principais parceiros económicos de Portugal, o México já é o 

segundo maior mercado da América Latina, com uma margem de progressão 

considerável. 

As exportações portuguesas para o México aumentaram substancialmente nos últimos 

anos, nomeadamente nos bens e serviços como tecnologia de informação, moldes para a 

indústria automóvel e infraestruturas para a construção, (Zaraté, 2011). 

Para o período 2015 a 2019 a tabela 6 resume os dados relativos à quota do México 

no comércio internacional português de bens e serviços, para o período de 2015 a 2019. 

Tabela 6- Quota do México no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços 

 Unidade 2015 2016 2017 2018 2019 

México como cliente de 

Portugal 

% 

Exportações 

0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 

México como fornecedor de 

Portugal 

% 

Importações 

0,42 0,44 0,54 0,51 0,2 

Fonte: Elaboração com base na AICEP (2019) 

A balança comercial de bens e serviços é tradicionalmente favorável a Portugal, 

conforme se pode comprovar nos dados da tabela 6 e também na figura 9. 
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Figura 9- Comércio e Investimento Bilateral 

 

Fonte: Elaboração com base na AICEP (2019) 

 

São várias as empresas que atingiram no ano de 2017 níveis de exportação 

relevantes, como se pode aferir na tabela 7, sendo elas a Bosch Termotecnologia SA, a 

Coficab Portugal – Companhia de Fios e Cabos, a Continental Mabor – Indústria de 

Pneus, a Cortiças Benicia, SA, a Petrogal, SA, a Preh Portugal, LDA, a Repsol Polímeros, 

SA, a Sakthi Portugal, SA, e a Tenneco Automotive Portugal – Componentes para 

Automóveis, Unipessoal, LDA. 
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Investimento
Empresas portuguesas estabelecidas no México

O México detém em Portugal: Bimbo, Nobre, 
Avanza, Kidzania
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Tabela 7 - As dez empresas Portuguesas mais bens sucedidas no México 

Bosch Termotecnologia SA; 
Coficab Portugal – Companhia de Fios e Cabos; 

Continental Mabor – Indústria de Pneus; 

Cortiças Benicia, SA; 

Petrogal, SA; 

Preh Portugal, LDA; 

Repsol Polímeros, SA; 
Sakthi Portugal, SA; 

Tenneco Automotive Portugal – Componentes para Automóveis, 
Unipessoal, LDA; 

The Navigator Company, SA. 

Fonte: Elaboração com base na AICEP (2017) 

 

2.4. Modo de Entrada no Mercado Mexicano: Exemplos 

São variados os modos de entrada nos mercados como já foi referido no capítulo 1. 

No México já são algumas as empresas que se conseguiram implementar, como é o caso 

da Riberalves, da Vista Alegre e da Mota-Engil que o fizeram através dos seguintes 

modos: 

Riberalves – Exportação:  Uma empresa 100% portuguesa já exporta 30% das suas 

vendas, quantificadas em 2017 em cerca de 145 milhões de euros. Esta empresa exporta 

para cerca de 20 países tendo como principais mercados externos o Brasil e Angola. Prevê 

que num curto espaço de tempo o México seja o terceiro principal mercado externo da 

empresa. Terminou o ano de 2018 com mais de 400 toneladas exportadas diretamente na 

grande distribuição, onde realizou um acordo para fornecimento de produtos já 

preparados para consumo, bacalhau sem pele e espinhas, (Alves, 2018). 

Vista Alegre – Contratual /Filial: O México é um mercado estratégico no plano de 

expansão da empresa de artigos de porcelana, cristal e vidro, com o objetivo de acelerar 

a sua expansão na América Latina e nos Estados Unidos da América. O primeiro trabalho 

resulta de uma parceira com a marca de luxo da Pineda Covalin, (Gonçalves, 2018). 
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Mota-Engil – Investimento Direto Estrangeiro/Subsidiária: A empresa Mota-

Engil, através da sua subsidiária mexicana, colocou 3 mil milhões de pesos (132 milhões 

de euros) em Certificados Bursátiles Fiduciários de Proyectos de Inversión (CERPI), 

uma modalidade de fundos de capital do país.  Este processo permitirá futuramente 

realizar investimentos em regime de coinvestimento com o Grupo Mota-Engil. A empresa 

está presente desde 2007 no mercado mexicano nos setores da engenheira e construção, 

ambiente, energia e concessões de transportes (Lusa, 2018). 

2.5. Oportunidades e Dificuldades no Processo de Internacionalização para o 
México 

2.5.1. Oportunidades de Negócio para as Empresas Portuguesas 

As principais oportunidades de negócio que se avistam para as empresas portuguesas 

no México prendem-se com os setores da energia, das infraestruturas, das tecnologias de 

informação e comunicação, de automóvel, dos bens de consumo e da indústria 

transformadora (AICEP, 2015). 

Costa (2016) vai no mesmo sentido e refere que os setores onde existem mais 

oportunidades para as empresas portuguesas e onde existiam novas tendências, atendendo 

às reformas estruturais que o Governo mexicano tem vindo a levar a cabo, são os setores 

das infraestruturas rodoviárias e aeroportuárias, energias, componentes para a indústria 

automóvel aeroespacial e tecnologia nas áreas da edução e saúde. 

O setor da energia, após setenta anos, admite desde do final de 2013 a intervenção de 

investimentos privados, sendo que o setor energético é um dos três pilares basilares das 

receitas auferidas pela economia do Estado Federal do México. Este tipo de investimento 

surge com maior viabilidade no caso de haver uma parceria com algum investidor 

mexicano. 

O Programa Nacional de Infraestruturas (PNI) de 2014-2018 aprovado pelo Governo 

Federal Mexicano estima que, nesse período de cinco anos, o montante global de 

investimento conjunto público e privado afeto ao programa atinja os 7,7 biliões de pesos 

(cerca de 462 milhões de euros), cerca de 8% do PIB acumulado para esse período de 

cinco anos. 
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As empresas portuguesas poderão encontrar oportunidades também nos outros setores 

estratégicos sendo que é a primeira vez que a saúde, o desenvolvimento urbano e 

habitação e o turismo são contemplados num Programa Nacional de Infraestruturas 

(AICEP, 2015). 

No que alude ao setor automóvel há que salientar que o México foi o 6º maior produtor 

mundial de automóveis, tendo ultrapassado o Brasil no ranking mundial (Ekonomista, 

2019). 

Quanto aos bens de consumo, existem oportunidades em alguns setores, como é o 

caso do setor dos bens para o lar e de moda, nomeadamente calçado, confeções e 

acessórios (AICEP, 2019). 

 

2.5.2. Dificuldades de Negócio no Mercado Mexicano 

Portugal e México não são países com relações comerciais de grande dimensão. Os 

produtos portugueses e o próprio país não são muito conhecidos pelo povo mexicano. Isto 

acontece pela pouca proximidade geográfica entre os referidos países quer pela distância 

que os separa quer pela diferença de culturas. 

Assume-se de grande importância, por isso, o investimento a realizar, pelas empresas 

portuguesas, na promoção dos bens a exportar para o México. 

A adequação dos produtos aos hábitos e culturas do mercado também deve ser 

cuidadosamente estudada podendo, nalgumas situações, fazer sentido criar um mercado 

para determinado produto em concreto. De facto, o México é um país de forte matriz 

latina, mas com uma cultura diferenciada, em muitos aspetos, da portuguesa (AICEP- c, 

2018). 

As maiores dificuldades que se podem apresentar às empresas portuguesas que 

pretendem levar o seu negócio para o México afiguram-se primeiramente na alfândega, 

na exigente burocracia e na cultura de negócios. 
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A alfândega do México é particularmente rigorosa na sua atuação, nomeadamente no 

que respeita à supervisão das entradas de mercadorias no país, pelo que todos os requisitos 

relativos à documentação comercial devem ser cuidadosamente observados, sob pena das 

mesmas poderem ficar retidas por tempo indeterminado. 

O ambiente de negócios no México ainda apresenta um nível considerável de 

burocracia, com várias disposições legais e normativas de interpretação ambíguas ou 

pouco claras, e de difícil aplicação, a contratação de apoio jurídico especializado é 

indispensável (AICEP, 2018). 

 

2.6. Aspetos Legais e Incentivos para a Internacionalização no México 

2.6.1. Condições Legais 

No México o órgão competente para cobrar impostos e garantir a normalidade do 

sistema fiscal do país é o Servicio de Administracion Tributaria. 

O México tem uma ampla rede de tratados tributários, seguindo o modelo de tratado 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Estes 

tratados preveem a redução da dupla tributação em todos os tipos de rendimentos. 

A taxa de Imposto de Valor Acrescentado (IVA) padronizada no México é de 16%. 

Para as importações, o IVA é baseado no valor aduaneiro acrescido de tarifas. Os 

contribuintes devem apresentar periodicamente informações sobre os principais clientes, 

prestadores de serviços e fornecedores (Export Intelligence, 2018). 

Para além da taxa de IVA aplicada existem, também, impostos especiais que recaem 

sobre determinados tipos de bens como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, o tabaco e 

gasolina, a acrescer a estes encargos refere-se uma taxa de 0,8% relativa a despesas 

alfandegárias que se fixa em 287,13 pesos mexicanos por declaração aduaneira, (AICEP, 

2017). 
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2.6.2. Incentivos e Investimentos Estrangeiros 

A Ley de Inversión Extranjera, de 27 de dezembro de 1993 consagra os princípios 

pelos quais se rege o investimento estrangeiro no México. 

O mercado mexicano não permite que o investidor estrangeiro tenha acesso livre a 

algumas áreas de atividade restringidas e exploradas pelo setor público, como é o caso 

dos correios, do controlo, supervisão e segurança dos portos, dos aeroportos e dos 

heliportos e da distribuição da energia elétrica. 

O artigo 6º da Ley de Inversión Extranjera prevê que os setores do transporte terrestre 

nacional de passageiros, turismo e carga, instituições bancárias de desenvolvimento e a 

prestação de serviços profissionais e técnicos que sejam expressamente indicados por lei 

sejam reservados a pessoas singulares e coletivas mexicanas. 

O artigo 7º do diploma legal supra referido faz menção às atividades de acesso 

condicionado à participação de capital estrangeiro, por exemplo restringindo a 10% as 

sociedades produtivas cooperativas. Os limites para a participação de investimento 

estrangeiro indicados neste artigo não podem ser diretamente excedidos, nem através de 

relações de confiança, acordos, pactos sociais ou estatutários, pirâmide, ou qualquer outro 

mecanismo que conceda controle ou uma participação maior que a estabelece. 

Nos casos estipulados os referidos preceitos legais os investidores estrangeiros apenas 

podem participar por via do mecanismo designado investimento neutro. 

Em consequência do investimento neutro a empresa que tenha participações 

estrangeiras no capital social de uma empresa mexicana apenas pode vir a obter vantagens 

primárias ficando limitada ao exercício dos demais direitos sociais. 

 

2.7. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso – Mexicana foi criada em 2004, tem como 

missão desenvolver as relações socioeconómicas, comerciais e culturais entre os agentes 

empresariais de Portugal no México através de iniciativas de promoção das empresas 
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portuguesas que pretendam investir ou exportar para o México e das empresas mexicanas 

que pretendam investir ou exportar para Portugal.  

A CCILM tem sede em Lisboa na Praça das Indústrias sala 6 piso 2, Centro de 

Negócios da R. da Junqueira, 1300-307 Lisboa. 

A CCILM procura promover o investimento em ambas as geografias. Por um lado, 

no México, enquanto plataforma giratória para outros países do continente americano e, 

por outro, em Portugal como porta de entrada para outros países europeus e africanos 

(CCILM, 2019). 

Ao longo de praticamente 16 anos de existência, a CCILM, estabeleceu contactos com 

as autoridades governamentais mexicanas, com associações empresariais e com um 

conjunto de importantes consultores locais. A CCILM dispõe de uma delegação na 

Cidade do México, que tem vindo a estabelecer laços comerciais e de suporte às empresas 

nacionais que pretendem exportar para o México. 

O México passou a ser o segundo maior mercado mais importante para Portugal na 

América Latina, logo depois do Brasil, como já referido.  

Portugal é um país importante para o México não só para entrar no mercado europeu 

como para entrar no mercado africano nomeadamente os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) (Costa, 2016). 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

 3.1. Nota Introdutória 

 Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada na elaboração deste 

projeto aplicado.  

 Inicialmente será abordado o tipo de metodologia predominante no 

desenvolvimento do projeto sendo indicada a questão principal e que serviu como ponto 

de partida para a realização deste projeto.  

 Posteriormente serão referidos o objeto do estudo e as questões de investigação e 

por fim serão expostos os motivos que levaram à escolha dos entrevistados e o modo de 

recolha das informações obtidas. 

 

3.2. Metodologia da investigação 

 A metodologia é dos processos mais importantes para a realização de um projeto 

aplicado, uma vez que, consiste na seleção da estratégia de investigação e das técnicas de 

recolha de dados mais adequadas para atingir os objetivos delineados (Sousa e Baptista, 

2011). 

Segundo Quivy (2008), o investigador deverá formular uma pergunta de partida 

que retrate o melhor possível o que pretende analisar no estudo. No presente projeto 

aplicado a pergunta formulada foi: “Quais as principais oportunidades de negócio 

existentes no México, respetivas vantagens do ponto de vista jurídico-legal bem como 

as estratégias de entrada das empresas no mercado empresarial mexicano?” 

Após se ter definido a problemática é preciso escolher a metodologia que se irá 

aplicar para alcançar os objetivos propostos. Há três tipos de metodologia que podem ser 

adotados: a abordagem quantitativa, a abordagem qualitativa e, por último, a abordagem 

de métodos mistos (Creswell, 2009). 
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A metodologia deste projeto aplicado assenta numa análise qualitativa, através de 

entrevista. 

A investigação qualitativa deve ser utilizada quando no estudo a análise recaí 

sobre um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas (Quivy, 2008). 

 A investigação qualitativa abarca três técnicas de recolha de dados: a entrevista, a 

observação e a análise documental (Sousa e Baptista, 2011). 

 Neste projeto aplicado na abordagem teórica utilizou-se a análise de documentos 

e na parte empírica a recolha de dados foi feita através de uma entrevista com uma 

estrutura semiestruturada, ou seja, será seguido um guião com um conjunto de perguntas-

chave, porém, os entrevistados terão liberdade de responder da forma que se mostre mais 

adequada, mesmo que para isso se desviem da pergunta formulada. 

 Segundo Perin (2011), as entrevistas são uma fonte primária rica que permitem 

obter informações sobre casos em primeira mão, pois estas relatam a própria investigação 

e suas ideias.  

 

3.3. Objeto de Estudo 

O presente projeto aplicado pretende analisar quais as principais oportunidades de 

negócio existentes no México, respetivas vantagens do ponto de vista jurídico-legal bem 

como estratégias ou modos de entrada das empresas no mercado empresarial mexicano. 

 

3.4. Questões de Investigação 

 Neste sentido, surgem três questões de partida/objetivos que irão guiar o projeto 

aplicado: 

1. Quais as principais oportunidades de negócio existentes no México? 

2. Existem vantagens do ponto de vista jurídico-legal em lançar uma empresa 

portuguesa no mercado Mexicano? 
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3. Qual a melhor estratégia a adotar por uma empresa portuguesa para entrar 

no mercado empresarial mexicano? 

 

3.5. Enquadramento Teórico 

Segundo Quivy (2008), elaborar o enquadramento teórico é uma maneira de 

sintetizar as ideias e os conceitos sobre os temas a desenvolver de forma a relacioná-los 

entre si, tendo em conta o contributo teórico inscrito na revisão da literatura e no âmbito 

dos acontecimentos que se pretende estudar. 

Para aprofundamento do tema, nomeadamente para se fazer o enquadramento 

teórico, procedeu-se à revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 2, tendo sido 

pesquisados livros, teses ou dissertações, revistas, jornais de renome e sites. 

 

3.5.1. Objetivo da Entrevista 

 O guião da entrevista (anexo 1) é composto por dez questões divididas em duas 

secções principais, focalizadas: a primeira na informação geral sobre a CCILM (história 

e descrição da associação) (2 questões) e a segunda visa explorar as questões de forma a 

alcançar os objetivos delineados para a elaboração deste projeto aplicado (8 questões). 

De forma a atingir cada um dos objetivos propostos através da entrevista, 

elaboraram-se as seguintes questões para cada um dos objetivos (tabela 8): 
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Tabela 8 – Relação dos objetivos propostos e questões da entrevista 

Objetivos Propostos Questões da Entrevista 

Objetivo 1 – Saber quais as principais 

oportunidades de negócio existentes no 

México. 

Questão 6 - Quais são as principais 

oportunidades de negócio no mercado 

mexicano? 

Questão 8 - Quais são os principais 

setores de exportação para o mercado 

mexicano? 

Objetivo 2 – Saber se existem vantagens 

do ponto de vista jurídico-legal em lançar 

uma empresa portuguesa no mercado 

Mexicano. 

 

Questão 3 - Qual a estratégia e abordagem 

utilizada na realização de 

parcerias/protocolos com a CCILM? 

Questão 4 - Quais são os objetivos futuros 

da CCILM? 

Questão 9 - Quais os principais 

constrangimentos e desafios na 

internacionalização para o mercado 

Mexicano? 

Questão 10 - Quais os obstáculos e 

desafios a superar, no presente, no 

México? 

Objetivo 3 – Saber qual a melhor 

estratégia a adotar por uma empresa 

portuguesa para entrar no mercado 

empresarial mexicano. 

 

Questão 5 - O que leva uma empresa 

portuguesa a escolher o México para se 

internacionalizar?   

Questão 7 - Quais são as principais 

formas de entrada em mercado mexicano? 

(exportação, contratual ou investimento 

direto) 

Fonte: Elaboração própria 
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3.5.2. Seleção dos Entrevistados 

 A escolha do entrevistado 1 incindiu sobre a CCILM (através do seu representante 

do departamento internacional) uma vez que esta é a associação existente em Portugal 

que mais proximidade apresenta entre Portugal e o México. 

 O contributo do entrevistado 2 centrou-se nos conhecimentos científicos e 

solidificados do mesmo, na qualidade de investigador na área de análise e no facto de ter 

residência e naturalidade no México. 

 

3.5.3. Recolha de Informação 

 Os dados empíricos foram obtidos, através de entrevista e com apoio de um guião 

de questões (ver anexo 1) e como foi referido. 

 A entrevista ocorreu via e-mail (anexo 2) pela impossibilidade logística de se 

realizar pessoalmente. O entrevistado 1 ocupa na CCILM o cargo de responsável pelo 

departamento de relações internacionais e o entrevistado 2 é uma conceituada 

investigadora mexicana. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Análise das Entrevistas  

Para apoiar o processo de investigação, em concreto as respostas às três questões de 

partida, foi efetuada uma entrevista com dez questões de pesquisa.  

Os resultados obtidos com a realização das entrevistas serão apresentados de seguida. 

Podem ser distinguidos dois grupos de questões. Das dez questões colocadas aos 

entrevistados as primeiras quatro referiam-se a questões diretas e orientadas ao melhor 

conhecimento da missão e objetivos inerentes à Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Mexicana. As restantes perguntas, seis, focaram-se na obtenção de informação relativa à 

internacionalização de empresas, em concreto, para o México, tendo sido abordados 

temas como as oportunidades existentes no México, os motivos que levariam uma 

empresa a escolher o México como país destino da sua internacionalização e ainda os 

aspetos menos positivos desse processo, tais como os obstáculos, constrangimentos e 

desafios que poderiam prejudicar o processo de internacionalização de uma empresa 

portuguesa para o mercado mexicano (conforme matriz de respostas das entrevistas, 

Anexo 3). 

Quanto aos principais objetivos da CCILM (questão 1) o entrevistado 1 considera que 

“a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana tem como missão prioritária o 

desenvolvimento das relações socioeconómicas, comerciais e culturais entre os agentes 

empresariais de Portugal no México”. O entrevistado 2 acrescenta que além disso “o 

objetivo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana é que as empresas 

portuguesas interajam e tenham presença nas relações comerciais com o México”. 

Na revisão bibliográfica realizada encontra-se essa mesma informação com base  nos 

dados recolhidos junto do website oficial da Câmara de Comércio e Indústria Luso – 

Mexicana onde se refere que a mesma foi criada em 2004, tem como missão desenvolver 

as relações socioeconómicas, comerciais e culturais entre os agentes empresariais de 

Portugal no México através de iniciativas de promoção das empresas portuguesas que 

pretendam investir ou exportar para o México e das empresas mexicanas que pretendam 

investir ou exportar para Portugal. 



Internacionalização de Empresas: Oportunidades de Negócio no México 
      

 

 47 

Quanto às vantagens de ser membro da CCILM (questão 2) estas são notórias: 

“aumento das exportações de produtos portugueses para o México e da projeção 

favorável da balança comercial para Portugal devido à caracterização dos processos e 

alianças comerciais, dentro das diretrizes da Câmara de Comércio e Indústria Luso 

Mexicana” (entrevistado 2). Pelo entrevistado 1 foram apontados um conjunto de 

serviços que visam apoiar as empresas na sua internacionalização: “ser membro da 

CCILM, significa ter acesso a um conjunto de serviços que visam apoiar as empresas na 

sua internacionalização” tendo o entrevistado 1 elencado os mesmos em três grupos 

distintos: “1) a abordagem ao mercado; 2) a presença em feiras e encontros 

empresariais; e, por fim, 3) a disponibilização de informação económica financeira e 

legal”.  

 Percebe-se pelas respostas dos entrevistados que o objetivo e missão primordial 

da CCILM assenta no estreitamento das relações entre os dois países em questão, Portugal 

e México. A celebração de protocolos com entidades e instituições portuguesas e 

mexicanas, a par das alianças estratégicas são as abordagens principais provenientes da 

existência da CCILM. 

 
Relativamente à estratégia e abordagem utilizada na realização de 

parcerias/protocolos com a CCILM (questão 3) esta  “tem por compromisso a assinatura 

de Protocolos com entidades e instituições portuguesas e mexicanas. 

A celebração destes acordos permite a diversificação das suas áreas de intervenção, 

empenhando-se no envolvimento positivo com o país onde se insere. 

Estabelecendo este tipo de iniciativas, criam-se condições para a preservação das 

relações económicas e empresariais entre Portugal e México” (entrevistado 1), 

concretizando-se essas parcerias/protocolos em “a) licitações comerciais, b) alianças 

estratégicas para o comércio exterior, c) missão comercial, d) acordos comerciais, e) 

tratados e / ou acordos de ordem comercial, f) promoção comercial internacional”, como 

pormenoriza o entrevistado 2. 

 

Quanto aos objetivos futuros da CCILM (questão 4) é referido pelo entrevistado 1 que 

é objetivo e ambição da CCILM “estar ainda mais presente junto dos empresários 

Portugueses que pretendam avançar com projetos de Internacionalização no México, 
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assim como os empresários Mexicanos que pretendam investir/exportar para Portugal”, 

sugerindo o entrevistado 2 como exemplo dessa ambição a criação de “um Programa 

Comercial Estratégico que integra diretrizes e políticas que promovem as empresas 

mexicanas em direção à presença internacional e em um cenário de negociação 

comercial com Portugal”. 

 
Em relação aos motivos que levam uma empresa portuguesa a escolher o México 

(questão 5) para se internacionalizar o entrevistado 1 optou por realçar os aspetos 

económicos que fazem com que o México se realce face a outros países economicamente 

atraentes considerando que “o México é a quinta maior economia emergente, depois dos 

BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), e o 11º país mais populoso do mundo (…) O México 

ocupa a 25º posição no ranking de clientes de Portugal. As relações entre os dois países 

conhecem uma fase importante de desenvolvimento”. As vantagens que dessa 

internacionalização podem advir foram os principais motivos apontados pelo entrevistado 

2 que em concreto considera que “a aliança como um processo bilateral representa mais 

acordos de integração colaborativa, considerando que pode ser uma maneira que 

permita o desenvolvimento de oportunidades para a internacionalização de empresas 

portuguesas no México”. 

 
No tocante aos setores que maiores oportunidades podem apresentar para as empresas 

portuguesas (questão 6) “os materiais de construção e hardware, alimentos e serviços, 

logística e infraestruturas, tecnologias da informação e comunicação, peças automotivas 

e automotivas, calçados, tecidos e roupas” foram os referidos pelo entrevistado 2. 

 Relativamente aos modos de entrada das empresas portuguesas no mercado 

mexicano (questão 7) “os mesmos assentam substancialmente no investimento direto e 

nas exportações” (entrevistado 1) tendo o entrevistado 2 apontado como modo principal 

de entrada no mercado mexicano a “exportação direta, através dos seguintes canais: 

vendas diretas, através de agentes, distribuidores e uma subsidiária comercial”. 

 

Quanto aos principais setores de exportação para o mercado mexicano (questão 8) são 

apontadas as “máquinas elétricas, os computadores, os veículos, os combustíveis 
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minerais, o petróleo, os plásticos, os dispositivos óticos, os técnicos e médicos, os artigos 

de ferro ou aço, os produtos químicos orgânicos e artigos de borracha”. 

 
No tocante aos constrangimentos e dificuldades que podem ocorrer no processo de 

internacionalização de uma empresa portuguesa para o México (questão 9) estes “são na 

realidade os mesmo que poderão ocorrer noutras geografias, tais como questões 

alfandegárias, (que devem ser acauteladas antes de qualquer exportação) e legais” 

(entrevistado 1). As “limitações de recursos financeiros, a dificuldade em identificar 

clientes ou parceiros em potencial e as oportunidades de negócios em outros países, a 

dificuldade em obter informações em mercados estrangeiros, a profissionalização do 

fator humano e a atualização de tratados, acordos, convenções, regulamentos, 

regulamentos dos países clientes” são talvez os maiores entraves com que as empresas 

portuguesas se deparam quando tencionam ingressar a sua empresa no mercado 

mexicano, segundo o entrevistado 2. 

Relativamente aos obstáculos e desafios a superar, no presente, no México (questão 

10) os mesmos concentram-se em “a) analisar os pontos fortes e fracos para realizar um 

exercício prospetivo e consolidar o projeto nacional de longo prazo, b) na incerteza da 

globalização, c) na turbulência económica que se manifesta em diferentes aspetos: 

comercial, económico, financeiro ou fiscal, d) na falta de aprofundamento e mudança de 

estruturas nas relações comerciais com os países parceiros e f) no cumprimento dos 

objetivos macroeconómicos, nas finanças públicas e nas políticas públicas de 

desenvolvimento” do México (entrevistado 2).  

 

 As três questões que desencadearam o desenvolvimento do projeto aplicado 

podem assim ser analisadas e respondidas com recurso às respostas dadas pelos 

entrevistados como se pode verificar na figura 10) 

 

 

 

 

 

 



Internacionalização de Empresas: Oportunidades de Negócio no México 
      

 

 50 

Figura 10 – Análise de Resultados – Entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2. Discussão de Resultados 

 Para apoiar o processo de investigação, em concreto as respostas às três questões 

de partida, foi efetuada uma entrevista com dez questões de pesquisa à CCILM e a uma 

investigadora mexicana.  

 Após a análise das entrevistas o objetivo é fazer o cruzamento dos dados do 

enquadramento teórico da temática com as informações obtidas das entrevistas e, dessa 

forma, responder, de forma sucinta e objetiva, às questões de investigação propostas: 

 (i) Quais as principais oportunidades de negócio existentes no México?  

(ii) Existem vantagens do ponto de vista jurídico-legal em lançar uma empresa 

portuguesa no mercado Mexicano?  

Questões de 
partida do 
projeto:

Quais  as principais 
oportunidades de negócios 

existentes no México?
(Questão 6)

- Materiais de construção;

- Alimentos e serviços;

- Logistica e infraestruturas;

--Tecnologias da informação e
comunicação;

- Calçado, tecidos e roupas;

(Entrevistado 2) 

Existem vantagens do ponto 
de vista juridico-legal em 

lançar uma empresa 
portuguesa no mercado 

mexicano?
(Questão 9)

Quais os obstáculos e 
constragimentos à 

internacionalização de 
empresas portuguesas no 

mexico? 

Questões alfandegarias;

(Entrevistado 1)

Limitações de recursos
finaceiros;

(Entrevistado 2)

Dificuldades a identificar clientes
ou parceiros;

(Entrevistado 2) 

Imposições legais;

(Entrevistado 1)

Qual a melhor estratégia a 
adotar por uma empresa 

portuguesa para entrar no 
mercado mexicano?

(Questão 7)

- Investimento direto;

- Exportação:

- Direta regular;

- Direta pontual;

(Entrevistado 1)

- Exportação direta:

- Venda direta;

- Através de agentes;

- Concessionárias;

- Filial comercial;

(Entrevistado 2)
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(iii) Qual a melhor estratégia a adotar por uma empresa portuguesa para entrar no 

mercado empresarial mexicano?  

 Em termos de principais oportunidades de negócio no México observa-se que as 

relações entre o México e Portugal se encontram numa fase importante de 

desenvolvimento. 

 Do ponto de vista económico e financeiro o México apresenta-se como um 

mercado atrativo, ocupando a vigésima quinta posição no ranking de clientes em 

Portugal. 

 O México é o décimo primeiro país mais populoso do mundo e a quinta maior 

economia emergente. 

 Conclui-se das entrevistas que os setores que atualmente se encontram em maior 

expansão e por isso se mostram como oportunidades de negócio no México são os 

relacionados com as seguintes áreas de mercado: a) os materiais de construção e 

hardware; b) alimentos e serviços; c) logística e infraestruturas; d) tecnologias da 

informação e comunicação; e) peças automotivas e f) calçados, tecidos e roupas. 

 Do ponto de vista das vantagens jurídico-legais de entrada no mercado mexicano 

conclui-se que os diversos acordos comercias realizado pelo México permitem que os 

seus fabricantes tenham isenção de impostos de tarifas aduaneiras em cerca de 60% do 

mundo. Em 2018 as exportações e importações comerciais representam 77% do produto 

interno bruto (PIB), do país. Valores mais elevados do que os 23% do Brasil ou os 45% 

da China. Esse destaque no comércio internacional torna as empresas mexicanas 

universalmente competitivas (The Balance, 2019). 

 Quanto aos constrangimentos e dificuldades que podem ocorrer no processo de 

internacionalização de uma empresa portuguesa para o México conclui-se que são os 

mesmos que podem ocorrer noutras regiões geográficas, nomeadamente as questões 

relacionadas com a burocracia alfandegária e questões legais e fiscais mas também as 

limitações financeiras das próprias empresas, as dificuldades em obter informações sobre 

os mercados, a profissionalização dos recursos humanos e legislação de cada país. 
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Estes constrangimentos são os referidos no estudo da AICEP (2018) na parte em 

que refere que as maiores dificuldades que se podem apresentar às empresas portuguesas 

que pretendem levar o seu negócio para o México afiguram-se primeiramente na 

alfândega, na exigente burocracia e na cultura de negócios. 

A alfândega do México é particularmente rigorosa na sua atuação, nomeadamente 

no que respeita à supervisão das entradas de mercadorias no país, pelo que todos os 

requisitos relativos à documentação comercial devem ser cuidadosamente observados, 

sob pena das mesmas poderem ficar retidas por tempo indeterminado. 

O ambiente de negócios no México ainda apresenta um nível considerável de 

burocracia, com várias disposições legais e normativas de interpretação ambíguas ou 

pouco claras, e de difícil aplicação, a contratação de apoio jurídico especializado é 

indispensável (AICEP, 2018). 

Pode concluir-se pelas entrevistas realizadas e pela revisão bibliográfica que pese 

embora o mercado mexicano apresente caraterísticas que o diferenciam e beneficiam face 

a outros mercados, nomeadamente de cariz económico, financeiro, populacional e 

geográfico também apresenta alguns constrangimentos a nível alfandegário, jurídico-

legal e fiscal que podem dificultar a entrada de uma empresa portuguesa no mercado 

mexicano. 

Quanto à melhor estratégia a adotar por uma empresa portuguesa para entrar no 

mercado empresarial mexicano não se conclui por uma solução única 

As empresas portuguesas entram no mercado mexicano através do investimento 

direto e das exportações, por um lado, e, por outro lado, por meio da exportação direta, 

através dos seguintes canais: vendas diretas, por intermédio de agentes ou distribuidores. 

A existência de uma CCILM pode ser benéfica para uma empresa que se pretenda 

internacionalizar para o México podendo esta recorrer à mesma e socorrer-se dos 

conhecimentos e informações privilegiadas da CCILM antes de se lançar num mercado 

desconhecido. 
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Os fatores que podem facilitar o sucesso de uma empresa portuguesa aquando da sua 

internacionalização para o México são comuns a qualquer processo de 

internacionalização e são: a) a empresa fazer a análise do mercado potencial; b) a empresa 

apresentar-se com uma vantagem competitiva; c) a empresa ter uma boa rede de 

contactos; d) a empresa deve destacar os elementos universais que a identificam e 

misturá-los com conceitos locais; e) a empresa deve procurar quem lhes possa fazer uma 

boa acessoria em termos legais e fiscais. 

Nas palavras de Vieira as empresas quando tencionam internacionalizar-se olham em 

primeiro lugar para as questões alfandegárias, tarifárias, de taxas de câmbio e logísticas, 

e perguntam-se como é que os canais de distribuição estão organizados e como é que vão 

adaptar o produto ou modelo de negócio para ir ao encontro dos diferentes canais de 

distribuição. Estas são as questões mais óbvias a curto prazo. As empresas podem falhar 

porque não adaptaram o produto, porque não foram capazes de gerir questões legais, 

porque não conseguiriam gerir a diferença cultural de país para país. 

Conclui-se com base no referido e nas informações recolhidas através das entrevistas 

que a melhor estratégia que uma empresa portuguesa pode adotar para se internacionalizar 

para o México é através do modo de entrada do investimento direto e das exportações.  

A empresa terá que analisar, em concreto, o seu objetivo, os seus recursos e procurar 

conhecer o mercado para o qual pretende levar o seu negócio e a melhor forma de o fazer 

é através de bom aconselhamento nas áreas que mais problemas podem apresentar, as 

questões burocráticas, legais e fiscais. 
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CONCLUSÃO 
 

A dissertação apresentada destinou-se a aprofundar o tema da “Internacionalização 

de Empresas: Oportunidades de negócio no México” e as problemáticas que dele advém. 

O objetivo central da investigação deste trabalho final de mestrado foi o estudo e o 

processo de internacionalização de empresas, nomeadamente, no mercado mexicano. 

Neste sentido, surgiram três questões que permitiram guiar o presente projeto 

aplicado: (i) Quais as principais oportunidades de negócio existentes no México?  (ii) 

Existem vantagens do ponto de vista jurídico-legal em lançar uma empresa portuguesa 

no mercado Mexicano? (iii) Qual a melhor estratégia a adotar por uma empresa 

portuguesa para entrar no mercado empresarial mexicano? 

A investigação permitiu-nos avaliar de que modo os fatores anteriormente analisados 

influenciam o processo de internacionalização e quais são os fatores necessários para ter 

sucesso na internacionalização de uma empresa. 

Os principais fatores que podem influenciar o sucesso de uma empresa quando esta 

decide internacionalizar-se são: a) a empresa fazer a análise do mercado potencial; b) a 

empresa apresentar-se com uma vantagem competitiva; c) a empresa ter uma boa rede de 

contactos; d) a empresa deve destacar os elementos universais que a identificam e 

misturá-los com conceitos locais; e) a empresa deve procurar quem lhes possa fazer uma 

boa acessoria em termos legais e fiscais. 

Da revisão bibliográfica realizada pode constatar-se que, em traços gerais, o processo 

de internacionalização é condicionado por vetores como as motivações e competências 

dos empresários no que reporta à internacionalização, pelas caraterísticas apresentadas, à 

partida, pelas empresas e, adicionalmente, pelas redas de contactos internacionais e 

institucionais das empresas. 

Em específico debruçamo-nos sobre a entrada das empresas portuguesas no mercado 

Mexicano. 
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Após uma análise geral das caraterísticas do mercado referido pode-se concluir que 

este mercado tem como principais fatores de atração a imensa população do país e a sua 

proximidade com o Estados Unidos da América e o Canadá, países de grande interesse 

económico para os investidores. 

Como resistências à entrada no mercado mexicano pode-se referenciar a falta de 

tradição nos produtos de origem portuguesa muito também pelo desconhecimento que os 

mesmos apresentam à população mexicana.  

A burocracia inerente ao processo alfandegário México apresenta-se como sendo o 

maior entrave à inserção de investimentos estrangeiros no país. 

Através do estudo efetuado foi possível apurar que as empresas portuguesas Mota-

Engil, Vista Alegre e Riberalves se encontram bem demarcadas no mercado mexicano, 

sendo casos de sucesso nos seus processos de internacionalização. 

Relativamente às oportunidades de negócio no mercado mexicano pode-se concluir 

que as áreas de atuação com maior propensão à entrada de investidores estrangeiros são 

o setor da energia, infraestruturas, o setor automóvel e o setor da indústria de 

transformação. 

A recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista realizada a um representante 

do departamento de comércio internacional da Câmara de Comércio e Indústria Luso 

Mexicana colocadas e a uma investigadora mexicana, sendo que ambos que se 

prontificaram a responder às questões. 

Para arrematar pode-se afirmar que as empresas portuguesas que pretendam 

internacionalizar o seu negócio para um país como o México devem recorrer a um 

especialista que junto com os dirigentes da mesma possam analisar todos os prós e contras 

dessa expansão. 

Transpor um modelo de negócio para outro país deve ser sempre encarado como uma 

questão suscetível de enfrentar complicações. 
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O país onde a empresa se encontra a funcionar nem sempre tem a mesma cultura a 

mesma dinâmica financeira que o país que receberá a empresa e por isso é sempre de 

valor avaliar os riscos que se corre. 

Os recursos da empresa também devem ser analisados porque o produto que se 

pretende levar para outro país deve apresentar as mesmas caraterísticas do original. 

A empresa que pretenda internacionalizar-se deve analisar todos os fatores em 

questão, nomeadamente escolher qual a forma de entrada no mercado internacional, o 

investimento que pretende atingir e os riscos que daí podem advir. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. A primeira limitação provém da 

metodologia utilizada. As questões propostas na entrevista prenderam-se com situações 

concretas e não poderiam advir das mesmas respostas muito distintas uma vez que tinham 

traços teóricos. Daí tornou-se difícil debater resultados passíveis de ser questionados ou 

comparados. 

A segunda limitação centrou-se no facto do trabalho ter sido elaborado a partir de 

Portugal sem que houvessem pontes diretas com o país em estudo, o México. A entrevista 

feita ao responsável do departamento internacional da CCIM e a uma investigadora 

mexicana revelou-se importante por ter sido o que mais aproximou o estudo à realidade 

do mercado mexicano.  

Em próximos estudos seria relevante fazer uma abordagem mais complexa e 

aprofundada de empresas portuguesas que se tenham internacionalizado para o México. 

Considera-se que seria interessante o contacto direto com as empresas referidas no 

presente estudo que se internacionalizaram para o México e que se conseguisse fazer uma 

abordagem quantitativa, incluindo várias empresas, assim poderia ser verificada a 

existência de pontos comuns no processo de internacionalização das mesmas. 
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ANEXO 1 – GUIÃO DE ENTREVISTA  

Esta entrevista é dirigida à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana 

(CCILM), nomeadamente ao Departamento de Comércio Internacional e a uma 

investigadora mexicana. 

Os dados recolhidos são para efeitos de investigação de dissertação do Mestrado em 

Gestão com especialização em Empreendedorismo e Inovação, que me encontro a realizar 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG-

IPG). 

1. Quais são os principais objetivos da CCILM? 

2. Quais são as vantagens de ser membro da CCILM? 

3. Qual a estratégia e abordagem utilizada na realização de parcerias/protocolos com 

a CCILM? 

4. Quais são os objetivos futuros da CCILM? 

5. O que leva uma empresa portuguesa a escolher o México para se 

internacionalizar?   

6. Quais são as principais oportunidades de negócio no mercado mexicano? 

7. Quais são as principais formas de entrada em mercado mexicano? (exportação, 

contratual ou investimento direto)  

8. Quais são os principais setores de exportação para o mercado mexicano? 

9. Quais os principais constrangimentos e desafios na internacionalização para o 

mercado Mexicano? 

10. Quais os obstáculos e desafios a superar, no presente, no México? 
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ANEXO 2 – E-MAILS A SOLICITAR A ENTREVISTA  

 

Exmo. Sr. Dr. 

Assunto: Internacionalização das empresas: Oportunidades de negócios no México 

(Entrevista) 

 

Esta entrevista é dirigida à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana 

(CCILM), nomeadamente ao Departamento de Comércio Internacional. 

Os dados recolhidos são para efeitos de investigação de dissertação do Mestrado em 

Gestão com especialização em Empreendedorismo e Inovação, que me encontro a realizar 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG-

IPG). 

1. Quais são os principais objetivos da CCILM? 

2. Quais são as vantagens de ser membro da CCILM? 

3. Qual a estratégia e abordagem utilizada na realização de parcerias/protocolos com 

a CCILM? 

4. Quais são os objetivos futuros da CCILM? 

5. O que leva uma empresa portuguesa a escolher o México para se 

internacionalizar?   

6. Quais são as principais oportunidades de negócio no mercado mexicano? 

7. Quais são as principais formas de entrada em mercado mexicano? (exportação, 

contratual ou investimento direto)  

8. Quais são os principais setores de exportação para o mercado mexicano? 

9. Quais os principais constrangimentos e desafios na internacionalização para o 

mercado Mexicano? 

10. Quais os obstáculos e desafios a superar, no presente, no México? 

Agradeço desde já a disponibilidade demonstrada. 
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ANEXO 3 – MATRIZ DAS ENTREVISTAS 

  RESPOSTAS DO 
ENTREVISTADO 1 

RESPOTAS DO 
ENTREVISTADO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

A Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Mexicana tem como missão 
prioritária o desenvolvimento das 
relações socioeconómicas, comerciais 
e culturais entre os agentes 
empresariais de Portugal no México. 
No âmbito do desenvolvimento de um 
conjunto de iniciativas que enquadram 
a sua missão, a Câmara promove as 
empresas portuguesas que pretendam 
investir ou exportar para o México e as 
empresas mexicanas que pretendam 
investir ou exportar para Portugal. 
A Câmara procura promover o 
investimento em ambas as geografias. 
Por um lado, no México, enquanto 
plataforma giratória para outros países 
do continente americano e, por outro, 
em Portugal como porta de entrada 
para outros países europeus e 
africanos. 

Ao realizar uma análise focada nos 
poderes, funções e regulamentos 
estabelecidos pela Câmara de 
Comércio e Indústria Luso México, 
vale ressaltar que os seguintes 
objetivos foram estabelecidos neste 
processo: 
• O objetivo da Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) 
é que as empresas portuguesas 
interajam e tenham presença nas 
relações comerciais com o México. 
• O CCILM está interessado em 
concluir os projetos de 
internacionalização apoiados pelo 
Compete e Portugal 2020, com o 
objetivo de aproximar as pequenas e 
médias empresas (PMEs) da 
promoção de seus produtos e da 
criação de alianças. 
• Vale ressaltar que o compromisso 
com as tecnologias industriais e 
agroalimentares representa áreas com 
grande potencial. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ser Membro da CCILM, significa ter 
acesso a um conjunto de serviços que 
visam apoiar as empresas na sua 
internacionalização que passamos a 
elencar: 
Abordagem ao Mercado 

• Procura e seleção de 
parceiros locais. 

• Divulgação de 
oportunidades de 
negócio. 

• Mediação de contactos 
comerciais entre os 
parceiros portugueses e 
mexicanos. 

• Contactos de empresas, 
associações setoriais, 
organismos públicos e 
privados. 

Aumento das exportações de 
produtos portugueses para o México 
Projeção favorável da balança 
comercial para Portugal devido à 
caracterização dos processos e 
alianças comerciais, dentro das 
diretrizes da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso México. 
No âmbito comercial, o México 
legitima uma presença comercial 
internacional com Portugal, 
tornando-se o 25º cliente de Portugal 
e também o 36º fornecedor. 
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• Representatividade 
perante organismos 
vocacionados para o 
comércio e 
investimento externo. 

• Organização de 
agendas e encontros de 
negócios. 

• Apoio a processos 
aduaneiros, regimes de 
importação e 
exportação, transportes 
e logística. 

• Organização de 
campanhas de 
promoção dos produtos 
portugueses e 
mexicanos. 

• Apoio na obtenção de 
consultoria na área 
jurídica e fiscal. 

Presença em Feiras e Encontros 
Empresariais 

• Organização de Missões 
Comerciais. 

• Participação em Feiras. 
• Organização e promoção 

de Seminários relativos 
aos mercados mexicano e 
português, tendo como 
objetivo a identificação e 
aproveitamento das 
oportunidades de negócios 
recíprocas. 

Disponibilização de Informação 
Económica Financeira e Legal 

• Estudos Sectoriais. 
• Dados relativos à 

exportação de bens e 
serviços. 

• Relatórios 
Macroeconómicos. 

• Divulgação de quadros 
legais, institucionais e de 
ambiente de negócios que 
condicionam e apoiam a 
atividade empresarial. 
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3 

A CCILM  tem por compromisso a 
assinatura de Protocolos com 
entidades e instituições portuguesas e 
mexicanas. 
A celebração destes acordos permite a 
diversificação das suas áreas de 
intervenção, empenhando-se no 
envolvimento positivo com o país 
onde se insere. 
Estabelecendo este tipo de iniciativas, 
criam-se condições para a preservação 
das relações económicas e 
empresariais entre Portugal e México. 

• Licitações comerciais 
• Alianças estratégicas para o 

comércio exterior 
• Missão comercial 
• Acordos comerciais 
• Tratados e / ou acordos de ordem 

comercial 
• Promoção Comercial 

Internacional 

 
 
 
 
4 

Comemorando a Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Mexicana o seu 15º 
aniversario no corrente ano, é nosso 
objetivo e ambição, estar ainda mais 
presente junto dos empresários 
Portugueses que pretendam avançar 
com projetos de Internacionalização 
no México, assim como empresários 
Mexicanos que pretendam 
investir/exportar para Portugal. 

Localize a participação de empresas 
mexicanas entre os principais países 
que convergem no domínio comercial 
global. 
Presença em empresas, produtos em 
mercados internacionais. 
Legitimar um Programa Comercial 
Estratégico que integra diretrizes e 
políticas que promovem as empresas 
mexicanas em direção à presença 
internacional e em um cenário de 
negociação comercial com Portugal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
5 

O México é a quinta maior economia 
emergente, depois dos BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China), e o 11º país 
mais populoso do mundo. 
Integra um grupo de países que em 
2020, terá um PIB à volta de 1 200 mil 
milhões de USD. Com uma população 
de estimada de 128,6 milhões de 
habitantes, o México é o segundo país 
mais populoso da América Latina 
depois do Brasil. 
Em termos de evolução do Comércio 
Internacional entre Portugal e o 
México podemos retirar algumas 
conclusões: 
O México ocupa a 25º posição no 
ranking de clientes de Portugal. 
As relações entre os dois países 
conhecem uma fase importante de 
desenvolvimento. 
No período 2012-2016, tanto as 
exportações como as importações 
cresceram, registando, 

A internacionalização de uma 
empresa torna os produtos e serviços 
que oferece mais lucrativos, além de 
fortalecer sua competitividade, o que 
promove o crescimento de sua 
carteira de clientes. 
A Aliança como um processo 
bilateral que representa mais acordos 
de integração colaborativa, 
considerando que pode ser uma 
maneira que permita o 
desenvolvimento de oportunidades 
para a internacionalização de 
empresas portuguesas no México. 
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respetivamente, a taxa média anual de 
6.6% e de 26%. 
Em valor absoluto, as exportações, 
neste período, aumentaram sempre, 
passando de 212,3 milhões de € para 
272, 4 mio€ em 2016. 
No ano de 2017, 84, 1% das 
exportações portuguesas para o 
México e 75,3% das importações 
corresponderam a bens, enquanto os 
serviços representam 15,9% das 
exportações e 24,7% das importações. 
(Dados Ficha País AICEP). 
 

6  Favorecendo em seu cenário de 
negociação e acordos, as áreas de: 
Materiais de construção e hardware, 
Alimentos e serviços, Logística e 
infraestrutura, Tecnologias da 
informação e comunicação, Peças 
automotivas e automotivas, Calçados, 
tecidos e roupas. 

 
7 

As Empresas portuguesas estão 
presentes no mercado mexicano de 
duas formas: 
• Investimento direto 
• Exportações (direta regular ou 

direta pontual) 

Exportação direta; esta forma na 
ordem nacional e de acordo com a 
diversidade de produtos mexicanos é 
a que apresenta maior frequência de 
uso, porque é claramente percebida, o 
que significa a venda do mercado de 
origem ao importador ou distribuidor 
no mercado externo, já que o 
exportador gerência todo o processo. 
É desenvolvido através dos seguintes 
canais: 
• Venda direta 
• Através de agentes 
• Concessionárias 
• Filial comercial 
 

 
 
8 

 Máquinas elétricas; Computadores; 
Veículos; Combustíveis minerais, 
petróleo; Plásticos; Dispositivos 
óticos, técnicos e médicos; Artigos de 
ferro ou aço; Ferro; aço; Produtos 
químicos orgânicos; Artigos de 
borracha. 

 
 

Relativamente a eventuais 
constrangimentos ou obstáculos à 
internacionalização de empresas 

• Limitações de recursos 
financeiros. 
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9 

portuguesas no México, são na 
realidade os mesmo que poderão 
ocorrer noutras geografias, tais como 
questões alfandegárias, (que devem 
ser acauteladas antes de qualquer 
exportação), veterinárias, e legais. 

• Dificuldade em identificar 
clientes ou parceiros em potencial 
e oportunidades de negócios em 
outros países. 

• Dificuldade em obter 
informações no mercado externo. 

• Profissionalização do fator 
humano. 

• Atualização de tratados, acordos, 
convenções, regulamentos, 
regulamentos dos países clientes. 

 
 
 
 
 
 

10 

 • Os desafios recentes no México 
enfrentaram questões 
macroeconômicas e alguns 
obstáculos foram superados. 

• Analisar os pontos fortes e fracos 
para realizar um exercício 
prospectivo e consolidar o projeto 
nacional de longo prazo. 

• A incerteza da globalização, 
neoprotecionismo, a crise 
econômica mundial e mudanças 
na estrutura do Estado-Nação. 

• A turbulência econômica que 
manifesta diferentes aspectos: 
comercial, económico, financeiro 
ou fiscal. 

• A falta de aprofundamento e 
mudança de estruturas nas 
relações comerciais com os países 
parceiros. 

• Cumprimento dos objetivos 
macroeconómicos, nas finanças 
públicas e nas políticas públicas 
de desenvolvimento. 
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