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O

processo de internacionalização surge
com o objetivo de melhorar a rentabilidade das empresas quer através da redução de custos derivada da aquisição
de recursos produtivos, quer pela venda
internacional dos produtos ou serviços,
ou ainda pela dispersão das atividades da empresa por diferentes países também derivada à dimensão reduzida do mercado interno. No entanto, durante este processo podem surgir
diversos obstáculos, como por exemplo a distância psicológica.

rencia de alguns “players” mais
jovens no mercado, por ter a
sua equipa própria de técnicos
especializados, recorrendo apenas pontualmente à subcontratação; acreditamos que
só uma equipa comprometida
e embebida na cultura da empresa pode disponibilizar aos
nossos clientes um serviço de
excelência.
A crise económica e a consequente redução de novas
construções afectou também os sectores em que
opera?
A construção é um dos motores da economia portuguesa e
quando a construção está em
crise todos os sectores sentem
algum abalo. No nosso caso,
como temos as nossas baterias
apontadas à indústria, sentimos essa redução mas afectou
menos o nosso desempenho.
Posso dizer-lhe que durante a
grande crise da construção, a
ElectroREP aumentou a sua
facturação e a sua rentabilidade, em contraciclo ao comportamento do mercado.
Porquê? Porque mantivemos
o nosso foco no cliente, mas
também fizemos um esforço
para manter a nossa equipa
motivada, alterámos processos de realização, apostámos
numa comunicação mais eficiente, mais envolvente e mais
moderna; e fizemos uma aposta forte na formação das pessoas.

Agora que a situação económico-financeira do país estabilizou e melhorou, a ElectroREP conseguiu recuperar?
Sentimos a crise, mas conseguimos ultrapassar essa barreira. Actualmente, a procura
dos nossos serviços está a um
nível ligeiramente abaixo das
expectativas. Discordo da análise de que o país está melhor,
o que vejo, e ouço, dos nossos
parceiros é que se começa a
notar a retracção do mercado;
e onde se nota primeiro é no
não cumprimento dos prazos
de pagamento. Estamos em
ano de eleições e, por isso, os
discursos são muito coloridos
e cheios de promessas, e os políticos querem fazer-nos acreditar que tudo está bem, mas a
verdade é que a economia portuguesa está a ter um crescimento anémico. O país tem
uma dívida pública monstruosa e não nos estamos a preparar convenientemente para os
desafios do mundo global.
Também olhamos com muita
preocupação para o aumento
do endividamento das famílias
e o aumento galopante dos
custos da habitação.
Quantas pessoas constituem a equipa? Trata-se de
mão-de-obra qualificada ou
indiferenciada?
A equipa da ElectroREP é
constituída por quinze pessoas
- 33 por cento têm grau de Li-

cenciatura ou Mestrado, e os
restantes são técnicos especializados com formação entre o
9.º e o 12.º ano de escolaridade.
Hoje, uma das grandes preocupações dos empresários
diz respeito à dificuldade em
se conseguir mão-de-obra.
Essa dificuldade é também
sentida pela vossa empresa?
A dificuldade em encontrar
mão-de-obra é transversal a
todas as áreas de actividade e
a nossa não é excepção, em
particular quando o que procuramos são técnicos especializados.
De qualquer modo, temos
uma equipa forte, dedicada,
preocupada, focada e muito
empenhada que nos ajuda a
minimizar esse problema.
Também tentamos combater
essa falta de mão-de-obra colaborando com as escolas da
região na formação de jovens
técnicos.
Como correu o ano de 2018
em termos de volume de negócios e de resultados líquidos?
O volume de negócios de 2018
foi de 1,1 milhões de euros e o
resultado líquido foi positivo e
muito satisfatório.
E como perspectiva 2019?
Para o corrente ano, perspectivamos algumas dificuldades,
mas estamos confiantes que
vamos conseguir atingir os ob-

jectivos traçados para o ano do
nosso trigésimo aniversário.
Será, portanto, um ano de
comemorações para a ElectroREP? Como será assinaçada a efeméride?
Estarmos vivos e de boa saúde
ao fim de trinta anos é um motivo de orgulho, uma grande felicidade e também uma grande responsabilidade. Devemos
o nosso desempenho à confiança dos nossos clientes - sem
essa confiança não poderíamos
existir e, por isso, quero, antes
de mais, agradecer a todos a relação de confiança que têm cultivado com a ElectroREP. Para
2019 temos planeadas algumas
surpresas, mas sugiro que sigam a nossas páginas no Facebook e LinkedIn para ficarem
a conhecer melhor o nosso
projecto e as novidades que virão nos próximos meses. |

i INFORMAÇÕES
ÚTEIS
• Horário de Funcionamento: de segunda
a sexta-feira, das
8h às 18h
• Telefone:
234 314 256
• E-mail:
geral@electrorep.pt
• Acompanhe a empresa em:
www.electrorep.pt
ou www.facebook.
com/electrorep.pt

A distância psicológica como fator relevante na internacionalização apenas começa a ser estudada na década de 70
através do conhecido “Modelo Uppsal”, o que não invalidava
a sua existência antes do desenvolvimento modelo. Sendo
que, até hoje, a sua definição não é consensual, poderá apenas
dizer se que passa pelas diferenças culturais, de estilos de
vida, de tradições, de língua e de distância geográfica que,
muitas vezes, não são bem avaliadas.
Devido à tendência generalizada de aversão ao risco juntos
das atuais empresas, estas optam por iniciar o seu processo
de internacionalização junto de mercados com uma distância
psicológica menor pois “assemelham-se” ao país de origem,
mercados semelhantes levam a incorrer em riscos menores.
O que não significa que sejam os países geograficamente
mais próximos.

Não existem fórmulas exactas
para o sucesso, mas é necessário
identificar quais as diferenças
que realmente causam
dificuldades às entidades
Quer isto dizer que os gestores devem apenas optar por
mercados psicologicamente mais próximos? Não exatamente,
pois estes podem não se preparar o suficientemente bem
para internacionalizar. Já que a maior distância psicológica
percebida pelos gestores em relação a certos mercados estrangeiros faz com que pesquisem mais informação e que se
preparem melhor para a entrada nesses mercados, o que leva
a um melhor entendimento sobre as oportunidades existentes.
Estes efeitos tornam-se ainda mais notórios quando o país
de origem é emergente e o país anfitrião é um mercado desenvolvido. A relação entre a distância e o desempenho cultural
torna-se positiva.
Assim, podemos considerar que a aprendizagem e o compromisso são elementos importantes no processo de internacionalização. Não existem fórmulas exatas para o sucesso,
mas sim é necessário identificar quais as diferenças que realmente causam dificuldades às entidades. |
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