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1. Sumário Executivo

No presente documento será apresentado o Plano de Marketing Internacional, doravante designado por 

plano, no atinente ao projeto Portuguese Beef, promovido pela Federação Nacional das Associações de 

Raças Autóctones, doravante designada por FERA.  

O supracitado projeto é cofinanciado pelo Compete2020 através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 

na tipologia de Internacionalização – Aviso nº 01/SIAC/2016 – projeto nº024897. 

O Portuguese Beef visa a promoção internacional da carne bovina das raças autóctones portuguesas, 

dando ênfase a sete raças de solar distribuído, fundamentalmente, pelas regiões norte e centro. Neste 

sentido, as raças a abordar no presente plano são as seguintes: Arouquesa, Barrosã, Cachena da Peneda, 

Marinhoa, Maronesa, Minhota e Mirandesa. 

Para tal, é essencial a aquisição de bases sólidas para a internacionalização. Com efeito, a FERA, os seus 

associados e todos os intervenientes e interessados no processo, deverão criar sinergias por forma a 

convergir para um objetivo comum, que tenha em vista a complementaridade de recursos e a criação de 

valor para os produtos. 

A elaboração do presente plano representa uma ferramenta fundamental e o meio mais eficaz para a 

execução das estratégias delineadas para o projeto. Pretende-se com o mesmo a divulgação da marca 

Portuguese Beef e a antecipação de cenários e de tomada de decisões proactivas no que respeita à escolha 

dos mercados-alvo, tendo sempre em consideração uma afetação ótima dos recursos e a execução plena 

do projeto.  

O plano divide-se em oito capítulos fundamentais, entre os quais é abordada a análise interna e externa 

da Federação, a marca Portuguese Beef, as táticas de marketing, o plano de ação e o plano de 

contingência. Por fim, serão apresentadas as considerações finais e a bibliografia. 
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Apresentação da Entidade 

2.1 Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones 

Fundada em Agosto de 2000, a FERA adquire um papel fundamental a nível nacional no setor agropecuário 

ao ser uma entidade intermediária entre as associações de criadores de raças autóctones e o Governo. 

Com a sua sede em São Torcato Guimarães, a FERA representa 17 (dezassete) associações de criadores 

dando visibilidade a 22 (vinte e duas) das 47 (quarenta e sete) raças autóctones portuguesas: raças ovinas, 

caprinas, suínas, equídeas, avícolas e bovinas (ver figura 1). O objetivo principal desta entidade é a 

proteção e conservação das raças autóctones. 

Figura 1. Lista de Associações de raças autóctones representadas pela FERA 

Fonte: Fnway Consulting 

Adicionalmente, a FERA é a entidade responsável pela gestão do único centro de colheita licenciado em 

Portugal, tendo realizado colheitas nos últimos três anos a reprodutores das raças bovinas Arouquesa, 

Barrosã, Cachena da Peneda, Maronesa, Minhota e Mirandesa. As raças autóctones, para além de 

proporcionarem produtos de elevada qualidade, seguros e de alto valor económico, preservam o 

ambiente e a paisagem, uma vez que, estão assentes em sistemas de produção extensivos e que 

aproveitam os recursos forrageiros naturais e únicos de zonas desfavorecidas que de outra forma não 

seriam aproveitados. 

AMIBA Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Barrosã

ACRM Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Marinhoa

ACRC Associação dos Criadores da Raça Cachena 

ACM Associação de Criadores do Maronês

APACRA Associação Portuguesa de Criadores dos Bovinos da Raça Minhota

ACBRM Associação dos Criadores dos Bovinos de Raça Mirandesa

ANCABRA Associação Nacional de Criadores da Cabra Bravia

ANCRAS Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana

ACERG Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana

ACOB Associação Nacional dos Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana

ACOM Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Mirandesa

BADANA Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Badana

ANCOTEQ Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra da Terra Quente

ACRO Associação de Criadores e Reprodutores de Gado do Oeste

ANCOSE Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela

ANCSUB Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bisara

ANCRA Associação Nacional dos Criadores da Raça Arouquesa
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Com o projeto Portuguese Beef, a FERA pretende aglutinar as associadas representantes das raças bovinas 

para um objetivo comum: a internacionalização dos seus produtos. Esta modalidade de 

internacionalização apresenta um significativo contributo para a dinamização das economias locais, 

criação de emprego, aumento do investimento e consequentemente, a dinamização de Portugal e dos 

produtos nacionais nos mercados externos. 

2.2 Visão 

Proporcionar produtos de qualidade, seguros e de elevado valor económico e social. Adicionalmente, a 

FERA visa a promoção externa dos produtos cárneos das raças autóctones, possibilitando aos mesmos, a 

obtenção de valor acrescentado nos mercados internacionais. 

2.3 Missão 

Com alterações climáticas imprevisíveis, novas doenças emergentes, uma população crescente em 

número e cada vez mais exigências alimentares, designadamente no que respeita a selos de qualidade e 

produtos de excelência, as raças autóctones portuguesas devem ser defendidas e conservadas permitindo 

a difusão justa e equitativa dos benefícios resultantes do seu uso. 

Neste sentido, a principal missão da FERA consiste na proteção, conservação e melhoria das condições 

atuais destas raças. As raças autóctones são muito mais do que carne, leite, ovos ou lã; oferecem-nos 

biodiversidade, ambiente, qualidade, sustentabilidade, cultura, tradição, bem como, futuro para o mundo 

rural português. 

2.4  Valores 

Os valores definidos pela FERA funcionam como elementos essenciais que dão existência e fundamento 

à sua organização. São estes valores que servem de base para a sua estrutura, para a sua cultura 

organizacional e para a imagem que pretende transmitir: 

 Maximização do valor entregue ao cliente – o know-how e a experiência dos recursos humanos das

Associações permitem o desenvolvimento da excelência do produto até chegar ao consumidor final,

fazendo com que a organização e bens dos Associados, usufruam de uma elevada confiança junto dos

clientes.

 Responsabilidade Social no contexto da internacionalização – com uma oferta de produtos

exclusivamente portugueses, a organização promove e reforça a competitividade do país nos

mercados externos transmitindo a qualidade dos produtos nacionais.

 Respeito e preocupação pela vida humana e meio ambiente – a organização visa o cumprimento de

todos os requisitos necessários ao seu modelo de negócio, nomeadamente no alcance de elevados

padrões de segurança, ética e qualidade.
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2.5 Organograma 

São órgãos sociais da FERA, a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Técnico/Científico. A assembleia geral é constituída pelos delegados dos associados da FERA, isto é, por 

um presidente, um vice-presidente e um secretário. O corpo diretivo é formado por cinco elementos 

sendo o presidente de Direção, representante da AMIBA, Rui Jorge Vieira Dantas. Para exercer os deveres 

atribuídos por lei, o Conselho Fiscal, constituído por um presidente e dois vogais. Por último, o Conselho 

Técnico/Científico, composto por todos os secretários técnicos de cada uma das raças. 

Figura 2. Organograma dos Órgãos Sociais da FERA 

Fonte: Fnway Consulting 
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2. A Marca

«Um produto é uma coisa fabricada numa fábrica; uma marca é 

qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. Um produto pode 

ser copiado por um concorrente; uma marca é única. Um produto 

pode desaparecer (perder o seu valor) muito rapidamente; uma 

marca é eterna» 

STEFHEN KING WPP Group Londres. 

A Marca não é só um fator de diferenciação de um produto, é o DNA de uma entidade e a síntese de todos 

os seus valores, desejos, status e emoções que ela transmite. Portanto, todas as entidades têm a 

responsabilidade de agregar valor, preservar o existente e fazer da marca algo eterno e bem aceite. 

3.1 “Portuguese Beef” - Marca País ou Região de Origem - Marca Umbrella 

O processo de desenvolvimento da designação de marcas é conhecido, dentro do Branding, como Naming 

e trata-se de uma atividade complexa, principalmente quando se trata do lançamento de um novo 

produto. 

Atualmente assiste-se a uma crescente aposta nas marcas “Região” sob a forma de promover, divulgar, 

apoiar e explorar potencialidades económicas do país/região no resto do Mundo. 

Para Kapferer (2005) assiste-se a uma maior relevância das marcas locais num tempo de pós-globalização. 

Para lá da imagem de marca do produto ou serviço, tem surgido a imposição da imagem de entidades 

suprarregionais quer seja de países quer seja de regiões de determinado país. 

No presente caso, a terminologia Portuguese Beef, nome da marca que irá representar os produtos da 

organização no mercado, teve origem no século XIX. Foi neste período que a raça Barrosã alcançou uma 

forte expansão, potenciada pelo elevado valor dos bois adultos castrados e cevados, quando, depois de 

servirem as casas dos agricultores minhotos, eram vendidos no cais do Porto para serem consumidos em 

Inglaterra sob a gloriosa expressão Portuguese Beef - ainda hoje encontrada em restaurantes no Reino 

Unido como a forma de caracterizar a carne proveniente do Norte de Portugal. 

O Prof. Eugénio Castro Caldas (1991) descreveu a situação de forma inigualável “Os Ingleses, que em 

Portugal haviam descoberto o vinho do Porto, o melhor do Mundo, verificam também o espantoso valor 

da carne dos bois barrosos. Puseram-se nos portos, com o tilintar das libras a comprá-los. Sobre o Minho 

correu um caudal de ouro, transformado em cordões e filigranas que compunham o encanto das 

camponesas”. Este fluxo de exportação finalizou-se devido ao êxodo das populações para os centros 

urbanos, a diminuição do número de animais e a alteração do sistema de produção para uma monocultura 

intensiva onde pontuava a produção do leite e do vinho. 
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Dado o caráter simbólico da expressão Portuguese Beef, a FERA apostará na utilização da mesma para a 

criação da sua marca. Neste sentido, a estratégia de internacionalização numa Marca Região passa não 

só por, assegurar que o local de origem dos produtos é portuguesa, como também, criar uma marca que 

seja sinónimo de qualidade e de referência e que representa os principais atributos do nosso país – a 

natureza e a diversidade dos territórios. 

Pretende-se assim, definir um caminho consistente para a marca Portuguese Beef, através da criação de 

uma personalidade visual que contribua tanto para valorização dos territórios, como para o fomento da 

base económica de exportação. 

3.2 Submarcas 

As submarcas são caracterizadas por marcas secundárias cuja visibilidade é menor em relação à marca 

mãe, mas permitindo, todavia, maiores e melhores descrições do produto. São um bom caminho para 

reter o poder da marca mãe, conseguindo desenvolver personalidades próprias. Desta forma, a FERA 

pretende subdividir a marca mãe Portuguese Beef em cada uma das raças bovinas representadas, e 

oferecer produtos distintos: 

A marca aplica-se a várias raças de bovino, possibilitando colmatar questões de rotura no fornecimento 

do produto de uma determinada raça por outra. Existindo uma submarca associada a cada uma das raças, 

haverá sempre um produto com vista à satisfação dos diferentes mercados e clientes. Cada uma destas 

submarcas representa diferentes regiões portuguesas, das quais são originárias as raças. 

A raça Arouquesa é proveniente do concelho de Arouca. Uma das suas virtudes é a capacidade de 

caminhar nos íngremes e pedregosos caminhos rurais das regiões de agricultura de montanha. Foi a raça 

Barrosã que deu o nome às terras do Barroso, atingiu no Minho o seu auge, e é nesta região, que ainda 

hoje se encontra cerca de 80% do seu efetivo. A Cachena da Peneda, originária do Alto Minho, tem como 

solar as maiores elevações das serras da Peneda, Soajo e Amarela. Com uma estatura que não vai muito 

além de um metro de altura, é considerada uma das mais pequenas espécies bovinas de todo o mundo. 

A raça Marinhoa, dadas as suas aptidões dinamóforas, facilitou as lavouras exigidas pelas culturas de arroz 

na zona lagunar do Baixo Vouga. Tornou-se indispensável na faina agrícola, em trabalhos tais como sachas, 

abertura de regos, lavouras, semeaduras, transportes e na Arte Xávega. Quanto à Maronesa, proveniente 

da Serra do Alvão, é a mais próxima do antepassado Auroque, extinto em 1627, uma das figuras 
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imortalizadas nas gravuras rupestres de Foz Côa. A raça Minhota foi comum na região minhota no século 

XIX, maioritariamente para a produção de leite, tendo ao longo do século XX o número de efetivos 

diminuído, o que conduziu a que a UE a classificasse como raça em perigo de extinção em 2002. Por fim, 

a Mirandesa, o seu berço é a Terra de Miranda, difundido depois para a área correspondente à Terra fria 

e à parte nascente da Terra Quente que, em simultâneo, integram hoje o solar desta raça.  

Importa referir, que as submarcas não estão circunscritas às raças mencionadas, existindo a possibilidade 

do surgimento de outras, a título exemplificativo, a raça Mertolenga, uma das mais antigas povoações da 

Lusitânia.
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4. Análise Interna

4.1 Marketing Mix 

O marketing mix é o conjunto das variáveis de marketing que a organização utiliza para atingir os seus 

objetivos nos mercados-alvo. É composto pelos 4 P do Produto: produto (product), preço (price), 

distribuição (place) e promoção (promotion). 

4.1.1. Produto 

A carne de bovino é considerada um alimento de alto valor nutricional, constituída por aminoácidos 

essenciais, vitaminas, sais minerais e lípidos, que a tornam conveniente à alimentação humana. É 

predominantemente uma fonte proteica em função de ter entre os seus componentes uma grande 

dimensão de fibras musculares.  

Os produtos e tipos de cortes cárneos no contexto da marca Portuguese Beef serão variados: bifes das 

partes mais nobres do bovino, bem como produtos processados: hamburgers, almôndegas, carne picada, 

alheiras, entre outros. 

Os produtos serão únicos e distinguir-se-ão pelas caraterísticas intrínsecas a cada uma das raças 

autóctones originárias das várias regiões de Portugal sendo os fatores, clima, solo, vegetação e modo de 

produção maioritariamente em regime extensivo, fulcrais para a qualidade destas carnes. 

Segue-se uma apresentação de cada raça com as respetivas caraterísticas, área de dispersão e uma breve 

descrição da carne DOP (denominação de origem protegida) e carne de IGP (indicação de origem 

protegida), para o caso da Minhota. Tais denominações identificam um produto ou género alimentício 

como o nome da região ou de um determinado local. 

a) Principais caraterísticas

No aspeto geral, são animais de pequeno porte, corpulência 

mediana (as fêmeas adultas pesam em média entre 360 e 430 

kg e os machos adultos entre 750 e 900 kg) possuindo 

esqueleto regular coberto com boa musculatura; com formas 

harmoniosas e pelagem castanha clara, mucosas escuras, 

perfil subcôncavo, cornos dirigidos para a frente e depois 

para cima. Têm um temperamento dócil mas enérgico, estão 

perfeitamente adaptados às encostas serranas plenas de 

afloramentos rochosos onde vivem. Possuem excelentes 

qualidades de trabalho numa região onde a mecanização dificilmente os pode substituir. A área de criação 

do Arouquês está situada numa região montanhosa de forte declive e pequenos vales, onde o solo é de 

origem granítica com alguns afloramentos xistosos: Serras da Freita, Arada, Montemuro e Gralheira. Uma 

Fonte: Associação Nacional dos Criadores de Raça 
Arouquesa 

Figura 4. Bovino de raça Arouquesa 
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das maiores virtudes da raça é a capacidade de caminhar nos íngremes e pedregosos caminhos rurais das 

regiões de agricultura de montanha, bem como, a sua capacidade de adaptação a solos mais agrestes. 

b) Área de dispersão

Figura 5. Área de dispersão da raça Arouquesa 

A área dispersão desta raça situa-se na encruzilhada dos distritos de Aveiro 

(concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Sever do Vouga, Vale de Cambra, parte dos 

concelhos de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira), Braga 

(parte do concelho de Celorico de Basto), Porto (concelho de Baião, e parte dos 

concelhos de Amarante e Marco de Canaveses) e Viseu (concelhos de Castro Daire, 

Cinfães, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, e Vouzela, e parte dos concelhos de 

Lamego, Resende, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva e Viseu). 

c) Carne Arouquesa DOP

A carne Arouquesa DOP advém essencialmente dos vitelos entre seis e nove meses de idade (tardiamente 

desmamados devido às excecionais qualidades maternais das progenitoras), cuja qualidade se pode 

comprovar nas diversas mostras gastronómicas. 

Somente os animais de linha pura da raça Arouquesa, inscritos no livro genealógico, poderão fornecer 

matéria-prima para a DOP, não sendo admitidos cruzamento de raças. 

Estes animais são criados em regime de criação extensivo, o que lhes permite andar livremente em busca 

por alimentos frescos e equilibrados existentes na natureza. Este processo contribui para uma carne e 

uma estrutura física do animal de grande qualidade. 

A carne Arouquesa DOP apresenta determinadas caraterísticas: cor variável, sendo rosa-clara e rosa 

pálida (vitela); rosa a vermelho-claro (novilho) e avermelhado a vermelho-escuro (vaca e boi); gordura de 

coloração variável, sendo branca (no caso da vitela), branca a cremosa (novilho) e amarelada (vaca e boi); 

com uma consistência firme e ligeiramente húmida; o cheiro e o sabor são sui generis. 

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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a) Principais caraterísticas

Figura 6. Bovino de raça Barrosã 

A raça Barrosã distingue-se das outras pela sua armadura 

considerável que se projeta quase verticalmente e em forma 

de lira. Apresenta dimorfismo sexual acentuado podendo 

observar-se a imponente armação córnea nos machos 

castrados, que pode atingir mais de dois metros de 

envergadura. A barrosã desde os primórdios que se encontra 

intimamente ligada às populações rurais, com elevada 

importância na agricultura de montanha e de meia-encosta, 

onde só animais perfeitamente adaptados às condições 

peculiares desta envolvente conseguem trabalhar terras de tão pequena dimensão, fazendo a fertilização 

das mesmas com o estrume que produzem. 

Para a sua alimentação, estes animais recorrem não só aos prados e lameiros como também aos terrenos 

baldios. Alimentam-se de forragens verdes e conservadas (erva, palha, feno e ás vezes silagem de milho), 

como suplemento ao milho (em grão traçado ou farinha) e ainda o centeio e a batata. 

b) Área de dispersão

Figura 7. Área de dispersão da raça Barrosã 

Embora esta raça deva o nome ao planalto do Barroso (o solar) iniciou a sua 

expansão no Minho onde quase substituiu a Galega. Deste modo os animais da 

raça Barrosã encontram-se essencialmente em duas áreas geográficas: Minho e 

Barroso. Atendendo à existência de duas áreas distintas de produção da raça 

Barrosã, podemos focar determinadas diferenças entre as duas: como Minho e 

Barroso. No Minho caracteriza-se por áreas pequenas (na ordem dos 3 – 5 ha) e 

dispersas, já em Barroso, encontramos explorações com alguma dimensão (com 

mais de 5 ha), contudo muito dispersas. 

c) Carne Barrosã DOP

A Carne Barrosã DOP assume uma cor variável. Cor rosada a vermelha escura, com gordura branca 

conforme se trate de vitela ou animal adulto. É deveras tenra, extremamente suculenta e muito saborosa. 

A Carne Barrosã DOP pode apresentar-se como: “carne de vitela” quando os animais são abatidos entre 

os 5 e os 9 meses de idade e peso entre os 70 e 130 kg; “carne de novilho” quando possuem entre 9 a 36 

meses com peso mínimo de 130 kg; por último “carne de vaca” carcaça de animais abatidos entre os 3 e 

os 4 anos de idade com peso mínimo de 130 kg. 

Fonte: auctotones.ruralbit.com 

Fonte: Associação de Criadores de Bovino de Raça 
Barrosã  
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a) Principais caraterísticas

Figura 8. Bovino de raça Cachena da Peneda 

De rusticidade ímpar maior do que qualquer outro 

bovino autóctone da península ibérica, a raça 

Cachena da Peneda é aquela que encontramos na 

alta montanha acima dos 800 metros. Pela sua 

dimensão e resistência às condições mais adversas 

define o seu próprio solar. Aleitantes por vocação 

apresentam-se de muito pequeno porte com altura 

ao garrote que não chega a ultrapassar os 115 

metros. Resultante de uma alimentação equilibrada, sustentada nos pastos naturais, nos cereais 

produzidos na exploração e no clima, deparamo-nos com o produto 'Carne da Cachena da Peneda DOP'. 

De qualidade inigualável com características muito específicas que lhe conferem uma identidade 

própria. É também por isso que é DOP. Define um território, uma forma própria e única de produção, 

um potencial cultural, um saber fazer destas populações. Estamos perante um produto que sabe "à 

terra", "às gentes" e "às tradições". 

Entre o princípio da primavera e o fim do outono estes animais são criados no regime de pasto natural 

em grande altitude, principalmente nos planaltos. No inverno, os animais alimentam-se em pastos mais 

próximos das populações sendo a alimentação complementada no estábulo com produtos naturais. Em 

nenhum caso é permitida a utilização de produtos que possam interferir no ritmo normal de crescimento 

e desenvolvimento dos animais. 

b) Área de dispersão

Figura 9. Área de dispersão da raça Cachena da Peneda 

A área de produção ocupa cerca de 743km2 e situa-se na zona montanhosa do 

Minho entre os distritos de Viana do Castelo (parte dos concelhos de Arcos de 

Valdevez, Melgaço, Monção e Ponte da Barca) e Braga (parte dos concelhos de 

Terras de Bouro e Vila Verde). O solar desta raça é o Parque Nacional da Peneda-

Gerês que engloba o prolongamento da cadeia dos montes Cantábricos com as 

serras da Peneda, o Soajo, a Amarela e o Gerês. 

c) Carne Cachena da Peneda DOP

A carne distingue-se pela sua tenrura e sabor único. Apresenta cor rósea clara ou pálida, vermelho claro 

ou escuro de acordo com a idade do animal. Tem pouca gordura intramuscular, de coloração branca suja, 

Fonte: auctotones.ruralbit.com 

Fonte: Associação de Criadores da Raça Cachena  
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de consistência firme e ligeiramente húmida, aspeto que denota suculência. O tipo de carne obtida resulta 

de um equilíbrio absoluto entre o sistema de produção utilizado e as características da própria raça. 

As referências mais antigas a esta raça remontam ao final do século XIX utilizadas por Silvestre Bernardo 

“…é o nome que designa o gado que produz, cria e recria, trabalha e engorda em toda a Beira-mar do 

distrito de Aveiro e Coimbra (...) nas terras da Gandra e das Marinhas”. 

a) Principais caraterísticas

Figura 10. Bovino de raça Marinhoa 

Surgiu de um Bovino proveniente de um cruzamento de 

animais do tronco Mirandês com Minhoto denominando-

se Marinhão. Devido às suas características únicas, de 

docilidade, fácil maneio e grande adaptabilidade, 

começaram a ser utilizados pelos agricultores em trabalhos 

tais como sachas, abertura de regos, lavouras, semeaduras, 

transportes, tirar água à nora e arte xávega, tornando-se 

indispensáveis nas fainas agrícolas. Podem-se distinguir 

dois sistemas de produção na Raça Marinhoa. O método tradicional, que representa a maior parte das 

explorações e onde efetivo é intensivo. Neste, no entanto distinguem-se três maneios 

produtivos/alimentares perfeitamente definidos: 

 Intensivo ao ar livre: Muitos destes animais pastam alguns meses por ano, regressando ao

estábulo diariamente ou quando as condicionantes edafoclimáticas o exigem. A sua alimentação

é à base de pastagens naturais ou semeadas, complementadas com cereais, palhas e algumas

leguminosas.

 Estabulação permanente: Explorações de muito reduzida dimensão, localizadas quase na sua

totalidade em zonas serranas, com solos pobres e pequenas parcelas. Os criadores fornecem a

totalidade dos alimentos e água aos seus animais, que permanecem confinados ao longo de todo

o ano. A sua alimentação consiste basicamente em fenos, palhas, cereais, milharadas e alguns

subprodutos de outras culturas. 

 A terceira situação reflete a reconversão das explorações de vocação leite, que possuem

instalações permanentes, com maior capacidade e com técnicas de produção e maneio de cariz

intensivo. Nestas situações, a alimentação é baseada na silagem de milho, fenos, palhas e algum

complemento concentrado.

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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b) Área de dispersão

Figura 11. Área de dispersão da raça Marinhoa

O solar da Raça constituiu-se na zona ocidental litoral ou marinha de origem 

sedimentar caracterizada pela ausência de relevo, grande humidade e fracas 

oscilações térmicas. A área de dispersão ou zona de expansão estendeu-se para 

as áreas adjacentes, onde os animais e os criadores encontraram condições 

edafoclimáticas similares às da zona do Solar, e onde, puderam dar 

continuidade às práticas ancestrais de maneio e de alimentação dos animais. A 

delimitação desta área é feita naturalmente a oeste pelo mar, a Norte, e a Este 

pelas montanhas circundantes, e a Sul pelas alterações a nível dos solos dos 

sistemas agrícolas e das culturas praticadas. Como consequência da grande 

proliferação verificada na década de 40 esta raça estendeu-se para fora da zona inicialmente designada 

como solar, isto é, os concelhos de Aveiro, Ílhavo, Vagos, Ovar, Murtosa e Estarreja sendo a área de 

dispersão aumentada para os concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Sever do 

Vouga, Anadia, Mealhada, Mira e Cantanhede. 

c) Carne Marinhoa DOP

A Carne Marinhoa DOP varia do rosa pálido ao vermelho escuro de acordo com a idade dos animais ao 

abate. Tem consistência firme, sabor intenso, e é ligeiramente húmida, o que denota suculência e a torna 

tão apreciada. É apresentada em carcaças e meias-carcaças, podendo ser comercializadas inteiras, 

fatiadas ou em vácuo. A carne que é comercializada em fatiado tem um destinatário específico – o 

consumidor final. 

a) Principais caraterísticas

Figura 12. Bovino de raça Maronesa 

Os bovinos são criados em sistema de agricultura 

tradicional servindo como meio de fertilização aos 

solos. As crias são alimentadas exclusivamente de 

leite materno até aos 2/3 meses. Após esta idade, é 

adicionado feno, farinha de milho simples ou 

misturada, com batatas e erva tenra. Os animais 

adultos encontram-se em regime misto de 

alimentação. São alimentados no seu meio natural ao 

ar livre, exceto quando as condições atmosféricas não permitem a reprodução das pastagens. A raça 

Maronesa define-se como uma raça de montanha primitiva natural e rústica. Tem como principais 

particularidades físicas, a pelagem castanha que vai de escura a negra e uma marrafa com pelos de cor 

avermelhada na cabeça.  

Fonte:auctotones.ruralbit.com  

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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b) Área de dispersão

 Figura 13. Área de dispersão da raça Maronesa 

A área geográfica de produção da Carne Maronesa DOP abrange os concelhos de 

Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila 

Real, Amarante, Boticas, Chaves, Montalegre, Murça e Valpaços, nos distritos de 

Vila Real e Braga. 

c) Carne Maronesa DOP

A Carne Maronesa DOP é obtida através de bovinos de raça Maronesa nativos da área demarcada pelas 

serras do Marão, Alvão e Padrela. As características da carne são na vitela, a cor rosa com alguma gordura 

unanimemente distribuída, e de cor branca no novilho, com cor vermelha clara. Possui gordura 

intramuscular equilibrada de cor marfim e músculo de grão finíssimo, firme e ligeiramente húmido; e na 

vaca com cor vermelha escura com bastante gordura intramuscular de cor marfim e músculo firme e 

húmido. 

Esta pode apresentar-se como: “carne de vitela” quando os animais são abatidos entre os 5 e os 9 meses 

de idade e peso entre os 75 e 130 kg; “carne de novilho” quando possuem entre 9 a 24 meses com peso 

mínimo de 130 kg; por último “carne de vaca” carcaça de animais abatidos entre os 2 e os 4 anos de idade 

com peso compreendido entre os 200 e os 300 kg. 

a) Principais características

Figura 14. Bovino de raça Mirandesa 

As vacas de raça mirandesa apresentam, de forma geral, 

boa capacidade para acumular e mobilizar reservas 

corporais. Normalmente, as vacas que criam melhor os 

vitelos são as que apresentam maior capacidade de 

mobilização de reservas corporais. Nestes casos as 

flutuações de peso ao longo do ano, sem prejuízo da 

capacidade reprodutiva ou produtiva, chega a ser de 6% 

do peso vivo médio. Não necessita de cuidados clínicos 

especiais, sendo bastante rústica e bem adaptada a 

condições de exploração difíceis, mantendo a fecundidade e a capacidade de desmamar com peso regular 

os seus filhos. A alimentação das vacas assenta na exploração de pastagens naturais, nos lameiros e num 

Fonte: auctotones.ruralbit.com  

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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conjunto de culturas forrageiras. Durante todo o ano as vacas e restantes bovinos são também 

suplementados com feno de aveia ou feno produzido nas pastagens naturais. 

No que diz respeito aos vitelos, estes permanecem sempre nas lojas até ao desmame. Após o primeiro 

mês de vida, os agricultores começam a administrar-lhes feno de lameiro e, a partir dos três meses, 

fornecem farinhas à base de cereais, produzidos na exploração em maior ou menor quantidade consoante 

a mãe seja boa ou má leiteira, podendo consumir cada vitelo durante a fase de cria até 100kg de farinha. 

b) Área de dispersão

Figura 15. Área de dispersão da raça Mirandesa 

A sua área de produção abrange os concelhos de Bragança, Macedo de cavaleiros 

Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais no distrito de Bragança. 

c) Carne Mirandesa DOP

A Carne Mirandesa DOP é obtida a partir de bovinos da raça Mirandesa. Trata-se de uma carne de gordura 

uniformemente distribuída e de cor rosa clara a vermelha clara. 

A raça Mirandesa possui características genéticas próprias, que associadas a um sistema de alimentação 

natural confere à carne qualidades organoléticas únicas. Assim, é de realçar a excecional tenrura e 

suculência aliadas a aromas e sabores que a diferenciam de qualquer outra carne de bovino. 

Os animais desta raça são caracterizados por serem de grande corpulência, pelagem castanha, cabeça 

pequena com uma marrafa saliente de pelos alourados, olhos e focinhos negros, cornos revirados para 

cima, tronco comprido largo e musculado e membros bastante fortes. Trata-se de uma carne de gordura 

uniformemente distribuída. 

A raça pode apresentar-se como “carne de vitela” quando os animais são abatidos entre os 5 e os 9 meses 

de idade e como “carne de novilho” quando detêm entre 10 a 18 meses. 

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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a) Principais caraterísticas

Figura 16. Bovino de raça Minhota 

A designação oficial da raça corresponde à toponímia da região tradicional 

de produção Entre Douro e Minho na qual se insere o seu solar e onde se 

encontra a maior parte do efetivo da raça. Trata-se da única raça portuguesa 

de tripla aptidão (carne, leite e trabalho) ocorrendo a exploração da 

vertente leiteira apenas em algumas freguesias dos municípios de Ponte de 

Lima e Viana do Castelo, onde ainda existem Salas Coletivas de Ordenha 

Mecanizada. Os níveis de produção situam-se entre os 3500 e os 5500 kg de 

leite aos 305 dias com um teor butiroso de 44% e um teor proteico de 35%. 

Em algumas explorações mais tradicionais estes animais ainda são utilizados 

como força motriz para os trabalhos agrícolas e para o transporte de 

forragens mato e estrume. 

b) Área de dispersão

Figura 17. Área de dispersão da raça Minhota 

A zona tradicional de produção desta raça é a meia encosta e várzea do Entre 

Douro e Minho. No entanto, nos últimos anos a raça tem-se expandido para fora 

do seu solar estando hoje presente nas zonas mais altas do Entre Douro e Minho 

e nas regiões de Trás-os-Montes e Douro Litoral.  

c) Carne Minhota 

Relativamente à produção de carne, a Minhota destaca-se de todas as raças nacionais pelo seu elevado 

desempenho produtivo. A carne resultante destes animais apresenta uma alta luminosidade de tons 

rosados pálidos e um elevado índice de amarelo, próprio de animais não desmamados. 

Fonte: Associação Portuguesa 
dos Criadores de Bovinos de 
Raça Minhota 

Fonte: auctotones.ruralbit.com  
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4.1.2. Preço 

Dentro das limitações teóricas e estatísticas, será analisada, para cada raça de carne bovina, o 

comportamento das variáveis preço e quantidade, quando sujeitas a algumas variações. 

Desta forma, serão projetados três cenários diferentes: o esperado, o otimista e o pessimista. O cenário 

esperado, corresponde ao cenário mais razoável, onde não existem variações e tudo decorre na 

normalidade. O preço do cenário esperado, corresponde ao preço médio de cada raça de carne, ao 

agrupamento e ao produtor, com base nos Relatórios do Inquérito aos Agrupamentos Gestores de 

Produtos DOP/IGP/ETG, de 2012, do Ministério da Agricultura e do Mar. Já para a quantidade foi, para 

cada raça de carne, estipulada uma quantidade ótima procurada de 1000 kg. O cenário otimista é 

caracterizado por uma situação onde tudo é perfeito, conseguindo-se vender o produto a um preço 

superior, sendo que a quantidade vendida/procurada também é maior. Por fim, o cenário pessimista, é o 

pior cenário, onde o produto é vendido a um preço menor e a quantidade vendida/procurada é diminuta. 

Tomando então por base, a possibilidade de evidenciar cenários possíveis, dentro de três perspetivas 

(pessimista, esperado e otimista), tem-se a seguinte configuração: 

 Para preços ao Agrupamento de Carne de Bovino

Quadro 1 - Análise de Cenários - Preços ao Agrupamento de Carne Bovina 

Fonte: Fnway Consulting com base em dados fornecidos pelos Associados da FERA 

4.1.3. Distribuição 

A forma de como o produto vai chegar ao cliente, desde o local, tempo de entrega, e mesmo o próprio 

serviço, são fatores a considerar nas políticas do marketing-mix.  O objetivo do estudo, é analisar como o 

produto será vendido, e como chegará ao consumidor. Neste contexto, segue-se uma análise dos 

possíveis canais de distribuição para cada potencial mercado-alvo: 

O sistema de distribuição alemão é eminentemente desenvolvido, eficiente e dinâmico, concedendo a 

uma vasta escolha de como vender os seus produtos. Todavia, o canal mais apropriado irá depender 

também dos requisitos individuais do exportador, da natureza dos produtos e das condições do negócio. 

É importante salientar que, o país tem assistido a um aumento da procura de produtos alimentares BIO 

e, consequentemente, do número de cadeias BIO e do número de estabelecimentos comerciais 

associados. 

A distribuição na Alemanha encontra-se então, dividida por vários tipos de canais, entre os quais se 

destacam: 

Esperado

Quantidade / Preço 9,50 € 9,90 € 10,30 € 10,70 € 11,10 €             

800 un. 7 600,00 €        7 920,00 €        8 240,00 €        8 560,00 €        8 880,00 €    

900 un. 8 550,00 €        8 910,00 €        9 270,00 €        9 630,00 €        9 990,00 €    

Esperado 1000 un. 9 500,00 €        9 900,00 €        10 300,00 €      10 700,00 €      11 100,00 € 

1100 un. 10 450,00 €      10 890,00 €      11 330,00 €      11 770,00 €      12 210,00 € 

1200 un. 11 400,00 €      11 880,00 €      12 360,00 €      12 840,00 €      13 320,00 € 

Pessimista

Otimista

OtimistaPessimista
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 Grandes cadeias Alimentares: Lidl, Aldi, Kaufland, Netto, Norma, Lekkerland, Kaiser’s, REWE,

Penny, Plus;

 Supermercados Bio: Alnatura, Bio Company, Basic AG;

 Lojas e mercearias: Basic, Denn’s e LPG;

 Lojas Portuguesas: Mercado da Saudade, Mercearia, Ascensão Silva.

Grande parte dos produtos vendidos no país são importados e normalmente comercializados nos canais 

tradicionais, mas encontram-se também, grandes redes que operam substancialmente em Luanda, maior 

mercado consumidor: 

 Hipermercados e Supermercados: Nosso Super, Auchan, Metcash, Jumbo, Intermarket,

Supermercado Kanguru, Supermercado Afri Belg Lda, Kero, Maxi Supermercado;

 Lojas/Mercearias: Candando, Alimenta Angola, A minha loja, Shoprite;

 Lojas Portuguesas: Carnes da Gândara.

Curiosidade: Em menos de dois anos, a Comissão Instaladora da Rede de Supermercados “Nosso Super”, 

criou em Angola a maior rede comercial a retalho. Nesta rede, cerca de 28,5% dos produtos são de 

fornecedores nacionais. 

Subsistem três amplas regiões de distribuição e vendas na Arábia Saudita: a Região Oeste, com o Centro 

Comercial de Jeddah; a Região Central, onde se localiza a Capital Riyadh e a Província Leste, onde a 

indústria de petróleo e gás está vigorosamente concentrada. Cada uma das regiões mencionadas, 

apresentam uma comunidade de negócios e ambientes culturais distintos. A distribuição na Arábia 

Saudita está dividida por vários tipos de canais, entre os quais se destacam: 

 Hipermercados e Supermercados: Azizia Panda, Braço Saudita Carrefour KSA, Cadeia de lojas

FARM; Superstores Food, Cadeia Geant Saudi Ldt, Grupo Al Othaim Holding Business, Divisão de

Supermercados e Comercial da Astra, Danube Company, Cadeia de Supermercados Giant Stores.

 Lojas de departamento Selecionadas: Bian Dawood; Denhams; Harvey Nichols; Al Tamimi Group.

 Pequenas mercearias chamadas Bakalahs: Lojas próximas a áreas residenciais, estradas

movimentadas ou em esquinas de postos de combustíveis.

A Áustria dispõe de um mercado relativamente pequeno e sem acesso ao mar, originando que as suas 

importações sejam muitas vezes, efetuadas através de países europeu vizinhos, a título de exemplo, a 

Alemanha. A Alemanha desempenha um papel muito importante no comércio austríaco, apresentando 

mais de 15% do capital investido em cerca de 500 empresas. 

Os importadores grossistas são o principal canal de distribuição na Áustria. Já o mercado retalhista denota 

um grau de consolidação intermédio com uma forte presença da Aldi, Rewe e Lidl. 



Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 31 de 98 

Adicionalmente seguem demais exemplos de distribuição no mercado Austríaco: 

 Lojas e Mercearias: Merkur Markt, Fruchthof, Eisgrotte, Spar, Rauter Tee, Hofer;

 Lojas Portuguesas: Uber Uns, A taverna portuguesa.

Por fim, importa assinalar que, segundo a AICEP, o consumidor austríaco não atribui muita relevância à 

alimentação, dedicando apenas, uma parte restrita do orçamento familiar, comparativamente com a 

maioria dos países europeus. Independentemente de o rendimento familiar disponível ser o dobro do 

português, o orçamento consagrado à alimentação vagamente inferior. A interpretação do motivo 

supramencionado será relativo à gastronomia do país ser escassamente elaborada, maior poupança e um 

nível de preços, instigado pela logística e concorrência, muito competitiva. 

Como a Bélgica é um país composto por três regiões (Região de Flandres, Valónia e Bruxelas), três 

comunidades (Flamenga, Francófona e Germanófona) e quatro zonas linguísticas dissemelhantes (Região 

Linguística Flamenga – equivalente à região da Flandres, Francesa – corresponde a quase toda a Região 

da Valónia, Alemã – apenas a uma pequena parte da província de Liège e Valónia e Bilíngue da Capital 

Bruxelas). O canal de distribuição mais conveniente depende do mercado ao qual o produto pertence. É 

importante salientar que, este país é considerado um excelente mercado de teste para novos produtos, 

em valor da diversidade da sua população. A distribuição na Bélgica está dividida por vários tipos de 

canais, destacando-se os seguintes: 

 Hipermercados e Supermercados: Colruyt, Delhaize Group, Noordzee Chamorre, Marché Bio des

Tanneurs, Lidl, Carrefour, Manuka S.p.r.l, Aldi Koekelberg, Okay Compact Dansaert, Bio c’est Bon;

 Lojas/Mercearias: Joka, IMEXOR, Nijssen, AH Berkelplein;

 Lojas Portuguesas: A Casa Portuguesa, Spacegourmet, Meat the World, Costela.

A rede de distribuição do Canadá é tendencialmente centralizada, devido à baixa densidade populacional, 

grandes distâncias entre as cidades e condições climatéricas desfavoráveis. A título de exemplo, a 

distância entre Vancouver e St. John’s é de cerca de 5 047 km. Por essa razão, caso se utilize só um ponto 

de distribuição no país, os custos de transporte tenderão a ser muito elevados. Seguem-se alguns 

exemplos da distribuição no Canadá: 

 Hipermercados e supermercados: Walmart, Costco, No Frills, Real Canadian Superstore,

Independent, Sve on Foods, T&T Supermarket, Sadeway, Whole Foods;

 Lojas e Mercearias: Boni Plus, Marché des saveurs du Québec, Épicerie Richard, IGA Deschênes,

Provigo, Maxi, Metro Innovation, Super C, Kowloon Market, Loblaws, Food Basics;

 Lojas Portuguesas: A. Frazão Meat Mkt. & Co., Pombalense, Universal L’ Inter Marche, Alim-Pôt,

Miudo & Fils, Enrg, Les produits alimentaires Aveiro inc, Nova Vida, Fraga & Brito inc, Centro

Comercial Português, Épicerie Benfeito et Fils, Pimentel e Medeiros.
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Nos Estados Unidos, os canais de distribuição funcionam essencialmente em função do tipo de produto. 

A título de exemplo, bens de consumo não duradouros, ou seja, aqueles que são produzidos com o 

objetivo de serem consumidos imediatamente, exigem uma distribuição mais ampla, por forma a atingir 

um maior número possível de retalhistas. Produtos de melhor qualidade devem ser direcionados para 

lojas especializadas, que possuem clientes específicos, dispostos a pagar um preço mais elevado por um 

produto melhor. 

 Hipermercados e supermercados: Kroger, Aldi, Stores Hy-Vee Food, Walmart, Publix, Wegman’s,

Shoprite, Trader’s Joe, Mejer, Acme, Shawá, Weis Market, Giant Eagle, Pathmark, Whole Foods;

 Lojas e Mercearias: Big Y Foods, Save on Foods, Fareway, Giant Eagle, Ideal Market, Freshco,

Sprouts Farmers Market, Big Bear Natural Foods, Wild Oats Marketplace;

 Lojas Portuguesas: Portugal Imports, European Foods Import Export Inc., Seabra Foods,

Portugalia Marketplace, Luso Food and Wine.

Curiosidade: O conjunto dos hipermercados, supermercados e mercearias são os principais canais de 

distribuição de produtos alimentares. Segundo o Food Marketing Institute, existem atualmente nos EUA 

cerca de 50 supermercados e outros mercados de menor porte, com uma faturação até 2 milhões de USD. 

O setor do retalho e a distribuição é um dos setores de atividade mais relevantes e dinâmicos deste país, 

além de ser extremamente competitivo e sofisticado. A distribuição em França está dividida pelos 

seguintes tipos de canais: 

 Hipermercados e supermercados – Localizados, normalmente, na periferia das cidades e

vendem produtos alimentares e não alimentares. Exemplo: Carrefour, Auchan, Leclerc,

Intermaché, Casino;

 Lojas de departamento – Localizadas essencialmente no centro das cidades, possuem

supermercados de alta qualidade com departamentos especializados e comida gourmet.

Exemplo: Sodexo, Do&Co, Fauchon, Dalloyau, Labeyrie Fine Foods, Maisadour, Mariage Fréres

International;

 Hard discount – Focadas sobretudo na área alimentar, atraem consumidores que colocam o

preço como principal fator de compra. Exemplo: Lidl, Aldi, Leader Price;

 Pequena Distribuição – Lojas locais especializadas: mercearias, talhos, charcutaria, entre outros.

A procura por estas lojas aumenta quando os consumidores procuram produtos de maior

qualidade, contacto humano e conselhos. Exemplo: Atoo, Auchan City, Intermaché Express,

Monop, Shopi, A2Pas, Spar, Viveco.

 Lojas de conveniência e 24h – Frequentemente situadas nas bombas de abastecimento de

combustível, servem para pequenas compras alimentares ou para compras fora dos horários do

comércio tradicional.
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 Lojas Portuguesas - Casinha Portuguesa, Lisboa Gourmet, La Tiborna, Potologia, Caravelle des

Saveurs, Comme à Lisbonne.

Segundo os dados da Export Entreprises, em 2016, cerca de 80% do comércio retalhista holandês é 

maioritariamente construído por supermercados. Todavia, apesar do desenvolvimento dos mesmos, as 

lojas de conveniência locais e alguns grossistas são também outras opções. Uma tendência a ter em conta, 

na última década no setor alimentar, é a crescente procura por produtos sustentáveis e ecológicos. Estes 

produtos deixam de ser um nicho de mercado e convertem-se em produtos de consumo mais habitual. 

Destacam-se os seguintes exemplos de vários canais de distribuição na Holanda: 

 Supermercados e Hipermercados: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Coop, Aldi, Vomar, Marqt, Hoogvliet,

Dirk, AH Blokhuis, DekaMarkt, DEEN Supermarkten, Bepp Deli – Flavourit Fine Foods, Zwetsloot;

 Lojas e mercearias: Food Cemter Amsterdam, Organic food for you,  Hoogvliet, Dirk ;

 Lojas Portuguesas: A loja Portuguese Deolicatessen, Casa Bocage, Para sempre Portugal.

No Luxemburgo, o mercado retalhista é classificado como um mercado dinâmico e em ascensão, a 

tendência crescente e positiva relativa ao seu volume de negócios e as infraestruturas acompanhadas por 

desenvolvidos equipamentos nos centros comerciais e supermercados, entre outros, é corroborável do 

mesmo. Neste país, o mercado retalhista alimentar é maioritariamente liderado pelos supermercados 

Cactus, Auchan e Aldi, sendo que se encontram infra mencionados outras referências: 

 Supermercados e Hipermercados: Bexeb SA, La Provençale, Marcel Grosbusch, Naturata,

BioGros, Alima, Delhaize, Colruyt, Intermarché, Match;

 Lojas e mercearias: Oberweis, Epicerie Créole, Gourmandises Permises, La Bacanie, Vinissimo;

 Lojas Portuguesas: Grupo Celeste Luxembourg, Epicerie Costa Vert.

Devido às suas peculiaridades intrínsecas de mercado tradicional, o mercado britânico, é extremamente 

competitivo, amplo, sofisticado e exigente. Assim, o canal de distribuição acaba por se adaptar às 

particularidades de cada produto comercializado. Londres surge como o principal e importante centro 

importador do país. Os exemplos de canais de distribuição no Reino Unido são: 

 Hipermercados e Supermercados: Tesco, Sainsbury’s, Marks & Spencer, Waitrose, Yours Food

Centre;

 Lojas e Mercearias: Mexgrocer, Sinsburys, Whole foods market, Waitrose, Seoul Plaza;

 Lojas Portuguesas: Supermercado Portugal, Made in Portugal, Delicatessem Serrana, Moura

Meat Center LTD.
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Devido à sua localização, a Suíça é considerada um importante centro de distribuição na Europa. Outro 

fator a ter em conta, é tratar-se de um país onde a comunicação é manifestada através de diversas línguas. 

O país possui boas condições para servir de teste de mercado para produtos a serem exportados pela 

Europa devido à proximidade económica, geográfica, social e cultural da região. A distribuição na Suíça 

está dividida por vários tipos de canais, entre os quais: 

 Hipermercados e Supermercados: Coop, Migros, Denner, Manor;

 Lojas e Mercearias: Ernest, Zea épicerie, Lyzamir, Nature en vrac, La Papille Gourmande Sàrl;

 Lojas Portuguesas: O Lusitano Boucherie, Marché Mini Prix, Portugal Shop GmbH, Sabores de

Portugal.

4.1.4. Promoção 

Após analisadas as características dos produtos e respetivas vantagens competitivas do preço a praticar e 

os possíveis canais de distribuição, torna-se fundamental associar uma imagem na mente do consumidor. 

A promoção e comunicação tem por objetivo inteirar os clientes sobre um produto, desenvolver relações 

favoráveis com o mesmo, conseguindo persuadi-lo, por forma a mostrar interesse pelo produto, 

propiciando assim a procura. A promoção efetua-se através de um conjunto de ferramentas que engloba 

publicidade, relações públicas, diferentes tipos de media e eventos, a título de exemplo: Feiras 

Internacionais, Missões de Importadores, Private Professional Exhibitions, entre outros pontos. 

De igual modo ao que foi apresentado relativamente à distribuição, apresenta-se infra, exemplos de 

meios de promoção para cada potencial mercado-alvo: 

A promoção de produtos na Alemanha é realizada particularmente através da publicidade móvel 

(promoção através do aluguer do espaço publicitário em transportes), na televisão, imprensa escrita, 

rádio, outdoors, internet, jornais e revistas especializadas. Relativamente a este último meio, existem na 

Alemanha cerca de 10 mil publicações especializadas, incluindo 1500 revistas que cobrem todos os 

setores, chegando algumas a ter 50 mil leitores. 

Para além de grandes agências de consultores publicitários, operam também no país, grandes agências 

internacionais de publicidade, que presenteiam um amplo leque de serviços aos clientes, incluindo 

marketing, pesquisas de opinião pública e campanhas promocionais. 

Em Angola, a publicidade aos produtos e serviços pode ser executada através de campanhas televisivas, 

radiofónicas, internet, suportes escritos, marketing direto, outdoors, cartazes, jornais e revistas. 

Segundo um estudo, aplicado a 2519 indivíduos na província de Luanda, sobre o consumo de media 

elaborado pela AMPS – All Media and Products Study, conclui-se que relativamente ao meio televisivo os 

canais que assumem a liderança são a TPA 1 e a ZAP Novelas, seguidos de um grupo de quatro canais, dos 
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quais, Blast, GloboOn, Zap Viva e TPA2. No que toca à imprensa escrita, o jornal de Angola assume a 

liderança, apresentando uma audiência total acima dos 30%, seguido pelo jornal semanal Nova Gazeta. O 

estudo assinala ainda que, um quarto dos indivíduos ouviu rádio no dia anterior ao questionário. 

A publicidade, nomeadamente na televisão, encontra-se em forte expansão, mas com a especial atenção 

para que haja adequação do conteúdo aos preceitos religiosos do país. As empresas sauditas têm optado, 

nos últimos anos por vincular publicidade através de canais de televisão internacionais por satélite, tal 

como, Middle East Broadcasting Corporation e a Arab Radio & Television. 

A publicidade em jornais é efetuada na imprensa local, em inglês e em árabe, mas a sua eficácia é 

insuficiente devido à reduzida taxa de literacia. Os dois jornais regionais em inglês, Arab News e Saudi 

Gazette, têm uma circulação média de cerca de 35 000 exemplares. Já os principais jornais em árabe, com 

distribuição nacional são o Al Hayat, Riyadh Daily e Okaz e apresentam uma circulação média de 70 000 

a 100 000 exemplares. 

Os meios publicitários são considerados instrumentos importantes no que concerne ao mercado 

austríaco, sendo que os mais usuais são a televisão, rádio, jornais e revistas. A Österreichischer Rundfunk 

é a fundação austríaca de direito público, responsável pela rádio e televisão no país. É a maior empresa 

de média, possuindo uma audiência diária de cerca de 2,5 milhões de pessoas. 

No respeitante aos jornais e revistas mais vendidas, destaca-se a Kronen Zeitung, Kurier, Kleine Zeitung, 

Der Standard, Die Presse, Die ganze Woche e Gewinn. 

Adicionalmente, importa referir que um meio publicitário que tem ganho relevância ao longo do tempo 

é a publicidade externa, em que são colocados cartazes em superfícies publicitárias nos principais trajetos 

de circulação, assim como em lugares muito frequentados.  

Na Bélgica, não é permitida a ferramenta do marketing de guerrilha. Um dos melhores meios para 

publicitar produtos neste país, é por meio da imprensa escrita, seja nacional ou regional. Encontram-se 

infra alguns exemplos de meios de comunicação: 

 Principais Jornais: Le Soir, La Libre Belgique, L’Echo, Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet

van Antwerpen e Vers l’Avenir;

 Principais revistas: Le Soir Magazine, Le Vif/L’Express, Knack, Focus Knack e Trends;

 Canais de Televisão: RTBF, RTL, VTM, Een, Canvas;

 Estações de Rádio: La Première e Viva-Cité.
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É de máxima importância que os materiais promocionais com destino para o Canadá, sejam redigidos em 

inglês e/ou francês. Se o material comunicacional for direcionado para o setor retalhista, a língua torna-

se ainda mais crítica, visto que não se trata apenas de proporcionar o acesso à informação, mas também 

de transformar os produtos mais atraentes para o consumidor. Na preparação de mensagens publicitárias, 

deve ser evitada a descrição de uma qualidade ou propriedade do produto que não satisfaça a realidade, 

sendo que institui publicidade tendenciosa segundo a lei canadiana. As formas de promoção mais 

frequentes neste país são os jornais, revistas, rádio e televisão. Deve distinguir-se a importância do jornal 

e das revistas. A título de exemplo, em Toronto, por dia, circulam cerca de 20 jornais diferentes, incluindo 

periódicos em língua estrangeira, dedicado às comunidades de imigrantes. Os Jornais com maior afluência 

são o The Toronto Star e o The Globe and Mail. No que concerne às revistas, segundo a Alliance for Audited 

Media (AAM), o país possui mais de 50 revistas impressas em circulação, sendo que as mais requisitadas 

são a Chatelaine, Canadian Living e a Readers’s Digest. 

No mercado dos EUA podem ser utilizados vários instrumentos promocionais para a atração de 

consumidores, mas que dependem de um conjunto de fatores entre os quais: a categoria do produto, os 

potenciais clientes e o montante de recursos que se está disposto a investir. Este mercado é indicado para 

viagens de negócio, a título de exemplo, participação em missões empresariais e em feiras. Um dos meios 

bastante utilizados neste mercado é também, a aposta na criação de uma forte imagem na internet e 

anúncios em revistas/jornais especializados. 

Em França os meios de comunicação mais frequentes e com maior impacto na promoção de produtos são 

a imprensa escrita, a televisão, as estações de rádio e a publicidade através de cartazes, sendo estes: 

 Jornais: Corse Matin, Le Fígaro, Le Monde, Le Parisien, Le Depeche du Midi; La Voix du Nord, Nice-

Matin, Var-Matin e La Marseillaise;

 Revistas: L’Express, Reve des deux Mondes;

 Canais Televisivos: TV5 Monde, Paris Première, Télé Bocal, Studio Visual TV;

 Rádio: Radio France Internationale, France Info, NRJ, France Inter.

É necessário ter um enorme de cuidado com as embalagens que se utilizam na Holanda, que apesar de 

ser um país que está totalmente adaptado à língua inglesa, tem preferência pelo próprio idioma. No 

segmento gourmet, uma etiqueta na língua original será aceitável e até ajuda a transmitir autenticidade 

e qualidade dos produtos. 

Para auferir o sucesso neste mercado, deve ser efetuado um plano promocional pelo importador ou pela 

organização de venda. Por vezes, espera-se que o importador organize demonstrações dos produtos ou 

submeta o artigo a testes feitos por empresas especializadas em pesquisa de mercado. A publicidade é 
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executada essencialmente, no comércio internacional e nas revistas para os consumidores. As grandes 

marcas Holandesas investem na consciência e impacto ambiental da marca e em campanhas extensivas, 

sendo que os métodos frequentemente utilizados incluem, patrocinar atividades/eventos e publicidade 

em meios de comunicação social (através de campanhas televisivas e revistas especializadas). 

O Luxemburgo verifica como principais meios de comunicação os jornais, revistas, canais de televisão e 

estações de rádio. É de salientar o jornal diário Point 24, com um elevado número de leitores. Este jornal, 

distribuído primeiramente em francês e alemão, passa também a ter, devido ao elevado número de 

emigrantes a residir no país, uma versão portuguesa. Encontram-se infra mencionados outros exemplos 

de materiais comunicacionais a ter em conta no país: 

 Principais Jornais: Point 24, Luxemburguer Wort, Tageblat, Le Jeudi, Le Quotidien;

 Principais revistas: Decisão;

 Canais de Televisão: RTL;

 Estações de Rádio: Eldoradio, Free Radio Luxembourg, Radio Lux.

O Reino Unido é um dos países europeus com um maior número de impressão de jornais diários, de 

âmbito nacional e regional. Os grandes jornais diários e semanários atingem todo o país com impressões 

que rondam vários milhões de exemplares. Dentro de vários jornais, destacam-se os seguintes: The Daily 

Telegraph, The Guardian, The Times, Daily Mirror, The Sun e Daily Express. Esta publicidade é 

particularmente eficiente, por atingir um vasto público, seja a nível nacional, seja em Londres, principal 

centro económico do país. Toda a publicidade televisiva e radiofónica é feita em emissoras privadas, a 

Capital Radio, CBS News, London Broadcasting Co. e a National Broadcasting Co.. Cerca de 96% dos lares 

britânicos possuem televisão e as emissões de rádio atingem praticamente todo o país. 

Os principais meios de comunicação na Suíça são a televisão, anúncios em jornais e revistas, rádio, 

internet e catálogos de oferta. É importante realçar que a Suíça aplica as três línguas oficiais (alemão, 

francês e italiano) nas embalagens dos produtos. Tem uma das maiores densidades de jornais per capita 

no mundo e a principal razão prende-se com a diversidade de línguas e culturas do país, sendo que, grande 

parte dos jornais são vocacionados para uma determinada região. Os principais meios comunicacionais 

são: Jornais em Francês: Tribute de Genéve, Le Matin, Le Temps; Jornais em Alemão: Sonntagsblick, Die 

Weltwoche, Handelszeitung; Jornais em Italiano: Corriere del Ticino. 

Quanto à publicidade televisiva, a emissora SRG SSR Idée Suisse é a concessionária responsável pela 

transmissão e programação de televisão e rádio nos quatro idiomas nacionais. As três estações televisivas 

(Zurique, Genebra e Lugano) constituem dois canais de televisão para cada região linguística.  
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4.2 Ciclo de Vida do Produto 

O ciclo de vida do produto é considerado 

uma ferramenta no que respeita a decisões 

de estratégias de marketing. Como se 

verifica na figura 18, o produto percorre 

quatro fases dissemelhantes: introdução, 

crescimento, maturidade e declínio. E em 

cada uma das fases mencionadas as vendas 

e lucros exibem comportamentos 

diferentes. Atualmente a carne de bovino 

das raças autóctones encontra-se na fase de 

introdução no mercado onde o lucro é negativo. Este período é caracterizado por um diminuto 

crescimento das vendas e alto custo de produção associado, já que o volume de produção/vendas não 

permite economias de escala. 

É nesta fase que o produto requisita um maior valor de investimento no que diz respeito à 

promoção/divulgação, distribuição e embalagem/design. Num mundo em constante evolução é 

imperativo para qualquer organização acompanhar essa evolução diferenciando-se da concorrência para 

que desta forma continue a satisfazer os clientes e acrescentar valor ao produto. 

A Portuguese Beef tem presente esta política de inovação, desenvolvendo soluções de maior valor 

acrescentado tendo em vista a formação e comunicação entre os stakeholders. Pretende-se, assim 

alavancar o seu crescimento o reconhecimento e consequentemente a quota de mercado. 

4.3 Parcerias 

A estratégia delineada tem em consideração a necessidade do produto se diferenciar no mercado e 

superar as expectativas dos potenciais clientes. O sucesso da Portuguese Beef vai incidir na união das 

Associações que desta forma proporcionam a aquisição de conhecimentos. Assim sendo, aquando da 

internacionalização torna-se fundamental fortalecer essa união de forma a potencializar a aquisição do 

conhecimento e experiência por parte dos associados. 

Também no sentido da internacionalização, com a execução do projeto Portuguese Beef, perspetiva-se a 

formação de pelo menos 30% de novos acordos de parceria, através de iniciativas que proporcionam 

contacto direto e instantâneo com entidades internacionais, a título de exemplo: (i) Entidades do setor 

da restauração; (ii) hotelaria; (iii) superfícies comerciais para consumidores de segmentos específicos 

(médio alto), entre outros. Identicamente, serão também, realizadas novas parcerias com empresas de 

relevo nos setores mais importantes para o desenvolvimento da carne originária das Raças Autóctones 

identificadas. 

Fonte: Fnway Consulting

Figura 18. Ciclo de vida do produto 
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4.4 Estratégias Gerais 

4.4.1. Segmentação 

A segmentação de um mercado é a divisão em grupos de clientes diferentes com características 

relativamente homogéneas. Não sendo os mercados em geral homogéneos, é possível identificar 

subconjuntos de clientes com características e necessidades específicas e diferenciadas designadas por 

segmentos de mercado. As formas de segmentar dependem muito do tipo de produto comercializado e 

das disposições do mercado. A segmentação de mercado levada a cabo, baseia-se em dois tipos: 

geográfica e a comportamental. 

A segmentação geográfica consiste na divisão do mercado em unidades dissemelhantes, como países, 

estados ou cidades. Assim, tendo consciência desses dados, a entidade alcança respostas a perguntas 

fulcrais como: “Onde se encontram os seus possíveis clientes? Em que países? Em que regiões do País?”. 

Poderá, desta forma, decidir em que áreas a atuar - dando especial atenção às diferenças regionais e aos 

desejos de cada mercado em específico. 

Já a segmentação comportamental, revela a maneira de que formaos consumidores se relacionam com a 

sua marca, por exemplo: “Porque compram? Onde compram? Com que frequência?”. Neste tipo de 

segmentação a entidade irá focar-se essencialmente para o “Mercado da Saudade”. Mas, também serão 

alvo de análise, mercados desenvolvidos e com elevado poder de compra, que possam por um lado, 

adquirir os produtos, mas que por outro, através dos mesmos, seja despoletada a vontade de visitar o 

nosso país e aprofundar o seu conhecimento. 

O “Mercado da Saudade” refere-se ao conjunto de indivíduos que residem foram do seu país e que 

compram, no seu destino de emigração produtos típicos do país originário por lhe relembrarem a sua 

origem. A significância deste mercado não está só incorporada apenas à oportunidade de exportação e 

escoamento dos produtos do país de origem, como também, pelos emigrantes mostrarem recetividade 

para pagar preços parcialmente mais elevados pelo obstáculo de aquisição destes produtos. 

A crise económica vivenciada em Portugal e consequente aumento do desemprego provocou, nos últimos 

anos, uma emigração em massa. Segundo os dados estatísticos do Relatório do Observatório da 

Emigração, relativos ao ano de 2015, cerca de 23 milhões de Portugueses vivem no estrangeiro. Este fluxo 

migratório fomenta não só o crescimento do “Mercado da Saudade” como amplia o potencial para a 

emergência de novas oportunidades de negócio relacionadas a este mercado. 

A tabela infra disponibilizada apresenta os mercados com maior numero de população residente com 

nacionalidade Portuguesa entre 2015 e 2010, assim como, a sua evolução no período temporal referido. 

É importante citar que a base de Dados do Observatório do Emigração, não disponibiliza, em 2015, valores 

para todos os países.  
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Quadro 2. População residente por mercado com nacionalidade Portuguesa 

População residente com 
nacionalidade Portuguesa 

2015 2010 
Evolução  

2010-2015 

Alemanha 133 929 113208 3% 

Andorra 10697 13100 -4% 

Áustria 2893 1553 13% 

Bélgica 42640 33084 5% 

Dinamarca 2115 1052 15% 

Espanha 98751 142520 -7% 

Holanda 18704 15364 4% 

Luxemburgo 92100 79800 3% 

Noruega 3730 1250 24% 

Suécia 2527 1660 9% 

Reino Unido 219000 102000 17% 

Suíça 267474 212586 5% 

Fonte: Observatório da Emigração 

Quadro 3. Rank Paridade do Poder de Compra em 2014 

1º Qatar 8º San Marino 15º Suécia 

2º Luxemburgo 9º Suíça 16º Austrália 

3º Singapura 10º Hong Kong 17º Áustria 

4º Brunei 11º EUA 18º Alemanha 

5º Kuwait 12º Irlanda 19º República da China 

6º Noruega 13º Bahrain 20º Islândia 

7º Emirados Árabes Unidos 14º Holanda 21º Canadá 

Fonte: World Economic Outlook Database, Fundo Monetário Internacional 

Quadro 4. Rank do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2014 

1º Noruega 8º Irlanda 15º Liechtenstein 

2º Austrália 9º Islândia 16º Reino Unido 

3º Suíça 10º Canadá 17º Japão 

4º Alemanha 11º EUA 18º Coreia 

5º Dinamarca 12º Hong Kong 19º Israel 

6º Singapura 13º Nova Zelândia 20º Luxemburgo 

7º Holanda 14º Suécia 21º França 
Fonte: Human Development Report 2016, United Nations Development Programme (UNDP) 

Face ao exposto, e tendo em consideração a expansão a nível internacional da Portuguese Beef, definiram-

se como mercados estratégicos os seguintes países: Arábia Saudita, Alemanha, Angola, Bélgica, Canadá, 

Estados Unidos da América, França, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Suíça. Este último, não consta 

nas tabelas supra representadas, mas será também analisado, devido ao mercado de tradição cultural e 

comercial que possui com Portugal. 

Note-se que, a Rússia seria um mercado estratégico para a entidade mas que, devido às restrições 

impostas pelo Governo Russo, foi prorrogado até dia 31 de Dezembro de 2018, o impedimento de 

importação de carnes animais de bovino, frescas e congeladas, provenientes dos Países membros da UE 

(UE), entre outros. 

4.4.2. Posicionamento 
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Segundo Philip Kotler o posicionamento no mercado é a “ação e capacidade para projetar o produto e 

comunicação da organização com o fim de poder alcançar uma posição diferenciada na escolha do 

público-alvo. O posicionamento define a estratégia global da empresa e será a imagem que os 

consumidores irão ter sobre nós.” 

A diferenciação do produto envolve conferir-lhe algo único e estimado relativamente aos concorrentes. 

O comportamento do consumidor de carne bovina encontra-se em constantes alterações. Os 

consumidores estão cada vez mais incontestáveis, possuem conhecimentos e informações, exigem 

produtos com qualidade, alimentos seguros e informação relativamente à origem desse produto. 

A FERA procura posicionar-se no mercado como uma entidade representante das associações de 

criadores e produtores de carne bovina, adotando as seguintes estratégias de posicionamento. 

Posicionamento por Atributo

•Inovação no produto: Embalagem diferenciadora, cortes premium, tamanhos e quantidades

adequadas ao consumidor;

•Qualidade do Produto: Produtos caracterizados pela excelência no sabor, textura, tenrura

suculência e frescura;

•Certificação de Qualidade: Desenvolvimento da marca/selo de qualidade – elevar a qualidade

para a excelência;

•Tradição: Valorizar a cultura local do consumidor – Informação relativa ao país de origem, raça e

alimentação, garantindo que os produtos são originários das regiões mencionadas;

•Segurança: Associada ao produto e às instalações de produção e distribuição do mesmo;

•Preocupação com o Meio Ambiente e Bem-estar animal: Estratégias para prevenção da perda de

variabilidade genética, utilização sustentável de recursos animais, e o respetivo tratamento - com

respeito e dignidade.

•Valor nutricional: valorização dos atributos sáudaveis - eliminar restrições ao consumo do tipo:

“carnes vermelhas são prejudiciais ou que possui um alto teor de colesterol” e mostrar o

verdadeiro valor nutricional do produto assim como os benefícios para a saúde humana.

Posicionamento por Benefício
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4.4.3. Matriz Ansoff 

Quadro 5. Matriz Ansoff 

Delineada por Igor Ansoff e também conhecida 

como Matriz de Produto/Mercado é um modelo 

aplicado para determinar a oportunidade de 

crescimento de negócios de uma organização. A 

matriz Ansoff apresenta duas dimensões – 

mercados e produtos e quatro estratégias sobre 

essas duas dimensões – penetração de mercado, 

desenvolvimento de mercado, desenvolvimento 

de produtos e diversificação. 

 Penetração de Mercado: Mudança de clientes ocasionais para clientes regulares para

consumidores intensivos do produto.

 Desenvolvimento de Mercado: Conquista de clientes da concorrência por introduzir novos

produtos ou novas marcas no mercado.

 Desenvolvimento de Produtos: Vender outros produtos a clientes regulares e frequentemente

intensificando os canais existentes de comunicação.

 Diversificação: Foco na comunicação, explicando a razão da entrada em novos mercados, com

novos produtos, visando o acréscimo de credibilidade.

No presente caso, a entidade opta pela estratégia de diversificação, onde estabelece como estratégia, o 

desenvolvimento de produtos e mercados em simultâneo. É considerada uma estratégia ousada que 

envolve diversos riscos com naturezas e complexidades diferentes mas que, quando bem estabelecida 

proporciona uma evolução exponencial aliada a uma imagem da organização altamente inovadora e capaz 

de arriscar. 

EXISTENTES NOVOS 

M
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S 

EX
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S 

Penetração 
De Mercado 

Desenvolvimento 
De Produtos 
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V
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Desenvolvimento 
De Mercados 

Diversificação 

Fonte: Fnway consulting, com base em Ansoff (1979) 
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5. Análise Externa

5.1 Análise de Mercado 

“A análise externa visa determinar os atrativos do mercado estudado. Por “atrativos” entende-se as 

tendências mais importantes – que tomam a forma de oportunidades ou de ameaças – com as quais são 

confrontados os agentes económicos nesses produtos-mercado e isto independentemente das fraquezas 

da empresa que efetua a análise” (Lambin 2000 p. 100). 

No presente subcapítulo será levada a cabo uma análise do ambiente externo em que a FERA se encontra 

inserida. 

5.1.1. Dimensão do Mercado 

Apesar do visível crescimento da produção da carne de bovino, com recurso aos dados de Statistic Division 

of Food and Agriculture Organization of United National (FAOSTAT), podemos observar na figura 19, 

algumas oscilações ao longo dos anos, sendo que, em 2014 a produção ascendeu a cerca de 65 milhões 

de toneladas, valor máximo alguma vez verificado. Apesar do crescimento mundial da produção de carne 

de bovino ao estabelecer uma comparação com o mesmo crescimento da produção de outras carnes, 

como a de aves e suíno (figura 20), podemos observar que este não é tão acentuado como o 

anteriormente mencionado. Relativamente ao comportamento da produção de carne de suíno, esta 

desenhou um crescimento bastante mais marcante comparativamente à carne bovina. Quanto à 

produção de carne de aves também é verificável uma evolução superior à carne bovina mas menos 

acentuada que a carne de aves. 

Figura 19. Evolução da Produção Mundial de Carne de 
Bovino 

Figura 20. Evolução da Produção Mundial dos principais 
tipos de Carne de Bovino 

Fonte: Fnway Consulting, com base em dados FAOSTAT Fonte: Fnway Consulting, com base em dados FAOSTAT 
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Posteriormente, foram analisados através do 

recurso à mesma base de dados, os dez maiores 

produtores de carne bovina do mundo. Ao 

observar a figura 21, verifica-se que o Brasil 

ocupa o 1º lugar, representando 29% do 

mercado mundial em 2014. 

Relativamente às exportações mundiais 

expressas na figura 22, verifica-se que o Brasil e 

a Índia são os principais exportadores de carne 

de bovino do mundo. A liderança indiana deve-

se pelo país exportar grandes quantidades de carne de búfalo, visto que, é considerado membro da família 

bovina. A Austrália agrega a lista dos três principais exportadores mas já com uma diferença considerável 

em relação ao Brasil e Índia. É importante o destaque para os quatro mercados principais (Brasil, Índia, 

Austrália e EUA) que exportam mais de 1 milhão de toneladas de carne de bovino por ano. 

A partir da análise da figura 22 podemos verificar a percentagem das importações nos principais 

mercados. Nesta análise, os EUA surgem como o mercado líder, com um volume de importações bastante 

superior ao da China. O Japão, a Rússia e a Coreia do Sul completam a lista dos cinco principais 

importadores destacando-se que, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), os 

EUA são o único mercado em que o volume de importações supera as mil toneladas anuais (1350 mil 

toneladas). 

Em Portugal, a produção de bovinos representa um importante setor de atividade no âmbito agrícola. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016, a produção de carne bovina aumentou 23% 

em relação a 2015, tendo atingido as 91 mil toneladas (89 mil toneladas em 2015).  

Fonte: Fnway Consulting baseado em dados FAOSTAT 
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Fonte: Fnway Consulting baseado em dados do USDA 
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Fonte: Fnway Consulting baseado em dados do USDA 

Figura 21. 10 Principais produtores mundiais de carne de bovino em 
2014 

Figura 23. Principais exportadores mundiais de carne bovina Figura 22. Principais importadores mundiais de carne bovina 
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A mesma tendência é verificada relativamente à evolução das exportações portuguesas do produto em 

questão. Segundo dados do INE, espelhados na figura 24, ocorre uma diminuição das exportações 

portuguesas de 2012 a 2014, e um crescimento na ordem dos 27% de 2014 a 2016, atingindo neste último, 

o maior valor dos últimos anos de cerca de 25 892 399 €.

Depois de analisada a evolução das exportações Portuguesas nos últimos anos torna-se relevante 

identificar quais os seus principais destinos. O quadro 15, revela que os três principais destinos das 

exportações Portuguesas de carne de bovino, no mesmo período temporal, são a Espanha, França, Reino 

Unido e São Tomé e Príncipe. Tais valores revelam que a carne de bovino Portuguesa tem uma boa 

aceitação nos países mencionados. 

Espanha com 46,5 milhões de consumidores potenciais posiciona-se no grupo dos vinte principais 

mercados mundiais na área do comércio e investimento internacional. Relativamente ao comércio de 

carne de bovino, em 2016 adquiriu cerca de 497 510 100 €, sendo que 32,7% foi ao país vizinho, Portugal. 

França conta com 63,2 milhões de habitantes e em 2016 era a 5ª maior economia mundial e a 2ª da UE. 

Este país foi considerado o sexto país importador mundial de bens, tendo no mesmo período adquirido 

cerca de 870 989 050 € de carne de bovino sendo que 0,25% corresponde a Portugal. O Reino Unido é um 

mercado com 64,6 milhões de habitantes destacando-se também em 2016, como a sexta economia do 

mundo e a terceira da UE. Como Importador é considerado o quinto maior comprador mundial 

absorvendo 36% das mercadorias transacionadas à escala mundial. Este país em 2016 perfez um total de 

importações de carne de bovino de 1 129 552 000 €. Por último, Portugal é considerado o maior 

fornecedor de bens e serviços a São Tomé e Príncipe, sendo que o valor que este importa de carne de 

bovino é exclusivamente de Portugal. 

Quadro 6.Top 3 das Exportações Portuguesas por Mercados 
Internacionais de carne de bovino (€) 

2012      2016 
Evolução 

2012/2016 

Espanha 15 072 200  16 258 800 2% 

França 850 2 217 650 615% 

Reino 
Unido  

2 550 79 050  136% 

São 
Tomé e 

Príncipe  
24 650 34 000 8% 
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Figura 24. Evolução das Exportações Portuguesas de Carne 
Bovina 
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Importa agora, direcionar o foco nos potenciais mercados-alvo delineados pela entidade, para obter uma 

melhor perceção do posicionamento de cada mercado e assim avaliar o seu potencial de atratividade. As 

variáveis para análise têm por base a seguinte categoria: 

 HS 0201 – Carnes animais da espécie bovina frescas ou refrigeradas

Quadro 7. Importações e Exportações de carne bovina na Alemanha (valores em milhares de €) 

De acordo com o quadro 7, podemos verificar que no respeitante à carne de bovino, ao nível das 

exportações, a Alemanha apresenta uma diminuição no período entre 2014 a 2016, ainda que ténue. 

Quanto às importações, apresentam um comportamento irregular, tendo estas aumentado de 2014 a 

2015 e diminuído no ano seguinte. Este país pelos produtos disponibilizados pelos mercados da Holanda, 

Argentina e França. É de salientar que apenas estes três mercados absorvem cerca de metade do mercado 

útil (52%). 

Quadro 8. Importações e Exportações de carne bovina na Arábia Saudita (valores em milhares de €) 

O quadro 8 apresenta uma drástica diminuição, de 2014 a 2016, das exportações de carne de bovino. Já 

as importações apresentam o ano de 2015 com o valor mais elevado dos últimos três anos. A França, em 

2015, pôs fim ao embargo à carne bovina brasileira “in natura”. As expectativas de importações nos anos 

seguintes eram elevadas, mas o mercado predileto para a aquisição de carne de bovino é a Austrália. As 

previsões futuras apontam que este valor diminua, devido a uma seca severa que reduziu o crescimento 

de pastagens e consequentemente irá reduzir a oferta do animal. 

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 1,469,509 1,628,297 1,593,118 4,690,924 100%

Holanda 374,764 421,712 404,862 1,201,338 26%

Argentina 226,731 229,207 241,238 697,176 15%

F rança 150,519 184,613 174,444 509,576 11%

Tota l 1,192,779 1,168,789 1,088,793 3,450,361 100%

Holanda 198,691 210,495 224,732 633,918 18%

F rança 225,133 200,373 164,324 589,83 17%

Dinam arca 147,457 149,146 144,056 440,659 13%

Exportações

Im portações

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 98,348 132,9 123,57 354,818 100%

Bras i l 62 0 36,661 36,723 10%

Paquis tão 23,638 29,349 31,336 84,323 24%

Austrá l ia 48,233 69,184 25,883 143,3 40%

Tota l 1,59 139 169 1,898 100%

Austrá l ia --- 0 88 88 5%

Em irados  Árabes  

Unidos
0 0 67 67 4%

Im portações

Exportações

Fonte: International Trade Center (ITC) 

Fonte: International Trade Center (ITC) 
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Quadro 9. Importações e Exportações de carne bovina em Angola (valores em milhares de €) 

Portugal, tradicionalmente o principal fornecedor de Angola, constitui-se de 2013 a 2015 o terceiro 

principal fornecedor de carne de bovino, tendo representado, cerca de 12% do total das importações no 

período mencionado. Dos restantes fornecedores, destacam-se a África do Sul (32%) e o Brasil (15%). 

Todos os mercados viram o seu peso aumentar ao longo dos três anos, excetuando Portugal, sofrendo 

uma diminuição drástica de 2013 a 2014, tendo este recuperado no ano seguinte. 

Quadro 10. Importações e Exportações de carne bovina na Áustria (valores em milhares de €) 

De acordo com o International Trade Center (ITC), a EU é o principal parceiro comercial do mercado 

austríaco, sendo esta intendente, nos últimos anos, por uma grande parcela no que concerne às 

importações e exportações de carnes bovinas, frescas ou refrigeradas. 

Na conjuntura da União Europeia, integram no top 3 de clientes, com um peso percentual de cerca de 

82%, e fornecedores (68%), a Alemanha, a Holanda e a Itália. 

Mercados 2013 2014 2015 Total Share

Tota l 2,158 3,052 3,132 8,342 100%

Bras i l 107 173 988 1,268 15%

Áf rica  do Sul 743 909 988 2,64 32%

Portuga l 432 85 463 980 12%

Im portações

Exportações

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 229,754 197,39 210,137 637,281 100%

Alem anha 120,187 93,615 98,312 312,114 49%

Holanda 54,625 55,88 57,165 167,67 26%

Itá l ia 18,063 13,024 16,373 47,46 7%

Tota l 469,91 411,64 368,414 1249,964 100%

Alem anha 142,125 132,556 118,251 392,932 31%

Itá l ia 114,03 84,651 74,635 273,316 22%

Holanda 54,19 64,572 74,635 193,397 15%

Exportações

Im portações

Fonte: International Trade Center (ITC)

Fonte: International Trade Center (ITC)
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Quadro 11. Importações e Exportações de carne bovina no Canadá (valores em milhares de €) 

Os EUA são não só, o principal destino do Canadá, como o principal receptor do produto em questão, 

absorvendo cerca de 95% do mercado útil. Uma das justificações é o Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio (NAFTA), que permite uma total integração entre as economias do Canadá e dos Estados 

Unidos, diminuindo barreiras alfandegárias e custos comerciais, colocando os Estados Unidos como os 

principais  responsáveis de grande parte das importações e exportações canadenses. As previsões futuras 

apontam por uma alteração nestes valores, visto que, no dia 15 de Fevereiro de 2017 do presente ano foi 

aprovado o tratado comercial entre a UE e o Canadá (CETA), reduzindo as taxas aduaneiras para um 

grande número de produtos, uniformizando normas para favorecer intercâmbios e mudar 

profundamente as relações comerciais entre o Canadá e a UE. As estatísticas apontam para que este 

tratado tenha um impacto anual de 12 mil milhões de euros para a UE e de oito mil milhões para o Canadá. 

Quadro 12. Importações e Exportações de carne bovina na Bélgica (valores em milhares de €) 

As importações sofreram uma ligeira diminuição de 2015 a 2016, à exceção da Holanda e da Irlanda. 

Verifica-se que os principais importadores de carne de bovino são a Holanda, a Irlanda e o Reino Unido, 

e que só estes três mercados absorvem cerca de 80% do mercado útil. Já as exportações de carne de 

bovino, nos três principais mercados, sofreram uma diminuição de 2014 a 2015, e um aumento de 2015 

a 2016. 

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Im portações

Tota l 582,37 598,115 512,098 1,692,583 100%

EUA 565,979 562,431 478,137 1,166,547 95%

Austrá l ia 10,434 22,791 17,647 50,872 3%

Nova  Z elândia 1,811 4,192 4,841 10,844 1%

Exportações

Tota l 879,657 1,052,500 1,086,317 3,018,474 100%

EUA 776,546 952,406 998,407 2,727,359 90%

México 68,719 71,976 53,367 194,062 6%

Japão 11,251 12,428 16,537 40,216 1%

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 222,04 229,463 202,969 432,432 100%

Holanda 64,368 65,591 66,982 196,941 46%

Irlanda 42,33 45,044 45,576 90,62 21%

Reino Unido 21,845 17,009 15,653 54,507 13%

Tota l 585,055 611,306 616,782 1,813,143 100%

F rança 165,408 156,38 164,926 330,334 18%

Holanda 161,168 111,031 161,084 433,283 24%

Alem anha 105,231 77,363 117,876 300,47 17%

Im portações

Exportações

Fonte: International Trade Center (ITC) 

Fonte: International Trade Center (ITC) 
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Quadro 13. Importações e Exportações de carne bovina nos EUA (valores em milhares de €) 

De acordo com o International Trade Center (ITC), os principais fornecedores dos EUA, são o Canadá, o 

México e a Austrália, que, em conjunto foram responsáveis por 96% do total importado nos últimos três 

anos. Destaca-se ainda, a tendência crescente nas importações, de 2014 a 2015. No que diz respeito aos 

principais fornecedores, destacam-se o Canadá, o Japão e o México. O Canadá é um cliente fronteiriço 

que absorveu 23% do total exportado de 2014 a 2016. 

Quadro 14. Importações e Exportações de carne bovina em França (valores em milhares de €) 

Com recurso ao quadro 14, verifica-se uma diminuição no que diz respeito ao valor das importações no 

período em questão. Já as exportações mostram uma tendência irregular nos últimos três anos, 

aumento de 2014 a 2015 e uma diminuição em 2016, tendo atingido quase os valores de 2014. Verifica-

se também, que o comércio de carne bovina da França está focado essencialmente para a UE, 

destacando-se as importações para a Holanda e as exportações para a Itália, de 32% e 44%, 

respetivamente. 

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 1,810,651 2,616,478 2,474,537 6,901,666 100%

Canadá 776,327 952,925 999,971 2,729,223 40%

México 572,922 849,101 875,026 2,297,049 33%

Austrá l ia  386,061 690,13 480,711 867,462 23%

Tota l 2,324,603 2,389,530 2,415,678 7,129,811 100%

Canadá 581,067 575,521 490,457 1,647,045 23%

Japão 644,937 569,487 485,912 1,700,336 18%

México 572,659 549,033 728,16  1,122,420 16%

Im portações

Exportações

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 1,069,286 1,029,242 925,875 3,024,403 100%

Holanda 336,219 327,872 305,599 969,69 32%

Alem anha 198,473 183,765 160,172 542,41 18%

Bélg ica 155,441 153,115 150,299 458,855 15%

Tota l 838,22 856,196 837,721 2,532,137 100%

Itá l ia 387,794 371,998 354,62 1,114,412 44%

Alem anha 159,447 195,192 192,314 546,953 22%

G récia 192,656 166,022 167,99 526,668 21%

Im portações

Exportações

Fonte: International Trade Center (ITC) 

Fonte: International Trade Center (ITC) 
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Quadro 15. Importações e Exportações de carne bovina na Holanda (valores em milhares de €) 

Aproximadamente 2,6% do PIB do país é composto pelo setor da Agricultura. Neste setor está incluída 

a produção de carne de bovino, e segundo consta do quadro 15, o comércio de carne centrou-se nos 

países da UE, Argentina e EUA. A Alemanha continua a ser, e de forma destacada, o principal parceiro 

comercial da Holanda com quase 27% das exportações e 15% das importações de carne de bovino. 

Quadro 16. Importações e Exportações de carne bovina no Luxemburgo (valores em milhares de €) 

Os três fundamentais fornecedores, de carne de bovino, são a Bélgica, a França e a Holanda, 

concentrando cerca de 79% do total das importações nos países pertencentes à UE. Em termos 

evolutivos, destaca-se o crescimento das importações provenientes da Holanda. Relativamente às 

exportações, os principais mercados são aproximadamente os mesmos, à exceção da Holanda que é 

substituída pela Alemanha. É, verificável no quadro 16, o crescimento exponencial, de 2014 a 2016, das 

exportações de carne de bovino nos três mercados mencionados. 

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 1,278,212 1,473,036 1,423,838 4,175,086 100%

Alem anha 207,99 215,597 205,669 629,256 15%

EUA 81,504 153,328 137,528 372,36 9%

Argentina 126,411 123,469 122,675 372,555 9%

Tota l 2,048,050 2,188,691 2,227,182 6,463,923 100%

Alem anha 541,751 607,582 626,336 1,775,669 27%

F rança 363,516 360,153 345,562 1,069,231 17%

Itá l ia 329,269 325,965 308,745 963,979 15%

Im portações

Exportações

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 61,995 54,379 56,058 3,202,173 100%

Bélg ica 32,966 26,885 26,586 2,193,753 50%

F rança 12,409 10,326 12 264,006 20%

Holanda 5,135 5,272 5,463 155,507 9%

Tota l 11,664 12,738 386,79 1,186,876 100%

F rança 4,529 4,931 113,544 368,907 30%

Alem anha 4,73 5,072 96,312 290,859 26%

Bélg ica 1,84 2,353 42,084 99,071 11%

Im portações

Exportações

Fonte: International Trade Center (ITC) 

Fonte: International Trade Center (ITC) 
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Quadro 17. Importações e Exportações de carne bovina no Reino Unido (valores em milhares de €) 

Verifica-se, com recurso ao quadro 17, que a tendência das importações de carne bovina no período 

representado é crescente. Já no que diz respeito às exportações, aumentam de 2014 a 2015, e 

diminuem no ano seguinte. Grande parte das importações e exportações de carne de bovino foi 

proveniente da Irlanda e Holanda. 

Quadro 18. Importações e Exportações de carne bovina na Suíça (valores em milhares de €) 

O quadro 18 traduz um aumento para as importações de carne bovina da Suíça nos últimos três anos, 

sendo que 83% destas importações correspondem ao mercado da Irlanda. No que toca às exportações, 

verifica-se um aumento substancial de 2014 a 2015, seguindo-se de uma diminuição em 2016. Os 

principais destinos de exportação da Suíça são a Áustria, Alemanha e a França, absorvendo cerca de 

68% do mercado útil. 

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 995,198 1,186,353 1,020,622 3,202,173 100%

Irlanda 686,396 794,053 713,304 2,193,753 69%

Holanda 72,148 108,304 83,554 264,006 8%

Polónia 35,851 62,091 57,565 155,507 5%

Tota l 395,63 404,456 386,79 1,186,876 100%

Irlanda 122,803 132,56 113,544 368,907 31%

Holanda 104,676 89,871 96,312 290,859 25%

F rança 51,776 52,11 42,084 99,071 8%

Im portações

Exportações

Mercados 2014 2015 2016 Total Share

Tota l 160,516 175,727 181,84 518,083 100%

Irlanda 20,216 26,297 34,775 81,288 83%

Austrá l ia 18,107 22,299 23,821 64,227 1%

Alem anha 41,332 33,14 21,628 96,1 1%

Tota l 284 539 358 1,181 100%

Áustria 156 417 244 817 36%

Alem anha 124 121 91 336 21%

F rança 0 0 15 15 11%

Im portações

Exportações

Fonte: International Trade Center (ITC) 

Fonte: International Trade Center (ITC) 
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5.2. Análise do Consumidor 

O consumo de carne está relacionado com os padrões de vida, dieta, produção pecuária, preços e 

incertezas macroeconómicas. Segundo os dados da FAO/USDA o mundo consumiu, em 2016, cerca de 

5874 milhões de toneladas de carne de bovino. A figura 25 apresenta os maiores mercados consumidores 

de carne de bovino no mundo. Em termos mundiais, o principal mercado consumidor é o Uruguai seguido 

da Argentina e Paraguai, representando um consumo per capita superior a 25kg por habitante ao ano. Em 

termos absolutos, o ranking dos maiores consumidores é ocupado pelos Estados Unidos, Brasil e 

Argentina, nesta ordem.  

Figura 25. Rank Mundial Consumo de carne de bovino em 2016 

Rank País Consumo  
(mil toneladas) 

População 
(milhões hab.) 

Per Capita 
(kg/hab./ano) 

1 Uruguai 230 3,444 46,7 

2 Argentina 2595 43,85 41,4 

3 Paraguai 265 6,725 27,6 

4 Brasil 7628 207,7 25,5 

5 EUA 11583 323,1 25,0 

6 Austrália 760 24,13 21,9 

7 Israel 237 8,547 20,3 

8 Canadá 905 36,29 17,5 

9 Cazaquistão 433 17,8 17,0 

10 Chile 390 17,91 15,0 

Fonte: Fnway Consulting baseado em dados FAO/USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) 

O acesso aos dados do consumo de carne bovino nos mercados-alvo é bastante remoto, sendo apenas 

disponibilizados os dados relativos à Arábia Saudita, Canadá e Rússia na figura infra representada. 

Figura 26. Consumo de carne de bovino por mercado estratégico 

País Consumo  
(mil toneladas) 

População 
(milhões hab.) 

Per Capita 
(kg/hab./ano) 

Arábia Saudita 179 32,28 3,9 

Alemanha - 82,67 - 

Bélgica - 11,35 - 

Canadá 905 36,29 17,5 

França - 66,9 - 

Holanda - 17,02 - 

Reino Unido - 65,64 - 

Rússia 2262 144,3 11,0 

Suíça 174 8,372 - 

Fonte: Fnway Consulting baseado em dados FAO/USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) 

Verifica-se que a população da Arábia Saudita apresenta um consumo bastante diminuto 

comparativamente ao Canadá. Além de fatores relacionados ao próprio consumidor, como 

personalidade, aspetos psicológicos e biológicos, podem também, interferir no comportamento do 

consumidor as características socioculturais e econômicas. A Arábia Saudita é um país muçulmano, 

guiado pelo Islamismo, religião que exibe algumas restrições a nível alimentar. Os muçulmanos 

consomem apenas os alimentos Halal, seguindo os preceitos do Alcorão, livro sagrado da religião. O 

termo significa produto lícito para consumo, ou seja, que durante o processo de produção foram 
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respeitados requisitos sanitários e religiosos. Neste sentido, muito mais do que respeito aos aspetos 

religiosos, a certificação Halal representa uma vantagem competitiva, não só neste mercado, como no 

mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) os muçulmanos perfazem 25% da 

população mundial e o Islamismo é a religião que mais cresce atualmente. 

Um outro aspeto de importante realce, é a tendência crescente do consumo responsável de produtos 

orgânicos. Os consumidores mostram-se cada vez mais interessados em consumir produtos com 

métodos de produção sustentáveis e ambientalmente responsáveis e no consumo de alimentos 

saudáveis. Segundo os dados da Agence Bio, organismo dedicado ao desenvolvimento da agricultura e 

da pecuária orgânica do país, o consumo de produtos orgânicos tem vindo a aumentar na França. Em 

2016, os franceses gastaram cerca de 342 milhões de euros em carnes mais saudáveis sem agrotóxicos. 

A carne orgânica custa cerca de 15% mais que a tradicional, porém mesmo sendo mais cara, atraí a 

população francesa. 

5.3. Análise da Concorrência 

Conhecer o ambiente concorrencial do setor nos mercados-alvo é um aspeto crítico ao desenvolvimento 

e sucesso da estratégia de marketing dirigida a este mercado (qual?). Desta forma, o planeamento da 

entrada passa por entender quais as raças concorrentes, assim como as respetivas características, 

podendo suprir a FERA de vantagens competitivas. 

Numa perspetiva ampla, tendo em consideração as caraterísticas intrínsecas e únicas associadas às raças 

autóctones, assume-se, primordialmente que a concorrência direta dos produtos visados se centra nas 

raças autóctones bovinas de cada potencial mercado-alvo. Todavia, dada a complexidade na obtenção de 

informação relativa às mesmas, apresenta-se infra as raças bovinas cujos produtos cárneos assumem uma 

elevada preferência por parte dos consumidores a nível mundial. 

Aberdeen-Angus: A raça Aberdeen-Angus, nativa da 

Escócia, é uma das mais antigas do mundo. Não existe 

um registo datado do seu surgimento, mas tudo indica 

que esta remontará ao gado aborígene que pastava na 

zona Nordeste do país. A qualidade da carne 

apresentada pela Aberdeen-Angus concebe, sem dúvida, 

a razão fundamental pela qual a raça tem vindo, 

recentemente, a crescer na sua popularidade. É 

adjetivada como “a melhor carne do mundo”. A carne 

Angus apresenta uma textura fina e marmorizada dispensando a necessidade de aparas excessivas. Esta 

característica preserva o sabor, a suculência e a maciez da carne. 

Fonte: aberdeen-angus.pt  

Figura 27. Bovino de raça Aberdeen-Angus 
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Brahman: Foi introduzido no Brasil em 1994. Hoje em 

dia, a raça está presente em mais de 70 países. O produto 

compreende elevadas concentrações de betacaroteno e 

α-tocoferol, elevados níveis de ácidos graxos, ómega 3, 

ómega 6 e altos níveis de ácido linoleico conjugado. O 

conjunto dos componentes referidos dispõem de efeitos 

altamente favoráveis ao bom funcionamento e à saúde 

do corpo humano. Exibindo tais características, é 

indicado para todos os pratos à base de carne, configurando a junção de sabor característico, qualidade, 

saúde e a prática de separar a gordura no prato. 

Devon: Raça de origem Britânica, proveniente das 

montanhas do condado de Devon e Sommerset na 

Inglaterra. É considerado um animal de tripla aptidão: 

para carne, trabalho e produção de leite. Porém, em 

grande parte dos países onde foi introduzido, é 

essencialmente um animal produtor de carne. 

Atualmente encontra-se no seu país de origem, na 

América do Norte, Argentina, Nova Zelândia, Uruguai e 

Brasil. É considerado um animal aperfeiçoado para 

corte, que responde bem a uma boa alimentação e com um rendimento muito elevado. A sua capacidade 

de produção de carne está entre as melhores do mundo, com características de primeira qualidade, bem 

marmorizada e de fibra fina. 

Hereford: Originário do condado de Herefordshire, na 

Inglaterra. Os primeiros criadores delinearam o gado para 

a alta produção de carne e eficiência produtiva, sendo 

que, atualmente as características ainda se mantêm. 

Constituem nos EUA um dos maiores rebanhos, devido a 

ter encontrado neste país condições necessárias para a 

sua boa produtividade. De igual forma, também se 

encontra bastante difundido no Uruguai, Argentina e 

Brasil. Estes animais são bastantes eficientes em regime de pasto, produzindo uma excelente carcaça, 

saborosa, tenra e com um bom grau de marmoreio. 

Fonte: thecattlesite.com 

Fonte: ruralpecuaria.com.br 

Fonte: thecattlesite.com 

Figura 28. Bovino de raça Brahman

Figura 29. Bovino de raça Devon 

Figura 30. Bovino de raça Hereford 
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Holandesa/ Holstein Friesian: Sugerido pelo nome, 

esta raça é original da Holanda. A sua capacidade de 

produzir leite e de adaptação a climas distintos tem sido 

o seu maior atrativo na conquista de cada vez mais espaço

no mercado. Apesar da aptidão leiteira do gado Holandês, 

a opção para o mercado de carne também ganhou 

atenção por parte dos criadores.  

Limousin: É originária da província de Limousin, no 

sudoeste da França. A variedade genética que esta raça é 

possuidora, permite a obtenção de produtos que se 

enquadram em qualquer mercado. Uma grande 

percentagem do gado encontra-se nos nichos de mercado 

de carne magra. Trata-se de uma carne equilibrada e fina, 

sem excessos de gordura para mascarar a tenrura. 

Pesquisas elaboradas pelo United States Meat Animal 

Research Center, indicam que a raça Limousine é, entre 

todas as raças de carne, a mais eficiente e rápida na conversão dos alimentos ingeridos em carne de 

qualidade. Outras pesquisas europeias indicam também que, a raça Limousine é a raça que apresenta 

maior rendimento de carcaça, ou seja, da qual resulta uma maior percentagem de carne e uma menor 

percentagem de osso. 

Nelore: Oriundos da Índia, são caracterizados por 

animais de porte físico exuberante. Atualmente 

predominam no cenário pecuário Brasileiro, sendo que, 

as suas características de rusticidade permitem a 

perpetuação em ambientes inóspitos, na abertura de 

novas fronteiras agrícolas - ambientes que variam desde 

a seca até a alagação de um pântano.  Este gado 

apresenta a capa de gordura semelhante à do Angus, 

mas perde em quantidade de gordura total e de gordura entremeada, o famoso marmoreio. 

Fonte: hunland.com  

Fonte: ruralpecuaria.com.br 

Fonte: ruralpecuaria.com.br 

Figura 31. Bovino de raça Holandesa

Figura 32. Bovino de raça Limousin 

Figura 33. Bovino de raça Nerole 
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Wagyu: Esta raça é proveniente do Japão. Diz-se que 

os animais recebem massagens diariamente, dadas 

pelos seus criadores, para que a gordura se possa 

distribuir por toda a carne de forma harmoniosa e 

uniforme. Esta raça, normalmente negra, de tamanho 

normal e que pasta calmamente nos melhores prados, 

recebe uma dieta especial à base de cereais, nabos e 

batatas, sem receber qualquer tipo de medicamentos 

ou hormonas para favorecer o crescimento. Hoje em 

dia, no entanto, a carne wagyu também é produzida na Austrália, no Canadá e nos EUA, sendo um 

alimento especialmente valorizado: contém metade da gordura polinsaturada que contem qualquer outra 

carne. Comparada a outras raças, tem baixa produtividade de carne, o que resulta nos altos preços dos 

seus cortes. Com o seu sabor e textura única é considerada a melhor e mais cara carne do mundo. 

Fonte: thecattlesite.com 

Figura 34. Bovino de raça Wagyu 
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5.4. Análise PEST 

A Análise PEST surgiu da necessidade de se estudar e tentar mensurar fatores macroeconómicos onde a 

organização quer vir a atuar sendo possível conhecer os seus pontos fortes e fracos em vários níveis. O 

termo PEST é um acrônimo para os termos Político Económico-social Tecnológico Ecológico/ Ambiental e 

Legal. Neste sentido, segundo os estudos de mercado disponibilizados pela AICEP, seguidamente serão 

descritos para os mercados-alvo da entidade fatores que se insiram no: 

a) Contexto político-legal: Torna-se importante considerar o impacto das restrições a nível politico-

legal do mercado-alvo. Para que a atividade seja desenvolvida, as organizações necessitam que

exista estabilidade de orientações políticas e de governo pois num cenário de instabilidade a

confiança retrai-se e a economia dá sinais de perturbação.

b) Contexto económico: A situação económica dos mercados-alvo é fundamental na estratégia da

organização e no seu sucesso. Assim sendo, torna-se importante avaliar o ciclo económico e a

sua estabilidade comparativamente com as políticas económicas (e.g. inflação, crescimento

económico, défice orçamental) e monetárias (e.g. estabilidade do mercado cambial) que

influenciam a atuação da organização.

c) Contexto sociocultural: Permite avaliar os comportamentos culturais e costumes de uma

sociedade. Apesar de não parecer, tais comportamentos, podem afetar a tomada de decisão do

consumidor. Por isso, a estratégia implementada nos diferentes mercados terá de ser diferente

consoante os estilos de vida. A especificidade cultural de cada mercado deve ser avaliada, no

sentido de averiguar a potencialidade da atuação da organização nesse mercado.

d) Contexto tecnológico: Tendo em consideração o processo de inovação a nível global o mercado

procura cada vez mais por fatores que o diferenciem. A inovação e a qualidade representam

atualmente o fator diferenciador que o mercado mais procura. Desta forma, a capacidade da

organização se diferenciar e adaptar às inovações tecnológicas podem ter especial impacto no

seu sucesso.
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a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

A Alemanha é uma democracia constitucional federal em que o chefe de governo é o Chanceler. Este 

detém o poder executivo, que inclui a aplicação da lei e a gestão dos assuntos correntes do país. O 

Conselho de Ministros é nomeado pelo presidente por recomendação do Chanceler. Quanto ao chefe de 

estado, é o Presidente, eleito para um mandato de cinco anos pela Convenção Federal. 

 Poder Legislativo

O poder legislativo na Alemanha é bicameral. O parlamento é constituído por duas câmaras: a Assembleia 

Federal e o Conselho Federal. O poder legislativo é repartido entre o governo e o parlamento. Os cidadãos 

alemães gozam de direitos políticos consideráveis. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A Alemanha é membro da UE e como parte integrante da mesma, goza da livre circulação de mercadorias 

e de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as mercadorias 

encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma fiscalização no que se 

refere às suas qualidade e características técnicas. 

A integração num sistema de território aduaneiro único origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A PEC consiste no Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação na sua maioria 

estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não conforme o seu peso, 

volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight 

/ Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Adicionalmente aos encargos suprarreferidos é requisitado o pagamento do IVA, sendo que, a maioria 

dos produtos é tributado à taxa de 19%. Para além desta taxa, existe ainda uma taxa reduzida 

correspondeste a 7%, apenas extensível a serviços como, transportes públicos, hotelaria, eventos 

culturais e desportivos, e a bens de primeira necessidade, assim como, bens alimentícios e produtos 

agrícolas. 

b) Contexto económico

 Situação Económica

A Alemanha é considerada a maior economia da Europa e a 4ª a nível mundial (a seguir aos EUA, à China 

e ao Japão), cenário que não deverá sofrer qualquer alteração até 2019. Constituída de uma mão-de-obra 

altamente qualificada, é considerado o principal país exportador de bens transacionáveis. Com uma 

população de cerca de 82,67 milhões de habitantes, a Alemanha alcançou, em 2016, 8,4% e 6,5% do valor 

http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundespraesident.de/EN/Home/home_node.html
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das exportações e importações mundiais, respetivamente, o que lhe concede o estatuto de maior 

mercado europeu e imprescindível motor para o seu crescimento económico. Com um setor exportador 

particularmente sólido, a balança corrente da Alemanha é caracterizada por excedentes estruturais no 

seu comércio de mercadorias. Sendo este país, uma das economias mais desenvolvidas do mundo, a 

indústria contribuiu com 30,2% para a formação do PIB em 2015. 

 Relações Económicas com Portugal

O mercado Alemão assume um papel fundamental na economia Portuguesa, sendo que em 2016, ocupou 

o 3º lugar na balança comercial de bens, como cliente, e o 2º lugar como fornecedor. As exportações

Portuguesas de bens e serviços para a Alemanha, registam desde 2013 uma taxa de crescimento médio 

anual de 4,1%. Quanto às importações, apresentam reduções em 2011 e 2012, voltando a crescer nos 

anos seguintes.  

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos culturais e Costumes da Sociedade

A sociedade alemã caracteriza-se pela organização dos seus cidadãos, associando-se o seu povo à 

celebração das regras e da disciplina. Os alemães consideram o trabalho uma das coisas mais importantes 

no dia-a-dia, sendo por isso que se destacam em inúmeros setores. No entanto, estas mesmas qualidades 

fazem dos alemães um povo um pouco distante e formal. A Alemanha é também considerada um dos 

países mais inclusivos e abertos para viver do ponto de vista étnico e educativo. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Existem inúmeras instituições de pesquisa e centros de desenvolvimento na Alemanha. Em algumas 

regiões do país, as organizações industriais e académicas desenvolvem as suas atividades em redes e 

clusters, para promoverem mais rapidamente a transferência de conhecimento, tecnologia, produtos e 

serviços de interesse para a sociedade. Na UE, a Alemanha é classificado o terceiro país que mais investe 

em inovação, atrás da Suécia e da Dinamarca. 

Análise de Risco: A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder executivo

O poder executivo de Angola é exercido pelo Governo. O presidente é o Chefe de Estado, o chefe de 

governo é o comandante das forças armadas, exercendo este o poder legislativo, conjuntamente com o 

vice-presidente, ministros e secretários estaduais. 
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 Poder Legislativo

Angola possui um sistema legislativo unicameral. Os membros da Assembleia Nacional são eleitos sob um 

sistema de representação proporcional por sufrágio universal, com um mandato de cinco anos. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

Para além aos direitos aduaneiros (aplicados de acordo com as taxas ad valorem), ainda incide o 

pagamento do Imposto de Consumo, sendo que a maioria dos produtos está sujeito à taxa de 10%, e os 

Emolumentos Gerais Aduaneiros, obtidos através do cumprimento de uma taxa de 2% sobre o valor 

aduaneiro da mercadoria. No que concerne aos constrangimentos não pautais, é significativo referir que 

o controlo das importações obrigam a um processo de recolha de amostra no que respeita a produtos

alimentares e bebidas, para análises laboratoriais e testes físico-químicos e microbiológicos. Importa 

mencionar, que existe controlo cambial de algumas operações correntes de comércio internacional, 

nomeadamente as destinadas ao pagamento de importações que pode traduzir-se em 

limitações/restrições ou necessidade de obtenção de autorizações por parte do Banco Nacional de 

Angola. Tendo em conta as reformas atuais no país, é prudente que os exportadores portugueses 

contactem os agentes/importadores no mercado para asseverarem, não só, as normas e requisitos, mas 

também, para a explicação de dúvidas relativas a assuntos como os procedimentos alfandegários, política 

de pagamentos, entre outras. 

b) Contexto económico

 Situação Económica

Angola é um país abundante no que toca a recursos naturais, particularmente em petróleo, que simboliza 

cerca de 50% do PIB, mais de 70% das receitas fiscais e mais de 90% das exportações. Contudo, a 

agricultura de subsistência ainda integra o principal recurso, ocupando cerca de 85% da força de trabalho 

angolana. No período de 2014 a 2015 ocorreu uma diminuição da produção petrolífera e a queda 

expressiva dos preços do petróleo que, consequentemente, provocaram um abrandamento do 

crescimento económico do país. A inflação voltou a aumentar em julho de 2016, situando a média dos 

últimos doze meses na ordem dos 35,3%, o valor mais elevado verificado desde 2004, triplicando a 

previsão inscrita no Orçamento para 2016 e refletindo uma pressão inflacionária decorrente dos 

ininterruptos cortes nos subsídios aos combustíveis e a contínua debilidade da moeda nacional (kwanza) 

face ao dólar, estimulando o custo das importações. 

 Relações Económicas com Portugal

Angola assume uma posição importante como parceiro de Portugal, nomeadamente enquanto destino 

das exportações portuguesas. As exportações de bens e serviços de Portugal para Angola, no período de 

2011 a 2015, verificaram uma diminuição média anual de 0,3%, em consequência da forte diminuição em 

2015. Já as importações, verificaram, um aumento, com a taxa de variação média anual de 7,7%. O saldo 

da balança comercial de bens e serviços é largamente favorável a Portugal, tendo em 2015, superando os 

2 205 milhões de euros. 
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c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

Angola, como a grande maioria dos países independentes da África é um estado multicultural. Isto 

significa que abriga no seu território diversas culturas, com línguas, costumes e origens diferentes. Além 

do Português, língua oficial, possui quarenta e dois idiomas regionais. O país é uma ressalva dentro do 

continente africano, pois a língua europeia conquista cada vez mais espaço no meio quotidiano em 

detrimento das línguas nacionais, o oposto do que ocorre no restante continente africano. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

A carência das infraestruturas físicas ao nível dos portos e aeroportos, telecomunicações fixas e redes de 

eletricidade, bem como a inexistência de recursos humanos qualificados continuam a ser os “calcanhares 

de Aquiles” e fortes condicionantes ao crescimento da economia angolana. 

Análise de Risco: CCC (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

A Arábia Saudita assume-se como uma monarquia absoluta, em que o rei é ao mesmo tempo o chefe do 

Estado e do governo. 

 Poder Legislativo

Não há legislatura eleita na Arábia Saudita. Um Conselho de Ministros foi nomeado, em agosto de 1993, 

e conta com 120 membros e um presidente. Atualmente, a população da Arábia Saudita vive com os seus 

direitos políticos bastante limitados. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

Atualmente na Arábia Saudita não é obrigatório a aquisição de licenças para proceder à importação. Não 

obstante, a entrada de certos produtos é considerada proibida por razões de higiene, de segurança e 

sobretudo religiosas. Desta forma, todas as entidades que pretendem iniciar-se no mercado árabe com 

produtos agrícolas/pecuários, devem estar registados no Ministério do Meio Ambiente, Água e 

Agricultura. Os embarques de produtos de origem animal são suscetíveis a controlos veterinários 

exigentes na estância aduaneira, sendo que estes, devem fazer-se acompanhar por um certificado 

sanitário, emitido por especialista competente para tais funções. Importa ainda referir que, no âmbito de 

produtos agroalimentares, as entidades nacionais devem interrogar sobre a possibilidade de realizarem 

operações de exportação junto da Divisão de Internacionalização e Mercados e da Direção-Geral de 
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Alimentação e Veterinária. Com efeito, pode não ser possível proceder ao envio deste tipo de bens, pelo 

facto de Portugal não se encontrar habilitado para o efeito. As mercadorias não podem entrar no país por 

qualquer lugar, sendo que, só podem entrar através dos seguintes postos fronteiriços: 

 Aeroportos: Rei Abdul Aziz Airport Jeddah, King Fahd Airport Al Dammam, King Khaled Riyadh,

Prince Muhammad bin Adbul Aziz;

 Portos: Jizan Port, Jeddah Port; Al Dammam Port, Riyadh Dry Port;

 Terra: Posto de fronteira Al-Bathaa (fronteira UAE), Al-Haditha (fronteira com a Jordânia), Al-

Rak’i (fronteira com o Kuwait), Al-Tual (fronteira com o Iémen), Jadidat Ar’ar (fronteira com o

Iraque), Salwa (fronteira com o Qatar).

Ainda no respeitante às formalidades, encontra-se a necessidade da Certificação Halal, a qual estabelece 

que os bens a exportar, sobretudo os produtos alimentares, não contrariam os princípios da lei islâmica, 

por forma a serem introduzidos no consumo. 

Relativamente aos procedimentos alfandegários, a Arábia Saudita admitiu uma legislação unificada do 

Common Customs Law of the GCC States, mais particularmente, a Pauta Exterior Comum, empregando 

uma tarifa aduaneira comum de 5% ad valorem, mas com a isenção dos produtos alimentares, fertilizantes 

químicos e materiais de construção em que a taxa é de 25% para a proteção de industrias locais. Não 

existe tributação adicional (IVA), todavia, é esperável a introdução deste imposto no próximo ano. 

b) Contexto económico

 Situação Económica

A Arábia Saudita é classificada como a maior economia da região do Médio Oriente e Norte de África. A 

economia do país é alicerçada no setor dos hidrocarbonetos, tendo este um enorme peso no que 

concerne à receita. Relativamente ao consumo privado, em 2015, foi verificável um crescimento na ordem 

dos 6,8%. Já a taxa de inflação posicionou-se nos 3,5% em 2016, prevendo-se que no ano de 2017 se 

alcancem valores na ordem dos 2,2%. Quanto à dívida pública em percentagem do PIB, no período de 

2012 a 2016, verificou-se um incremento de cerca de 13 pontos percentuais, sendo que em 2012 perfazia 

9,5%, passando para 22,6% em 2016. Segundo as previsões do Economist Intelligence Unit (EIU) o cenário 

não é de todo otimista, estimando-se que as percentagens continuem a incrementar nos próximos quatro 

anos. Por último, no que se refere à dívida externa, é previsto que esta tenha representado 31,9% do PIB 

em 2016, estimando-se uma expansão da mesma em 2017, atingindo valores na ordem dos 33% do PIB. 

 Relações Económicas com Portugal

Na conjuntura do comércio internacional português de bens, a Arábia Saudita evidencia uma posição 

maioritariamente com mais relevo como fornecedor do que enquanto cliente. Nesta perspetiva, assumiu-

se como 42º cliente de Portugal e como 19º fornecedor.  

Relativamente às exportações portuguesas de bens como destino a Arábia Saudita, verificaram-se 

algumas flutuações, no período de 2014 a 2016, tendo esta sofrido um incremento, de cerca de 14,1%, 



Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 64 de 98 

sendo que ano seguinte, esta tendência foi revertida, tendo-se assistido a uma diminuição percentual de 

5,1%. No que diz respeito às importações de bens, no período temporal mencionado anteriormente, 

verificou-se uma diminuição das mesmas, sendo que estas sofreram uma diminuição drástica de 890,2 

milhões de euros em 2012 para 463,6 milhões de euros em 2016. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

A cultura da Arábia Saudita é codificada pela religião – o islamismo. Cinco vezes por dia, os muçulmanos 

são chamados à oração em mesquitas que estão espalhadas por todo o país. No que toca à educação, o 

árabe é a língua nacional. A vida na Arábia Saudita segue os costumes islâmicos e são muito restritos. O 

álcool e a carne suína são ilegais, também os teatros e os cinemas. As mulheres não têm permissão para 

conduzir, e se viajarem nos transportes públicos devem ir acompanhadas do seu marido ou algum homem 

da família. A prática pública de qualquer outra religião que não o Islão, incluindo o cristianismo e o 

judaísmo, a presença de igrejas, e posse de não-islâmicos materiais religiosos não é permitido. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Como parte integrante de maior diversificação dos setores da economia, existe uma forte aposta na 

modernização tecnológica verificada, por exemplo, no sistema bancário, nos transportes e 

telecomunicações, bem como na educação e na saúde. O país tem como objetivo, converter milhares de 

quilómetros quadrados de areia do deserto em novas cidades, visando acelerar o seu Produto Interno 

Bruto (PIB) com a criação de novos empregos e a atração de um maior investimento estrangeiro. 

Análise de Risco: BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

A Áustria é uma república federal e democrática governada segundo a Constituição de 1920. O poder 

executivo é comandado pelo presidente, que por sua vez é eleito por sufrágio universal. 

 Poder Legislativo

Österreichisches Parlament (Parlamento Áustriaco) é a sede do poder legislativo da Áustria. É composto 

por duas câmaras, o Nationalrat (Conselho Nacional) e o Bundesrat (Conselho Nacional). 
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 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A Áustria é membro da UE e como parte integrante da mesma, goza da livre circulação de mercadorias e 

de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as mercadorias 

encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma fiscalização no que se 

refere às suas qualidade e características técnicas. 

A integração num sistema de território aduaneiro único origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A Pauta Exterior Comum consiste no 

Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação 

na sua maioria são estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não 

conforme o seu peso, volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, 

Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Adicionalmente, importa referir que é necessário o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

Taxation – VAT – Value Added Tax, em conformidade com as taxas inframencionadas: 

 Taxa normal (20%) sobre a generalidade dos bens;

 Taxa reduzida (13%) sobre as dormidas, serviços culturais e outros;

 Taxa reduzida (10%) sobre géneros alimentícios, produtos farmacêuticos e outros.

b) Contexto económico

 Situação Económica

A Áustria dispõe de uma economia desenvolvida, com uma mão-de-obra fortemente qualificada, com um 

nível de vida considerável, sustentando relações estreitas, particularmente com a Alemanha, com quem 

apresenta um ampla parte do seu comércio externo. 

A economia austríaca tem-se consolidado a cada ano, especialmente após a adesão à União Europeia, em 

1995, tornando o euro a moeda oficial. É dirigida maioritariamente para o setor dos serviços, dispondo 

também algum destaque para o setor do comércio, turismo e construção. 

Apesar da crise económico-financeira mundial de 2009, ter originado uma perturbação negativa na 

economia austríaca, recentemente, tem referenciado um ritmo de crescimento económico lento, sendo 

que perspetiva-se uma recuperação gradual da economia do país.  

 Relações Económicas com Portugal

Relativamente ao comércio internacional português de bens, de acordo com a AICEP, baseando-se nos 

dados do Instituto Nacional de Estatística, a Áustria contemplou, em 2015, o 23º lugar no ranking de 

clientes e o 24º lugar no de fornecedores. Já respeitante ao comércio internacional da Áustria, também 

tendo por base o ano 2015, Portugal ocupava a 44ª posição enquanto cliente e a 41ª como fornecedor. 
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Neste sentido, o comércio internacional entre os dois países apresentam-se como desvantajoso a 

Portugal, com as exportações portuguesas a ostentarem, no período temporal de 2011 a 2015, um 

incremento médio anual de 4,8%, enquanto as importações registaram um incremento nulo.  

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

A população Austríaca é considerada como culta e elegante, prezam uma vida cômoda, agradável e 

tranquila. São atraídos pela harmonia das coisas e é talvez por isso conseguem integrar o antigo com o 

moderno, o luxo com o popular e a tradição com o inovador. Um rasgo fundamental do caracter da 

população é elevada educação,  pontualidade e a formalidade. 

e) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Devido à forte aposta no desenvolvimento tecnológico, as empresas austríacas encontram-se bem 

posicionadas nos campos de engenharia ambiental e energia, infraestruturas e tecnologia, assim como, 

de engenharia de instalações mecânicas, automação e tecnologia da comunicação. 

Análise de Risco: A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

A Bélgica encontra-se sob uma monarquia constitucional. O rei é o chefe de Estado e desempenha um 

papel em grande parte cerimonial e simbólico. A sua principal função política é designar um líder político 

(primeiro-ministro) para formar um novo governo. 

 Poder Legislativo

As iniciativas legislativas podem ser tomadas por um ou vários membros da Câmara dos Representantes, 

por um ou vários membros do Senado ou pelo Rei. Efetivamente são estes os três ramos do poder 

legislativo federal na Bélgica. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A Bélgica é membro da UE (UE) e como parte integrante da União Aduaneira, goza da livre circulação de 

mercadorias e de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as 

mercadorias encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma 

fiscalização no que se refere às suas qualidades e características técnicas. 
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A integração num sistema de território aduaneiro único origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A PEC consiste no Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação na sua maioria 

estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não conforme o seu peso, 

volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight 

/ Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Para além dos encargos suprarreferidos é exigido o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA), sendo que, na Bélgica apresenta as seguintes taxas:  

 21%, taxa normal, extensível à generalidade dos bens;

 12%, taxa intermédia, incidente sobre produtos fitofarmacêuticos, combustíveis sólidos;

 6%, taxa reduzida, recai sobre a maioria dos géneros alimentícios e na prestação de

determinados serviços.

b) Contexto económico

 Situação Económica

Segundo o Banco Mundial, a Bélgica foi considerada em 2015, a 25º economia mundial e a 9ª da UE. Sendo 

que, o PIB per capita, em paridade do poder de compra, atingiu 36 100 euros em 2014, o 8º mais elevado 

da UE. 

É um país com uma dimensão reduzida e escassos recursos naturais, mas dispõe de uma localização 

geográfica estratégica, fazendo fronteira com os países que apresentam um elevado poder de compra, a 

título de exemplo, o Luxemburgo, Países Baixos, França e Alemanha. A Bélgica tornou-se num importante 

exportador de bens, estabelecendo uma porta de entrada na Europa e centro de distribuição das 

importações provenientes da Ásia e EUA. De acordo com as estatísticas do The Economist Intelligence Unit 

(EIU), em 2010 a economia belga cresceu cerca de 1,8%, tendo praticamente estagnado entre 2012 a 

2013, retomando o crescimento no ano seguinte. No curto/médio prazo, o país encara, tal como muitos 

outros, alguns desafios, como a necessidade de redução do défice orçamental e o elevado nível de dívida 

pública. Afronta uma recuperação modesta da economia, um elevado nível de desemprego e uma forte 

carga fiscal. Além disso, não se pode desprezar os desafios ao nível dos riscos referentes ao terrorismo e 

instabilidade politica vivida atualmente no seio da UE. 

 Relações Económicas com Portugal

A Bélgica mantém uma posição importante no relacionamento comercial de bens com Portugal, situando-

se como o 9º cliente e fornecedor em 2014. Em 2013, o INE, aferiu cerca de 2 175 empresas Portuguesas 

com vendas para o mercado belga, muito superior ao valor registado em 2010. No período de 2010 a 2014 

a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a Bélgica foi favorável a Portugal, à exceção de 

2010 em que foi deficitária. Em 2014, as exportações e importações de bens e serviços para o mercado 

cresceram, respetivamente 4,5% e 12,2% face a 2013. 
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c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

Existem três línguas oficiais na Bélgica: o holandês (falado por cerca de 59% da população, especialmente 

na Flandres, no norte do país), o francês (falado por cerca de 30% da população, especialmente na Valónia, 

no sul do país) e o alemão (falado por cerca de um 1% da população, especialmente no leste do país, na 

fronteira com a Alemanha). A Bélgica goza de uma profunda tradição artística, com uma cultura muito 

rica em museus, prédios  históricos e  arte. A população Belga é caracterizada por ser uma população 

objetiva e laboriosa e com um bom pensamento estratégico para os negócios. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

O país é caracterizado por possuir um excelente sistema de saúde e uma rede de transportes públicos 

bastante eficiente. 

Análise de Risco: A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU 

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

O Canadá é uma monarquia constitucional, em que a rainha Elizabeth II é a Chefe de Estado. O poder 

executivo pertence ao primeiro-ministro, que é também, chefe de governo. 

 Poder Legislativo

O poder legislativo no Canadá é composto por um parlamento federal: o Senado, e Câmara dos Comuns. 

A maioria das práticas legislativas são derivadas do Parlamento Britânico. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A importação de produtos alimentares é implacavelmente controlada pelo Governo canadiano, através 

da Canadian Food Inspections Agency (CFIA). No que respeita a produtos de carne, estes só podem ser 

importados de países cujo sistema de fiscalização e controlo de qualidade seja autenticado pela entidade. 

Desta forma, as empresas portuguesas que objetivem a exportação de produtos de origem animal, devem 

inquirir a Divisão de Internacionalização e Mercados e a Direção de Serviços de Sanidade Vegetal, se existe 

a necessidade de acordo entre os serviços veterinários/fitossanitários de Portugal e o Canadá. No que 

toca à rotulagem de bens, um dos aspetos a reter é a indispensabilidade dos rótulos e etiquetas conterem 

duas línguas oficiais, inglês e francês. Nos produtos alimentícios, para além do rótulo com a informação 

básica, é exigido, à semelhança dos EUA a presença do rótulo nutricional. 
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Para além dos direitos aduaneiros, que incidem sobre o FOB – Free On Board, sobre os bens importados, 

incide também, o Imposto sobre Vendas e Serviços- Goods and Services Tax (GST), à taxa de 5%. Em 

algumas províncias existe, ainda, um Imposto sobre o Consumo de Bens e Serviços- Provincial Sales Tax 

(PST), sendo que algumas destas províncias já efetivaram à harmonização da sua taxa de PST com GST, 

aplicando um imposto único, Harmonized Sales Tax (HST). Sendo as várias taxas as seguintes: 

 5% em Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Territórios do Noroeste, Nunavut, Quebec,

Saskatchewan e Yukon;

 13% em Ontário;

 15% em New Brunswick, Newfoundland e Labrador, Nova Escócia e Prince Edward Island.

b) Contexto económico

 Situação Económica

Segundo as estatísticas do International Monetary Fund (FMI), o Canadá, em 2017, encontra-se 

posicionada como a10ª maior economia mundial. Com a eleição do Partido Liberal em outubro de 2015, 

foram revertidas medidas conservadoras do governo anterior, prevendo-se um maior desempenho 

económico do país no período de 2017 a 2018. O PIB deve crescer, em termos reais, a uma taxa de 2,0% 

em 2017 e 2018. No respeitante à inflação, subentende-se que esta irá aumentar em 2017 e 2018, pelo 

aumento quer dos custos de produção, quer do preço das matérias-primas, instigando a atividade 

económica, a redução da taxa de desemprego e o incremento dos salários. 

 Relações Económicas com Portugal

Apesar de não ser um dos parceiros fundamentais do nosso país, é ainda assim, um importante mercado 

para o comércio internacional português e com capacidade de crescimento. Segundo os dados do Banco 

de Portugal, de 2012 a 2016, as exportações portuguesas de bens e serviços para o Canadá aumentaram 

à taxa média anual de 11,3%. Já de 2015 para 2016, a tendência assumiu valores negativos, na ordem dos 

7,0%. No mesmo período, as importações portuguesas de bens e serviços do Canadá aumentaram a uma 

taxa média anual de 10,8%. O saldo da Balança comercial é satisfatório a Portugal, tendo este atingido em 

2015, o valor mais elevado do período em análise. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

O Canadá é um país multicultural, devido ao número elevado de imigrantes que nele residem. No Canadá, 

os imigrantes são encorajados a cultivar a sua cultura e permitir que ela cresça e que não fique esquecida, 

por isso, também é chamado de “O lugar onde todos pertencem”. O país é praticamente livre de violência 

racial, classe social ou conflitos étnicos. É reconhecido pelo mundo como um dos lugares mais seguros 

para ser viver e possui também, uma das mais saudáveis populações do mundo. 
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d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Possui profissionais muito bem qualificados na área de engenharia, com acesso a laboratórios avançados 

e forte cultura empreendedora. Ontário é o 2º maior polo de inovação tecnológica das Américas e 

apresenta uma alta concentração de startups. As empresas procuram a região para aproveitar os 

benefícios oferecidos, que auxiliam o crescimento dos negócios e as colocam na vanguarda do 

desenvolvimento tecnológico atual. A Inovação é um dos pilares do crescimento económico do país e é 

fortemente apoiada por fundos governamentais para fomento à pesquisa e apoio a novos projetos, como 

o Jobs & Prosperity Fund e o Green Investment Fund.

Análise de Risco: AA (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

O poder executivo concentra-se no Presidente dos Estados Unidos. O Presidente é o chefe de Estado e de 

governo, bem como comandante das Forças Armadas e chefe do regime diplomático norte-americano. 

 Poder Legislativo

O poder legislativo é divido em três esferas: federal, estadual e municipal. O sistema adotado na esfera 

federal e estadual é bicameral e é composto por representantes e senadores. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A importação de bebidas alcoólicas, animais vivos e seus produtos, medicamentos, vegetais, frutos 

frescos/secos e lacticínios está sujeita à emissão de uma licença por parte dos organismos governamentais 

competentes, tais como: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, o Department of Commerce, o 

Department of Agriculture ou a Food and Drug Administrations (FDA). Por razões de proteção da saúde e 

segurança pública e defesa dos consumidores, é ainda diligenciada a apresentação de um certificado 

sanitário, quando se trata da importação de animais vivos e produtos de origem animal, e fitossanitário 

para produtos de origem vegetal. Contudo, pode também ser requerido, um certificado de inspeção, 

aquando da entrada dos produtos no país. No que respeita à exportação de produtos de origem animal e 

vegetal, é também de extrema importância a interrogação das empresas portuguesas junto da Divisão de 

Internacionalização e Mercado, sobre a possibilidade de realização da exportação. Importa ainda 

destacar, que os bens destinados ao consumo, devem verificar regras severas no que toca à rotulagem 

dos produtos. E exigido que estes contenham um rótulo nutricional, a indicação do país de origem, na 

língua inglesa. Os EUA não cobram o IVA, contudo, em alguns Estados permanece um encargo 

denominado por Sales Taxes, que incide sobre o preço de venda dos bens e serviços. Se as mercadorias 

https://www.ontario.ca/page/jobs-and-prosperity-fund


Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 71 de 98 

não tiverem sido tributadas pelas Sales Taxes, existe um pagamento denominado por User Taxes, que 

tributam a utilização, no território de um determinado Estado, de bens e serviços com obtenção no 

exterior. Tais taxas, variam em função da localidade e Estado. 

b) Contexto económico

 Situação Económica

Os EUA é considerado o 4º país mais habitado do mundo. A crise financeira de 2009 ocasionou um amplo 

impacto no país, tornando-se conhecida como a pior recessão desde a década de 1930. Mas, de certa 

forma, a economia norte-americana tem vindo a revigorar, entendendo-se que grande parte é devido ao 

plano do governo de relançamento orçamental e monetário. As taxas de juros diminutas, o aumento do 

consumo das famílias, a criação de emprego e a modernização das empresas conduziram, em 2015, para 

o incremento da taxa de crescimento do PIB comparativamente a 2014. Subsistem ainda, vários desafios

à economia norte-americana, ainda que a atividade económica continue estável. A apreciação da moeda 

nacional (dólar) deverá contribuir no respeitante ao agravamento do défice comercial. Os últimos anos 

de austeridade permitiram a consolidação das contas públicas, sendo exequível que a despesa pública, 

em 2017, volte a firmar o crescimento da economia norte americana, juntamente com o investimento 

privado. 

 Relações Económicas com Portugal

Os Estados Unidos da América, simbolizam um mercado importante para o comércio internacional 

português de bens e serviços com Portugal. Em 2015, os EUA obteve uma quota de cliente na ordem dos 

5,1% e de 2,5% como fornecedor. Nos últimos anos, a balança comercial de bens e serviços registou-se 

extensamente favorável a Portugal. No período de 2011 a 2015, o crescimento médio das importações 

aumento em média 1,4%, enquanto as exportações aumentaram em média cerca de 13,3%. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

Os Estados Unidos são uma nação multicultural que abriga uma grande variedade de grupos étnicos, 

tradições e valores. A cultura em comum detida pela maioria dos norte-americanos é a cultura ocidental, 

derivada em grande parte das tradições de imigrantes europeus.  

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

É considerado como um dos países mais tecnologicamente evoluídos, com muitas empresas em posições 

cimeiras pela sua capacidade de inovação, dinamismo e volume de negócios, com principal destaque para 

as tecnologias de informação, aeroespacial, energia, tecnologias do ambiente, medicina, equipamento 

militar, maquinaria e serviços financeiros. 

Análise de Risco: AA (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU
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a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

É uma república democrática semipresidencialista, em que o Presidente da República é o chefe do Estado. 

Este é eleito por sufrágio universal direto responsável por um mandato de 5 anos, nomeia o Primeiro-

Ministro e seu governo sob sugestão do Primeiro-Ministro. 

 Poder Legislativo

O Parlamento é o órgão legislativo mais alto do país, é composto pelo Senado e pela Assembleia Nacional. 

Os senadores são eleitos por sufrágio universal indireto e responsáveis por um mandato de nove anos. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A França é membro da UE (UE) e como parte integrante da União Aduaneira, goza da livre circulação de 

mercadorias e de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as 

mercadorias encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma 

fiscalização no que se refere às suas qualidade e características técnicas. 

A integração num sistema de território aduaneiro único origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A PEC consiste no Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação na sua maioria são 

estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não conforme o seu peso, 

volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight 

/ Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Para além dos encargos suprarreferidos, existem lugar ao pagamento do Imposto Acrescentado (IVA) que, 

na França quatro níveis de taxas: 

 20% Aplicável à maioria dos bens e serviços;

 10% Ao setor a restauração e habitação;

 5,5% para as necessidades básicas, incluindo alimentos e energia;

 2,1% no caso de determinados medicamentos e espetáculos.

b) Contexto económico

 Situação Económica

O 6º lugar na maior economia mundial e o 3º da UE é ocupado pela França. Em 2009, a economia do país 

sofreu algumas alterações, entrando o ciclo económico em fase de contração. Já nos anos posteriores, 

sofreu uma melhoria, tendo-se verificado uma recuperação do PIB. Em 2012, a economia francesa voltou 

a abrandar, assumindo a tendência passada de recuperação nos dois anos seguintes. O consumo privado 

e o consumo público acompanharam também esta tendência de melhoria. A taxa média de inflação 
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desceu para 0,1% e o desemprego subsistiu ligeiramente acima dos 10% da população ativa. 

Relativamente ao défice público, verificou-se uma redução na ordem dos 6,8%, comparativamente a 

2010, tendo no entanto a dívida pública continuado a avultar, representado cerca de 96,2% do PIB em 

2015.  

 Relações Económicas com Portugal

Foi considerado o 2º cliente de bens e serviços de Portugal, em 2015. O mercado francês representou 

12,1% do total das mercadorias vendidas por Portugal e cerca de 7,4% das compras realizadas. Nos 

últimos cinco anos, a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e França foi favorável ao nosso 

país. Ao longo também dos últimos cinco anos, processou-se um aumento progressivo do número de 

empresas portuguesas implicadas na exportação de bens para a França, 4 418 em 2015, muito superior 

ao valor atingido em 2011.  

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

A cultura e os costumes da sociedade francesa tem sido modelados por aspetos geográficos, eventos 

históricos e influência de grupos internos. O país, e sobretudo Paris, a capital, tem representado um 

importante papel como espelho cultural da Europa e também, do Mundo. Desde o início do século XIX, 

que este país é também um excelente exemplo de um país exportador de cinema, moda e culinária. 

Atualmente, a cultura francesa, é assinalada por grandes diferenças socioeconômicas e regionais e por 

vigorosas tendências unionistas. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Milhares de PME e de startups francesas estão na avant-garde da inovação tecnológica e concebem 

diariamente novos produtos, serviços e soluções. O país possui infraestruturas notáveis, uma grande força 

industrial e polos universitários com elevada reputação internacional. 

Análise de Risco: A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU 

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

A Holanda é uma monarquia constitucional, em que o chefe de estado é o rei. Depois das eleições 

parlamentares, o líder do partido maioritário é geralmente nomeado como Primeiro-Ministro. O Conselho 

dos Ministros é nomeado pelo monarca ou então, por recomendação do Primeiro-Ministro. 
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 Poder Legislativo

O poder legislativo é bicameral. O parlamento possui duas câmaras: O Senado e a Câmara baixa (Tweede 

Kamer). É desta câmara que resulta o governo. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A Holanda é membro da UE (UE) e como parte integrante da União Aduaneira, goza da livre circulação de 

mercadorias e de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as 

mercadorias encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma 

fiscalização no que se refere às suas qualidade e características técnicas. 

A integração num sistema de território aduaneiro único, origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A PEC consiste no Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação na sua maioria são 

estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não conforme o seu peso, 

volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight 

/ Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Para além dos encargos suprarreferidos, as importações estão também sujeitas ao pagamento do imposto 

sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax – VAT/ Intra-Community Acquisition). Sendo que, consoante 

os produtos, pode traduzir-se na aplicação das seguintes taxas: 

 21% aplicável à generalidade dos bens e serviços;

 6% que recai sobre um conjunto específico de bens e serviços, tais como a alimentação e bebidas,

produtos e serviços agrícolas, medicamentos, jornais, livros e revistas.

b) Contexto económico

 Situação Económica

Considerada como a 17ª economia em 2015, pelo Banco Mundial, e a 6ª economia da UE. Ainda em 2015, 

encontrava-se em 5º no ranking dos exportadores e em 8º no dos importadores de bens a nível mundial. 

É considerada uma economia extremamente aberta ao exterior e muito dependente da conjuntura 

económica mundial e europeia. Em 2016, segundo as estatísticas do The Economist Intelligence Unit (EIU), 

a economia holandesa cresceu cerca de 2,1%, o que contribuiu fundamentalmente para um elevado nível 

de investimento. Já o défice público sofreu um decréscimo para 1,1% do PIB em 2016. A dívida pública 

acompanhou também esta tendência de decréscimo para cerca de 62,8% do PIB, tendo em 2014 atingido 

67,9%. O país defronta ainda, alguns desafios, como a forte dependência em termos económicos face ao 

mercado europeu. Por outro lado, enfrentam outros desafios adicionais, como o envelhecimento da 

população, a política de emigração, segurança e gestão de fronteiras, surgindo da crise migratória na 

Europa. 
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 Relações Económicas com Portugal

Nos últimos anos, a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a Holanda tem sido se 

desvantajosa ao nosso país. Em 2016 ocuparam a 6ª posição como cliente de bens e serviços de Portugal 

e a 4ª como fornecedores. Embora as vendas de bens para o mercado tenham apresentado um 

comportamento de crescimento entre 2012 e 2015, a tendência inverteu-se em 2016. Convém realçar, 

um grupo de produtos, cujo peso, se fixou entre os 7% e os 4% do total exportado para o mercado na 

holanda – os produtos agrícolas, vestuário, produtos químicos, metais comuns e os produtos alimentares 

– representando cerca de 28% das vendas.

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

Possui uma rica tradição cultural e acolhe muitas culturas e religiões. Devido a este fator, a população é 

considerada acolhedora e aberta aos visitantes estrangeiros. Possui um dos maiores IDH entre os países, 

ocupa o 7º lugar no ranking dos países mais felizes do mundo e o 3º lugar no Good Country Index, ranking 

que avalia o quanto cada nação contribuí para o bem comum da humanidade. 

d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Empresas holandesas e institutos de conhecimento no setor de alta tecnologia são reconhecidos pela sua 

excelência tecnológica e encontram-se entre os melhores do mundo. Tal facto, faz com que a Holanda 

seja o place to be por conta das excelentes soluções técnicas para desafios que a sociedade enfrenta hoje 

nas áreas da mobilidade, saúde, energias renováveis, segurança e mudanças climatéricas. É importante 

também salientar que este país, nos últimos três anos lidera o ranking dos melhores sistemas de saúde 

entre 35 países europeus. 

Análise de Risco: A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

É uma monarquia constitucional  a cargo de um governo parlamentar. Sob a Constituição de 1868, o poder 

executivo é exercido pelo Grão-Duque e pelo Conselho de Governo, incluindo o primeiro-ministro, que 

atua como chefe de governo. 

 Poder Legislativo

O poder legislativo é da responsabilidade da Câmara dos Deputados. A câmara é uma legislatura 

unicameral. Abrangido pelo poder legislativo, existe ainda o Conselho de Estado  (Conseil d'Etat), que é 
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composto por 21 cidadãos nomeados pelo Grão-Duque e a assessora da Câmara dos Deputados para a 

competência de elaboração da legislação do país. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

O Luxemburgo é membro da UE (UE) e como parte integrante da União Aduaneira, goza da livre circulação 

de mercadorias e de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. Neste sentido, as 

mercadorias encontram-se livres de controlos alfandegários, no entanto, são submetidas a uma 

fiscalização no que se refere às suas qualidade e características técnicas. 

A integração num sistema de território aduaneiro único, origina também, a aquisição da mesma legislação 

– Código Aduaneiro Comunitário (CAC), bem como a aplicação de iguais requisitos alfandegários aos

produtos oriundos do exterior (PEC – Pauta Exterior Comum). A Pauta Exterior Comum consiste no 

Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos de importação 

na sua maioria são estabelecidos de acordo com o valor da mercadoria importada ou exportada, e não 

conforme o seu peso, volume, espécie ou quantidade. Estes direitos são calculados sobre o valor CIF (Cost, 

Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) das respetivas mercadorias. 

Acrescentado aos encargos suprarreferidos, as importações são sujeitas ao pagamento do IVA. Neste 

caso, a taxa normal que é aplicada a grande parte dos bens e serviços corresponde a 17%. Sendo que, em 

algumas situações podem ser aplicadas as seguintes taxas: 

 Taxa intermédia de 14%, aplicável a vinhos com um volume de álcool de 13%, à exceção de

espumantes e licores; combustíveis minerais; produtos de limpeza; material de publicidade;

 Taxa reduzida de 8%, aplicável a calçado e artigos de couro; vestuário;

 Taxa super reduzida de 3%, aplicável a produtos alimentares.

b) Contexto económico

 Situação Económica

O Luxemburgo é considerado o país com a área mais diminuta da UE, possuindo uma economia altamente 

dependente do exterior, mais concretamente dos países vizinhos, Alemanha, Bélgica e França. 

Apesar das perturbações económicas e financeiras que se fazem sentir na Zona Euro, o país continua a 

usufruir de um nível de vida excecionalmente elevado, sinalizando o maior PIB per capita da UE. 

No período de 2010 a 2015, a economia luxemburguesa cresceu, em média, 3,4%, 0,9% acima do ritmo 

marcado pela Zona Euro. Em 2016, segundo estimativas estatísticas da Comissão Europeia, o PIB do 

Luxemburgo continuou a assumir uma tendência crescente de 3,8%. Ainda em 2016, foi possível verificar 

um saldo da balança corrente positivo, representando cerca de 5,3 do PIB. Quanto à taxa de inflação, em 

2015 foi nula, o que, juntamente com o impacto das medidas de poupança adotadas no Orçamento de 

Estado para 2015, ajudaram a conter a despesa pública. 
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Ressalva-se ainda que, relativamente ao primeiro semestre de 2016, o Governo apresentou um conjunto 

de medidas destinadas à redução da carga fiscal sobre as famílias, e que, certa forma, permitiu aumentar 

o poder de compra.

 Relações Económicas com Portugal

Em 2016, foi o 46º cliente de Portugal e o 44º fornecedor, representado cerca de 0,20% das exportações 

nacionais de bens e 0,17% das importações. Ainda em 2016, o saldo da balança comercial de bens foi 

desfavorável a Portugal, traduzindo-se num défice de 7,8 milhões de euros. 

No período temporal de 2012 a 2016 as exportações portuguesas de bens com destino o Luxemburgo 

incrementaram, em média, 13,2% ao ano, sendo que, as importações aumentaram, em média, 8,6% ao 

ano. No que concerne às vendas de Portugal com destino ao mercado do Luxemburgo, em 2016, 

destacam-se três grupos principais: 21,5% de produtos alimentares, 25% de máquinas e aparelhos, 15% 

de produtos agrícolas – concentrando cerca de 65% do valor total exportado. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

O Luxemburgo apresenta uma cultura bastante diversificada, devido à influência da população estrangeira 

que migrou para o país. O país possui cerca de 500 000 habitantes, dos quais cerca de 44% são 

estrangeiros. A cidade de Luxemburgo foi em 2007, considerado pela segunda vez na sua história a Capital 

Europeia da Cultura. 

d) Contexto Tecnológico

 Modernização Tecnológica

O Painel da Inovação da UE em 2017, acompanhado pelo Painel de Avaliação Regional, que destaca o nível 

de inovação dos países integrantes da UE, considera que o Luxemburgo se destaca no concerne a sistemas 

de investigação, que se mostram bastante atrativos e em ativos intelectuais.  

Análise de Risco: AA (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU 

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

O Reino Unido é uma monarquia constitucional em que a rainha representa também o chefe de Estado. 

Embora o seu papel seja principalmente cerimonial, esta continua a exercer três direitos principais: o 

direito a ser consultada, o direito de aconselhar e o direito de alertar. 



Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 78 de 98 

 Poder Legislativo

O legislativo é bicameral no Reino Unido. O Parlamento traduz-se na Câmara dos Lordes e na Câmara dos 

Comuns. O governo responde diretamente ao Parlamento e é altamente dependente dele. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

O Reino Unido era membro da UE (UE) até ao dia 29 de março de 2017, momento em que o embaixador 

britânico entregou ao presidente do Conselho Europeu, uma carta que simboliza o acionamento do artigo 

nº50 do Tratado de Lisboa, marcando o início ao processo de saída do Reino Unido da UE. Uma das 

consequências mais relevantes da saída da UE é do país deixar de pertencer à rede de Acordos de 

Comércio Livre. Desta forma, torna-se da sua competência a negociação de acordos de comércio com 

países terceiros, como a composição de uma Pauta Aduaneira Exterior onde serão determinadas quais as 

tarifas aduaneiras a aplicar. Até que as suas condições de saída sejam definidas e estabelecido qual o 

quadro jurídico que irá redirecionar a futura ligação entre a UE e o país, o Reino Unido continuará sem 

alterações, mais especificamente no respeitante ao Mercado Único.  

Como em outros mercados, para além dos direitos de importação, calculados sobre o valor CIF das 

mercadorias, é exigido também o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Este encargo 

pode traduzir-se nas taxas infra descritas: 

 20% à generalidade de bens e serviços;

 5% incidente sobre alguns bens e serviços de energia;

 0% para certos géneros alimentícios (produtos cárneos não incluídos), alguns medicamentos,

transporte de passageiros e determinado tipo de vestuário.

b) Contexto económico

 Situação Económica

Segundo o Banco Mundial, o Reino Unido ocupa o lugar de 5ª maior economia mundial e a 2ª da UE. No 

respeitante ao período de 2010 a 2015 a economia britânica cresceu em média 2% ao ano. Segundo os 

dados estatísticos do The Economist Intelligence Unit (EIU), em 2015, o PIB aumentou cerca de 2,2% 

impulsionado maioritariamente pelo investimento e pelo consumo privado. A taxa média de inflação 

atingiu valores nulos e o desemprego decresceu para 5,4% da população ativa. Quanto ao défice público, 

diminuiu. Os últimos seis meses de 2015 e primeiros seis meses de 2016 foram bastante coordenados 

pela campanha interna para o referendo sobre a saída ou permanência do Reino Unido na EU (Brexit). O 

resultado do referendo, realizado em 23 de Junho de 2017, foi que cerca de 52% dos britânicos que 

votaram, optaram pela saída da UE. Este acontecimento deu origem a um período de grande instabilidade 

e incerteza económica, politica e institucional. 

 Relações Económicas com Portugal

O Reino Unido assumiu-se como o 4º cliente de bens e serviços de Portugal, o que representou 9,7% das 

exportações em 2015. Nos últimos cinco anos, a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o 

Reino Unido foi favorável a Portugal. As exportações e mercadorias portuguesas com destino ao mercado 
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britânico são constituídas por um leque variado de produtos, a título de exemplo, integram este leque os 

metais comuns e os produtos alimentares, tendo os produtos alimentares verificado um crescimento de 

7,9% nos últimos anos. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

A cultura do Reino Unido, também apelidada de “cultura britânica”, pode ser descrita como a herança da 

história de um país desenvolvido, uma grande potência e, também, como o resultado da união política de 

quatro países, cada um sustentando seus elementos peculiares das suas tradições, costumes e 

simbolismos. 

d) Contexto Tecnológico

 Modernização tecnológica

O setor da tecnologia no Reino Unido tem vindo a vivenciar um grande papel no desenvolvimento da 

economia, principalmente no que diz respeito aos avanços em robótica, ciência computacional, 

telecomunicações e biotecnologia. 

Análise de Risco: BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

a) Contexto político-legal

 Poder Executivo

O presente país é uma república democrática sob a forma de uma confederação. O presidente é o chefe 

do estado e igualmente, chefe do governo. Em conformidade com a Constituição da Suíça, a composição 

do governo não é determinada pela maioria parlamentar, mas por um acordo de poder de quatro partes 

(estabelecido em 1959) e conhecido como a "fórmula mágica". 

 Poder Legislativo

A legislatura na Suíça é bicameral. O parlamento, denominado por Assembleia Federal, é composto pelo 

Conselho de Estados e pelo Conselho Nacional.  O poder legislativo federal é concedido ao governo e ao 

parlamento. 

 Condições Legais de Acesso ao Mercado

A Suíça não integra o Espaço Económico Europeu, que visa a livre circulação de bens, serviços, capital e 

pessoas entre os Estados-Membros da UE. Para que as mercadorias possam beneficiar do regime infra 

mencionado, a origem comunitária deve ser autenticada por intermédio de um certificado de circulação 

designado EUR.1. Tal certificado é emitido pelas alfândegas do país de origem e compreende o 

comprovativo do caráter originário dos produtos em causa. A Pauta Aduaneira Suíça (Customs Tariff Act) 
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funda-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo que os 

direitos aduaneiros são deliberados numa base ad valorem, sobre o calor CIF dos bens. Fora os direitos 

aduaneiros, as importações estão obrigadas ao pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (Taxe 

sur la Valeur Ajoutée) a taxas diferenciadas: 

 8% aplicável à maioria dos bens;

 2,5% sobre alguns géneros alimentícios, água, livros e eventos culturais e desportivos;

 3,8% sobre serviços de hotelaria;

 0% aplicável a seguros, serviços financeiros, educação e saúde.

b) Contexto Económico

 Situação Económica

A Suíça é detentora de um dos mais elevados PIB per capita em 2015, cerca de 82 204 USD. Possui uma 

das economias mais desenvolvidas, modernas e competitivas do mundo, distinguida por um setor 

terciário amplamente desenvolvido e por um setor industrial alicerçado em grandes avanços tecnológicos 

e inovação. A evolução da economia da Suíça, desde 2010 foi muito afetada pela fragilidade económica 

da UE. Segundo os dados da Economist Intelligence Unit (EIU), o PIB Suíço incrementou, em 2015, 0,8%, 

mas a taxa média de inflação fixou-se em -1,1%, captando os efeitos de um franco suíço resistente e de 

uma procura retraída. 

 Relações Económicas com Portugal

Segundo os dados do Banco de Portugal, a Suíça em 2015 foi, o 10º cliente e o 16º fornecedor do nosso 

país. Nos últimos quatro anos a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a Suíça tem sido 

bastante favorável a Portugal. Em 2015, as exportações portuguesas de bens e serviços com destino a 

Suíça vivenciaram um decréscimo, atingindo um valor negativo, de cerca de 4,1% relativamente a 2014. 

As importações revelaram a mesma tendência negativa, de -1,8%. Já em 2016, as exportações inverteram 

a tendência de decréscimo e evoluíram de forma positiva. As exportações mantiveram-se em valores 

negativos. 

c) Contexto sociocultural

 Comportamentos Culturais e Costumes da Sociedade

Os Suíços diferenciam-se pela sua seriedade, grande sentido da poupança e cuidado com o meio 

ambiente. São também, um povo com um enorme respeito pelo próximo e exibem um forte sentido 

de ajuda humanitária – a sede das Nações Unidas situa-se em Genebra e foi neste país onde se iniciou o 

movimento da Cruz Vermelha. 
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d) Contexto tecnológico

 Modernização Tecnológica

Destaca-se pela sua capacidade de inovação e sofisticada cultura empresarial, pelas despesas em I&D, 

pelas instituições científicas de investigação que são consideradas das melhores do mundo. É de 

mencionar também, a enorme cooperação existente entre o meio académico e o tecido empresarial. 

Análise de Risco: AA (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU



Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 82 de 98 

5.5. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta essencial para examinar a organização e os fatores que influenciam 

nomeadamente os Pontos Fortes (vantagens internas) e os Pontos Fracos (desvantagens internas) em 

relação aos concorrentes; Oportunidades (aspetos externos positivos que podem potenciar vantagens 

competitivas) e Ameaças (aspetos externos negativos que podem pôr em risco as vantagens 

competitivas). 

Figura 35. Matriz SWOT da FERA 

Fonte: Fnway Consulting  





Portuguese Beef 
Plano de Marketing Internacional 

Página 84 de 98 

6. Plano de Ação

6.1 Implementação das Ações 

O processo de Internacionalização e promoção da carne bovina das raças autóctones, através da marca 

Portuguese Beef, decorrerá através da implementação das seguintes ações: 

1. Criação, Registo e Lançamento de Marca Coletiva

Esta iniciativa refere-se à criação e consolidação nacional e internacional da marca Portuguese Beef. A 

criação desta marca constitui, por si, a pedra angular de todo o projeto de internacionalização em apreço, 

uma vez que a mesma, irá refletir as dinâmicas intrínsecas dos produtos a disseminar externamente (i.e., 

Arouquesa, Barrosã, Cachena da Peneda, Maronesa, Marinhoa, Minhota e Mirandesa). 

A criação da marca Portuguese Beef permitirá a identificação dos produtos alusivos às raças autóctones 

de bovino e diferenciá-los de outros produtos idênticos. De igual modo, terá uma função essencial na 

estratégia comercial do produto, contribuindo para a definição da imagem e da confiança dos mesmos 

perante os consumidores. A confiança é o fator-base para o estabelecimento de uma relação entre 

produtor-consumidor, e a mesma advém da boa imagem e reputação no mercado. Com efeito, a criação 

desta marca (i.e., selo de qualidade) está intrinsecamente relacionada com a Teoria Baseada nos Recursos, 

na qual a estratégia passa por agregar os recursos e capacidades valiosas de cada parceiro (raras, difíceis 

de imitas e de organização) com o objetivo de melhor aproveitar oportunidades de mercado, e adicionar 

escala à atuação dessas mesmas entidades. Por fim, acrescenta-se apenas que a criação de um “selo 

estratégico” permitirá (se assim podermos definir a relação entre as Associações), pensar e agir 

aprofundadamente sobre os assuntos sem perder de vista as prioridades, a direção estratégica e os 

valores organizacionais (fatores estes que têm contribuindo significativamente para a sua imagem e 

consolidação a nível nacional). 

2. Material Comunicacional e Meios Comunicacionais

Numa lógica de operacionalização centralizada (i.e., FERA), as ações de comunicação incluirão a 

formulação e disseminação de diverso material comunicacional (em diversos idiomas, designadamente, 

Português, Espanhol, Francês, Inglês e Alemão), contribuindo para a criação de uma identidade da rede. 

Adicionalmente, será mantida uma presença regular nos órgãos de comunicação social (e.g., revistas, 

jornais da especialidade, web jornais, entre outros), nacionais e internacionais, para garantir a divulgação 

do projeto.  

3. Participação em Feiras Internacionais

As feiras e exposições constituem uma oportunidade para a abertura, construção e/ou fortalecimento do 

marketing relacional com os clientes-alvo, podendo revelar-se para além disso, um espaço oportuno para 

criar e desenvolver networking profissional, assim como para analisar e recolher informações sobre 

novidades e comportamento. As principais motivações da FERA para a participação em feiras e exposições 

são reforçar a sua presença no mercado, promover a marca Portuguese Beef e o prestígio dos seus 
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produtos, em suma, promover produtos alusivos às raças autóctones no mercado e estabelecer parcerias 

com entidades. 

Os fatores a avaliar pela FERA na sua decisão de participação numa feira ou exposição serão alicerçados 

na análise PEST desenvolvida, no âmbito e segmento de mercado abrangido, na localização de destaque 

do stand, na boa reputação, imagem e atratividade da feira e nos custos inerentes à participação. 

Com efeito, e na medida em que se pretende a participação em feiras internacionais de âmbito setorial, 

a escolha das mesmas, deverá ocorrer de acordo com as seguintes opções: 

i. Internorga – Hamburgo, Alemanha

É considerado o principal ponto de encontro para os principais intervenientes no mercado de restauração. 

Os opinion makers encontram neste evento, as principais tendências alimentares. A edição de 2017 

resultou em de cerca 96 000 visitantes nacionais e internacionais do setor da restauração e hoteleiro. 

ii. Tavola – Courtrai, Bélgica

A Tavola foi inaugurada em 1982 e, desde então, concebeu um nicho exclusivo especializando-se em 

alimentos e bebidas premium. Este evento conseguiu manter a sua posição como um dos principais 

eventos entre a comunidade de retalho alimentar, lojas de alimentação e organizações de catering. 

iii. Sial – Montreal, Canadá

Não é apenas o ponto de encontro da indústria alimentar do Canadá, mas também, a porta de entrada 

para o mercado norte-americano. Este é o único evento no Canadá que reúne mais de 850 expositores 

nacionais e internacionais. A SIAL Canadá, contempla as necessidades tanto do comércio, como da 

alimentação e da indústria de processamento de alimentos. 

iv. Sial – Paris, França

É considerada como uma das maiores feiras alimentares do mundo. É uma porta aberta para novas 

tendências no mercado da alimentação e apresenta todos os progressos da indústria agroalimentar 

mundial através de produtos recentes e inovadores.  

v. Hoga – Nuremberga, Alemanha

A feira Hoga, a realizar no próximo ano 2019 em Nuremberga é considerada um dos maiores encontros 

para o setor hoteleiro e de restauração. Nesta atmosfera única, são discutidas e apresentados novos 

produtos, novas tendências, ideias e inovações. No último ano contou com aproximadamente 680 

expositores e atraiu cerca de 28.600 visitantes.  

vi. Horecava – Amesterdão, Holanda

Realizada em Amesterdão, é considerada uma das maiores feiras do setor de restauração na zona 

BENELUX. Esta feira apresenta novas tendências, novos produtos e serviços alimentícios. 
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vii. Foire Agricole Ettelbruck – Ettelbruck, Luxemburgo

A cidade de Ettelbruck organiza a Feira Agrícola (FAE), que é considerada a maior feira do Luxemburgo. A 

AWF tornou-se o ponto de encontro de todos os profissionais do setor verde, comércio, e 

agrobiotecnologia.  

viii. The International Food&Drink Event – Londres, Reino Unido

Reúne o maior número de participantes do setor da alimentação e bebidas que qualquer outro evento do 

Reino Unido. Ocorre em Londres, cidade do comércio internacional. Na edição de 2015 atraiu cerca de 

29 000 pessoas de 108 países distintos. 

ix. Sirha Genebra – Genebra, Suíça

A feira internacional Sirha, reúne prestigiados profissionais de restauração e hotelaria, exibindo uma 

panóplia de produtos de elevada qualidade e as últimas tendências do setor. 

4. Missões Importadores

As “Missões de Importadores” representam a realização de atividades que levem os clientes 

internacionais a visitar Portugal, visando a participação em eventos que demonstrem a qualidade dos 

produtos provenientes de Raças Autóctones de Bovino, assim como aferirem de todas as potencialidades 

das demais raças autóctones. Através da organização de visitas a Portugal de opinion makers, 

importadores e/ou jornalistas, será possível promover os produtos, bem como intensificar as exportações 

dos mesmos. Uma possível estratégia, para atrair convidados de grande influência no setor, passará por 

coincidir a realização destas missões nas datas e locais de eventos nacionais de grande visibilidade e 

dimensão. Desta forma, são apresentadas as seguintes opções: 

i. SISAB – Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, Lisboa;

ii. AGRO – Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, Braga;

iii. OVIBEJA, Beja;

iv. FNA - Feira Nacional da Agricultura, Santarém.

5. Private Professional Exibhitions

A atividade em apreço refere-se a ações de prospeção em mercados estratégicos, de forma a realizar 

novos acordos. Estas ações de prospeção permitirão aos associados ganhar um conhecimento alargado 

sobre outros mercados, e assim inovar o seu método de trabalho e implementar as melhores práticas 

utilizadas no setor. Com efeito, apresentam-se como possibilidades os seguintes destinos alvo europeus: 

i. Alemanha;

ii. Bélgica;

iii. França;

iv. Holanda;

v. Luxemburgo;

vi. Reino Unido;

vii. Suíça.
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6.2 Cronograma das Ações de Internacionalização 

Depois de definidas as ações a implementar, é apresentado um cronograma com a respetiva calendarização. Desta forma, será visualmente mais fácil de identificar cada uma 

das ações e quando irá ser implementada. Nota-se que, caso haja alteração de datas dos eventos e ações, o cronograma sofrerá os ajustes necessários. 

Figura 36. Cronograma de ações a implementar no projeto 

Fonte: Fnway Consulting

Descrição Ação Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

Criação da Marca

Material Comunicacional

Internorga (Alemanha)

Tavola (Bélgica)

Sial (Canadá)

Sial (França)

Hoga (Alemanha)

Horecava (Holanda)

AWF (Luxemburgo)

IFE (Reino Unido)

Sirha (Suíça)

AGRO (Braga)

FNA (Santarém)

OVIBEJA (Beja)

SISAB (Lisboa)

Hamburgo (Alemanha) 

(Courtrai) Bélgica

Montreal (Canadá)

Paris (França)

Nuremberga (Alemanha) 

Amesterdão (Holanda)

Ettelbruck (Luxemburgo)

Londres (Reino Unido)

Genebra (Suíça)

Private Professional Exhibitions

Missões de Importadores

Feiras Internacionais

2017 2018 2019
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7. Plano de Contingência

Após a definição e estruturação das ações a ser implementadas, importa a definição de um plano de 

contingência, como medida preventiva face a quaisquer impedimentos e condicionantes que possam 

surgir no âmbito da execução do projeto. 

O plano funcionará como estratégia alternativa, no caso dos objetivos traçados não serem possíveis de 

alcançar através da implementação do plano de marketing internacional previamente definido. O 

surgimento de imprevistos externos à entidade podem constituir um impedimento ao seu sucesso.  

O branding da Portuguese Beef, será avaliado ao final de um ano e, caso o resultado dessa avaliação seja 

insatisfatório, terá que ser estudada uma ação alternativa que corrija a situação, tendo em vista os 

objetivos a atingir. 

A participação em feiras internacionais, a realização de Private Professional Exhibitions e Missões de 

Importadores serão avaliadas e, caso sejam necessárias quaisquer alterações e/ou ações de correção 

serão levadas a cabo a médio prazo, tendo em conta a avaliação, análise e criação de alternativas viáveis. 

No caso de a entidade se deparar com vendas baixas e caso se prove que é devido ao fator preço, será 

feita uma reconsideração dos mesmos, de modo a compreender se este é percecionado como elevado 

pelos consumidores, ou se, pelo contrário, é considerado inconsistente com a proposta de valor associada 

à marca. Ainda, no sentido de acontecimentos imprevisíveis na envolvente de mercado, o plano de 

contingência deve assentar no desenvolvimento de uma análise PEST atualizada, que integre os novos 

elementos na definição da estratégia. A FERA deve ser capaz de acompanhar os diferentes 

acontecimentos políticos, económicos, tecnológicos ou ambientais, de modo a obter uma resposta rápida 

e adequada às alterações dos mercados. 
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8. Considerações Finais

Uma organização que pretenda observar resultados progressivos na sua atividade tem que, conseguir 

contemplar a internacionalização como uma ação vital para o alcance dos seus objetivos. Com um 

mercado cada vez mais globalizado, torna-se primordial, para o sucesso de uma estratégia de marketing 

internacional, interpretar o ambiente de mercado que a envolve e os clientes que o integram. Assim 

sendo, a organização, necessita de definir até que ponto deve atuar, e a partir do qual deve ajustar o 

marketing-mix ao local em que estará introduzida.  

O presente plano objetivou ser uma ferramenta de apoio ao posicionamento de carne bovina das raças 

autóctones portuguesas diferenciado e competitivo face à sua concorrência, seja a nível nacional ou 

internacional. Neste sentido, percecionou-se que o mercado da Arábia Saudita é pouco atrativo, 

apresentando muitas restrições, especialmente no que respeita ao consumo de produtos alimentares, o 

que obriga a FERA a deter certificação para que os produtos estejam em conformidade com os costumes 

da religião predominantes no país.  

Por sua vez, a Alemanha mostra-se estável e coerente, tanto a nível político como económico, tornando-

se um mercado bastante atrativo para a entidade. Ressalva-se que é um mercado aberto e com elevada 

aceitação dos produtos portugueses, sendo considerado o 3º melhor cliente de Portugal.  

O mercado angolano, dos mercados analisados é aquele que apresenta um maior risco, uma vez que este 

mercado possui uma moeda própria, estando sujeito às pressões no mercado petrolífero, representa um 

mercado instável do ponto de vista económico. Embora as recentes eleições presidenciais mostrem sinais 

de um futuro mais consolidado e mais aberto ao comércio externo, ainda é muito prematuro efetivar 

conclusões acerca do mesmo.  

Relativamente à Bélgica, beneficia de uma forte comunidade portuguesa, muito devido à sede do 

Parlamento Europeu se situar neste país. Adicionalmente ao suprarreferido, um dos aspetos positivos à 

internacionalização do produto no país, prende-se ao facto da sua localização, o que facilita a difusão do 

produto para países como, a Alemanha, Suíça, Dinamarca, Polónia, entre outros.  

No que concerne ao mercado canadiano, pode-se destacar a proximidade, quer geográfica quer 

comercial, com os EUA o que se traduz numa “porta de abertura” de igual forma para o mercado norte-

americano, conseguindo uma possível captação dos dois mercados. Importa referir, que em 15 de 

Fevereiro de 2017, o Parlamento Europeu, aprovou o tratado comercial entre a UE e o Canadá (CETA). 

Este tratado facilita o comércio de mercadorias, reduz significativamente as tarifas aduaneiras e 

uniformiza as normas, melhora o acesso à cadeia de abastecimento global, incentiva a produção no 

Canadá e na UE, promove a comunicação e a cooperação entre reguladores, estabelece um diálogo anual 

de alto nível em assuntos regulamentares, facilita a possibilidade das empresas da UE terem os seus 

produtos testados e certificados na EU, segundo os standards do Canadá, e reduz custos administrativos 

e atrasos de marketing para os exportadores. O conjunto destes fatores permite-se ao Canadá torna-se 

um mercado altamente atrativo para a entidade.  
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Quanto ao Reino Unido, embora o elevado poder de compra possa ser determinante para a criação de 

valor do produto, a atual conjuntura política e macroeconómica, acrescenta fatores de risco que devem 

ser ponderados no processo de internacionalização. A este respeito, falamos especificamente do BREXIT, 

que se traduzirá em possíveis dificuldades no comércio destes produtos, com imposição pela UE de 

sanções e possíveis acréscimos de tarifas alfandegárias. Contudo, enfatiza-se que, Londres, principal 

núcleo populacional do Reino Unido, representa uma forte dimensão demográfica multicultural.  

Relativamente ao Luxemburgo, apresenta-se como um mercado com baixa carga fiscal no respeitante a 

produtos alimentares, elevado número de emigrantes portugueses a residir no país, um elevado nível de 

integração regional e a existência de um ambiente regulamentar bastante vantajoso. Outro aspeto de 

grande relevância do Luxemburgo é de igual modo à Bélgica, a sua localização estratégica na zona 

BENELUX. Tais fatores, transformam o Luxemburgo num destino bastante atrativo para a entidade e 

consequentemente para o projeto. 

Por fim, a França, Holanda e a Suíça, apresentam boas condições para a recetividade do produto em 

análise. Nestes países, também residem fortes aglomerados de comunidades portuguesas, sendo este um 

dos objetivos da FERA, ou seja, direcionar o produto, numa primeira fase, para o mercado da saudade. 

Acrescenta-se com alguma importância, que apenas dois destes países (França e Holanda) integram a UE, 

beneficiando da livre transação de bens e serviços 



Esta página foi deixada em branco propositadamente. 
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