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Introdução

A par tir da dé ca da de 1980 o flu xo imi gra tó rio é re co nhe ci do em Por tu gal por inú -
me ros es tu dos ci en tí fi cos e ar ti gos jor na lís ti cos, sen do ob jec to de de ba tes pú bli cos.
A pri me i ra cha ma da de aten ção vem de Este ves, em 1991.

Con tu do os es tu dos acer ca da imi gra ção em Por tu gal têm sido mar ca dos por
pers pec ti vas pes si mis tas, que li gam as po pu la ções es tran ge i ras à mar gi na li da de
la bo ral (Ba ga nha, 1998) ou à ex clu são re si den ci al (Sil va e co la bo ra do res, 1989).

É exac ta men te com o in tu i to de con tra ri ar es tas pers pec ti vas que no vas le i tu -
ras têm sido fe i tas, re al çan do a di ver si da de da in te gra ção eco nó mi ca imi gran te em
Por tu gal (Mar ques, Oli ve i ra e Dias, 2002).

Foi se guin do este novo en fo que que se de sen vol veu esta in ves ti ga ção acer ca
do per fil de es tra té gi as em pre sa ri a is de imi gran tes em Por tu gal (Oli ve i ra, 2003a).1

Du ran te os úl ti mos 30 anos os em pre sá ri os de ori gem imi gran te dis per sa -
ram-se por Por tu gal e de sen vol ve ram no vas es tra té gi as de in ser ção eco nó mi ca —
re vi ta li za ram ruas co mer ci a is com no vos pro du tos, de fi ni ram no vas téc ni cas de
mar ke ting e abri ram li ga ções co mer ci a is com ou tros em pre sá ri os ét ni cos, por ve zes
re si den tes nou tras so ci e da des de aco lhi men to (prin ci pal men te na Eu ro pa) (Oli ve i -
ra, 2003b).

Como nou tros pa í ses de aco lhi men to, em Por tu gal os imi gran tes têm ma i or
ten dên cia para se rem tra ba lha do res por con ta pró pria do que os na ti vos.2 Con tu do
al guns gru pos imi gran tes têm ma i or pro pen são para se rem em pre sá ri os do que
ou tros (como mos tra a fi gu ra 1).

Nes te con tex to, que fac to res ex pli cam a ma i or pro pen são de al guns imi gran -
tes para tra ba lha rem por con ta pró pria? Se rão ca rac te rís ti cas cul tu ra is que de ter -
mi nam a con cen tra ção de al guns gru pos ét ni cos em ac ti vi da des em pre sa ri a is,
quan do no es tran ge i ro, e não de ou tros? Será que o con tex to es pe cí fi co da so ci e da -
de de aco lhi men to ex pli ca al gu mas das di fe ren ças (ten do em con ta, por exem plo, a

1 Inves ti ga ção de sen vol vi da no âm bi to do pré mio Estí mu lo à Inves ti ga ção, do ser vi ço da ciên cia,
da Fun da ção Ca lous te Gul ben ki an, atri bu í do à in ves ti ga do ra em 2000, na área ci en tí fi ca “Mul ti -
cul tu ra lis mo e et ni ci da de na so ci e da de con tem po râ nea”, e do pro jec to Pra xis XXI
SOC/12104/98 do So ci No va/Mi gra ções. A in ves ti ga do ra ob te ve ain da, no âm bi to do pro jec to,
uma bol sa da Fun da ção para a Ciên cia e a Tec no lo gia do III Qu a dro Co mu ni tá rio de Apo io.

2 O que não sig ni fi ca que os imi gran tes te nham es tra té gi as em pre sa ri a is di fe ren tes só por que de -
mons tram uma et nia dis tin ta. Na re a li da de po dem mos trar es tra té gi as em pre sa ri a is se me lhan -
tes aos na ti vos da so ci e da de de aco lhi men to, nes te caso os por tu gue ses (com pa re-se com Fre i re,
1995, e Gu er re i ro, 1996).



his tó ria da imi gra ção e a le gis la ção ou o con tex to ins ti tu ci o nal em vi gor no mo men -
to de en tra da dos imi gran tes)? Ou será que é so bre tu do a es tru tu ra de opor tu ni da -
des do mer ca do de tra ba lho da so ci e da de de aco lhi men to que in flu en cia a adap ta -
ção eco nó mi ca dos imi gran tes?

Para res pon der a es tas ques tões, e ten do em con ta os di fe ren tes per fis de in te -
gra ção eco nó mi ca das po pu la ções es tran ge i ras em Por tu gal, con si de rou-se per ti -
nen te com pa rar três po pu la ções dis tin tas de ori gem imi gran te: in di a nos, chi ne ses
e cabo-ver di a nos. Pri me i ro, por que os per cur sos mi gra tó ri os des sas po pu la ções
são su fi ci en te men te di ver sos, per mi tin do ba ses para com pa rar di fe ren tes ti pos de
adap ta ção eco nó mi ca ao lon go do tem po, no país. Em se gun do, por que, de um
lado, con si de rou-se a po pu la ção imi gran te mais an ti ga e ex pres si va de Por tu gal,
que apre sen ta as mais ba i xas ta xas de ac ti vi da de por con ta pró pria (os cabo-ver di a -
nos), e do ou tro, duas po pu la ções que apre sen tam uma es tru tu ra de ac ti vi da de por
con ta pró pria com va lo res mu i to pró xi mos dos da pró pria po pu la ção por tu gue sa
(ver fi gu ra 1), o que tor na in te res san te a com pa ra ção. Ter ce i ro, por que há pou cos
es tu dos acer ca das ini ci a ti vas em pre sa ri a is des tas po pu la ções, em par ti cu lar para
o caso cabo-ver di a no.3

Figura 1 Per cen ta gem de pa trões e tra ba lha do res por con ta pró pria com re si dên cia le gal em Por tu gal por
to tal da po pu la ção ac ti va, se gun do re gião de ori gem

Nota: agre ga mos os pa trões e os tra ba lha do res por con ta pró pria como apro xi ma ção à ex pres são em pre sa ri al,
não obs tan te as re ser vas que se im põem a este tipo de apro xi ma ções (con for me su ge re J. Fre i re, 1995).

Fon te: INE, Esta tís ti cas De mo grá fi cas e Esta tís ti cas do Empre go, 1991 a 1998.

3 Em 1998, 19,3% (dos 88.605 es tran ge i ros ac ti vos com re si dên cia le gal em Por tu gal) tra ba lha vam
por con ta pró pria, con tra ape nas 1,1% de cabo-ver di a nos (21.936). Já em 2001, dos 657 cabo-ver -
di a nos que so li ci ta ram o es ta tu to de re si den te, ape nas 7,5% eram tra ba lha do res por con ta pró -
pria, con tra 15,2% da to ta li da de de es tran ge i ros (ver Re la tó ri os Esta tís ti cos do Ser vi ço de
Estran ge i ros e Fron te i ras, 1998 a 2001).



Pro ce deu-se ao lan ça men to de um in qué ri to por ques ti o ná rio a 854 em pre sá -
ri os de ori gem imi gran te (359 chi ne ses, 303 in di a nos e 192 cabo-ver di a nos), en tre
Agos to de 2001 e Se tem bro de 2002.4 Des ses, 704 fo ram re a li za dos na Área Me tro -
po li ta na (AM) de Lis boa, 404 dos qua is de for ma ale a tó ria, a par tir de lis ta gens for -
ne ci das por as so ci a ções de imi gran tes (com um ní vel de con fi an ça de 95%), e 300
num pro ces so de bola de neve. O es tu do pas sou por uma fase de pré-tes te (a 30 in -
qui ri dos) e con tou com dois gru pos de con tro lo: na AM do Por to e na re gião do
Algar ve (mais 150 ques ti o ná ri os).5

Proposta de um modelo heurístico de estratégias empresariais de
imigrantes

Alguns in ves ti ga do res têm ex pli ca do a in te gra ção eco nó mi ca de imi gran tes, em di -
fe ren tes so ci e da des, por he ran ças cul tu ra is in trín se cas a gru pos de de ter mi na da
etnia (Za pals ka e Edwards, 2001). Se guin do uma ló gi ca we be ri a na, acre di tam que
va lo res cul tu ra is es pe cí fi cos a al guns gru pos ét ni cos in du zem o de sen vol vi men to
de ini ci a ti vas em pre sa ri a is.

Con tu do, cen tran do-se ape nas nas ca rac te rís ti cas cul tu ra is dos imi gran tes,
es sas te o ri as ig no ra ram a in fluên cia de fac to res es tru tu ra is. Se não, como é que se
ex pli cam as di fe ren ças no peso re la ti vo de em pre sá ri os imi gran tes em di fe ren tes
pa í ses e ci da des?6 É ver da de que as ca rac te rís ti cas cul tu ra is não se ma ni fes tam ape -
nas quan do há dis cri mi na ção ou de sem pre go no mer ca do de tra ba lho, ou mes mo
quan do sur gem opor tu ni da des de em pre go numa “eco no mia ét ni ca” (Light e
Gold, 2000); con tu do a as pi ra ção cul tu ral para a em pre sa ri a li da de não sig ni fi ca ser
bem su ce di do ou mes mo ter a pos si bi li da de de de sen vol ver uma ac ti vi da de eco nó -
mi ca in de pen den te na so ci e da de de aco lhi men to (Wal din ger, 1989: 50).

Assim, inú me ros ar gu men tos emer gi ram para ex pli car as ini ci a ti vas em pre -
sa ri a is de imi gran tes em di fe ren tes con tex tos de re cep ção. Alguns in ves ti ga do res
su ge rem que cer tos gru pos têm es sas ini ci a ti vas eco nó mi cas por que pos su em (a)
re cur sos ét ni cos e de clas se (Light e Gold, 2000). Ou tros de fen dem que os imi gran -
tes cons tro em uma (b) eco no mia in ter na com in ten sa ini ci a ti va em pre sa ri al — “en -
cla ve ét ni co” —, por que be ne fi ci am de um mer ca do pro te gi do onde po dem ga ran -
tir ren di men tos mais al tos do que con se gui ri am na eco no mia aber ta (Wil son e Por -
tes, 1980; Por tes e Man ning, 1986).7 Ou tra pers pec ti va con si de ra que es sas ini ci a ti -
vas sur gem em res pos ta às opor tu ni da des e cons tran gi men tos que os imi gran tes

4 O nú me ro de in qui ri dos em cada uma das po pu la ções é sem dú vi da con se quên cia da pró pria es -
tru tu ra de ac ti vi da de des sas ori gens de imi gra ção em Por tu gal (ver da dos ofi ci a is do INE e SEF
en quan to apro xi ma ção do uni ver so).

5 Para ma i or de ta lhe acer ca das op ções me to do ló gi cas des ta in ves ti ga ção ver Oli ve i ra (2003a).
6 Re kers e Kem pen (2000: 55-56) dão al guns exem plos de como em pre sá ri os imi gran tes com a

mes ma ori gem ét ni ca têm com por ta men tos em pre sa ri a is dis tin tos em di fe ren tes ci da des e pa í -
ses.

7 A eco no mia aber ta é vis ta por opo si ção à eco no mia in ter na de imi gran tes, cor res pon den do ao
mer ca do de tra ba lho ge ral da so ci e da de de aco lhi men to.



en con tram (c) no mer ca do de tra ba lho da so ci e da de de aco lhi men to (Aldrich e
Wal din ger, 1990; Jo nes e co la bo ra do res, 2000). Fi nal men te, ou tras su ges tões re al -
çam a im por tân cia (d) do con tex to ins ti tu ci o nal e po lí ti co da so ci e da de de aco lhi -
men to para o de sen vol vi men to de es tra té gi as em pre sa ri a is (Klo os ter man, 2000;
Fre e man e Ögel man, 2000).

Wal din ger, Aldrich e Ward (1990) fo ram pro va vel men te os pri me i ros in ves ti -
ga do res a su bli nha rem a ne ces si da de de um mo de lo in te rac ti vo para ex pli car as
ini ci a ti vas em pre sa ri a is de ori gem ét ni ca, ten do em con si de ra ção as ca rac te rís ti cas
do gru po ét ni co e a es tru tu ra de opor tu ni da des da so ci e da de de aco lhi men to. Con -
tu do al gu mas crí ti cas fo ram apon ta das ao mo de lo in te rac ti vo.8

Mais tar de, Klo os ter man e Rath (2001), numa aná li se crí ti ca das in ves ti ga -
ções re a li za das acer ca de em pre sá ri os imi gran tes, pro põem um mo de lo teó ri co
com ple men tar: o mo de lo de en cas tra men to mis to.9 Os au to res re al çam a im por -
tân cia de em in ves ti ga ção se con si de rar, não só o en cas tra men to so ci al e cul tu ral 
dos imi gran tes no gru po ét ni co, mas tam bém o en cas tra men to no con tex to eco -
nó mi co e ins ti tu ci o nal da so ci e da de de aco lhi men to (Klo os ter man e Rath, 2001;
Rath, 2002).

Este mo de lo pa re ce ser vá li do para ex pli car as ini ci a ti vas em pre sa ri a is dos
chi ne ses e in di a nos em Por tu gal, ao re al çar, por um lado, o en cas tra men to so ci al e
cul tu ral no gru po co-ét ni co (em par ti cu lar pelo aces so a de ter mi na dos re cur sos
étnicos) e, por ou tro, pe las opor tu ni da des que os in di ví du os de tec ta ram no mer ca -
do de tra ba lho e no con tex to ins ti tu ci o nal por tu guês.

O caso cabo-ver di a no aju dou, no en tan to, a per ce ber a li mi ta ção do mo de lo
de “en cas tra men to mis to”. O en cas tra men to no gru po cabo-ver di a no evi den cia
con tor nos dis tin tos, não con fe re in cen ti vos es pe ci a is para a em pre sa ri a li da de.
Assim, se os cabo-ver di a nos são a po pu la ção imi gran te em Por tu gal com a mais
baixa taxa de ac ti vi da de por con ta pró pria e de pa trões (e nes te sen ti do a fal ta de
de ter mi na dos re cur sos ét ni cos po de ria ex pli car a ten dên cia), o que é que ex pli ca as
ini ci a ti vas em pre sa ri a is que ain da per sis tem?

O pro ble ma dos mo de los teó ri cos pro pos tos, até ago ra, para ex pli car as ini -
ciativas em pre sa ri a is de imi gran tes é o de con si de ra rem que es tas es tão in se ri das
no gru po co-ét ni co, no en cas tra men to em de ter mi na das ca rac te rís ti cas cul tu ra is e
re cur sos ét ni cos. As ini ci a ti vas em pre sa ri a is fo ram sem pre es tu da das como pro jec -
tos co lec ti vos. Os pro jec tos in di vi du a is de al guns imi gran tes ba se a dos es sen ci al -
men te em re cur sos pes so a is não fo ram dis tin gui dos, até ago ra.

Ape sar da exis tên cia de fac to res con tex tu a is — mer ca do de tra ba lho e con tex -
tos ins ti tu ci o nal e po lí ti co da so ci e da de de aco lhi men to — e re cur sos ét ni cos, ain da
há imi gran tes que, num de ter mi na do gru po ét ni co e ex pos tos a se me lhan tes con di -
ções es tru tu ra is, têm di fe ren tes es tra té gi as de in te gra ção eco nó mi ca. De fac to, não
são os re cur sos ét ni cos e as opor tu ni da des da so ci e da de de aco lhi men to em si que
de ter mi nam a ini ci a ti va em pre sa ri al, mas an tes a ca pa ci da de que o in di ví duo tem

8 A esse pro pó si to veja-se Rath (2002: 9).
9 Tra du ção de mi xed em bed ded ness.



de os e as apro ve i tar. Nes te sen ti do deve ser con si de ra da ou tra di men são ex pli ca ti -
va: os re cur sos pes so a is do in di ví duo.

Por tes e Zhou (1999) ao ob ser va rem os cen sos ame ri ca nos de tec ta ram de -
ter mi nan tes para a em pre sa ri a li da de co muns a gru pos de imi gran tes e a na ti -
vos. Ca rac te rís ti cas in di vi du a is, como o ní vel de edu ca ção, ex pe riên cia de tra -
ba lho, nú me ro de anos de cor ri dos des de a imi gra ção, co nhe ci men to da lín gua
do país de aco lhi men to, ida de, sexo, es ta do ci vil e com po si ção do agre ga do fa -
mi li ar, de fi nem-se como fac to res de pre dis po si ção para a ac ti vi da de
em pre sa ri al.

Bo na cich (1973) su ge re tam bém que imi gran tes com a in ten ção de re gres sar
ao país de ori gem têm mais in cen ti vos para acu mu la rem ca pi tal ra pi da men te. Ain -
da que esta re la ção ca u sal deva ser pro va da, é de ace i tar, po rém, que de ter mi na das
ca rac te rís ti cas in di vi du a is po dem in du zir al guns imi gran tes para ac ti vi da des
em pre sa ri a is.

Ou tro re cur so im por tan te pode ser a ci da da nia do in di ví duo ou a sua si tu a -
ção le gal no país de aco lhi men to. Como vá ri os in ves ti ga do res mos tra ram, um imi -
gran te ile gal é sem pre mais frá gil e vul ne rá vel, o que con di ci o na a sua in ser ção no
mer ca do de tra ba lho (Ma cha do, 1993). Por ou tro lado, re la ções co lo ni a is pas sa das
en tre o país de aco lhi men to e o país de ori gem po dem tor nar-se num re cur so im -
por tan te, es pe ci al men te em ca sos onde es sas re la ções se tra du zi ram em acor dos es -
pe ci a is ou na ci da da nia dos in di ví du os (Oli ve i ra e Iná cio, 1999).10

Mas a ap ti dão para o ne gó cio, como ou tros re cur sos pes so a is, é ape nas uma
das di men sões ex pli ca ti vas da de fi ni ção de es tra té gi as em pre sa ri a is por imi gran -
tes. Assim que os imi gran tes che gam a uma so ci e da de de aco lhi men to, eles es tão
en vol vi dos por um con tex to, o que sig ni fi ca que só se rão bem su ce di dos se tam bém 
exis ti rem opor tu ni da des para o fa ze rem.

Os in di ví du os po dem iden ti fi car dois ti pos de opor tu ni da des para a sua ini -
ciativa em pre sa ri al: “opor tu ni da des es tru tu ra is/con tex tu a is” in trín se cas à so ci e -
da de de aco lhi men to (con tex tos eco nó mi co, so ci al, po lí ti co e ins ti tu ci o nal) e “opor -
tu ni da des ét ni cas”, ine ren tes ao seu gru po.

É de con si de rar que tal como as opor tu ni da des não são es tá ti cas (mu dam no
es pa ço e no tem po), os imi gran tes tam bém não são pas si vos, mas re a gem às opor -
tu ni da des: per ce ben do-as e mol dan do-as. Os con tor nos ra ci o na is des se com por ta -
men to têm sido dis cu ti dos. Etzi o ni (1988) con si de ra, por exem plo, que o fac to de o
in di ví duo ter um com por ta men to eco nó mi co ra ci o nal não sig ni fi ca cor tar com to -
das as re la ções pri vi le gi a das, es pe ci al men te com os be ne fí ci os ofe re ci dos no gru po
ét ni co. Na re a li da de es sas re la ções pri vi le gi a das po dem fa zer par te des se

10 Este é o caso de cer tos imi gran tes que ao che ga rem a Por tu gal a par tir das ex-co ló ni as têm já na -
ci o na li da de por tu gue sa (e.g. in di a nos e cabo-ver di a nos). Este es ta tu to le gal pode ser usa do
como um re cur so pes so al para o de sen vol vi men to de ac ti vi da des em pre sa ri a is, uma vez que es -
tes ci da dãos fi cam en qua dra dos pe los mes mos di re i tos e de ve res de qual quer ci da dão por tu -
guês. Uma con se quên cia im por tan te pode ser o aces so mais fa ci li ta do a em prés ti mos ban cá ri os,
mais di fí cil para es tran ge i ros. Cons ci en tes dis so, in de pen den te men te da ori gem de imi gra ção, a 
ma i o ria dos em pre sá ri os in qui ri dos que dis se que rer ad qui rir a ci da da nia por tu gue sa jus ti fi cou
a sua in ten ção por “fa ci li tar a vida” (18,9%, de 26,2%).



com por ta men to eco nó mi co ra ci o nal, pos to em prá ti ca nas es tra té gi as em pre sa ri a is 
(Mar ques e co la bo ra do res, 2002).

No en tan to, as opor tu ni da des nem sem pre são cla ras para to dos os indiví -
duos, nem são trans pa ren tes. Por ou tro lado, como su ge re Klo os ter man (2000: 93),
as opor tu ni da des nem sem pre es tão dis po ní ve is para to dos os imi gran tes. Os con -
tex tos po lí ti co e ins ti tu ci o nal (da so ci e da de de aco lhi men to) po dem ter um pa pel
in ter ven ti vo na di fe ren ci a ção dos imi gran tes. Tam bém Light e Gold (2000) mos tra -
ram que os re cur sos de clas se po dem de fi nir di fe ren ças no aces so às opor tu ni da des 
ét ni cas.

Como con se quên cia, as “es tra té gi as em pre sa ri a is” de imi gran tes são o re sul -
ta do de ne go ci a ção, adap ta ção, ima gi na ção (di nâ mi ca ino va ti va) ou de re pro du -
ção (se guin do uma es tra té gia já de fi ni da por ou tros).11

É tam bém im por tan te não con fun dir pro jec tos in di vi du a is, de self-made man,
ba se a dos em ini ci a ti vas in de pen den tes, com pro jec tos con tex tu a li za dos e de pen -
den tes de uma rede de con tac tos ét ni cos.

Assim pode ser fun da men tal dis tin guir, ten do em con ta a pre do mi nân cia de
opor tu ni da des e re cur sos mo bi li za dos:

— es tra té gi as ét ni cas, onde o pon to de par ti da para che gar ao mer ca do de tra ba -
lho da so ci e da de de aco lhi men to são os re cur sos ét ni cos;

— es tra té gi as in di vi du a is, ba se a das prin ci pal men te em re cur sos pes so a is;
— es tra té gi as es tru tu ra is, de fi ni das ma i o ri ta ri a men te a par tir das “es tru tu ras de

opor tu ni da des” da so ci e da de de aco lhi men to.12

De fac to, os imi gran tes não mis tu ram, ne ces sa ri a men te, os di fe ren tes ní ve is de en -
cas tra men tos — so ci al, cul tu ral, eco nó mi co, ins ti tu ci o nal e po lí ti co — na de fi ni ção
das suas es tra té gi as em pre sa ri a is (Oli ve i ra, 2003a). Imi gran tes sem re cur sos ét ni -
cos ou com di fi cul da des em ace der às opor tu ni da des ine ren tes ao seu gru po ét ni co
po dem, da mes ma for ma, de sen vol ver ac ti vi da des em pre sa ri a is, ao de fi ni rem as
suas es tra té gi as a par tir de re cur sos pes so a is e/ou a par tir da es tru tu ra de opor tu -
ni da des da so ci e da de de aco lhi men to. Po dem ve ri fi car-se opor tu ni da des bas tan te
atrac ti vas no mer ca do de tra ba lho, com pos sí ve is en co ra ja men tos ins ti tu ci o na is, e
nes ses ca sos a de pen dên cia de re cur sos ét ni cos di mi nui (San ders e Nee, 1996:
233).13

Ten do em con ta es tas di fe ren tes di men sões ex pli ca ti vas, pro po nho um

11 Nes te caso, se ne nhuns cons tran gi men tos fo rem de fi ni dos, os imi gran tes ig no ram as es tru tu ras
de opor tu ni da des das so ci e da des de aco lhi men to e se guem à ris ca o que ou tros em pre sá ri os
co-ét ni cos já de sen vol ve ram com su ces so (e.g. res ta u ra ção chi ne sa um pou co por todo o mun -
do). Assim o gru po ét ni co pode ser tam bém im por tan te para es ta be le cer uma es tru tu ra em pre -
sa ri al de re fe rên cia, onde imi gran tes com as pi ra ções se me lhan tes po dem se guir uma “re ce i ta”
de in ser ção eco nó mi ca.

12 Se gun do Wal din ger e co la bo ra do res (1990) as “es tru tu ras de opor tu ni da des” cor res pon dem a
opor tu ni da des que os imi gran tes po dem mo bi li zar nos con tex tos eco nó mi co, po lí ti co e ins ti tu -
ci o nal da so ci e da de de aco lhi men to para o de sen vol vi men to das suas es tra té gi as em pre sa ri a is.

13 Como o caso de Haia ilus trou (San tok hi, 2002).



mo de lo he u rís ti co de es tra té gi as em pre sa ri a is de imi gran tes em so ci e da de de aco -
lhi men to (fi gu ra 2). Se gun do Do o mer nik, Pen nix e Amers fo ort, um mo de lo he u rís -
ti co “sin te ti za os ele men tos ex pli ca ti vos mais re le van tes e as re la ções que se es ta be -
le cem en tre eles. ” (1997: 62).

Assim, não são va riá ve is e fac to res ale a tó ri os que con du zem os imi gran tes
para a em pre sa ri a li da de. Acre di ta-se an tes que as suas es tra té gi as são o re sul ta do

Figura 2 Mo de lo he u rís ti co de es tra té gi as em pre sa ri a is de imi gran tes



de in te rac ções, di nâ mi cas e cri a ti vas, en tre re cur sos in di vi du a is, opor tu ni da -
des ét ni cas e opor tu ni da des es tru tu ra is da so ci e da de de aco lhi men to. O mo -
de lo é di nâ mi co, ten do em con ta tam bém que as es tra té gi as em pre sa ri a is po -
dem va ri ar ao lon go do tem po e do es pa ço, mes mo quan do se tra ta do mes mo
gru po de ori gem imi gran te ou in di ví duo, por que as pró pri as opor tu ni da des
(es tru tu ra is e ét ni cas) e os re cur sos dos in di ví du os não são cons tan tes nem
es tá ti cos.

Des te modo, pre ten de-se com bi nar uma aná li se in te gra ti va e in te rac ti va.
Inte gra ti va por que con si de ra, si mul ta ne a men te, o pa pel do gru po ét ni co, dos con -
tex tos de aco lhi men to nas suas di ver sas di men sões (eco nó mi ca, so ci al, cul tu ral,
po lí ti ca e ins ti tu ci o nal) e o pa pel dos re cur sos in di vi du a is. Como con se quên cia,
são con si de ra das, es sen ci al men te, três agên ci as de es tra té gi as em pre sa ri a is, de -
signadamente a so ci e da de de aco lhi men to, o gru po ét ni co e o in di ví duo. Por ou tro
lado, uma aná li se in te rac ti va na me di da em que con si de ra que nem to das es sas di -
men sões ex pli ca ti vas são mo bi li za das da mes ma for ma em es tra té gi as empresa -
riais de in di ví du os ou de gru pos de imi gran tes, exis tin do, por isso, di ver sas com bi -
na ções de opor tu ni da des e re cur sos.

Estratégias empresariais de origem imigrante em Portugal: os casos
chinês, indiano e cabo-verdiano

Empre sá ri os de ori gem chi ne sa, cabo-ver di a na e in di a na mos tra ram ter ca rac te rís -
ti cas e per cur sos in di vi du a is dis tin tos. Inte gram-se em Por tu gal em co mu ni da des
com re cur sos dis cre pan tes, e in ves tem pre do mi nan te men te em di fe ren tes sec to res
de mer ca do da so ci e da de por tu gue sa (ver qua dro 1). Em co mum têm a mes ma
pers pec ti va de in te gra ção eco nó mi ca: o de sen vol vi men to de ini ci a ti vas empresa -
riais (Oli ve i ra, 2003a).

Para per ce ber as di fe ren ças nas es tra té gi as em pre sa ri a is des tas po pu la ções
de ori gem imi gran te, é fun da men tal con si de rar, tam bém, a evo lu ção da imi gra ção
em Por tu gal. De fac to não se pode de i xar de con si de rar, logo à par ti da, que, se os
cabo-ver di a nos che gam a Por tu gal a par tir da dé ca da de 1960, ten do sido en tão re -
cru ta dos para de ter mi na dos seg men tos do mer ca do de tra ba lho por tu guês, o flu xo 
de imi gran tes asiá ti cos cres ce, prin ci pal men te, em me a dos da dé ca da de 1980,
quan do Por tu gal co me ça a ser re co nhe ci do como um país de imi gra ção e en tra para 
a Co mu ni da de Eco nó mi ca Eu ro pe ia.

De 1970 a 1990, al guns fac to res con jun tu ra is con di ci o na ram a na tu re za das
mi gra ções: se en tre 1975 e 1980, ape sar dos al tos ní ve is de de sem pre go, as sis ti mos
ao gran de boom de che ga das das ex-co ló ni as, a par tir de 1980, o aumento de imi -
gran tes (em par ti cu lar ile ga is) es te ve as so ci a do às opor tu ni da des ge ra das em al -
guns seg men tos de mer ca do (cons tru ção ci vil e res ta u ra ção). Já a dé ca da de 1990 fi -
cou mar ca da por uma aber tu ra do mer ca do ao ex te ri or, num pro ces so de li be ra li za -
ção eco nó mi ca (ain da as so ci a do às con se quên ci as da ade são de Por tu gal, em 1986,
à CEE), que ge rou um “au men to do tra ba lho tem po rá rio e pre cá rio, como é evi den -
ci a do pelo cres cen te nú me ro de con tra tos a cur to pra zo (10,9%, em 1993, e 12,4%,



em 1996) e de tra ba lha do res a tem po par ci al (7,2%, em 1993, e 8,7%, em 1996)” (Ba -
ga nha e co la bo ra do res, 1999: 150).

Assim, a imi gra ção para Por tu gal, du ran te a tran si ção da dé ca da de 1970 para 
a de 1980, foi bas tan te in ten sa e mar ca da, por um lado, por um mo vi men to de
mão-de-obra não qua li fi ca da (Sa int-Ma u ri ce e Pi res, 1989: 211), con se quen te a um
re cru ta men to de mi gran tes la bo ra is (já pra ti ca do du ran te fi na is da dé ca da de
1960); e, por ou tro, por uma imi gra ção al ta men te qua li fi ca da, co nhe ci da pelo “re -
tor no” dos por tu gue ses das ex-co ló ni as (Pi res e co la bo ra do res, 1984).14

Os anos 80 fi ca ram, ain da, as so ci a dos à che ga da de asiá ti cos e de sul-ame -
ri ca nos, com ta xas de cres ci men to su pe ri o res às dos afri ca nos.15 Du ran te este
pe río do, ob ser va-se um alar ga men to das áre as de re cru ta men to, di ver si fi can -
do-se a com po si ção so ci o pro fis si o nal das po pu la ções de ori gem es tran ge i ra em
Por tu gal.

Os em pre sá ri os in qui ri dos re flec tem, tam bém, a his tó ria dos flu xos das três

Área de negócio Origem dos empresários Total

Cabo-verdianos Chineses Indianos

Construção civil
N 64 0 0 64
% linha 100,0 0,0 0,0 100,0
% coluna 45,1 0,0 0,0 9,1

Comércio
N 51 93 219 363
% linha 14,0 25,6 60,3 100,0
% coluna 35,9 30,1 86,6 51,6

Hotelaria e restauração
N 13 211 15 239
% linha 5,4 88,3 6,3 100,0
% coluna 9,2 68,3 5,9 33,9

Outras áreas
N 14 5 19 38
% linha 36,8 13,2 50,0 100,0
% coluna 9,9 1,6 7,5 5,4

Total
N 142 309 253 704
% linha 20,2 43,9 35,9 100,0
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Fon te: Oli ve i ra (2003a: 75).

Quadro 1 Área de ne gó cio dos em pre sá ri os de ori gem imi gran te in qui ri dos

14 É de re al çar o caso da imi gra ção cabo-ver di a na. No en tan to é im por tan te não es que cer que essa
po pu la ção ape nas foi con si de ra da es tran ge i ra a par tir de 1975, com a in de pen dên cia de Cabo
Ver de.

15 Não se pode, con tu do, es que cer as ele va das si tu a ções de ile ga li da de das po pu la ções afri ca nas,
re gu la ri za das na pri me i ra me ta de da dé ca da de 1990.



po pu la ções em Por tu gal. Se per to de me ta de dos em pre sá ri os cabo-ver di a nos che -
ga ram a Por tu gal du ran te a dé ca da de 1970, já cer ca de 80% dos em pre sá ri os de ori -
gem in di a na che ga ram até me a dos da dé ca da de 1980, e per to de 70% dos chi ne ses
che ga ram du ran te os anos 90 (ver qua dro 2).

Por ou tro lado, se cla ra men te a ma i o ria dos em pre sá ri os de ori gem in di a na
che gou a Por tu gal, via Mo çam bi que, com na ci o na li da de por tu gue sa,16 já os
cabo-ver di a nos e, es pe ci al men te, os chi ne ses uti li za ram o vis to de tu ris mo como for -
ma de en tra da no país.17 Não é sur pre en den te por isso que a ma i o ria dos em pre sá ri os 
chi ne ses in qui ri dos te nha che ga do a Por tu gal du ran te os pe río dos de re gu la ri za ção

Chegada a Portugal Origem dos empresários Total

Cabo-verdianos Chineses Indianos

Década de 1960
N 5 3 3 11
% linha 45,5 27,3 27,3 100,0
% coluna 3,7 1,0 1,2 1,6

Década de 1970
N 64 9 91 164
% linha 39,0 5,5 55,5 100,0
% coluna 47,4 3,0 36,0 23,7

Década de 1980
N 37 76 114 227
% linha 16,3 33,5 50,2 100,0
% coluna 27,4 25,1 45,1 32,8

Desde 1990
N 27 215 20 263
% linha 10,3 81,7 7,6 100,0
% coluna 20,0 71,0 7,9 38,0

Nascidos em Portugal
N 2 0 25 27
% linha 7,4 0,0 92,6 100
% coluna 1,5 0,0 9,9 3,9

Total
N 135 303 253 692
% linha 19,5 43,8 36,6 100,0
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: a análise não contempla as não respostas (=12).

Fon te: Oli ve i ra (2003a: 57).

Quadro 2 Ano de che ga da a Por tu gal se gun do a ori gem do em pre sá rio

16 De tec ta-se mes mo al gum de se qui lí brio na dis tri bu i ção da ci da da nia dos em pre sá ri os in qui ri -
dos: são os em pre sá ri os de ori gem in di a na que mais têm na ci o na li da de por tu gue sa (85,0% con -
tra 13,3% de em pre sá ri os de ori gem chi ne sa e 50,0% de ori gem cabo-ver di a na).

17 É su ge ri do por King e co la bo ra do res (2000) que o vis to de tu ris mo tem sido uti li za do por inú me -
ros imi gran tes como uma for ma de en tra da na Eu ro pa do Sul, tor nan do-se de po is numa es ta dia
pro lon ga da e ile gal.



ex tra or di ná ria,18 de cor ri dos na dé ca da de 1990, já com ou tras ex pe riên ci as mi gra tó -
ri as.19

As cli va gens iden ti fi ca das, des de 1970, na in ser ção eco nó mi ca das di fe ren tes
ori gens de imi gran tes, po dem ter afec ta do a in te gra ção eco nó mi ca das ge ra ções se -
guin tes. Em par ti cu lar, se os imi gran tes se en con tra rem de pen den tes de re des de
in ter co nhe ci men to para con se gui rem em pre go. Assim, a de pen dên cia face ao gru -
po co-ét ni co pode cris ta li zar de ter mi na das op ções de in ser ção eco nó mi ca e cri ar
cons tran gi men tos de re ci pro ci da de, li mi tan do os imi gran tes a de ter mi na dos sec -
to res do mer ca do de tra ba lho da so ci e da de de aco lhi men to (como su ge rem tam -
bém Light e Gold, 2000).

É nes te sen ti do que se pre ten deu ilus trar como é que os in di ví du os, com base
nos re cur sos de que dis põem, cri am opor tu ni da des, adap tam-se e mol dam o mer -
ca do de tra ba lho da so ci e da de de aco lhi men to às suas ne ces si da des. Isto aten den -
do a que as es tra té gi as em pre sa ri a is não são uni for mes, quer para di fe ren tes ori -
gens de imi gra ção, quer den tro do gru po co-ét ni co, uma vez que elas são o re sul ta -
do de ne go ci a ção, ima gi na ção e adap ta ção a um dado con tex to tem po ral e es pa ci al.

Ten do em con ta o mo de lo he u rís ti co pro pos to, o in qué ri to por ques ti o ná rio
re a li za do jun to de 854 em pre sá ri os per mi tiu tes tar a im por tân cia de opor tu ni da -
des ét ni cas e es tru tu ra is e re cur sos pes so a is no de sen vol vi men to de es tra té gi as em -
pre sa ri a is em Por tu gal.

A téc ni ca de aná li se de cor res pon dên ci as for ne ceu uma le i tu ra mul ti va ri a da
dos atri bu tos so ci o e co nó mi cos e so ci o de mo grá fi cos que dis tin guem os em pre sá ri -
os de ori gem imi gran te. Apre sen tam-se aqui as prin ci pa is ten dên ci as en con tra das
nas aná li ses re a li za das a par tir da des cri ção in te gra da de to das as va riá ve is so ci o ló -
gi ca e es ta tis ti ca men te per ti nen tes.20 Con cre ta men te, a par tir da fac to ri al (fi gu ra 3)
é pos sí vel ve ri fi car que exis te uma se pa ra ção cla ra en tre com bi na ções de re cur sos e
opor tu ni da des usa das por em pre sá ri os de ori gens in di a na, chi ne sa e cabo-ver dia -
na. Cada ori gem de imi gra ção po la ri za um con jun to de atri bu tos que de fi nem a sua 
es tra té gia de in ser ção eco nó mi ca em Por tu gal.

A nu vem de inér cia di vi de-se cla ra men te em três es tra té gi as em pre sa ri a is,
mas a in ter pre ta ção do pri me i ro fac tor (eixo 1) in ter vém na dis tin ção (e opo si ção)
en tre es tra té gi as ba se a das, prin ci pal men te, em re cur sos pes so a is (à es quer da do
eixo) e es tra té gi as cir cuns cri tas a opor tu ni da des ét ni cas (à di re i ta do mes mo eixo).

18 De re al çar a gran de ex pres são de não res pos tas de em pre sá ri os de ori gem chi ne sa, o que pode
in du zir o in ves ti ga dor a acre di tar que exis tem mais che ga das ile ga is.

19 Dos 359 em pre sá ri os chi ne ses, 132 ti nham ou tras ex pe riên ci as mi gra tó ri as, e des ses ape nas 16
vi nham de pa í ses não eu ro pe us.

20 Ten do em con ta o pro ces so me to do ló gi co se gui do para me lhor in ter pre tar os re sul ta dos ob ti dos
(aná li se fac to ri al de cor res pon dên ci as — AFC), ana li sam-se aqui as re la ções en tre as ca te go ri as
se lec ci o na das. De po is de vá ri as AFC ex plo ra tó ri as op tou-se por con si de rar as ca te go ri as com
con tri bu i ções ab so lu tas su pe ri o res à mé dia e que do pon to de vis ta so ci o ló gi co te nham re ve la do
ser mais in te res san tes: fi ca ram vin te e três va riá ve is, cin quen ta e duas ca te go ri as ac ti vas e vin te
e nove ca te go ri as su ple men ta res. Aten den do à dis per são da nu vem dos da dos são ne ces sá ri os
ape nas dois fac to res para ex pli ca rem 76,3% da va riân cia (com 54,2% e 22,1% de inér cia, res pec ti -
va men te).



Figura 3 Pro jec ção fac to ri al em aná li se de cor res pon dên ci as de es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te em Por tu gal

Le gen da:  per fis par ti lha dos per fis es pe cí fi cos



Os chi ne ses, por que apre sen tam mais di fi cul da des re la ci o na das com a so ci e -
da de por tu gue sa (no me a da men te, des co nhe ci men to da lín gua e das leis), ten dem
a de fi nir as suas es tra té gi as em pre sa ri a is pela li ga ção a re cur sos e opor tu ni da des
ét ni cas (tra ba lha do res, con tac tos pri vi le gi a dos, re cur sos fi nan ce i ros, etc.).

Já os in di a nos e os cabo-ver di a nos (ain da que com es tra té gi as em pre sa ri a is
dis tin tas) de fi nem a sua in te gra ção no mer ca do de tra ba lho por tu guês a par tir de
re cur sos pes so a is (da fa mí lia ou do pró prio in di ví duo). De des ta car ain da que têm
re cur sos que lhes per mi tem ace der a even tu a is opor tu ni da des es tru tu ra is da so ci e -
da de por tu gue sa: não têm di fi cul da des com a lín gua e co nhe cem as leis por tu gue -
sas. Por ou tro lado, não re a li za ram qual quer es tu do de mer ca do pré vio an tes de in -
ves tir, o que pode in du zir, tam bém, a um ma i or co nhe ci men to da es tru tu ra eco nó -
mi ca do mer ca do por tu guês.

Assim, cla ra men te, a prin ci pal di co to mia en tre es tra té gi as em pre sa ri a is de
ori gem imi gran te em Por tu gal de fi ne-se a par tir da im por tân cia re la ti va de re cur -
sos pes so a is dos in ves ti do res e opor tu ni da des ét ni cas da co mu ni da de a que
per ten cem.

A par tir dos três es tu dos de caso con si de ra dos, não fica cla ro o con tri bu to de

Opinião Origem dos empresários Total 

Cabo-verdianos Chineses Indianos

Acha que existe discriminação no mercado 
de trabalho português
N 104 27 57 188
% linha 55,3 14,4 30,3 100,0
% coluna 73,2 8,7 22,5 26,7

Não acha que existe discriminação no 
mercado de trabalho português
N 17 214 152 383
% linha 4,4 55,9 39,7 100,0
% coluna 12,0 69,3 60,1 54,4

Acha que existe discriminação no mercado 
de trabalho português em alguns sectores
económicos
N 18 34 12 64
% linha 28,1 53,1 18,8 100,0
% coluna 12,7 11,0 4,7 9,1

NS/NR

N 3 34 32 69
% linha 4,3 49,3 46,4 100,0
% coluna 2,1 11,0 12,6 9,8

Total
N 142 309 253 704
% linha 20,2 43,9 35,9 100,0
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Fon te: Oli ve i ra (2003a: 82).

Quadro 3 Opi nião acer ca da dis cri mi na ção no aces so ao mer ca do de tra ba lho por tu guês



opor tu ni da des es tru tu ra is ine ren tes à so ci e da de por tu gue sa, que ex pli quem o de -
sen vol vi men to de es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te. O que pode in di -
ci ar que ac tu al men te, em Por tu gal, os imi gran tes não iden ti fi cam in cen ti vos es tru -
tu ra is para o seu in ves ti men to.21

Con tu do, o caso cabo-ver di a no per mi tiu evi den ci ar a exis tên cia de influên -
cias in vo lun tá ri as ine ren tes ao mer ca do de tra ba lho por tu guês. Des van ta gens na
so ci e da de de aco lhi men to (eco nó mi cas, so ci a is, po lí ti cas e cul tu ra is) le vam os imi -
gran tes a de sen vol ver ac ti vi da des por con ta pró pria. Con cre ta men te, a dis cri mi na -
ção ra ci al no mer ca do de tra ba lho sur ge como um dos in cen ti vos para as ini ci a ti vas
em pre sa ri a is dos cabo-ver di a nos, quan do nem os em pre sá ri os de ori gem in di a na e 
chi ne sa iden ti fi ca ram essa di fi cul da de.

Assim as re pre sen ta ções so ci a is dos imi gran tes acer ca da si tu a ção do seu gru -
po de ori gem no mer ca do de tra ba lho po dem in du zir, tam bém, a for ma como per -
cep ci o nam de ter mi na das opor tu ni da des de in te gra ção eco nó mi ca na so ci e da de
por tu gue sa. Des te modo, pa re ce-nos evi den te que cer tos fac to res es tru tu ra is têm
in fluên ci as dis tin tas nos gru pos de imi gran tes. Tam bém os con tex tos de re cep ção
po dem ge rar ma i or ou me nor de pen dên cia em re cur sos da co mu ni da de de ori gem, 
o que pode fun ci o nar como uma van ta gem para uns (chi ne ses) e li mi ta ção para ou -
tros (cabo-ver di a nos).

Ten do em con ta o mo de lo he u rís ti co pro pos to, ape sar de qual quer es tra té gia
em pre sa ri al numa dada so ci e da de de aco lhi men to se ba se ar na com bi na ção de re -
cur sos e opor tu ni da des dis po ní ve is (in di vi du a is, ét ni cas ou es tru tu ra is), os in di ví -
du os ten dem a mol dar e ne go ci ar a sua in te gra ção a par tir do que me lhor po dem
mo bi li zar. É por esta ra zão que é pos sí vel iden ti fi car, a par tir dos três es tu dos de
caso, três “ti pos ide a is” de es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te.

A par tir dos atri bu tos pre pon de ran tes de de fi ni ção da es tra té gia em pre sa ri al, 
ob ser va-se a opo si ção en tre:

— es tra té gi as ét ni cas, em que o pon to de par ti da para in te grar o mer ca do de tra -
ba lho são os re cur sos ét ni cos, caso chi nês, opõem-se aos ti pos se guin tes;

— es tra té gi as in di vi du a is de imi gran tes, ba se a das em re cur sos pes so a is (pou pan -
ças pró pri as, em pre sa fun da da), caso cabo-ver di a no;

— es tra té gi as fa mi li a res, ad qui ri das por he ran ça, ou tro gé ne ro par ti cu lar de es tra -
té gi as ba se a das em re cur sos pes so a is, cor res pon den te ao caso in di a no.

Fi cam por ca rac te ri zar as es tra té gi as es tru tu ra is, ba se a das, prin ci pal men te, em
opor tu ni da des in trín se cas à so ci e da de de aco lhi men to: opor tu ni da des no mer ca do 
de tra ba lho e no con tex to po lí ti co e ins ti tu ci o nal.22

Cada uma das es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te é aqui tra ta da
como “tipo ideal”, na me di da em que se pre ten de re al çar as opor tu ni da des e

21 Ao con trá rio do que se ve ri fi ca em Haia, na Ho lan da, onde o po der lo cal tem um pa pel ac ti vo ao
in cen ti var, a par tir de pro gra mas es pe ci a is (city mon di al), ini ci a ti vas em pre sa ri a is de imi gran tes, 
como for ma de in te gra ção eco nó mi ca des sas po pu la ções e de re cons tru ção de iden ti da des de
ba ir ros mar ca dos pelo aban do no e a ex clu são so ci al (San tok hi, 2002).



re cur sos pre pon de ran tes em cada uma de las. Admi te-se tam bém que al guns es -
tran ge i ros po de rão de fi nir ou tras es tra té gi as em pre sa ri a is no mer ca do de tra ba lho
por tu guês (ape sar de par ti lha rem a mes ma ori gem de imi gra ção). Acre di ta-se ain -
da que po de rão en con trar-se ca sos de es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran -
te sem cla ra de li mi ta ção dos re cur sos pre pon de ran tes, de fi nin do-se an tes uma
com bi na ção com ple xa de múl ti plas con tri bu i ções de di fe ren tes agen tes — in di ví -
duo, gru po ét ni co e so ci e da de de aco lhi men to. Nes tes ca sos de fi nem-se es tra té gi as
em pre sa ri a is de ca rác ter mis to, com múl ti plas re fe rên ci as.

Em todo o caso, re al çam-se aqui as es tra té gi as iden ti fi ca das a par tir dos es tu -
dos de caso con si de ra dos.

Estratégias étnicas

O “tipo ide al” de es tra té gia ét ni ca mo bi li za, es sen ci al men te, opor tu ni da des e re cur -
sos in trín se cos a uma de ter mi na da po pu la ção ét ni ca ou de ori gem imi gran te. Par te
de re cur sos cul tu ra is, fi nan ce i ros, hu ma nos, po lí ti cos e so ci a is ad qui ri dos a par tir
de re des de so li da ri e da de e re ci pro ci da de ine ren tes a um gru po ét ni co. Os em pre -
sá ri os chi ne ses de fi nem o gru po que me lhor ilus tra este tipo de es tra té gi ca em
Por tu gal.

Como mos tra ram al guns in ves ti ga do res, os re cur sos ét ni cos po dem ser fun -
da men ta is para o de sen vol vi men to da pró pria ini ci a ti va em pre sa ri al, pelo aces so
pri vi le gi a do a ca pi tal, mão-de-obra, for ne ce do res, en tre ou tros (Wal din ger e co la -
bo ra do res, 1990; Light e Gold, 2000).23

Por ou tro lado, a pró pria po pu la ção ét ni ca pode cons ti tu ir um mer ca do de
con su mi do res que in cen ti va o cres ci men to de uma clas se em pre sa ri al (Chan e Che -
ung, 1985: 149; Por tes, 1999: 58). Em todo o caso, a ma i o ria dos em pre sá ri os de ori -
gem imi gran te es tu da dos não se di ri ge a um mer ca do de con su mi do res co-ét ni co,
mas sim a cli en tes por tu gue ses (em es pe ci al os chi ne ses e os in di a nos).24 Esta ten -
dên cia pode es tar re la ci o na da com o sec tor de in ves ti men to des tes em pre sá ri os,
mas tam bém pode ser tem po rá ria, uma vez que, e em es pe ci al a po pu la ção chi ne sa, 
é ain da re la ti va men te re cen te e di mi nu ta em Por tu gal — 11% dos em pre sá ri os de
ori gem chi ne sa que i xa ram-se in clu si ve de fal ta de mão-de-obra ét ni ca (ver Oli ve i -
ra, 2002).

Um dos re cur sos ét ni cos que po de rá ter um ca rác ter vi tal para o

22 Ape sar de este tipo de es tra té gi as em pre sa ri a is não ter sido es tu da do, ad mi te-se que po de rá ser
ilus tra do pe los em pre sá ri os es tran ge i ros que in ves tem em Por tu gal com o in tu i to de be ne fi ci ar
de re ga li as re la ci o na das com a par ti ci pa ção de Por tu gal na União Eu ro pe ia (e.g. de ter mi na das
co tas de pro du ção) e exis tên cia de uma mão-de-obra ba ra ta com pa ra ti va men te a ou tros pa í ses
eu ro pe us.

23 Chan e Che ung ilus tram como a pre sen ça de as so ci a ções de cré di to ro ta ti vo e or ga ni za ções cul -
tu ra is com fun dos de apo io in for mal ex pli cam o ele va do su ces so em pre sa ri al chi nês e ja po nês
no Ca na dá (1985: 144).

24 Con tra ri an do, por exem plo, o ob ser va do no caso dos chi ne ses de To ron to, em que ape nas 22%
dos em pre sá ri os ti nha cli en tes não co-ét ni cos, con tra 54% de em pre sá ri os com cli en tes ex clu si -
va men te chi ne ses (Chan e Che ung, 1985: 149).



de sen vol vi men to de uma ac ti vi da de em pre sa ri al é a dis po ni bi li da de de ca pi tal fi -
nan ce i ro. Uma di ver si da de de gru pos ét ni cos tem vin do a de sen vol ver prá ti cas fi -
nan ce i ras com o in tu i to de res pon der às ne ces si da des da co mu ni da de (Light e
Gold, 2000: 116).

Entre os em pre sá ri os de ori gem imi gran te in qui ri dos, 50,4% dis se ram cri ar a
sua em pre sa com apo io fi nan ce i ro de fa mi li a res e 24,7% con ta ram ain da com a aju -
da de ami gos. Nes te sen ti do, à se me lhan ça do ve ri fi ca do nou tros es tu dos (ver Wal -
din ger e co la bo ra do res, 1990: 137-140; San ders e Nee, 1996: 235), há uma sé rie de
fon tes de ca pi tal para os em pre sá ri os ét ni cos à mar gem das ins ti tu i ções ofi ci a is,
que re al çam, ine vi ta vel men te, a im por tân cia da co mu ni da de ét ni ca. Con tu do es sas 
fon tes de ca pi tal mos tram-se cla ra men te dis tin tas quan do con si de ra mos a ori gem
do em pre sá rio. O apo io fi nan ce i ro de ami gos é para 44,0% dos in qui ri dos de ori -
gem chi ne sa uma for ma com ple men tar de ca pi tal para a cri a ção da em pre sa, en -
quan to no caso cabo-ver di a no esse é pou co sig ni fi ca ti vo (9,2%). O apo io eco nó mi co 
de fa mi li a res é tam bém par ti cu lar men te im por tan te no caso chi nês (66,3%) e re du -
zi do no caso dos em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na (ape nas 13,4%). Assim, en -
quan to os em pre sá ri os de ori gem asiá ti ca re cor rem a re cur sos fa mi li a res e ét ni cos,
os em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na con tam es sen ci al men te com pou pan ças
pró pri as ou re cur sos pes so a is (78,9%). A es cas sez de re cur sos ét ni cos, no caso
cabo-ver di a no, tor na es tes em pre sá ri os mais de pen den tes das opor tu ni da des es -
tru tu ra is da so ci e da de de aco lhi men to (no me a da men te do aces so ao cré di to
ban cá rio).

Os em prés ti mos ad qui ri dos no gru po ét ni co ou na fa mí lia são nor mal men te
isen tos de ju ros, ge ran do um sen ti do de re ci pro ci da de en tre a co mu ni da de. A ques -
tão da “face” é, para além dis so, um va lor fun da men tal para qual quer chi nês so bre -
vi ver numa so ci e da de “ad ver sa”, dado que, no caso de não cum prir com os seus
de ve res, a ex clu são da co mu ni da de pode ser-lhe fa tal (Oli ve i ra, 2002).

Do mes mo modo, o tra ba lho ét ni co pode ser uma van ta gem com pe ti ti va nes -
tas em pre sas. Como ve ri fi ca ram in ves ti ga do res nou tros pa í ses, as em pre sas de ori -
gem imi gran te em pre gam pre fe ren ci al men te tra ba lha do res co-ét ni cos (Chan e
Che ung, 1985: 149). As re des de so li da ri e da de e de in ter co nhe ci men to en tre as po -
pu la ções de ori gem imi gran te per mi tem an ga ri ar uma for ça de tra ba lho ét ni ca que
ace i ta con di ções de tra ba lho que ou tros não ace i ta ri am: re ce ber sa lá ri os mais ba i -
xos e tra ba lhar mais ho ras (Wal din ger e co la bo ra do res, 1990: 142).

Alguns em pre ga do res to mam as suas de ci sões de con tra ta ção de
mão-de-obra com base em pre fe rên ci as ét ni co-ra ci a is, fun ci o nan do as re des so ci a is 
como uma for ma efi caz de lo ca li zar po ten ci a is em pre ga dos.25

Con tu do o es tu do mos trou que as três po pu la ções de ori gem imi gran te em
Por tu gal têm op ções de con tra ta ção de tra ba lha do res dis tin tas (ver qua dro 4):26 en -
quan to os chi ne ses dão pre fe rên cia cla ra a tra ba lha do res co-ét ni cos (52,4%),27 os in -
di a nos pre fe rem con tra tar não co-ét ni cos. Gran de par te dos in qui ri dos de ori gem

25 Tal como tam bém mos tram Light e Gold (2000: 119).
26 Em efec ti vos: 36,6% (52) dos em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na, 24,9% (77) de ori gem chi ne -

sa e 70,4% (178) de ori gem in di a na não ti nham tra ba lha do res co-ét ni cos.



chi ne sa jus ti fi cou a sua op ção por ra zões de con fi an ça e fa ci li da des de co mu ni car
na mes ma lín gua; já os in di a nos pre fe rem não con tra tar co-ét ni cos por que es ses
nor mal men te apren dem os me an dros do ne gó cio e ra pi da men te abrem a sua pró -
pria em pre sa tor nan do-se con cor ren tes.

Estas es tra té gi as, cla ra men te dis tin tas, ilus tram es sen ci al men te duas le i tu ras
em tor no das opor tu ni da des nor mal men te as so ci a das a tra ba lha do res co-ét ni cos.
No caso chi nês ve ri fi ca-se um in ves ti men to do em pre sá rio nos em pre ga dos com os 
qua is es ta be le ce re la ções de con fi an ça e so li da ri e da de, man ten do-se um ci clo de re -
ci pro ci da de mú tua (con for me su ge rem Por tes, 1999, e Light e Gold, 2000). A con -
tra ta ção de mão-de-obra co-ét ni ca faz-se, na ma i o ria dos ca sos, com imi gran tes que 
fa lam o mes mo di a lec to de ori gem, o que in cen ti va a re la ção pa ter na lis ta en tre tra -
ba lha dor e pa trão. Tam bém a con di ção la bo ral do tra ba lha dor chi nês, que fre quen -
te men te não se im por ta de tra ba lhar mais ho ras que o por tu guês, está as so ci a da,
em mu i tos ca sos, à sua si tu a ção ile gal (Oli ve i ra, 2003b).

No en tan to, ao con trá rio do que Por tes (1999) de fen de, a so li da ri e da de con fi -
na da e as re la ções de re ci pro ci da de mú tua po dem fun ci o nar tam bém como li mi ta -
ções para o su ces so da ac ti vi da de em pre sa ri al. Não só por que, como su ge rem Light 

Preferências na contratação Origem dos empresários Total

Cabo-verdianos Chineses Indianos

Preferencialmente contrata trabalhadores 
co-étnicos
N 50 162 28 240
% linha 20,8 67,5 11,7 100,0
% coluna 35,2 52,4 11,1 34,1

Preferencialmente contrata trabalhadores 
não co-étnicos
N 57 70 178 305
% linha 18,7 23,0 58,4 100,0
% coluna 40,1 22,7 70,4 43,3

NS/NR
N 35 77 47 159
% linha 22,0 48,4 29,6 100,0
% coluna 24,6 24,9 18,6 22,6

Total
N 142 309 253 704
% linha 20,2 43,9 35,9 100,0
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Fon te: Oli ve i ra (2003a: 98).

Quadro 4 Pre fe rên ci as na con tra ta ção de tra ba lha do res por gru po de ori gem imi gran te

27 No caso chi nês a im por tân cia de tra ba lha do res co-ét ni cos é mais re al ça da se con si de rar mos que
87,1% dos em pre sá ri os di zem não ter tra ba lha do res por tu gue ses na ti vos e ape nas 2,0% têm em -
pre ga dos de ou tras ori gens ét ni cas para além dos tra ba lha do res co-ét ni cos. Por ou tro lado, ape -
nas 24,9% di zem não ter tra ba lha do res co-ét ni cos.



e Gold (2000: 126), as obri ga ções de re ci pro ci da de le vam, em mu i tos ca sos, em pre -
ga do res a con tra ta rem co-ét ni cos sem qua li fi ca ções e a ex pe riên cia ne ces sá ria para
a ac ti vi da de em pre sa ri al. Mas tam bém, como ilus tra o caso in di a no em Por tu gal,
por que se ge ram con fli tos la ten tes en tre co-ét ni cos, pro va vel men te con se quen tes
de um mer ca do em vias de es go ta men to, onde a con cor rên cia se pode tor nar ca ni -
ba les ca (como su ge rem Light e Gold, 2000: 127).

As re des so ci a is são tam bém fun da men ta is en quan to fon tes de acon se lha -
men to, de in for ma ção e co nhe ci men tos em pre sa ri a is es tra té gi cos (Wal din ger e co -
la bo ra do res, 1990: 133). Infor mam os em pre sá ri os de opor tu ni da des de in ves ti -
men to, do su ces so de con ter râ ne os e de cir cu i tos de abas te ci men to de mer ca do ri as
e mão-de-obra (Brown e Bu tler, 1993: 103).

O caso chi nês ilus tra, uma vez mais, as opor tu ni da des de cor ren tes des tas re -
des so ci a is. Dos em pre sá ri os de ori gem chi ne sa in qui ri dos, 50,8% dis se ram ter vin -
do para Por tu gal re cru ta dos por um em pre ga dor co-ét ni co. Os con tac tos privile -
giados com o gru po ét ni co, no caso chi nês, fa ci li ta ram a ob ten ção do pri me i ro em -
pre go em Por tu gal: 69,9% dos in qui ri dos ob ti ve ram-no com a aju da de ami gos, fa -
mi li a res ou co nhe ci dos co-ét ni cos. Esta é tam bém uma ten dên cia re la ti va men te ex -
pres si va para os res tan tes gru pos de ori gem imi gran te em es tu do (62,0% nos
cabo-ver di a nos e 32,4% nos in di a nos).

As re des de con tac tos com co-ét ni cos são ain da im por tan tes para o iní cio da
ac ti vi da de em pre sa ri al em Por tu gal. A gran de ma i o ria dos in qui ri dos (73,7%) dis -
se ter con tac tos com em pre sá ri os da mes ma área de ne gó cio, sen do 55,8% com
co-ét ni cos. De des ta car os em pre sá ri os de ori gem chi ne sa, com a ma i or per cen ta -
gem de con tac tos com em pre sá ri os co-ét ni cos na mes ma área de ne gó cio — a res ta -
u ra ção (71,8%).

A for ma como os em pre sá ri os co nhe ce ram os seus for ne ce do res tam bém ilus -
tra a im por tân cia des tas re des so ci a is para o de sen vol vi men to da ac ti vi da de em -
pre sa ri al. A gran de ma i o ria (63,2%) dos in qui ri dos teve aces so aos seus for ne ce do -
res de for ma in for mal, por in ter mé dio de fa mi li a res, ami gos ou co nhe ci dos. Mais
uma vez, são os chi ne ses que se re al çam (70,6%).

A im por tân cia des tas opor tu ni da des ét ni cas na in te gra ção em pre sa ri al dos
chi ne ses em Por tu gal con duz, por ou tro lado, a uma me nor de pen dên cia nos cons -
tran gi men tos ou opor tu ni da des es tru tu ra is do mer ca do de tra ba lho na ci o nal. Os
em pre sá ri os chi ne ses in qui ri dos acre di tam que não exis te dis cri mi na ção no mer ca -
do de tra ba lho por tu guês, con tu do, ten do em con ta os con tor nos da sua in te gra ção
no sis te ma eco nó mi co do nos so país (ba se a da em con tac tos ét ni cos), esta opi nião
pode mos trar des co nhe ci men to des sa re a li da de. Como vi mos (fi gu ra 3) este gru po
en con tra-se bas tan te as so ci a do ao sec tor da res ta u ra ção ét ni ca, e a sua ex pe riên cia
pro fis si o nal é tam bém ad qui ri da nes te sec tor.

Con tu do, as di fi cul da des re la ci o na das com a so ci e da de de aco lhi men to ma -
ni fes tam-se no des co nhe ci men to da lín gua e das leis por tu gue sas, não obs tan te se
as so ci a rem a uma si tu a ção re gu lar no país. Em todo o caso, es tas di fi cul da des não
se trans for ma ram em in fluên ci as in vo lun tá ri as para o de sen vol vi men to empresa -
rial, uma vez que as suas es tra té gi as de pen dem mu i to mais de opor tu ni da des e re -
cur sos ét ni cos.



Estratégias individuais

Como de fen dem Chan e Che ung, a pro li fe ra ção de em pre sas de imi gran tes deve
ter em con si de ra ção, para além da in fluên cia do gru po e dos seus re cur sos (so li da -
ri e da de, co e são, con fi an ça mú tua, fa ci li da de de co mu ni ca ção, etc.), a com pe tên cia
in di vi du al ou os re cur sos pes so a is do em pre sá rio (1985: 144).

Di fe ren tes gru pos ét ni cos têm sido ca rac te ri za dos com qua li da des cul tu ra is e 
psi co ló gi cas dis tin tas, na pro pen são de de sen vol ve rem com su ces so uma ac ti vi da -
de em pre sa ri al. Os asiá ti cos são nor mal men te des cri tos como mu i to tra ba lha do res, 
am bi ci o sos, aris cos ao ris co, e o in ves ti men to em pre sa ri al sur ge como um tra ço cul -
tu ral; já os afri ca nos não só são me nos pro pen sos a in ves ti rem numa ac ti vi da de por 
con ta pró pria, como têm di fi cul da des em de sis tir do tra ba lho as sa la ri a do (Tang,
1996: 134; Por tes e Zhou, 1999: 165).

Para além do ris co de tra ba lhar com es te reó ti pos, é di fí cil pro var, se não im -
pos sí vel, que ca rac te rís ti cas cul tu ra is ex pli cam a pro pen são de uns e não de ou tros
para o de sen vol vi men to de es tra té gi as em pre sa ri a is. Numa le i tu ra mais prag má ti -
ca dos da dos re co lhi dos, acre di ta-se mais que in di ca do res como clas se so ci al, qua -
li fi ca ções, ex pe riên cia pro fis si o nal, ida de, ex pe riên cia mi gra tó ria, en tre ou tros, po -
dem for ne cer uma ex pli ca ção mais con cre ta so bre a for ma como os re cur sos pes so -
a is afec tam as de ci sões e as es tra té gi as de in ser ção eco nó mi ca de in di ví du os de ori -
gem imi gran te.

Se gun do a ti po lo gia pro pos ta, as es tra té gi as in di vi du a is de fi nem-se prin ci pal -
men te pela mo bi li za ção de re cur sos pes so a is do in di ví duo. Entre es ses re cur sos
des ta cam-se as pou pan ças pró pri as (como a prin ci pal fon te fi nan ce i ra do in ves ti -
men to) e a ex pe riên cia pro fis si o nal. A es tra té gia em pre sa ri al par te do pró prio in di -
ví duo; é ele que fun da o ne gó cio.

A ex pe riên cia pro fis si o nal re ve la um efe i to po si ti vo for te so bre a ini ci a ti va
em pre sa ri al, em par ti cu lar por que pode for ne cer os co nhe ci men tos ne ces sá ri os
para in ves tir com se gu ran ça numa ac ti vi da de por con ta pró pria (Wal din ger e co la -
bo ra do res, 1990: 140). Assim, não é de sur pre en der que a ac ti vi da de pro fis si o nal
dos in qui ri dos, an te ri or ao lan ça men to da sua ini ci a ti va em pre sa ri al, te nha sido no
mes mo ramo de ac ti vi da de.

Nos três es tu dos de caso con si de ra dos, ve ri fi cou-se a as so ci a ção en tre as ori -
gens de imi gra ção e o ramo de ac ti vi da de: os em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na 
com ex pe riên cia pro fis si o nal no sec tor da cons tru ção ci vil, os chi ne ses no sec tor da
res ta u ra ção e os in di a nos no co mér cio. Em todo o caso, ape nas 24,3% dos in qui ri -
dos dis se ram ter sido o fac to de co nhe ce rem bem o sec tor do ne gó cio que os mo bi li -
zou para de sen vol ve rem uma ac ti vi da de em pre sa ri al. Já os cabo-ver di a nos dão
prin ci pal men te ra zões in di vi du a is para o de sen vol vi men to das es tra té gi as em pre -
sa ri a is — “que ria ser in de pen den te” (52,8%), “co nhe cia bem o sec tor de ne gó cio”
(35,9%) e “que ria su bir na vida” (23,9%) —; quan to aos chi ne ses e in di a nos, para
além des sas ra zões, dão es pe ci al aten ção às so li ci ta ções fa mi li a res (25,2% e 34,0%,
res pec ti va men te).

Os em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na pa re cem ilus trar, re la ti va men te
bem, as es tra té gi as in di vi du a is (con for me se pode ob ser var na fi gu ra 3). Em



par ti cu lar por que o de sen vol vi men to da sua ac ti vi da de par te es sen ci al men te de
pou pan ças pró pri as, e não de aju das fi nan ce i ras de fa mi li a res, de ami gos ou de co -
nhe ci dos ét ni cos. Por ou tro lado as so ci am-se à fun da ção da sua pró pria em pre sa.

Tam bém, e ao con trá rio dos res tan tes gru pos de ori gem imi gran te em es tu do,
são os em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na aque les que mais mos tram in te res se
em re gres sar ao país de ori gem (73,9%). Des te modo, ao con trá rio do que de fen de
Bo na cich (1973), não é evi den te que a in ten ção de re gres sar ao país de ori gem pe los
imi gran tes gere a pre dis po si ção para as ac ti vi da des em pre sa ri a is ou in cen ti ve o
de sen vol vi men to rá pi do de de ter mi na das es tra té gi as eco nó mi cas na so ci e da de de
aco lhi men to, uma vez que o gru po de ori gem imi gran te que mos tra ma i or pre dis -
po si ção para re gres sar ao país de ori gem é aque le que me nos as so cia a sua in te gra -
ção eco nó mi ca (em Por tu gal) a es tra té gi as em pre sa ri a is.

São ain da es tes em pre sá ri os que mais in ves tem no país de ori gem. Dos 47,2%
em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na que in ves tem em Cabo Ver de, 67,2% com pra 
pro pri e da des e ha bi ta ção e 17,9% in ves te na for ma ção de em pre sas e no vos
ne gó ci os.

Num cír cu lo re la ti va men te me nos pró xi mo do cen tro de gra vi da de da pro jec -
ção des tes em pre sá ri os, mas fa zen do par te tam bém dos atri bu tos es pe cí fi cos,
nota-se que pos su em con tac tos com por tu gue ses (não co-ét ni cos) na mes ma área
de ne gó cio. Apa re cem ain da como ten do vin do para Por tu gal re cru ta dos por um
em pre ga dor por tu guês. Não obs tan te, as so ci am-se tam bém à aqui si ção do pri me i -
ro em pre go por con tac to di rec to com um em pre ga dor co-ét ni co.

Fi nal men te, ao con trá rio dos em pre sá ri os de ori gem chi ne sa, con si de ram
mu i to im por tan te as ge ra ções mais jo vens con ti nu a rem as suas es tra té gi as em pre -
sa ri a is. Esta pos tu ra pa re ce ser con se quên cia do es for ço as so ci a do à con quis ta da
po si ção pre sen te (en quan to em pre sá rio), não tão co mum en tre o seu gru po de ori -
gem imi gran te. Des te modo, será que es tas es tra té gi as in di vi du a is se trans for ma -
rão em es tra té gi as fa mi li a res?

Estratégias familiares

As es tra té gi as fa mi li a res dis tin guem-se pelo re cur so par ti cu lar a opor tu ni da des in -
trín se cas a uma rede fa mi li ar. Ain da que es tas es tra té gi as em pre sa ri a is se pos sam
per so ni fi car num in di ví duo, elas re sul tam de um pro jec to fa mi li ar, são her da das e
man ti das a par tir de re cur sos fi nan ce i ros e so ci a is da fa mí lia.

É par ti cu lar men te in te res san te in da gar acer ca de a trans mis são fa mi li ar de
ca pi tal eco nó mi co e so ci al se po der tor nar num fac tor de ci si vo na ap ti dão e dis po si -
ção em pre sa ri a is, in flu en ci an do, nes te sen ti do, as tra jec tó ri as in di vi du a is e fa mi li -
a res, e tra du zin do-se es tas, de for ma mais ou me nos di rec ta, em tra jec tó ri as em pre -
sa ri a is.28

Assim, à se me lhan ça da es tru tu ra em pre sa ri al por tu gue sa, pro li fe ram as

28 Tam bém Gu er re i ro ve ri fi ca que nas em pre sas por tu gue sas se de tec ta a re pro du ção so ci al do tra -
jec to fa mi li ar com “vo ca ções em pre sa ri a is” (Gu er re i ro, 1996: 19).



em pre sas fa mi li a res en tre os em pre sá ri os de ori gem imi gran te. Não obs tan te, são
ra ras as em pre sas ad qui ri das por he ran ça, do a ção ou ca sa men to (ape nas 3,8%).29

No en tan to, os em pre sá ri os de ori gem in di a na são aque les que me nos tra ba -
lha ram por con ta de ou trem an tes de de sen vol ve rem uma ac ti vi da de em pre sa ri al.
Ve ri fi ca-se que são os em pre sá ri os que mais cedo co me ça ram a tra ba lhar por con ta
pró pria,30 o que evi den cia o en qua dra men to do pro jec to fa mi li ar. Não de ve mos es -
que cer que gran de par te (54,9%) des ses in qui ri dos de sen vol veu uma ac ti vi da de
por con ta pró pria ou aju dou no ne gó cio da fa mí lia as sim que che gou a Por tu gal.31

Des te modo, ten do em con ta tam bém que se as so ci am à aqui si ção da em pre sa por
he ran ça, ve ri fi cou-se (em al guns ca sos) a trans fe rên cia de es tra té gi as em pre sa ri a is
fa mi li a res de sen vol vi das em Mo çam bi que para Por tu gal.32

Por ou tro lado, es ses em pre sá ri os apa re cem as so ci a dos a ac ti vi da des no sec -
tor do co mér cio, ape sar de a sua ex pe riên cia pro fis si o nal não se cin gir ao mes mo
sec tor, as so ci an do-se tam bém a ou tras ac ti vi da des pro fis si o na is (con for me fi gu ra
3). O que mos tra que a es tra té gia em pre sa ri al, para al guns ca sos, não re sul ta da ex -
pe riên cia do in di ví duo mas an tes da fa mí lia.

Tam bém, à se me lhan ça da es tru tu ra em pre sa ri al por tu gue sa de pe que na di -
men são, o tra ba lho fa mi li ar tem um pa pel fun da men tal.33 Ape nas 27,4% dos em -
pre sá ri os de ori gem imi gran te in qui ri dos não têm tra ba lha do res fa mi li a res. São os
em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na que têm, com pa ra ti va men te com os chi ne -
ses e in di a nos, o me nor peso de tra ba lha do res fa mi li a res.

Entre aque les que têm tra ba lha do res fa mi li a res, 13,1% diz não dar qual quer
re mu ne ra ção pe los seus ser vi ços. São os chi ne ses aque les que mais têm tra ba lha -
do res fa mi li a res não re mu ne ra dos: 16,2% con tra 10,3% dos em pre sá ri os de ori gem
in di a na e 11,3% dos em pre sá ri os de ori gem cabo-ver dia na.

É im por tan te re fe rir, no en tan to, que no caso in di a no a es tra té gia em pre sa ri al
se ba se ia mu i to mais em tra ba lha do res fa mi li a res,34 uma vez que tam bém 55,6%
dos em pre sá ri os não ti nham tra ba lha do res por tu gue ses e ape nas 7,9% ti nham tra -
ba lha do res de ou tras ori gens ét ni cas (não co-ét ni cos e não na ti vos por tu gue ses).

As ca rac te rís ti cas des ta es tra té gia cons ti tu em-se a par tir da par ti ci pa ção e
des cen dên cia fa mi li ares. São tam bém os em pre sá ri os de ori gem in di a na que mais
têm fa mi li a res no mes mo ramo de ne gó cio (74,3%). Tam bém de fi nem o gru po, en -
tre os em pre sá ri os imi gran tes in qui ri dos, que mais con ta com o apo io fi nan ce i ro fa -
mi li ar para o de sen vol vi men to da es tra té gia em pre sa ri al (51,8%).

29 Ape sar de, no to tal de 27 in qui ri dos que dis se ram ter ad qui ri do a em pre sa por he ran ça, do a ção
ou ca sa men to, 19 se rem em pre sá ri os de ori gem in di a na.

30 Em mé dia es ses em pre sá ri os co me ça ram com 25 anos (mas com moda aos 18 anos), en quan to os
em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na em mé dia ti ve ram a sua pri me i ra ac ti vi da de em pre sa ri al
com 30 anos (moda: 25 anos) e os chi ne ses com 31 anos (moda: 30 anos).

31 Em opo si ção, são os em pre sá ri os de ori gem cabo-ver di a na que ti ve ram ma i or nú me ro de pa -
trões an tes de in gres sar numa ac ti vi da de em pre sa ri al.

32 Como já era su ge ri do por Ávi la e Alves (1993).
33 Wal din ger e co la bo ra do res acre di tam mes mo que o tra ba lho fa mi li ar é im por tan te, não só nas

em pre sas ét ni cas, mas em to dos os ne gó ci os de pe que na di men são (1990: 142).
34 Ape nas 22,6% das em pre sas de ori gem in di a na não têm tra ba lha do res fa mi li a res.



Conclusão

Nes ta era, a que se cha mou pós-for dis ta, inú me ros in ves ti ga do res acre di tam que
com as mu dan ças (no con su mo e na pro du ção), con se quen tes da in ter na ci o na li za -
ção e glo ba li za ção, ha ve rá con di ções para o flo res ci men to de ac ti vi da des em pre sa -
ri a is ét ni cas em di fe ren tes so ci e da des de aco lhi men to (Bo is se va in, 1984; Sas sen,
1991).

Há pre ce den tes nou tros pa í ses, que mos tram como o de sen vol vi men to em -
pre sa ri al de imi gran tes foi um mo tor para a mo bi li da de so ci al do gru po.35 Qu an do
mi no ri as ét ni cas ou ra ci a is de sen vol vem ini ci a ti vas em pre sa ri a is, elas cri am no vos
pos tos de tra ba lho e no vas opor tu ni da des para si, fora do mer ca do de tra ba lho glo -
bal. Por ou tro lado, o de sen vol vi men to des tas ini ci a ti vas por con ta pró pria ex pan -
de a ofer ta de bens e ser vi ços na so ci e da de de aco lhi men to a pre ços com pe ti ti vos.

É ten do em con ta as ca rac te rís ti cas da so ci e da de por tu gue sa (en quan to con -
tex to de re cep ção de imi gran tes) que se acre di ta na ne ces si da de de dis cu tir o pa pel
dos con tex tos po lí ti co e ins ti tu ci o nal na pro mo ção do de sen vol vi men to de ac ti vi -
da des em pre sa ri a is en tre imi gran tes. Não só por que há in di ví du os de ori gem imi -
gran te que se en con tram mais vul ne rá ve is ao de sem pre go (con for me da dos do
Insti tu to do Empre go e For ma ção Pro fis si o nal) e dis cri mi na ção. Mas tam bém por -
que uma po lí ti ca de in cen ti vo à cri a ção de em pre sas (ét ni cas ou não) gera cres ci -
men to eco nó mi co (Wal din ger e co la bo ra do res, 1990: 181).

Des te modo, o tra ba lho con cep tu al de sen vol vi do, so bre tu do em tor no dos
con ce i tos de “es tra té gi as em pre sa ri as”, “opor tu ni da des ét ni cas”, “opor tu ni da des
es tru tu ra is” e “re cur sos pes so a is”, foi im por tan te não ape nas para esta in ves ti ga -
ção,  mas tam bém por que per  mi  te  le  van tar  ques  tões  para fu tu ros
apro fun da men tos.

Uma aná li se in te gra da das vá ri as opor tu ni da des (ou cons tran gi men tos) e re -
cur sos que en vol vem o in di ví duo que de sen vol ve de ter mi na da es tra té gia em pre -
sa ri al é es tri ta men te ne ces sá ria. Só as sim se pode com pre en der por que é que nem
to dos os in di ví du os da mes ma ori gem de imi gra ção têm es tra té gi as de in ser ção
eco nó mi ca se me lhan tes, em di fe ren tes con tex tos de re cep ção.

Mas a aná li se não fica com ple ta sem aten der aos re cur sos pes so a is, que em úl -
ti ma ins tân cia ex pli cam o per cur so mi gra tó rio e as op ções do in di ví duo, in se ri do
ou não numa co mu ni da de co-ét ni ca.

Assim as va ri a ções de es tra té gi as em pre sa ri a is en tre gru pos de ori gem imi -
gran te são nor mal men te con se quên cia das va ri a ções de opor tu ni da des dis po ní ve -
is em mer ca dos lo ca is, di fe ren ças de ca pi tal hu ma no e re cur sos pes so a is de de ter -
mi na dos in di ví du os, e de atri bu tos es pe cí fi cos de re des ét ni cas de so li da ri e da de e
in ter co nhe ci men to.

A in fluên cia de es tru tu ras eco nó mi cas, le ga is, so ci a is e cul tu ra is e o pa pel de
ca rac te rís ti cas so ci o e co nó mi cas e so ci o de mo grá fi cas dos in di ví du os fo ram

35 Wal din ger e co la bo ra do res (1990) mos tram os ca sos da Ingla ter ra, Ho lan da, Ale ma nha e Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca.



cla ra men te evi den ci a das pe los es tu dos de caso — em pre sá ri os de ori gens in di a na,
cabo-ver di a na e chi ne sa.

As po pu la ções com mais re cur sos fi nan ce i ros (de ori gem ét ni ca, fa mi li ar ou
pes so al) ten dem mais a de sen vol ver ac ti vi da des em pre sa ri a is, mos tran do as sim
que não são ca rac te rís ti cas de ca riz ét ni co ou cul tu ral que in cen ti vam o in di ví duo
para o in ves ti men to em pre sa ri al.

Foi pro va do que exis tem fac to res mo bi li za do res de es tra té gi as em pre sa ri a is:

— a fa mí lia que por pres sões ou por he ran ça de ter mi na a in te gra ção eco nó mi ca
do in di ví duo, como é o caso in di a no (es tra té gi as fa mi li a res);

— as di fi cul da des in trín se cas à in te gra ção no mer ca do de tra ba lho da so ci e da de
de aco lhi men to (e.g. dis cri mi na ção ou de sem pre go), caso dos cabo-ver di a nos
(es tra té gi as in di vi du a is);

— a exis tên cia de opor tu ni da des ét ni cas (e.g. tra ba lha do res ét ni cos que fa lam a
mes ma lín gua, cir cu i tos de for ne ci men to de pro du tos, re cur sos fi nan ce i ros,
etc.), caso dos chi ne ses (es tra té gi as ét ni cas).

Fi cou as sim cla ro que, con so an te es te ja mos a fa lar de imi gran tes de ori gem ca bo -
ver de a na, chi ne sa ou in di a na, te re mos no ções e es pec tros de es tra té gi as empresa -
riais dis tin tas — quer em ter mos de di men são do ne gó cio, das es fe ras de ac ti vi da -
des, da ori gem dos tra ba lha do res, ou da(s) fon te(s) de ca pi tal do in ves ti men to.

Mos trá mos ain da que as es tra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te não re -
sul tam, ne ces sa ri a men te, da com bi na ção exa us ti va de re cur sos e opor tu ni da des
dis po ní ve is. Imi gran tes que não dis põem de re cur sos ét ni cos po dem tam bém de -
sen vol ver es tra té gi as em pre sa ri a is a par tir (fun da men tal men te) de re cur sos pes so -
a is — como ilus tra o caso cabo-ver di a no.

A aná li se com pa ra da dos prin ci pa is in di ca do res de ca rac te ri za ção das es tru -
tu ras em pre sa ri a is des tas po pu la ções per mi tiu ain da en con trar si mi li tu des com os
in ves ti do res por tu gue ses: vo lu me de tra ba lha do res das em pre sas, re cur so a tra ba -
lha do res fa mi li a res não re mu ne ra dos, aces so a ca pi tal para in ves tir a par tir de
meios in for ma is, etc. O que pro va, tam bém, que as es tra té gi as em pre sa ri a is de ori -
gem imi gran te não se dis tin guem de ou tras só por lhes es tar as so ci a da uma dada
et nia. As ac ti vi da des em pre sa ri a is não têm uma na tu re za ét ni ca.

Em sín te se, ten do em con ta a im por tân cia que este tema pode as su mir nas es -
tru tu ras eco nó mi cas, so ci a is, po lí ti cas e cul tu ra is da ac tu a li da de por tu gue sa, o es -
tu do das es tra té gi as em pre sa ri a is não só é uma cha ma da de aten ção para uma nova 
le i tu ra acer ca dos con tri bu tos da imi gra ção, mas tam bém po de rá mos trar for mas
al ter na ti vas de mo bi li da de eco nó mi ca de imi gran tes em di fe ren tes con tex tos de
re cep ção.
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Resumo/ Abstract/ Résumé/ Resumen

Estra té gi as em pre sa ri a is de ori gem imi gran te em Por tu gal: opor tu ni da des
ét ni cas e es tru tu ra is e re cur sos pes so a is

No passado acreditou-se que os empregos em empresas de imigrantes eram equivalentes 
ao segmento inferior do mercado de trabalho das sociedades de acolhimento, e que
diminuíam as possibilidades de mobilidade social futura. Porém, estudos recentes
mostraram que esse não é o caso. Empregos em empresas de co-étnicos podem ser o
melhor modo de aceder a posições de supervisão ou liderança e de adquirir o capital



necessário para o desenvolvimento de negócios próprios. Com o intuito de explorar
essas novas estratégias de integração económica no mercado português, introduzidas
pelos imigrantes e seus descendentes, realizou-se um inquérito por questionário a
empresários de origem cabo-verdiana, chinesa e indiana.

Palavras-chave Imigração, estratégias empresariais, oportunidades étnicas, recursos
pessoais.

Immigrants entrepreneurial strategies in Portugal: ethnic and structural
opportunities, and personal resources

In the past, researches make believe that the employment in ethnic businesses was
equivalent to an inferior segment of the host societies’ labour market and that
decreased the social mobility of immigrants. However recent studies proved that this
is not the case. In fact, the employment in ethnic businesses can be the best way to
access supervision positions and financial resources to develop other entrepreneurial
activities. Having that in mind this article examines these new forms of immigrants’
economic integration in the Portuguese labour market. The characterization of these
entrepreneurial strategies is further explored using the results of a survey undertaken
with three immigrant populations: Cape-Verdeans, Chinese and Indians.

Key-words Immigration, immigrants entrepreneurial strategies, ethnic opportunities,
personal resources.

Stratégies d’entreprises créées par des immigrés au Portugal: opportunités
ethniques et structurelles et ressources personnelles

On a cru pendant longtemps que les emplois dans les entreprises créées par des
immigrés relevaient du segment le plus bas du marché du travail des sociétés d’accueil
et qu’ils diminuaient les chances de mobilité sociale future. Or, des études récentes ont
montré que ce n’est pas le cas. Les emplois dans les entreprises de co-ethniques peuvent
être la meilleure manière d’accéder à des postes d’encadrement ou de direction et
d’obtenir le capital nécessaire pour créer sa propre entreprise. Afin d’étudier ces
nouvelles stratégies d’intégration économique sur le marché portugais, introduites par
les immigrés et leurs descendants, une enquête par questionnaire a été menée auprès
d’entrepreneurs d’origine cap-verdienne, chinoise et indienne.

Mots-clés Immigration, stratégies d’entreprise des immigrés, opportunités ethniques,
ressources personnelles.



Estrategias empresariales de origen inmigrante en Portugal: oportunidades
étnicas y estructurales y recursos personales

En el pasado se creía que los empleos en empresas de inmigrantes eran equivalentes al
segmento inferior del mercado de trabajo de las sociedades de acogimiento, y que
disminuían las posibilidades de movilidad social futura. Sin embargo, estudios recientes
demostraron que ése no es el caso. Empleos en empresas de co-étnicos pueden ser el
mejor modo de acceder a posiciones de supervisión o liderazgo y de adquirir el capital
necesario para el desarrollo de negocios propios. Con la intención de explorar esas
nuevas estrategias de integración económica en el mercado portugués, introducidas por
los inmigrantes y sus descendientes, se realizó una encuesta a empresarios de origen
cabo-verdiano, chino e indio.

Palabras-clave Inmigración, estrategias empresariales, oportunidades étnicas, recursos
personales.


