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• O Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas (RIEP) é uma iniciativa 
do INDEG-ISCTE Executive Education em colaboração com o Núcleo de Estratégia e 
Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral (Brasil, 16º lugar no Ranking do FT) 
e com o apoio institucional da aicep Portugal Global.  
 

• O RIEP tem como objetivos gerais: i) monitorar o processo de internacionalização das 
empresas portuguesas e ordená-las de acordo com o seu grau de internacionalização; 
ii) divulgar e dar visibilidade a um conjunto de indicadores que reflitam o grau e a 
evolução da atividade internacional das empresas portuguesas; iii) caracterizar as 
estratégias de internacionalização das empresas portuguesas e as principais práticas 
de gestão que as suportam; e iv) promover a criação de conhecimento relevante para o 
desenvolvimento da dimensão internacional das empresas portuguesas. 

 
• A edição deste ano, a quarta, à semelhança do que sucedeu com a edição congénere 

para as empresas brasileiras, tem como subtema e objetivo específico procurar 
compreender os processos de geração, transferência e absorção do conhecimento na 
internacionalização das empresas portuguesas. 

 
• Participaram desta edição x empresas, sendo que apenas 54 satisfizeram os critérios 

de elegibilidade para o ano de 2016. 
 

• O cálculo do grau de internacionalização das empresas portuguesas é efetuado através 
do Índice de Transnacionalidade, desenvolvido pela United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD). O Índice de Transnacionalidade varia entre zero 
(mínimo) e um (máximo), sendo obtido através da seguinte fórmula:  

 
• O ranking geral de 2017 (Anexo 1) é liderado pela Inapa, a exemplo das três edições 

anteriores, e secundado pela Ascendum. Segue-se, no terceiro lugar, a Casais. De 
entre as dez primeiras classificadas, e a exemplo das edições anteriores, confirma-se a 
predominância das empresas dos setores da construção e da distribuição. Sobressaem 
também empresas dos setores da indústria, das tecnologias de informação e 
comunicação e dos serviços profissionais.  

 
• O ranking das empresas com faturação até 300 milhões de euros (Anexo 2) é liderado 

pela Casais, seguindo-se o Grupo Ramos Ferreira e o Grupo PCG.  
 

• O ranking das empresas em número de países (Anexo 3) é liderado pela TAP, 
seguindo-se a Mota-Engil e o Grupo Nors.  

Índice de Transnacionalidade 

Ativos no estrangeiro    + Receitas no estrangeiro   +  Colaboradores no estrangeiro 

Ativos totais                    Receitas totais                  Colaboradores totais 
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• Decorridas quatro edições do RIEP, começa a emergir alguma estabilidade e 

convergência nos resultados, que parece confluir para um valor próximo do apurado 
nesta edição (31,8%). 

 
• No seu conjunto, as empresas participantes encontram-se presentes em 84 países, 

espalhados pelos cinco continentes. Evidencia-se uma concentração no continente 
europeu (72%), sendo a mesma expectável se se considerar a proximidade geográfica 
e o facto de Portugal integrar a UE. O continente africano é o segundo mais 
representativo (65%), explicável pelas relações entre Portugal e os PALOP. Para cerca 
de 50% das empresas o destino é a América do Sul, essencialmente devido à presença 
no Brasil, pela dimensão económica e pelos laços históricos, culturais e linguísticos 
entre os dois países.  

 
• Os resultados sugerem que as empresas ainda estão longe de utilizar a gestão do 

conhecimento como ferramenta de criação de valor internacional e que as empresas 
mais internacionalizadas absorvem melhor as inovações geradas no exterior. Dado que 
a gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional potenciam o fluxo de 
inovação e a exploração das fontes de vantagem competitiva na empresa-mãe e nas 
subsidiárias, sugere-se que as empresas reforcem os seus mecanismos, políticas e 
incentivos de transferência de conhecimento, particularmente as que se encontram em 
estágios menos avançados de internacionalização. 

 
• O último ano foi marcado por instabilidades no contexto político-económico global que, 

no seu conjunto, não tiveram precedente nas últimas décadas. Para 44% das 
empresas, tais mudanças no contexto tiveram impactos, moderados ou elevados, nas 
suas estratégias internacionais. Os impactos positivos mais significativos foram 
associados aos EUA e Espanha. Por outro lado, as empresas reportaram impacto 
negativo ou planos de redução de atividades em Angola, Brasil e Moçambique, 
sinónimos de pessimismo e expectativa em relação a estes países lusófonos. 

 
• Globalmente, as empresas demonstraram estar satisfeitas com o seu desempenho, em 

especial com as atividades domésticas, evidenciando-se uma ligeira acentuação desta 
tendência face ao que se verificou no ano anterior. Por outro lado, o desempenho 
operacional foi considerado mais satisfatório que o desempenho financeiro, o que 
sugere que as empresas terão sido confrontadas com um cenário concorrencial mais 
desafiante que o previsto. 

 
• As empresas, à semelhança da edição anterior, manifestaram expectativas favoráveis 

relativamente ao seu desempenho futuro, tanto no plano doméstico como no 
internacional; contudo, em comparação com o ano transato, espera-se das subsidiárias 
internacionais uma melhoria de desempenho superior ao das operações domésticas. 

 
• No geral, as empresas manifestam confiança no crescimento internacional em 2017. A 

aposta concentrar-se-á na expansão para novas geografias, reforçando uma tendência 
de mudança nas estratégias de expansão internacional das empresas, reorientada a 
uma diversificação dos mercados de destino. 

 
• Finalmente, confirma-se a tendência de expansão das empresas rumo à Europa e à 

África não-lusófona. O Reino Unido, a exemplo do ano anterior, permanece como o 
principal destino futuro de eleição das empresas, o que não deixa de ser curioso 
depois da vitória do Brexit em junho de 2016 e das difíceis negociações em curso. Não 
está prevista expansão para os PALOP, por força das vicissitudes socioeconómico 
nestes países. 
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Anexo 1 
RIEP 2017 – Classificação Geral (Top 10) 
 

Classificação Empresa Índice de 
Transnacionalidade 

Variação 16/15 

1 Inapa 0,9111 ↑ 
2 Ascendum 0,7885 ↓ 
3 Casais 0,7766 ↓ 
4 Mota-Engil 0,6799 ↑ 
5 Grupo Ramos Ferreira 0,6630 ↓ 
6 Grupo PCG 0,6352 ↓ 
7 Hovione 0,5941 ↓ 
8 Grupo CJR 0,5792 ↑ 
9 Grupo Lena 0,5551 ↓ 
10 OutSystems 0,5250 ↑ 

(i) Índice de Transnacionalidade médio – 67,1% 
 

Fonte: Inquérito RIEP 2017 
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Anexo 2 
RIEP 2017 – Empresas com faturação até 300 M€ (Top 10) 
 

Classificação Empresa Índice de 
Transnacionalidade 

1 Casais 0,7766 
2 Grupo Ramos Ferreira 0,6630 
3 Grupo PCG 0,6352 
4 Hovione 0,5941 
5 Grupo CJR 0,5792 
6 Grupo Lena 0,5551 
7 OutSystems 0,5250 
8 Frulact 0,4983 
9 Multilem 0,4791 

10 Indasa 0,4775 
(i) Índice de Transnacionalidade médio – 57,8% 

Fonte: Inquérito RIEP 2017 
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Anexo 3 
RIEP 2017 – Número de países onde as empresas possuem subsidiárias (Top 10) 
 

Classificação Empresa Número de 
países 

1 TAP 34 
2 Mota-Engil 23 
3 Grupo Nors 22 
4 Caixa Geral de Depósitos 20 
5 Ascendum 17 
6 The Navigator Company 15 
7 Casais 13 
8 Grupo CJR 13 
9 Grupo Lena 12 
10 Grupo PCG 11 

(i) Número de países médio – 18 
 

Fonte: Inquérito RIEP 2017 
 

 

 


	Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas (RIEP)
	Sumário executivo

