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Novos Mercados: uma estratégia para o 
sucesso! 

OBJECTIVOS 
 Posicionar a Tesouraria na Gestão Financeira da Empresa; 
 Validar os conhecimentos e ferramentas prioritárias para iniciar o processo de internacionali-

zação; 
 Realizar o diagnóstico aos diferentes recursos existentes na empresa em termos organizaci-

onais, humanos, financeiros e  comerciais; 
 Selecionar os mercados externos mais adequados à estratégia da empresa; 
 Definir o posicionamento da empresa nos mercados alvo; 
 Adequar os seus produtos/serviços aos mercados internacionais; 
 Identificar as diferenças culturais e respetivas influências nos negócios; 
 Validar os benefícios das alianças estratégicas para venda em cooperação; 
 Definir um modelo logístico que se adeque ao processo de exportação; 
 Orientar um plano de comunicação e promoção em consonância com o mercado alvo e a 

estratégia de posicionamento; 
 Definir e seguir os indicadores na exportação/internacionalização. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conceitos Fundamentais 

Exportação vs Internacionalização 
Exportação de produtos vs a exportação de serviços  
Perfil da empresa exportadora e da multinacional  
Pesquisa e seleção de mercados 
Diferenças culturais 
Fontes de dados. O que não vem nos números 

Estratégia de Internacionalização  
Análise da envolvente interna e externa  
Para onde ir, como, com quem e quando  
Análise SWOT e Matriz BCG 
Definição de missão, visão, valores e objetivos  
Estratégia de Diferenciação 

Plano de Internacionalização 
Planeamento  
Cadeia de Valor  
Ação local 
Ferramentas digitais: e-commerce, plataformas tecnológicas, Net Marketplaces, Private Indus-
trial Network 
Circuito de capitais 

Logística 
Contrato de compra e venda internacional e operações documentais  
Cadeia de abastecimento.  
Operações e Logística 
Fornecedores de logística internacional  
Modos de transporte e suas especificidades 
Alfândegas e Documentação nos diversos modos de transporte  
Seguro de transportes e seguro de responsabilidade civil  
Reclamações e procedimentos 

Plano de Comunicação 
Definição do público alvo no mercado em causa  
Identificação de Canais e Players 
Ação local traduzida ou implementada de raiz? 

Indicadores 
Definição de objetivos  
Índices de medida  
Desvios aceitáveis  
Plano B 

BENEFÍCIOS 

 Analise o melhor mercado para a expansão do seu produto/
serviço; 

 Defina o posicionamento da empresa nos mercados selecionados; 
 Perceba os benefícios das alianças estratégicas na venda do seu 

produto/ serviço; 
 Adapte o seu plano de comunicação e promoção de acordo com o 

mercado selecionado. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Empresários e responsáveis pela internacionalização, exportação 

e angariação de novos mercados; 
 Iniciantes no mundo da internacionalização. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos ade

quados;  
 Documentação e material de suporte à formação. 
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HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


