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Bom dia!



Apresentação do Grupo



Apresentação do Grupo

• Fundado em 1978, tendo até hoje tido um crescimento sustentado
significativo;

• Conjunto de sociedades de base familiar, com a sede social em Seia e
operacional em Coimbra;

• Estrutura de RH´s bastante leve e flexível;



Apresentação do Grupo

• Fruto da sua capacidade financeira e de uma aposta clara numa política de
Recursos Humanos, essencialmente voltada para o recrutamento e
manutenção de quadros altamente especializados, tem uma reputação de
empresa cumpridora dos seus compromissos;

• A MRG tem uma política de reinvenção estratégica permanente:

• Um dos seus pontos fortes;

• Permite antecipar algumas tendências e introduzir as reformas necessárias que
permitiram obter resultados positivos;



• O MRG Grupo afirma-se hoje como:

• Portador de soluções globais e simplificador de processos;

• Apologista do conceito “chave na mão”; 

• Trabalha desde a conceção à montagem e intermediação da componente 
financeira, passando, naturalmente, pela construção e, muitas vezes, 
gerindo os ativos, imobiliários ou outros, próprios ou de terceiros, 
integrando valências e mobilizando especialistas;

• O posicionamento pretendido pela empresa assenta em três vetores:

• Soluções Integradas;

• Competência;

• Experiência;

Apresentação do Grupo



Apresentação do Grupo



O porquê da internacionalização

• O Mundo estava a viver uma autêntica “revolução”:

• O que tinha sido já não era e ninguém sabia o que seria no futuro;

• A imprevisibilidade era (e continua a ser) uma constante;

• As empresas, como forma de sobrevivência, tiveram de se adaptar para 
viver neste ambiente;

• Fruto da crise do setor (começada a sentir em 2011), o Grupo tinha 
alguma capacidade excedentária que impunha uma reestruturação 
organizacional;

• A MRG detinha competências no seio da indústria de construção que 
elevavam bastante o seu  goodwill;  



O porquê da internacionalização

• O que sabia (e sabe!) fazer bem é construir, oferecendo soluções globais 
aos seus clientes;

• Não continuar esta atividade, em qualquer parte do mundo, e deixar-se 
“arrastar” pela crise instalada e que ninguém sabia (nem sabe!) quando 
terminaria, teria como consequência:

• Perda de todo este goodwill;

• Destruição de conhecimento gerado na Organização;

• Impacto muito negativo no valor acionista;



• Necessária uma rápida adaptação à envolvente:

• Seleção de alternativas para contrabalançar esta perda de mercado e 
assegurar o futuro com alguma normalidade;

• Necessidade de mudar de paradigma:

• O mundo estava (e está!) em permanente mudança;

• Quem não se adaptasse, perderia a corrida;

O porquê da internacionalização



• Desde há muito tempo que o Grupo tem como aposta estratégica a 
internacionalização;

• A sua diversificação tem sido essencialmente por via da expansão 
geográfica, com os mesmos serviços que apresenta em Portugal;

• A internacionalização bem sucedida é uma dessas vias de diversificação:
• Questão da sobrevivência das próprias empresas do Grupo;

O porquê da internacionalização



Que direções de 
internacionalização?

• Quais os principais passos que devem ser dados num processo desta 
natureza? ;

• Qual a justificação das soluções (direções) apontadas?;

• Para condução deste processo de internacionalização, o Grupo teve em 
conta um modelo simples;



Que direções de 
internacionalização?



• Tem de haver uma minimização dos riscos;

• Desenvolvimento dos mercados internacionais sem pôr em causa a 
atuação no território nacional.;

• Condições prioritárias:

• Estanquicidade dos negócios internacionais;

• Os recursos financeiros necessários devem ser coerentes com as 
capacidades da empresa;

O desafio da internacionalização



• 5 fatores principais de atração:

• Ranking de competitividade entre as Nações:
• Os que estão menos desenvolvidos;

• Taxa de Crescimento do PIB:
• Os com maior taxa de crescimento;

• Desenvolvimento Infraestruturas Básicas:
• Os Países mais atrasados a nível deste indicador;

• Bom Pagador: 
• Os melhores neste indicador;

• Área: 
• Depende diretamente da dimensão desse País;

Avaliação dos mercados



MRG NO MUNDO



Aspetos importantes a reter na 
internacionalização

• Faz-se com parceiros locais:

• Procurar a sintonia na forma de estar e de atuar do parceiro local;

• Não atender apenas aos aspetos comerciais ou industriais da parceria;

• Não se gere à distância:

• Faz-se com a presença física no território que suporta o novo mercado;

• Não através do País de origem;



Aspetos importantes a reter na 
internacionalização

• Qualquer processo de internacionalização requer dedicação a tempo inteiro:

• Não se pode estar e não estar simultaneamente;

• Faz-se com os MELHORES;

• São fundamentais duas posições:

• A de líder – quem marca o rumo e dirige o barco;

• A de financeiro – quem se senta no pote do dinheiro;



Aspetos importantes a reter na 
internacionalização

• Todos os quadros não-chave devem ser locais:

• Pode acontecer num momento posterior à implantação;

• Deve haver uma integração dos quadros locais na cultura da empresa;

• Devem haver períodos de formação dos quadros locais na casa-mãe;

• A internacionalização sozinhos não traz mais benefícios;

• É muito mais barato aprender com os erros dos outros;



• A competição é muito mais desvantajosa:

• Está provado que o mundo atual funciona muito melhor em cooperação;

• Competição Vs Coopetição;
• “Situação em que, simultaneamente, as empresas cooperam e competem, com 

o objetivo de criarem e capturarem valor para os seus clientes” (Cairo, 2006 e 
Walley,2007)

• Só internacionalizar aquilo que se sabe fazer bem no País de origem;

• A internacionalização é uma “corrida de fundo”, não uma “prova de 
100m”;

• A internacionalização não tem, só, a ver com escala;

Aspetos importantes a reter na 
internacionalização



• O domínio de línguas estrangeiras é fundamental:

• Nomeadamente Inglês e Francês;

• A forma de internacionalização depende da escala:

• Escala de negócios;

• Escala de capacidade financeira;

• A leitura atenta das caraterísticas dos mercados de destino ajuda a ditar 
o sucesso (ou insucesso!):

• Ambiente económico, social, político e cultural desses destinos;

Aspetos importantes a reter na 
internacionalização



• A cultura do país para onde nos queremos internacionalizar não é 
indiferente;

• Atenção aos pormenores;

• A internacional não é só trabalho, também tem de haver “vida social”;

• Globalização – Think global, act local.

Aspetos importantes a reter na 
internacionalização



Muito obrigado pela 
vossa atenção!

Rodolfo Gouveia

E: rodolfogouveia@mrg.pt

T: 968174472

mailto:rodolfogouveia@mrg.pt
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