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Exportar mais online
para crescer no mercado internacional
A AICEP acaba de lançar um novo programa
dedicado a capacitar
as empresas para as
exportações online ou
e-commerce, em particular as PME. Tendo em
vista que a Economia Digital e, especialmente, o
e-commerce será uma das principais tendências
a marcar os próximos dez anos, o programa Exportar Online pretende, precisamente, sensibilizar as empresas para a importância desta nova
vaga a que se assiste no comércio internacional,
capacitando-as nesse sentido.
É importante referir que o comércio internacional via e-commerce deverá triplicar até 2021,
para 900 mil milhões de dólares, e atingir mais
de 900 milhões de consumidores internacionais online. Portugal tem, por isso, de se afirmar já para entrar no jogo dos melhores do
mundo neste domínio: Estados Unidos, Reino
Unido e China.
Importante também é o apoio que a banca tem
prestado às empresas que querem internacionalizar-se e investir. É neste contexto que entrevistamos o administrador-delegado do BBVA em

Portugal, Luís Castro e Almeida, que nos fala da
atividade do banco no nosso país e nos instrumentos disponibilizados às empresas no âmbito
dos seus processos de internacionalização.
Nos mercados, a nossa escolha foi, este mês,
para a República Checa, um país com uma dimensão e uma população aproximadas às de
Portugal, mas que se destaca pela abertura da
sua economia e pelo crescimento económico
apoiado no elevado contributo do seu setor
industrial no PIB, e onde sobressai um importante cluster automóvel.
As relações comerciais entre os dois países estão
aquém do seu potencial, mas são várias as oportunidades de negócio que as empresas portuguesas podem encontrar neste mercado, como
nos referem, nas suas análises, a embaixadora
de Portugal em Praga, Manuela Franco, e o embaixador da República Checa em Lisboa, Petr
Selepa, a quem agradeço a disponibilidade para
colaborarem nesta edição da Portugalglobal.
Boa leitura!
LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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E-COMMERCE
A SUA IMPORTÂNCIA
PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS EMPRESAS
PORTUGUESAS

As principais vantagens
do e-commerce, como
a redução de custos na
distribuição, a diminuição
das barreiras à entrada
nos diferentes mercados,
a possibilidade de um
maior conhecimento
sobre os clientes e o
ambiente de negócios,
uma maior cobertura
geográfica e o acesso a
novas oportunidades de
negócio internacionais,
posicionam-no como
uma evolução necessária
para a crescente
internacionalização das
empresas portuguesas.

junho 2018

Assim, é percetível que a introdução do
e-commerce nos processos de internacionalização é uma realidade a que as
empresas portuguesas, especialmente
as PME, devem estar atentas.
Mais do que uma alternativa ao comércio tradicional, o e-commerce deve ser
encarado como uma excelente oportunidade de crescimento nos diversos
mercados externos. Em Portugal, 10 por
cento das empresas realizam ações de
B2C – Business To Consumer, enquanto apenas nove por cento realiza ações
B2B – Business to Business. Contudo, a
nível mundial o e-commerce ascenderá
este ano a 2,8 mil milhões de dólares,
valor que em 2021 deverá situar-se já
nos 4,5 mil milhões de dólares.
Os dez maiores mercados do e-commerce internacional são a China, os
Estados Unidos da América, o Reino Unido, o Japão, a Alemanha, a
França, a Coreia do Sul, o Canadá, a
Rússia e o Brasil. Curiosamente, nos
últimos anos, aqueles que têm registado as maiores taxas de crescimento
no comércio online são os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como a Alemanha, o
Reino Unido, a França e os Estados
Unidos da América.
Esta expressividade crescente em paí-

ses relevantes para as exportações
portuguesas demonstra a importância
de uma maior e melhor presença das
empresas portuguesas nas plataformas de comércio eletrónico.
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Para as empresas portuguesas o futuro passa claramente por exportar
online, pelo que têm de se afirmar
imediatamente para estar ao nível dos
melhores do mundo.

Portugueses preferem comprar online
nos websites das marcas
Os próprios websites das marcas são os locais preferidos de cerca de 81
por cento dos consumidores portugueses para fazer compras online, segundo o estudo “Observador Cetelem eCommerce 2018”.
Por sua vez, 56 por cento utilizam os marketplaces, plataformas agregadoras de vários vendedores, como a Amazon ou o EBay. De salientar ainda,
a frequente utilização de websites de classificados, como o OLX, Custo
Justo ou Santdvirtual, por parte de 24 por cento dos inquiridos que fazem
compras na internet.
Assim, é percetível que as lojas online das marcas têm um conjunto de
vantagens que atraem os compradores online, como a credibilidade, a
perceção de maior facilidade de contacto e o menor risco de fraude.
Interessa também salientar que a maioria dos consumidores, mais concretamente 95 por cento, faz as suas compras online a partir de casa.
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EXPORTAR ONLINE

O novo programa da AICEP para
apoiar as empresas portuguesas
O novo programa desenvolvido pela AICEP, Exportar
Online, visa dar resposta à crescente importância
do e-commerce como forma de internacionalização
das empresas. Assim, destina-se a todas as empresas
portuguesas, em particular às PME, com diferentes
graus de internacionalização.
A entrada das empresas portuguesas
no mercado global online é quase
uma obrigação, uma vez que se prevê
que, num futuro não muito longínquo, as compras serão feitas principalmente através da internet. Esta é
seguramente uma necessidade se o
objetivo das empresas for crescer nos
mercados internacionais. A AICEP pretende, assim, ajudar as empresas portuguesas a aumentar a sua visibilidade
nos canais de venda por vias digitais.
Os principais objetivos do programa
são o aumento das exportações e a diversificação de mercados externos das
empresas portuguesas, a ampliação do
número de empresas que utilizam o comércio eletrónico como ferramenta de
internacionalização, o reforço da visibilidade da oferta portuguesa nos canais
online, o incremento do conhecimento
das empresas sobre o comércio eletrónico e claro, a otimização do acesso aos
incentivos e apoios comunitários para o
comércio internacional online.
O novo programa da AICEP tem quatro eixos principais, mais especificamente a informação, a capacitação, a
consultoria e o financiamento, com a
intenção de sensibilizar e dotar de um
maior conhecimento sobre o tema do
e-commerce as empresas portugue-

sas. Além disso, pretende-se capacitá-las sobre as estratégias comerciais
online, as formas de iniciar um projeto
de vendas online e os aspetos operacionais, técnicos, logísticos e legais do
comércio eletrónico internacional.
Na fase da informação, será providenciada informação detalhada às empresas sobre os principais mercados consumidores de um conjunto de produtos e
serviços online, incluindo do ponto de
vista regulamentar. Para tal, realizar-se-ão vários roadshows pelo país, que já
passaram por Lisboa, Viseu e Leiria e envolveram cerca de 400 empresas.
Por sua vez, a capacitação pretende
dotar as empresas de conhecimento
e instrumentos de gestão, para que
sejam capazes de enfrentar este desafio do comércio digital. Esta abordagem mais prática prevê a formação
dos trabalhadores e a realização de
workshops e seminários sobre temáticas relevantes para as empresas.
O terceiro eixo do programa é a
consultoria técnica e customizada
às empresas, que inclui o diagnóstico sobre o grau de maturidade, a
avaliação das capacidades iniciais, o
desenho dos diferentes passos da internacionalização por via eletrónica

e o acompanhamento da execução
dessa estratégia.
Por fim, a fase do financiamento pretende guiar e orientar as empresas na
elaboração das candidaturas aos sistemas de incentivos. Além dos apoios
já disponíveis, o governo vai lançar,
até ao final deste ano, no quadro do
Compete 2020, um apoio específico
para incentivos financeiros às empresas que queiram progredir na sua integração no e-commerce.
Desta forma, a AICEP assume a responsabilidade de apoiar e contribuir
para capacitar as empresas portuguesas a exportarem os seus produtos e
serviços através dos canais online.
No âmbito desta iniciativa, a AICEP
desenvolveu também um protocolo
com a ACEPI – Associação da Economia Digital, colaborando no programa
Norte Digital. Este programa pretende
incentivar as empresas do norte de
Portugal a assumirem a transformação digital, sobretudo através do comércio eletrónico e da participação
em e-marketplaces internacionais.

Mais informações em:
www.exportaronline.com
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CONFERÊNCIA EXPORTAR ONLINE

Especialistas reconhecidos mundialmente
debatem a temática do comércio online
O programa de apoio à internacionalização das empresas da AICEP foi apresentado
na conferência Exportar Online, que se realizou no passado dia 21 de maio, no
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A conferência, que teve como foco a
importância do e-commerce para a internacionalização das empresas portuguesas,
contou com a presença de diversos especialistas nacionais e estrangeiros.
Esta conferência, organizada pela
AICEP, marcou o arranque do programa Exportar Online, dedicado a capacitar as empresas portuguesas para as
exportações online.
Representantes das principais plataformas internacionais de comércio online,
como a Alibaba, Amazon e eBay, e representantes de empresas de renome,
como a Google, DHL, CTT e IDC, partilharam as suas experiências e deram
conselhos práticos aos participantes.
Estes marketplaces digitais que estão
na linha da frente do comércio ele-

trónico aconselharam os presentes a
investirem na formação em competências digitais dentro das suas empresas.
Algo que deve ser feito de forma transversal, uma vez que serão exigidas em
90 por cento dos futuros empregos.
A nível internacional, os dois principais fatores de sucesso no comércio
eletrónico são o marketing digital
e a logística, nos quais as empresas
portuguesas devem apostar para alcançar os mais de 900 milhões de
consumidores internacionais que fazem compras online, valor que será
alcançado em 2021.

Além do destaque dado à relevância
do e-commerce na internacionalização das empresas, foram também
apresentados os vários serviços que a
AICEP disponibiliza para apoiar o crescimento das mesmas nesta área.

O comércio digital
em Portugal
O ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, presidiu à abertura da conferência, bem como o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.
Assegurando que o comércio digital é
uma grande oportunidade para as em-
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AICEP apoia
internacionalização
digital das empresas

presas portuguesas aumentarem as exportações, diversificarem os mercados
de destino e multiplicarem os canais
de acesso para chegarem aos consumidores, Augusto Santos Silva recusou a
ideia de que Portugal está em desvantagem. Pelo contrário, afirmou mesmo
que as empresas portuguesas partem
com as mesmas vantagens das grandes
multinacionais mundiais.
“Estamos a falar de um comércio eletrónico digital que está numa expansão absolutamente exponencial“, sustentou Augusto Santos Silva.
Para o ministro, outra das vantagens
do comércio digital é que “não conhece grande parte das barreiras físicas
e alfandegárias que existem hoje no
comércio internacional físico”. Assim,
“entrar no comércio digital aumenta
o potencial e o alcance geográfico das
exportações portuguesas, o que significa tornarem-se menos dependentes
de um só mercado físico de exportação
e aumentarem enormemente a sua potencialidade de ganhar dinheiro, vender produtos e fazer negócios”.

Por sua vez,
Luís
Castro
Henriques,
que
acredita que brevemente a fronteira entre o
comércio tradicional e o e-commerce se vai esbater, afirmou que “a
economia digital e, em particular, o
crescimento do ‘e-commerce’ será
uma das principais tendências a marcar os próximos dez anos”.
Defendendo que a oportunidade do
e-commerce deve ser uma prioridade
para as empresas portuguesas que se
querem afirmar internacionalmente,
Castro Henriques apresentou as principias vantagens do comércio online:
“Redução dos custos operacionais,
sem barreiras de tempo ou distância, e o acesso a um mercado global
com a possibilidade de chegar a novas oportunidades de negócio e novos clientes, criando uma relação de
maior proximidade”.
Contudo, o presidente da AICEP lamentou ainda o facto de Portugal não
estar muito avançado neste segmento
de mercado, na medida em que, neste
momento, “apenas 39 por cento das
empresas portuguesas têm presença
‘online’ e só 27 por cento fazem negócios através da internet. O que significa
que 60 por cento das empresas nacionais ainda continua no século XX”.

Sob o tema “Os novos serviços da AICEP
para a internacionalização digital”, João
Dias, administrador da agência, apresentou detalhadamente o novo programa da AICEP, que conta com quatro
eixos de atuação: informação (disponibilizar informação rápida e completa às
empresas que se pretendem lançar nas
plataformas digitais), capacitação (auxiliar as empresas a formar os quadros e
a dotarem-se dos elementos de gestão
necessários), consultoria (apoiar as empresas a perceber se o comércio eletrónico é uma opção válida nos seus negócios e se os seus produtos e serviços
têm lugar nestas plataformas digitais) e
financiamento (auxiliar as empresas nas
candidaturas aos sistemas de incentivos
e financiamento).
O administrador da AICEP frisou ainda
que “as PME portuguesas não podem
ficar arredadas deste movimento porque a fatia de negócio está a crescer.
(…) Esta é uma grande oportunidade
para aumentarem as exportações e
diversificarem mercados, uma vez que
os custos de abordar vários países com
presença física, redes de distribuição,
importadores e distribuidores são muito mais elevados do que estar numa
plataforma ‘online’, onde há muito
menos barreiras à entrada”, acrescentou.
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O e-commerce
no mundo
Wijnand Jongen, o holandês que assume a presidência executiva da E-Commerce Europa, a organização
europeia do setor, afirmou que o
resto do mundo já está em velocidade cruzeiro e a sofrer inúmeras alterações provocadas pelo e-commerce:
“Na verdade, se pensarmos em proporções dos ‘marketplaces’, por cada
cinco na Europa há 25 na China e o
resto está tudo nos Estados Unidos”.
O holandês garantiu que “o ‘e-commerce’ puro será substituído pelo
novo retalho: podemos ter o ‘online’
e o ‘offline’ juntos. Quando uma loja
passa a ‘online’ reinventa-se o comércio eletrónico”.
Wijnand Jongen frisou ainda que usar
as grandes plataformas online, como
a Amazon, o E-Bay ou a Alibaba, é
uma opção viável, mas garantiu que
são como os distribuidores tradicionais, ou seja, têm um custo e cobram
uma margem.
Contudo, Jongen acautelou que os empresários não se devem esquecer das
práticas que usavam no século passado:
“Lembram-se da senhora na mercearia
que conhecia todos os clientes, o que
cada um costumava comprar e sabia o
que eles queriam mal lhe entravam porta dentro?

As pessoas gostam
de ser bem tratadas,
de serem conhecidas”.
Posto isto, é visível que o mais importante, tanto no comércio tradicional
como no online, é ter um produto de
qualidade, que responda às necessidades dos consumidores, seja em Portugal ou em qualquer outra parte do
mundo.

Marketing
Digital
No primeiro debate da conferência,
moderado por Alexandre Nilo Fonseca
da ACEPI, e sobre o tema “Marketplaces e Marketing Digital”, foi possível
ouvir os testemunhos de Fernando
Aparício, parceiro da Alibaba e membro de uma consultora que desenvolve projetos de internacionalização digital para as empresas, a AMVOS; Daniel Iglesias, Seller Marketing Diretor
do eBay; e Bernardo Correia, Country
Manager da Google Portugal.
Nos dias de hoje, os marketplaces são
cada vez mais incontornáveis nas estratégias de comércio eletrónico das
empresas, assegurando uma montra
global para os seus produtos e serviços, bem como um acesso mais acessível a novas oportunidades de negócio
em inúmeros mercados internacionais.
Para Fernando Aparício “com um só
investimento podemos encontrar vários
mercados de exportação ‘online’ ao
mesmo tempo. Esta era uma oportunidade impossível de pensar há poucos
anos e que hoje é real. E não é cara, não

estamos a falar de grandes investimentos. Todas as companhias, independentemente do seu tamanho, podem ter
uma estratégia digital”, resumiu.
Além disso, salientou ainda que as empresas portuguesas têm a oportunidade
de concorrer no mercado online global
pelo seu preço mais competitivo.
Por sua vez, Daniel Iglesias apresentou
a plataforma eBay, um dos maiores
marketplaces mundiais com 171 milhões de compradores a nível mundial,
onde as empresas pagam consoante
o número de produtos que vendem.
Falou ainda numa “oportunidade
enorme para globalizar as empresas”,
mas avisou que “o lançamento do ‘e-commerce exige’ logística, serviço ao
consumidor e pagamento”.
Finalmente, Bernardo Correia, Country
Manager da Google Portugal, realçou
que o comércio online em Portugal
ainda está muito pouco desenvolvido:
“a penetração do ‘e-commerce’ em
Portugal é de apenas 36 por cento. E,
das compras realizadas por via eletrónica, 81 por cento são feitas em ‘websites’ não portugueses. Estes são os
segundos números mais baixos da Europa. Pior que Portugal, só a Letónia”.
A vantagem do comércio eletrónico é
eliminar barreiras e permitir aos empresários portugueses pensarem em
grande: “Não pensem num mercado
de 10 milhões. Juntem-lhe mais dois
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zeros e já estarão mais próximos do
vosso mercado potencial”, afirmou o
representante da Google em Portugal.
No final da sua apresentação, Bernardo Correia motivou as empresas portuguesas a ambicionarem tornar Portugal um caso de sucesso e um centro
de competências internacional nesta
área. Para isso, a Google já disponibiliza um programa de capacitação digital
e apoio às empresas, que já abrangeu
cerca de 35 mil portugueses.

a temática “Logística – Fator chave no
e-commerce internacional”, Nuno Martins, diretor de Comunicação, Marketing e Desenvolvimento de negócio da
DHL, garantiu que o consumidor é cada
vez mais exigente, nomeadamente na
fase do transporte. Assim, expôs os
fatores essenciais para o sucesso desta
fase final da compra, mais especificamente a rapidez na entrega, a elevada
qualidade do serviço, o seguimento da
encomenda a nível nacional e internacional, a entrega flexível em termos de
horários e local, a transparência e rapidez no desalfandegamento e a devolução simples. “Uma empresa não pode
perder uma venda por não oferecer
soluções de transporte adequadas”,
rematou Nuno Martins.
Por sua vez, Alberto Pimenta,
E-commerce Diretor dos CTT,
citou um estudo que analisa algumas especificidades
dos consumidores digitais
portugueses. Assim, entre
as suas preferências estão o vestuário, calçado,
eletrónica, livros, música,
casa e jardim, comprando-os essencialmente através
de plataformas como a Amazon, a Alibaba e o eBay. Além
disso, as entregas gratuitas
atraem mais consumidores, que
pagam sobretudo através do Paypal,
Alipay e cartão de crédito.

A importância
da logística
no e-commerce
A logística é outro elemento decisivo
para os exigentes consumidores na
opção de compra digital, uma vez que
a indisponibilidade de uma forma de
entrega pode impedir uma compra ou
um transporte com problemas pode
impossibilitar a realização de uma
compra no futuro.
No segundo e último debate do dia,
moderado por Fernando Aparício e sob

O encerramento da sessão esteve a
cargo de Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, que recordou que esta temática
já tem sido debatida há mais de uma
década e apesar de considerar que
nos dias de hoje o cenário já é bastante diferente, defende que ainda
há muito trabalho a fazer. Contudo,
reconhece que as empresas portuguesas estão cada vez mais predispostas a
marcar presença no canal online.
“Esta iniciativa da AICEP procura responder aos objetivos fixados de fazer
com que o peso das exportações represente 50 por cento PIB português até

meados da próxima década, de alargar
o setor exportador, de dar novas oportunidades aos que já exportam para
diversificar mercados e de minimizar os
riscos”, finalizou Eurico Brilhante Dias.

As oportunidades
digitais para as PME
Da parte da tarde, houve ainda lugar
para a sessão “Economia Digital: Oportunidades para as PME - Aspetos mais
relevantes”, com a participação de Gabriel Coimbra, Group Vice President
& Country Manager da IDC, que deu
conta de um crescimento do recurso a
plataformas de marketplace em Portugal, mas ainda com muitos desafios.
“Hoje em dia, 85 por cento dos inquiridos compram fora de Portugal. Há
um desafio, mas também uma oportunidade”, reconheceu. Segundo o representante da IDC, os produtos mais
relevantes no comércio online são os
eletrónicos, alimentares, bebidas, vestuário, mobiliário, decoração, calçado,
acessórios e têxteis. Neste último caso,
além dos tradicionais mercados europeus (Espanha, França e Reino Unido),
os Estados Unidos da América e a China estão entre as maiores oportunidades para as exportadoras nacionais.
Por fim, realizaram-se ainda reuniões
individuais com os oradores da conferência, a pedido das empresas participantes na sessão.
Para concluir, é percetível que a conferência proporcionou vastos conhecimentos para a definição de um plano
de integração das vendas online na
estratégia de internacionalização das
empresas, inclusivamente sobre a capacidade de análise dos principais custos
e benefícios do comércio online e dos
principais marketplaces internacionais.
Contudo, é ainda importante salientar
que apesar de já estarem atentas ao
comércio eletrónico, há ainda alguma
resistência por parte das empresas
portuguesas na adoção de plataformas de marketplaces.

junho 2018

DESTAQUE

13

E-COMMERCE E OS DESAFIOS
DA LOGÍSTICA E DAS ENTREGAS
O mercado de e-commerce é global, evidencia grande crescimento e tende a
assentar em dispositivos móveis. O maior polo de crescimento situa-se na Ásia,
que já constitui a geografia mais importante em termos de volume de negócios,
seguida pelos Estados Unidos da América e pela Europa, onde o Reino Unido é
claramente dominante.
cresça seis vez mais que o retalho físico
até 2021, quase duplicando o seu atual
peso no total do retalho, atingindo um
valor próximo dos 20 por cento.

>POR ALBERTO PIMENTA,
DIRETOR DE E-COMMERCE
DOS CTT
Mais do que uma tendência de crescimento global, o e-commerce é também
uma tendência de alteração de padrões
e paradigmas de compra e de consumo
e, consequentemente, do ponto de vista das empresas portuguesas, constitui
uma oportunidade de desenvolverem
novos negócios ou de atingirem novos
mercados internacionais.
O conceito “always on shopping”, tanto numa loja física, num site online via
desktop ou num dispositivo móvel ou
envolvendo redes sociais, é cada vez
mais uma realidade. O comércio é assim
omnicanal, perspetivando-se que o retalho online a nível mundial, fortemente
impulsionado pelo mobile commerce,

Um dos fatores mais relevantes do crescimento do e-commerce está forte e
inquestionavelmente ligado às entregas
físicas das compras realizadas online,
que tendem a ser cada vez mais rápidas
e a mais baixo preço (por exemplo: free
delivery). Neste contexto, a logística,
em toda a sua cadeia de valor, incluindo as entregas no último minuto, tende
a constituir-se como uma das funções
mais relevantes e diferenciadoras na relação entre retalhistas e consumidores.
Esta capacidade de diferenciação coloca
grandes desafios aos operadores de logística: incorporação de motores de otimização dinâmica de rotas que resultem
em maior velocidade e menor custo;
personalização das entregas em termos
de opções de data e hora preditiva (dia/
hora certo, janelas horárias de recolha
e entrega e possibilidade posterior da
sua alteração); conveniência, mediante
a disponibilização de mais opções de
locais de entrega e de soluções de devolução simples e rápidas; visibilidade e

interatividade informativa (por exemplo:
notificações por SMS e e-mail sobre o
estado da entrega); e finalmente, a adoção de “elastic logistics” que, mediante
o recurso a parceiros, permita alisar os
picos de procura e as grandes distâncias
associadas a transações cross-border,
conferindo uma experiência uniforme
de entrega ótima ao comprador online.
Tem sido numa perspetiva de parceria
contínua com os seus clientes de retalho e venda online, no sentido de proporcionar a melhor experiência de entrega das suas encomendas, que os CTT
lançaram ainda em 2017 a sua oferta
modular, flexível, dinâmica e inovadora,
o “e-Segue”. Esta oferta, conjugada
com a sua atuação proactiva nos fluxos cross-border, assente em relevantes
parcerias internacionais e tirando partido da localização de Portugal como
gateway de entrada e saída na Europa,
torna os CTT uma clara e efetiva plataforma de serviços de logística e de entregas de suporte, quer ao nível do fluxo
de entrada de encomendas, quer ao nível das operações de exportação online
das empresas portuguesas.
www.ctt.pt

14

DESTAQUE

Portugalglobal nº110

Com uma capacidade produtiva de
cerca de 2.600 pares por dia e mais de
400 colaboradores, a Eureka trabalha
para marcas premium internacionais e
também cria, desenvolve e produz as
suas coleções para lojas multimarca,
marketplaces e department stores em
todo o mundo. Além disso, tem ainda
modelos exclusivos na sua rede de 29
lojas próprias em Portugal, Alemanha,
Holanda, França e Luxemburgo.
Desta forma, é percetível que esta
marca portuguesa tem vindo a consolidar a sua posição tanto no mercado
nacional, como nos mercados internacionais, especialmente os europeus.
Para além das lojas físicas, a Eureka
Shoes tem desenvolvido e atualizado
constantemente a sua loja online, o
que demonstra a sua aposta no negócio B2C. Os principais mercados
internacionais deste tipo de comércio
online são Espanha, Holanda, Alemanha e Inglaterra. No futuro, a marca
pretende alcançar todos os mercados
do mundo através das vendas online.

EUREKA SHOES

Marca portuguesa de calçado
aposta no e-commerce
Reconhecida internacionalmente pela qualidade,
design e vanguarda, a Eureka Shoes garante que o
futuro da marca assenta na abertura do comércio
online B2C – Business to Consumer para todos os
mercados do mundo.
Caracterizada pela sua irreverência,
urbanidade e inspiração, a Eureka
Shoes é uma marca portuguesa de
calçado registada pela Alberto Sousa, Lda. A rede de lojas Eureka Shoes

surgiu em 2009, personificando uma
forma de estar única no mundo do
calçado, que envolve, em simultâneo,
a criação, a produção, o ponto de
venda e o serviço.

Recentemente, criou uma plataforma
online para o negócio B2B – Business
to Business, onde retalhistas e grossistas podem comprar as marcas próprias da Eureka.
Em 2017, a loja online da Eureka
Shoes alcançou o top 5 da rede de lojas, registando um crescimento de 40
por cento.
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Para esta marca de calçado, as vantagens de ter uma loja online são ter
a loja aberta ao público 24 horas por
dia, sete dias por semana, em qualquer momento e lugar; compras mais
rápidas e cómodas; a retenção de
clientes com promoções, ofertas e vales de desconto; a exposição de toda
a oferta da marca de uma forma simples e organizada; uma mais fácil co-

GIOVANNI GALLI

Comércio online facilita
internacionalização
de marca de moda masculina

municação com os clientes; o permanente acompanhamento do percurso
de cada cliente; e claro, menos custos
sobre o negócio.
Segundo Catarina Pires, diretora de
Marketing da marca, “para a Eureka
Shoes o mais importante numa loja ‘on-

A Giovanni Galli, marca de referência na moda
masculina, começou a implementar a sua estratégia
online em 2013. Para além da cobertura do mercado
português, a loja online da Giovanni Galli faz
envios para mais de 23 mercados externos, que já
representam 30 por cento das vendas online.

line’ é otimizá-la para o público-alvo”.
Por sua vez, para esta reconhecida marca de calçado os principais desafios do
comércio online são o apoio ao cliente, o aumento do número de clientes
e visitantes do website nos mercados
internacionais e, também, o crescimento das vendas nos mercados europeus.
De referir ainda que o conceito da Eureka Shoes assenta no prestígio das
suas marcas próprias, mas não só,
uma vez que desenvolve coleções assinadas por designers de moda de renome em Portugal, as COxLABS, com
Luís Carvalho e Nuno Gama.
www.eurekashoes.com

Criada em 1992, a Giovanni Galli pertence ao Grupo Unifato, que conta
com mais de 45 anos de experiência
no setor da moda. Posicionada no
segmento médio, a marca conta com
400 trabalhadores diretos e uma rede
de lojas que ascende a 70 pontos de
venda em todo o mundo.
O nome italiano foi concebido para
conferir o reconhecimento da qualidade de uma marca de moda italiana.
Hoje em dia, a Giovanni Galli ganhou

o seu espaço como marca portuguesa,
mantendo e conquistando a confiança dos seus atuais e potenciais clientes. Esta confiança resulta de uma
estratégia comercial focada na melhor
relação qualidade/preço.
A Giovanni Galli ganhou notoriedade
com fatos e camisas de corte clássico,
mas o foco na versatilidade das peças
depressa fez alavancar a marca para
outras famílias que naturalmente se
estenderam à casual e desportiva.
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Atualmente, conta com um portefólio
alargado que inclui peças de roupa,
sapatos, acessórios e perfumes.

melhor o cliente Giovanni Galli”, refere Nádia Coelho, responsável de marketing da marca.

Em 2013, a Giovanni Galli complementou a sua estratégia de visibilidade,
com o intuito de chegar a um público
mais diversificado, através da implementação de uma estratégia online.

A médio prazo, a estratégia é equilibrar a balança das vendas entre Portugal e os restantes países de envio. Esta
é uma necessidade premente, uma
vez que se verifica que cada vez mais
clientes internacionais fazem compras
online assim que chegam a território
nacional. O que demonstra que a marca não só é reconhecida internacionalmente, como tem procura nos mercados onde ainda não está presente
com lojas físicas. Por isso, a estratégia
online é indissociável da estratégia de
internacionalização da marca.

Todos os artigos colocados à venda na
loja online são escolhidos criteriosamente, de forma a dar ao cliente não só uma
escolha dentro das peças que definem a
Giovanni Galli, mas também as ultimas
tendências da moda masculina. Para
tal, a marca apostou numa imagem
mais clean e intuitiva, com destaques
diferenciadores das lojas físicas, já que
o cliente online é um comprador com
outro tipo de comportamento, logo, a
experiência é também diferenciadora.
“Ao darmos as duas opções: loja física
e loja ‘online’, conseguimos chegar a
um leque maior de clientes e abranger
um maior conjunto de experiências e
comportamentos de compra. O que
nos ajuda, naturalmente, a conhecer

Para a Giovanni Galli, o comércio online tem sido um veículo de visibilidade e
uma adaptação às exigências do consumidor, já que não faz sentido continuar
apenas com o comércio tradicional,
quando é possível ter uma loja sempre
disponível, completa ao nível de informação e de cobertura mundial – que
permite chegar aos mercados externos
e a potenciais parceiros de negócio.

Muitos clientes fazem uma pesquisa
prévia no website da marca antes de
se dirigirem à loja física. Assim, uma
loja online confere tranquilidade e confiança ao cliente, que é cada vez mais
exigente, pesquisa peças e compara
preços mesmo que, em última análise,
prefira efetivar a compra na loja física.
“Temos de ter presente que a concorrência neste segmento é cada vez
mais forte e o mercado ‘online’ é parte indissociável da vida dos consumidores. Quem está ‘offline’ não consegue competir”, acrescentou ainda a
responsável de marketing.
O maior desafio da loja online é sem
dúvida desmistificar algum preconceito
ou desconfiança. Se por um lado, existe um maior número de pessoas que
preferem fazer compras no conforto
da sua casa e já incluíram este método de compras no seu modo de vida, a
Giovanni Galli verifica que existe ainda
um grande número de consumidores
portugueses que se sentem reticentes.
Não só porque o pagamento é realizado antes de ter o artigo em mão, mas
porque não existe contacto físico com
as peças, logo, estão mais facilmente
sujeitas a trocas e devoluções.
“E é por isto que o serviço pós-venda é
tão importante para nós. Tal como uma
loja tradicional, temos de estar em constante alerta para que o cliente tenha
uma ótima experiência de compra, do
início ao fim”, rematou Nádia Coelho.
Por sua vez, a marca considera que
o comércio eletrónico tem imensas
oportunidades. Assim, através de uma
constante atualização dos conteúdos
online e uma integração eficiente de
compras, devoluções e trocas entre
lojas (física e online), o crescimento
do volume de vendas será uma consequência natural do trabalho que tem
vindo a ser implementado.
www.giovannigallistore.com
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HERDMAR
Uma das
maiores
marcas
de cutelaria
do mundo
lança a sua
loja online

Dedicada à cutelaria de
mesa, a empresa portuguesa Herdmar é uma
das marcas deste setor
mais reconhecidas a nível
internacional. A evolução
do comércio eletrónico
e a sua presença em 72
países diferentes conduziram a marca a apostar
na criação da sua primeira loja online, cujas
entregas serão realizadas
no mundo inteiro.
Fundada em 1911 nas margens do Rio
Ave, em Guimarães, pelo patriarca da
família Marques, a Herdmar (HERDeiros MARques) é uma empresa familiar
portuguesa que começou por se dedicar à produção artesanal de facas
de mesa. Nos dias de hoje, quatro gerações e 107 anos depois, é um dos
maiores produtores de cutelarias de
mesa do mundo, com 130 colaboradores e uma produção diária de aproximadamente 100 mil peças.
Presente em 72 países espalhados
pelo mundo, a Herdmar é uma referência de design no tableware, contando inclusive com vários prémios de
enorme prestígio mundial.

O seu posicionamento arrojado e o
constante destaque no panorama
internacional, originaram uma aposta lógica na estratégia de distribuição B2C, seguindo a tendência do
crescimento global do e-commerce.
Assim, a partir de julho, a marca disponibiliza, através do seu website, a
possibilidade de compra direta dos
seus produtos, com entregas em
todo o mundo.
Com uma exportação de cerca de 90
por cento da sua produção, os talheres da Herdmar podem ser encontrados em locais tão distintos como na
Casa Branca; no “MOMA” em Nova
Iorque e em Tóquio; no “Maharaja
Express”, o comboio mais luxuoso do mundo; e nas lojas da marca
Louis Vuitton.

Esta nova fase no comércio vai permitir a consolidação da marca como
uma escolha lógica de cutelaria a nível
mundial; o reforço do posicionamento de design; e que o público-alvo da
Herdmar consiga renovar a sua coleção
de talheres, através de um fácil aceso e
um simples processo de seleção.
Para Fernando Castro, Marketing Manager e Sales Assistant da Herdmar:
“Com o lançamento da loja ‘online’,
os nossos clientes em todo o mundo
vão poder escolher entre mais de 200
modelos e dezenas de acabamentos
diferentes, permitindo-nos cumprir a
promessa de ‘vestir a sua mesa’, seguindo assim a missão que a marca
assume no mercado”.
www.herdmar.com
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KNOT KIDS

Marca de moda infantil
reforça presença internacional
com o canal digital
A marca de moda infantil portuguesa, Knot Kids, foi
criada em 2008, com o objetivo de fortalecer a sua
presença no mercado português, inaugurando lojas
em locais criteriosamente escolhidos, que lhe permitissem criar expressão e força de marca. Uma vez atingida essa meta, a marca, no ano de 2013, direcionou
a sua atenção para o mercado online e lançou a sua
própria loja, cujas vendas, cerca de 65 por cento, são
direcionadas para os mercados externos.
Hoje em dia, a Knot Kids possui, em Portugal, uma rede de 16 lojas e está ainda
presente em mais de 100 lojas multimarca espalhadas pelo mundo. Além disso,
conta com uma equipa de 70 pessoas.
Tendo em conta que vivemos numa
época onde as pessoas estão constantemente ligadas, através do seu
telemóvel, e onde a presença digital
é obrigatória para qualquer empresa,
um dos grandes objetivos da marca
é amplificar a sua presença online,
investindo cada vez mais, em termos
tecnológicos, no seu website e conquistando o seu lugar noutras plataformas, como é o caso do El Corte Inglés em Espanha e da Farfetch, onde
já está presente há um ano e meio.
Em 2017, o negócio online da Knot
cresceu 71 por cento e, este ano, já
apresenta uma taxa de crescimento
de 147 por cento. Até janeiro de
2019, a estratégia de amplificação
da marca passará pela entrada em
mais três marketplaces, o que irá aumentar exponencialmente a percentagem de vendas online para fora de
Portugal que é, neste momento, de
65 por cento.

Paralelamente, a estratégia online da
Knot Kids tem vindo a caminhar no
sentido de possibilitar aos seus clientes
uma experiência omnicanal, em que as
lojas físicas e o website caminham num
só sentido, bem como um modelo centrado no cliente, com o consumidor no
centro de todas as decisões.
Segundo Carla Caetano, fundadora e
CEO da Knot, “Um dos grandes desafios é conseguir estabelecer uma
relação próxima com o cliente a partir
de uma plataforma digital, apostando
num ‘marketing’ relevante que antecipa as suas necessidades e desejos,
estando lá no momento certo, e que
consegue prestar um serviço personalizado e irrepreensível”.
A loja online da marca possui a mesma
seleção de produtos que se encontra
nas lojas físicas, mas acrescenta peças
exclusivas a pensar especificamente
no mercado internacional, cujas preferências estéticas não são exatamente as mesmas do mercado português.

uma de verão e outra de inverno.
Além disso, tem também a capacidade de permitir arriscar mais em determinadas áreas de produto, como
os brinquedos, e serve, muitas vezes,
como plataforma de teste, sendo determinante para a entrada de certos
produtos nas lojas físicas.

Não tendo a limitação de espaço, o
universo de produtos do mercado
online é mais abrangente e permite
ter sempre duas coleções disponíveis,

“Assim, através dos algoritmos do
nosso ‘website’, conseguimos tomar
as melhores decisões, devido ao acesso a uma pluralidade de métricas de
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LAMEIRINHO

Têxteis-lar portugueses
crescem internacionalmente
com vendas online
É através de uma loja online própria e de
várias plataformas de marketplace nacionais e
internacionais, que a empresa portuguesa Lameirinho
está a internacionalizar as suas marcas. Esta recente
aposta da empresa permite alcançar facilmente
consumidores além-fronteiras, prevendo-se um franco
crescimento das vendas online nos próximos anos.
Com 70 anos de história na área dos
têxteis-lar e mais de 700 colaboradores, a Lameirinho é uma empresa
familiar portuguesa reconhecida internacionalmente pela sua qualidade,
design e inovação. Anualmente produz cerca de cinco milhões de peças,
que são maioritariamente exportadas
para mais de 35 países.
A empresa dedica-se especialmente
ao “private label”, produzindo para
as mais conhecidas marcas internacionais. Contudo, é também detentora de marcas próprias, que estão
presentes em diversos canais de venda. Além disso, a Lameirinho aposta
também na área de “contract”, atra-

‘big data’, que nos permitem perceber
quais os ‘clusters’ em que vale a pena
investir. O futuro passa por ‘websites’
cada vez mais dinâmicos, que nos permitem otimizar a experiência do público-alvo, composto, na sua esmagadora
maioria, por mães, dos 25 aos 44 anos,
focadas nas suas famílias e que são
também sensíveis à inovação tecnológica”, finalizou Carla Caetano.
www.knotkids.com

“Os mercados europeus
são o principal
destino das vendas
online da empresa,
sendo o mercado
mais importante o
português, devido
ao reconhecimento
da marca.”
vés da qual equipa hotéis com produtos personalizados, desde a cama,
mesa, banho e complementos têxteis
para piscinas e spas.
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Os canais de vendas online são uma
aposta recente da Lameirinho, que,
para além de uma loja online própria,
marca presença em várias plataformas
de marketplace nacionais e internacionais, onde aposta nas suas marcas
próprias e numa oferta variada e de
alta qualidade.
A aposta da empresa no e-commerce
surgiu de forma natural, com o intuito
de complementar as lojas físicas e chegar facilmente a todos os consumidores.
Os mercados europeus são o principal
destino das vendas online da empresa,
sendo o mercado mais importante o
português, devido ao reconhecimento
da marca. Nas plataformas de marketplace, as marcas da Lameirinho começam agora a ganhar alguma relevância.
Um dos produtos mais vendidos no
canal online é o linho lavado em cores
variadas: um produto de qualidade e
fabricado com matéria-prima nobre e

natural. Como tem um aspeto visual
naturalmente enrugado, não deve ser
passado a ferro, o que o torna bastante apelativo e funcional.
Contudo, como é uma aposta recente, o online ainda não tem a expressão
que a empresa pretende, sendo que
o volume de negócio exportado em
“private label” é o que tem mais peso
na faturação. Ainda assim, a empresa
sabe que a tendência do e-commerce
está em franco crescimento.
Para a Lameirinho, o canal online é uma
importante ferramenta de comunicação
e uma montra internacional dos seus
produtos. Apesar disso, a empresa confessa que este canal é um desafio diário,
uma vez que deve surpreender constantemente o consumidor e disponibilizar
uma oferta variada e atual.
www.lameirinho.pt

NÄZ

Marca
portuguesa
de moda
sustentável
conquista
mercado
europeu
Criada em 2016, a Näz é
uma marca portuguesa
de moda sustentável,
que apresenta peças de
vestuário para mulheres
com um estilo de vida
independente, moderno,
minimalista, consciente
e responsável. Há dois
meses, a marca apostou
na criação de uma loja
online, que vende para
vários mercados externos,
nomeadamente a Bélgica,
Holanda, Alemanha, Canadá, Suíça, entre outros.
Na procura de uma nova forma de
produzir roupa, aliando o design minimalista e moderno a processos justos
e ecológicos, Cristiana Costa, fundadora da marca, compreendeu que
a sustentabilidade é um equilíbrio e
que dificilmente se consegue produzir
algo que não possua nenhum impacto
ambiental. Assim, a designer procurou
o melhor modo de obter matéria-prima de qualidade, nacional, sem gerar
mais impacto ambiental.
Inspirando-se no conceito de economia
circular, que é um conceito já posto em
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prática em várias sociedades, procurou
criar novas soluções ao nível das matérias-primas utilizadas na produção das
peças de vestuário, permitindo responder à necessidade de gerar menor desperdício e utilizar – mantendo ou, se
possível, aumentando a qualidade dos
produtos – materiais que seriam tradicionalmente descartados.
Desta forma, a fundadora da marca
conseguiu assegurar parceiros da indústria têxtil com excedentes que pudessem ser utilizados na produção da Näz,
conseguindo assim tecidos de excelente
qualidade, todos produzidos em Portugal. Na grande maioria, estes produtos
iriam acabar em aterros e causar um
grande impacto económico negativo
para essas empresas. Nos dias de hoje, a
Näz está também a desenvolver tecidos
e malhas, cuja matéria-prima provém
de fibras recicladas na região da Beira
Interior, numa tentativa de reativar uma
economia nova na região.

Atualmente conta com uma equipa
de apenas duas pessoas, mas trabalha
em colaboração com várias empresas
no desenvolvimento e distribuição dos
seus produtos.
Muitas marcas têm dificuldade em
chegar ao público certo, no entanto,
através de um estudo de mercado
que durou um ano, a Näz conseguiu
compreender o melhor modo de
comunicar com as suas consumidoras, uma vez que as novas gerações
já não respondem aos estímulos de
publicidade e marketing como as
anteriores respondiam. As ligações
têm de existir e este público tem a
necessidade de se sentir conectado
com a marca para se fidelizar. Assim,
um dos aspetos chave para o crescimento da marca foi a utilização inteligente das redes sociais e o estabelecimento de uma ligação mais pessoal
com os consumidores.
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A Näz tem conseguido impactar o seu
público-alvo de forma natural, o que se
tem sentido essencialmente nas vendas
online da marca, cuja loja existe há apenas dois meses. Os principais mercados
de destino das vendas da loja online são
Portugal, Bélgica, Holanda, Alemanha,
Canadá, Suíça, entre outros.
Além disso, a marca tem também registado um aumento das suas vendas
nos pontos de venda físicos, particularmente em diversos mercados externos, principal na Europa, como o Reino Unido, Alemanha, Suíça e Bélgica.
De referir ainda que a Näz participou na
“Ethical Fashion Show”, o que permitiu
um crescimento e maior reconhecimento da marca, especialmente ao nível dos
distribuidores, que começaram a sentir-se mais confortáveis a apresentar esta
marca aos seus clientes.
www.naz.pt
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OVERCUBE

Plataforma portuguesa exporta calçado
através do canal online
Fundada em março de 2018 e com apenas dois meses de existência, a Overcube
exporta já 40 por cento dos produtos para diversos mercados externos,
principalmente para Espanha, Alemanha e Reino Unido. Apesar de o principal foco
ser o mercado europeu, a Overcube pretende evoluir gradualmente para todos os
mercados do mundo.
Quando, em 2001, Fortunato Frederico
abriu a primeira loja FLY London, no centro de Guimarães, surgiu-lhe a ideia de,
algures no futuro, criar uma loja online,
uma vez que o dono do Grupo Kyaia estava a começar a perceber a tendência
dos consumidores pelo universo digital.
Assim, no dia 28 de março de 2018, 17
anos depois, lançou a Overcube, com o
objetivo claro de revolucionar a forma
como os consumidores compram sapatos. Atualmente conta já com uma equipa de mais de 20 pessoas especializadas.
A Overcube conta com dezenas
de marcas de sapatos e acessórios,
regendo-se por valores base como
a simplicidade, inspiração, foco no
cliente e excelência na execução. Esses valores, apesar de internos, são os
mesmos valores que quer passar aos
clientes, parceiros e fornecedores.
Em 2018, o principal foco desta plataforma é o consumidor final europeu,
sendo que gradualmente irá evoluir
para outros mercados.
Até ao final de maio, e com apenas dois
meses de existência, cerca de 40 por
cento das encomendas da Overcube foram para fora de Portugal. Entre os mercados externos mais fortes encontram-se Espanha, Alemanha e o Reino Unido.
O processo de aquisição das marcas,
portuguesas e estrangeiras, passa por

uma primeira avaliação da qualidade
de produção e materiais, seguida de
uma validação de potencial tendo em
consideração a aderência da marca nos
consumidores, bem como o processo
de elasticidade dos preços. Após todos
estes procedimentos, é iniciado o processo de onboarding e comunicação,
recorrendo ao marketing digital. Nesta
fase, a intenção é divulgar a Overcube
e as suas marcas aos clientes europeus,
comunicando as suas proposta de valor através das redes sociais, google e
outros canais digitais. Para além disso,
aposta também em ações de assessoria de imprensa e na colaboração com
influencers e bloggers internacionais.
Como na Overcube é tudo digital, esta
plataforma vê-se confrontada com as
vantagens e desafios associados à presença online, beneficiando do facto
de não existirem barreiras geográficas ou restrições de horários.
Por outro lado, e devido
à popularidade da internet, os desafios e a
concorrência obrigam
a uma resposta forte e
a uma diferenciação,
através de uma comunicação transparente
e legítima, mas também da garantia de
cumprimento das propostas de valor, como

a disponibilização de entregas gratuitas e dentro do prazo e um serviço de
apoio aos clientes de excelência.
Para a Overcube é imprescindível a
construção e manutenção de um website otimizado, apelativo e simples
de utilizar, para que os seus clientes
possam, em poucos cliques, encontrar os produtos que procuram.
“Acima de tudo, estamos focados em
criar clientes satisfeitos e simplificar e
democratizar a compra de calçado ‘online’. Sabemos que temos um percurso
para fazer e trabalhamos diariamente
para melhorar os nossos recursos, processos e sistemas para servir de forma
ainda mais eficaz os nossos clientes”,
conclui Guilherme Salgueiro, CEO
da Overcube.
www.overcube.com
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SALSA

Uma marca de sucesso
no comércio eletrónico internacional
Com a intenção de ser reconhecida como a marca de jeanswear que melhor
veste no mundo, a Salsa aposta numa estratégia de comércio online que inclui
uma loja online própria e a presença em marketplaces internacionais. Atualmente,
cerca de 69 por cento das suas vendas online são derivadas de mercados externos,
principalmente de Espanha, França, Alemanha e Reino Unido.
Nascida em 1994, a Salsa é uma marca portuguesa pioneira no mundo do
design, devido à especialização na
criação de fits técnicos que favorecem
e realçam a fisionomia do corpo. Logo
desde o seu lançamento, a Salsa tem
apostado no crescimento do negócio
multicanal e além-fronteiras. Atualmente está presente em 35 países,
sendo os mercados com maior foco
Portugal, Espanha e França.

Com 1.150 colaboradores, o modelo de negócio da marca assenta nos
canais de venda monomarca (mais
de 100 lojas), multimarca (mais de
2.000 pontos de vendas), department store, outlet (sete lojas) e digital (loja online).
A estratégia de comércio online da
Salsa passa assim pela venda na loja
online, lançada em 2010, onde está

presente em mais de 30 países, incluindo todos os países da União
Europeia e alguns de outros continentes. Além disso, vende também os seus produtos em diversos
marketplaces internacionais: Amazon (Espanha, França, Alemanha e
Reino Unido); OTTO (Alemanha); El
Corte Inglês (Espanha); La Redoute
(França) e Galerias LaFayette (França). Neste momento, a Salsa está a
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preparar-se para abrir novos marketplaces, particularmente em França e
na Alemanha.
Cerca de 69 por cento das vendas
do canal digital são provenientes dos
mercados internacionais, nomeadamente de Espanha, França, Alemanha
e Reino Unido.

“A estratégia de
comércio online da
Salsa passa pela venda
na loja online, lançada
em 2010, onde está
presente em mais de 30
países, incluindo todos
os países da União
Europeia e alguns de
outros continentes.”

Para a Salsa, o canal digital tem contribuído cada vez mais para a notoriedade da marca, aumentando ainda as
vendas nos canais físicos. Além disso,
veio potenciar uma relação mais direta com os clientes, sobretudo através do diálogo próximo estabelecido
nas redes sociais e da facilidade em
aceder aos produtos como, onde e
quando quiserem.
Como pretende conhecer os seus
clientes de forma a criar momentos de
interação relevantes e experiências de
compras consistentes, independentemente do canal, a Salsa disponibiliza
a possibilidade de comprar na loja online e devolver ou trocar na loja física,
bem como comprar na loja física um
produto que existe na loja online e
solicitar a entrega onde quiser (lojas,
casa ou ponto pickme).
Com o objetivo de potenciar as vendas omnicanal, disponibiliza também na sua loja online informação
sobre o stock nas lojas físicas, permitindo ao cliente optar pelo sítio onde
pode comprar.

A Salsa investe uma percentagem das
vendas digitais em publicidade online,
com o objetivo de aumentar o tráfego
às lojas (online e offline), captar novos
clientes e potenciar as vendas.
Atualmente, encontra-se a desenvolver um projeto com a Google, “Online to store”, para potenciar o conhecimento 360 graus do seu cliente
e conseguir identificar o impacto das
ações digitais nas lojas físicas.
O principal desafio do comércio online na Salsa, considerada também
uma oportunidade primordial, é usar
o canal digital para garantir um melhor serviço ao cliente. Desta forma, a
empresa aposta no investimento em
tecnologia, criando experiências mais
personalizadas e ajustadas às necessidades dos clientes.
Posto isto, apesar da tecnologia do
negócio online e do modelo omnicanal não ser fácil, é essencial para a
Salsa garantir processos simples e fle-

Pilares da estratégia
digital
• Garantir a conveniência,
com a fidelização
e entregas expresso;
• Criar experiências transversais, com processos de compra unificados entre as lojas
online e física;
• Ser relevante para os clientes,
apresentando produtos ajustados às suas necessidades;
• Potenciar o poder de decisão
do cliente, através de melhores ferramentas e do investimento em recursos para
melhorar a loja online;
• Garantir a agilidade, através
do investimento em tecnologia, sistemas logísticos eficientes e novos processos
de gestão.
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xíveis, que permitam dar uma rápida
resposta às tendências e oportunidades que possam surgir.
Para concluir, importa salientar que
a apresentação de produtos inovadores no canal online tem poten-

“Para a Salsa, o canal
digital tem contribuído
cada vez mais para a
notoriedade da marca,
aumentando ainda
as vendas nos canais
físicos.”

ciado e agilizado a entrada da Salsa
em mercados internacionais, contribuindo de forma decisiva para a
sua visão de ser uma empresa de
jeanswear global.
www.salsajeans.com

UNDANDY

Sapatos de luxo portugueses
são uma referência
no mercado mundial
Nascida no domínio online, onde faz 99,99 por cento
do seu negócio, a Undandy é uma marca portuguesa
de sapatos de luxo exclusivamente masculinos.
As vendas são feitas quase exclusivamente para
o mercado internacional, que representa 99 por
cento das mesmas. Mais de 100 países no mundo já
conhecem estes sapatos feitos à mão que, em apenas
duas semanas desde a encomenda online, estão em
casa dos clientes.
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Em 2015, os amigos de infância Rafic
Daud, CEO da marca, e Gonçalo Henriques cofundaram a Undandy, com o
conceito de possibilitar a personalização de um par de sapatos, da mesma
forma que se faz com um carro.
“O luxo, como conceito, sempre esteve assente na exclusividade, mas com
a massificação da produção em série,
surgiu a necessidade de procurarmos
um novo tipo de exclusividade… possuir algo verdadeiramente único”, refere Rafic Daud.
O desejo por este sentimento do único e exclusivo surgiu com a evolução
tecnológica dos últimos anos. E este
facto permitiu oferecer ao consumidor um produto exclusivo de alta qualidade sem ser a preço considerado
de luxo, uma vez que há um contacto
direto, através do canal online, com os
consumidores de todo o mundo.

“Assim, acreditamos que, embora os
nossos sapatos não tenham um preço
de um artigo considerado de luxo, possuir um par de sapatos feitos à mão, totalmente customizados, seja uma boa
definição do conceito da Undandy”,
afirmou ainda o CEO da marca.
Como em Portugal há uma “incrível
qualidade” de fabrico de sapatos, os
empresários optaram por trabalhar com
a terceira geração de sapateiros de São
João da Madeira, localidade referenciada como a capital portuguesa do fabrico de sapatos. Atualmente contam com
uma equipa de 20 colaboradores, que
será aumentada muito em breve.
Uma das características mais marcantes da Undandy é que não são escravos das tendências, uma vez que são
os clientes que criam o seu próprio par
de sapatos. Por exemplo, nos mercados norte-americano, europeu e ára-

be, este pormenor torna a Undandy
única e exclusiva, sendo que providencia os meios para que cada cultura
se exprima de acordo com a sua essência. Do ponto de vista do produto,
a empresa não apresenta nenhuma
limitação na criação do mesmo, possibilitando 156 mil milhões de combinações possíveis.
Além disso, outro aspeto distinto da
Undandy é a mistura entre o fabrico
artesanal e a tecnologia 3D.
Na relação com os clientes, o negócio é
inteiramente digital, fazendo-se suportar numa plataforma online, na qual
podem escolher quase todas as componentes do sapatos e criar um produto único. A Undandy já investiu 250 mil
euros nesta plataforma. Porém, pretende continuar a investir em melhorias.
Segundo fonte da empresa, cerca de
40 por centos dos clientes da Undandy regressam à loja online em menos
de um ano após uma compra, com o
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ENENE
Uma nova
loja online
de produtos
portugueses
Quatro meses após a abertura da
primeira concept store da marca
“eNeNe® Novos Navegadores”
em Paris, os criadores portugueses Carlos Sereno e Luís Filipe
Gomes Neto lançaram agora uma
plataforma de comércio eletrónico, com o objetivo de representar,
promover e valorizar as marcas e
os produtos portugueses.

objetivo de voltar a adquirir um novo
produto. No primeiro ano de vida, a
Undandy passou de vender, no canal
digital, 100 pares por mês, para mais
de 1.500, para mais de 100 países em
todo o mundo.

“Na relação com os
clientes, o negócio é
inteiramente digital,
fazendo-se suportar
numa plataforma
online, na qual podem
escolher quase todas
as componentes do
sapatos e criar um
produto único.”
Atualmente, o principal problema da
marca é conseguir que a produção
corresponda à procura, já que se en-

Mas acima de tudo, a Undandy quer
garantir sempre o seu core: o fabrico
artesanal de sapatos por uma terceira
geração de sapateiros.
“Hoje em dia, não conseguimos prever até onde poderemos chegar, uma
vez que o mundo se move a ritmo
alucinante. Ambicionamos ser reconhecidos por oferecer ao consumidor
calçado de homem personalizado e de
alta qualidade. Além disso, queremos
expandir a nossa oferta, no âmbito
de produtos para homem. Contudo,
é fundamental que as empresas adicionem valor à sociedade e aos seus
consumidores. Assim, pretendemos
trazer para a sociedade atual os valores antigos e o reconhecimento pelo
fabrico artesanal, recorrendo às mais
recentes tecnologias. No fundo, a
nossa intenção é inspirar os homens
atuais a percorrer as pegadas dos
grandes homens do passado”, remata
Rafic Daud.

contra a uma curta distância de possuir a sua própria linha de produção.

www.undandy.com

Inaugurada no dia 10 de junho, o
Dia de Portugal, esta plataforma
online pretende ser uma montra
única a nível mundial, que assegura o posicionamento adequado
das peças produzidas exclusivamente no nosso país, destacando
o que é “made in Portugal” no
mercado internacional.
Estes empreendedores querem assim modificar a opinião que os mercados têm de um Portugal “produtor” para um Portugal “vendedor”.
Tal como no espaço físico, a plataforma reúne mais de 80 marcas
portuguesas de luxo, em áreas
como as novas tecnologias, música, moda, calçado, livraria, papelaria, design, casa, marcas gourmet, joalharia e multimarcas.
www.enene.pt
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LUÍS
CASTRO
E ALMEIDA
Administrador-delegado
do BBVA Portugal

“Somos um

parceiro relevante
para as empresas
portuguesas”
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A operar em Portugal desde 1991, o BBVA apoia as empresas portuguesas nas
suas estratégias de internacionalização, bem como os investidores estrangeiros
que apostam em Portugal. A banca de empresas representa cerca de 66 por cento
do total de volume de negócio do banco, que atualmente disponibiliza, entre
outras soluções, uma linha de crédito de 500 milhões de euros para apoiar a
internacionalização das empresas portuguesas.
Em entrevista, Luís Castro e Almeida, administrador-delegado do BBVA Portugal
desde 2015, faz o balanço da atividade do banco no país e aponta metas a alcançar
nos próximos anos.
Com mais de 150 anos de experiência e uma presença em mais de 30
países, o BBVA está em Portugal
desde 1991. Que balanço faz da
atividade do Banco em Portugal?
Portugal foi a primeira geografia de
internacionalização do Grupo BBVA.
Somos uma operação relevante para
o Grupo – uma aposta que se tem renovado ao longo dos últimos 27 anos
– quer pela interligação com Espanha e
por uma estratégia de resposta ao mercado ibérico, quer porque somos uma
das geografias de referência na nossa
estratégia de transformação digital.
Fizemos uma transformação profunda durante os anos da crise para nos
apresentarmos agora, no mercado
português, como um banco totalmente renovado, mais ágil e mais próximo
dos seus clientes.
O BBVA Portugal apresenta hoje uma
situação única em termos de solvência
e solidez: confortável em termos de
capital e em termos de liquidez e com
uma estrutura ajustada ao mercado.
Aliado aos atributos de solvência,
solidez e transparência, que sempre
garantimos ao mercado, no BBVA
ganhámos entretanto o atributo de
“conveniência”. Somos o banco mais

“O BBVA Portugal
apresenta hoje uma
situação única em
termos de solvência
e solidez: confortável
em termos de capital e
em termos de liquidez
e com uma estrutura
ajustada ao mercado.”

cómodo, o banco que proporciona a
melhor experiência ao cliente, tanto
às famílias como às empresas.
A nossa missão é “colocar ao alcance
de todos as oportunidades da nova
era”, por isso mesmo, hoje com o
BBVA uma família ou uma empresa
portuguesa pode relacionar-se com
o seu banco sem ter que se deslocar
a uma agência. Isto significa que é o
cliente que detém o poder de decisão
de quando, como e onde se quer relacionar com o seu banco.
Temos em Portugal uma grande obstinação em continuar a liderar a transformação digital no setor, sempre focados em melhorar continuamente a
qualidade de serviço que damos aos
nossos clientes.

A gestão deste banco assenta em três
pilares: princípios, pessoas e inovação.
Só assim conseguiremos oferecer aos
nossos clientes aquilo que eles querem do seu banco: solvência, transparência e comodidade.
Quais os principais objetivos e metas a atingir em Portugal, nomeadamente na vertente de apoio às
empresas?
Vamos continuar a crescer tanto em
quota como em rentabilidade e temos
vários objetivos para este ano.
Atualmente, a banca de empresas
representa cerca de 66 por cento do
total de volume de negócio do banco, tem crescido de forma sistemática
e acreditamos que venha a representar mais de 70 por cento no final de
2018. Creio que o facto de termos
alterado o nosso posicionamento e
de pertencermos a um dos grupos
bancários mais sólidos do mundo tem
contribuído para esse crescimento.
As empresas que estamos a apoiar são
sobretudo aquelas que têm relações
com o exterior, seja via exportações
seja via importações. Isto deve-se ao
facto de serem estas as empresas que
têm estado mais ativas na conjuntura
atual e não por uma opção estratégica
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do banco, de se focar no setor exportador. Queremos apoiar todas as empresas que queiram crescer.
Somos um parceiro relevante sempre
que uma empresa tem relações comerciais fora de Portugal ou de Espanha. O
facto de se apresentar como cliente do
BBVA é um elemento de confiança e um
importante cartão-de-visita no relacionamento de uma empresa com os seus
clientes e fornecedores estrangeiros. O
nosso apoio não se limita a financiar
esse investimento, também apoiamos
na gestão de tesouraria entre vários países e na cobertura de riscos cambiais.
Em Portugal estamos focados em continuar a melhorar a nossa eficiência,
por forma a oferecer aos nossos clientes um serviço competitivo na relação
qualidade/preço. Queremos também
aumentar a taxa de utilização das
aplicações móveis. É uma forma mais
simples, mais rápida, mais eficiente e
mais barata de terem sempre o seu
banco disponível durante as 24 horas os 365 dias do ano. E queremos
continuar a melhorar a qualidade de
serviço aos nossos clientes.

Quais as principais soluções que o
Banco disponibiliza às empresas
para apoiar os seus processos de
internacionalização? A linha de
crédito de 500 milhões de euros
disponibilizada neste domínio tem
sido procurada pelas empresas?

Acreditamos que somos o parceiro
por excelência para a internacionalização porque contamos com
uma cobertura em mais de 150
países, através da nossa Rede de
Coordenação Internacional, e mais
de 3.000 bancos correspondentes.

Temos em concreto, como diz, disponível uma Linha de Crédito de
500 milhões de euros, assim como
outras soluções que se complementam entre si com o objetivo de ajudar as empresas no seu processo de
internacionalização.

Sabemos que é determinante para uma
empresa sentir-se acompanhada no seu
processo de internacionalização, por
isso colocamos à disposição o acompanhamento de um gestor especialista,

Temos capacidade e gostaríamos de
apoiar ainda mais, mas temos vindo a
assistir a uma menor necessidade de
crédito por parte das empresas. Há
empresas que estão numa situação financeira bastante saudável e que não
estão a aproveitar o contexto atual
de baixas taxas de juro para expandir os seus negócios fora de Portugal.
E é justamente esta uma das nossas
prioridades, apoiar a internacionalização das empresas portuguesas e das
empresas estrangeiras que queiram
investir em Portugal.

“Atualmente, a
banca de empresas
representa cerca de 66
por cento do total de
volume de negócio do
banco, tem crescido
de forma sistemática e
acreditamos que venha
a representar mais de
70 por cento no final
de 2018.”
quer no país local quer no país de destino, ao longo de todo o processo, para
que possa implementar os seus projetos
com êxito, oferecendo-lhe as soluções
adequadas às suas necessidades.
O BBVA lançou recentemente um
ciclo de conferências denominado
“Caminhos para a Internacionalização”. Em que consiste essa iniciativa e como correram as primeiras conferências?
“Caminhos para a Internacionalização” é um ciclo de conferências que
contam com participação e orientação
do Professor Doutor Nadim Habib da
Universidade Nova Business School &
Economics, bem como de empresas
que dão o seu testemunho e partilham a sua experiência e visão sobre a
internacionalização da sua atividade,
debatendo-se os vários pontos fundamentais para um processo de expansão com sucesso.
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Contar com o professor neste projeto
é fantástico, sobretudo quando aliamos um académico e orador brilhante
ao testemunho das empresas, que são
na realidade as grandes protagonistas

“Acreditamos que
somos o parceiro por
excelência para a
internacionalização
porque contamos com
uma cobertura em
mais de 150 países,
através da nossa Rede
de Coordenação
Internacional, e mais
de 3.000 bancos
correspondentes.”
desta iniciativa, que com o seu testemunho, reforçam e incentivam a nossa
convicção de que a internacionalização
é o melhor caminho para o crescimento.
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Na área internacional, quais os
principais mercados onde o BBVA
está presente e/ou pretende reforçar a sua presença?

Temos apoiado muito a Aliança do

O BBVA é um grupo financeiro global
fundado em 1857, está presente em
30 países e conta com mais de 73 milhões de clientes em todo o mundo.

quais Portugal tem tido a capacidade

Pacífico (México, Colômbia, Chile e
Peru) como geografias que apresentam muitas oportunidades e com a
de construir e reforçar relações.
Também recomendamos a Turquia,
geografia onde o Grupo BBVA tem

Temos uma posição de liderança no mercado espanhol, somos a maior entidade
financeira do México (BBVA Bancomer)
e contamos com presenças dominantes
na América Latina e na região do Sunbelt
(EUA). Somos, ainda, acionistas maioritários do Garanti, na Turquia.
Que mercados, na sua opinião,
apresentam maiores oportunidades para as empresas portuguesas? Que apoio podem esperar do
BBVA nesses mercados?
Acredito que Espanha vai ser sempre,
por excelência, o mercado de relação, pela proximidade geográfica mas
também porque partilhamos culturas
empresariais muito semelhantes.

dado exemplo reforçando o seu investimento nos últimos anos. É no contexto europeu uma economia que,
apesar das tensões políticas, apresenta um crescimento assinalável.
O BBVA tem colaborado com a
AICEP em iniciativas de capacitação às empresas. Como avalia essa
cooperação?
A avaliação é muitíssimo positiva!
Partilhamos a mesma missão: ajudar as empresas portuguesas na sua
internacionalização e captar investimento para Portugal e estamos ambos, BBVA e AICEP, muito comprometidos nessa missão.

32

MERCADOS

Portugalglobal nº110

REPÚBLICA CHECA
Economia aberta no centro da Europa, a República Checa é um mercado a
considerar pelas empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização,
seja no campo da exportação, seja em termos de investimento.
O aumento do poder de compra e o crescimento económico do país são fatores de
atratividade a ter em conta pelas empresas portuguesas, que poderão encontrar
oportunidades neste mercado no setor agroalimentar, com destaque para os
vinhos, azeite, conservas, hortofrutícolas, peixe e marisco. Igualmente, a cortiça, a
pasta celulósica e papel, os têxteis-lar e o vestuário são produtos que poderão ter
uma boa recetividade por parte dos consumidores checos.
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REPÚBLICA CHECA

PORTA DE ENTRADA
PARA A EUROPA CENTRAL E ORIENTAL
Largamente ainda por descobrir pelos produtos e serviços portugueses, o mercado
checo apresenta múltiplos sinais de interesse, afirma-se com potencial próprio e
como porta de entrada para a Europa Central e Oriental.
Portugal é o 20º cliente da República Checa e esta o seu 20º fornecedor,
sendo que grande parte deste fluxo de
trocas está relacionada com o sector
automóvel. Existem todavia múltiplas
oportunidades a explorar em muitos
outros sectores que estão em franco desenvolvimento, como sejam os serviços,
o agro-alimentar e a economia digital.
A República Checa tem um vincado
apego à tradição democrática, uma
economia altamente desenvolvida e
um património cultural extremamente
rico. Após mais de 40 anos de governo comunista, foi o primeiro dos anteriores Estados de economia planificada a adquirir o estatuto de economia
desenvolvida. Tornou-se membro da
OCDE em 1995, da NATO em 1999
e aderiu à União Europeia em 2004.

mente bem cotada pelas agências de
ranking internacionais.

>POR MANUELA FRANCO,
EMBAIXADORA DE PORTUGAL
NA REPÚBLICA CHECA*
Muito para além dos seus dez milhões de habitantes, a República Checa detém uma posição predominante
nas trocas comerciais na Europa Central (representando as suas exportações 79,3 por cento do PIB nacional)
assim como na atração de investimento, encontrando-se significativa-

Atualmente, a economia checa é considerada estável, próspera e integrada
no contexto europeu, encontrando-se
numa rota de crescimento e na qual se
deverá manter segundo as previsões.
Em 2017, registou-se um aumento de
4,4 por cento do PIB, uma taxa de desemprego média de 2,9 por cento (menor taxa de desemprego da Europa) e
um aumento real dos salários de 5,3
por cento, no último trimestre do ano.
Caracterizada como uma sociedade
afluente, a comunidade checa é aberta
a novas experiências, possuindo uma
forte curiosidade e interesse pelo que é
novidade. Com uma zona metropolitana com cerca de 1,9 milhões de habitan-
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tes e 7,7 milhões de turistas, em 2017,
Praga é a 7ª região mais rica da Europa.
É uma cidade com enorme potencial,
sendo hoje um local de eleição para
muitas marcas internacionais que visam
penetrar os mercados da Europa Central
e Oriental e de multinacionais que aqui
pretendem localizar os seus escritórios.
O aumento progressivo dos salários
médios tem dotado o consumidor checo de um crescente poder de compra,
estimulando a procura de produtos de
valor acrescentado e de consumos sofisticados, de luxo, ou simplesmente diferentes. A procura incide, cada vez mais,
sobre produtos de qualidade/gourmet,

seja a nível da gastronomia, têxtil, vestuário, design ou arquitectura, sendo
que neste contexto os produtos portugueses podem marcar a diferença.
A presença crescente neste mercado
de produtos mediterrânicos como vinhos, azeite e azeitonas, denota simultaneamente a potencialidade dos
produtos portugueses e a importância
da sua diferenciação e comunicação
adequada. O sector agro-alimentar é
seguramente uma promessa que merece ser explorada.
O desenvolvimento das relações bilaterais não se limita à esfera económi-

ca. O número crescente de ligações
aéreas directas Lisboa/Praga, Porto/
Praga tem vindo a estimular o fluxo
turístico. Cada vez mais, Portugal é
escolhido como destino turístico pelos checos e, segundo previsões estatísticas, é possível verificar que esta
tendência se irá manter. A região mais
procurada pelos turistas checos é a
Ilha da Madeira. Mas, cada vez mais,
também, Lisboa, o Algarve e o Porto.
Por seu lado, o mercado laboral checo
tem vindo atrair um número crescente
de portugueses qualificados. Classificado como 25º país mais atractivo do
mundo, em termos de condições e
oportunidades de trabalho, e considerado o primeiro da Europa Central e
Oriental, continua a registar uma procura considerável de mão-de-obra qualificada, particularmente, na área de I&T.
Os intercâmbios de estudantes são
cada vez mais frequentes, seja na área
do Erasmus seja na Medicina, sendo
este país destino importante para largas centenas de futuros médicos portugueses que se formam em Praga e
Pilsen, na Universidade Carolina, em
Brno, na Universidade Masaryk e ainda
em Olomouc, na Universidade Palacky.
Também a língua portuguesa vem cativando o interesse da população checa, que aprecia as suas potencialidades perante o vasto mundo lusófono e
os respectivos mercados emergentes.
Como resultado, é crescente o número de instituições que providenciam
aulas de português.
Face aos destinos tradicionais dos produtos e serviços portugueses, é de relevar a oportunidade de abordar este
mercado, aconselhando a reconhecer,
de forma realista e com sentido estratégico, que ainda há largo campo para
amplificar e dinamizar as relações económicas e comerciais bilaterais.
embport@mbox.vol.cz
*A autora escreve de acordo com a grafia
antiga.
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PELO AUMENTO DO RELACIONAMENTO
ECONÓMICO BILATERAL
A República Checa, sendo um país de média dimensão situado no coração da
Europa, de ano para ano tem conseguido aumentar constantemente as relações
com Portugal, desafiando assim a distância que separa ambos os países. Seja,
portanto, no campo político, económico, cultural ou no turismo, há cada vez mais
contactos graças ao incremento das ligações aéreas e ao facto de os dois países
fazerem parte da União Europeia.
Em específico no campo económico
e comercial, a República Checa tem
oferecido muitas oportunidades aos
empresários portugueses por duas vias
diferentes, mas por vezes complementares: quer quando as empresas portuguesas procuram estabelecer o seu
investimento ou comércio na Europa
Central; quer quando o intuito principal dos empresários portugueses passa
por encontrar fornecedores de produtos industriais para os seus negócios.
Depois da sua entrada na União Europeia durante o ano 2004, a República
Checa experienciou um desenvolvimento rápido da sua economia, que
tem estado profundamente interliga-

>POR PETR SELEPA,
EMBAIXADOR DA REPÚBLICA
CHECA EM PORTUGAL
da com os países vizinhos, sobretudo com a economia gigante alemã.
A República Checa destaca-se pelo
elevado contributo do setor industrial no seu PIB, num valor que ronda

os 32 por cento, e que é fortemente
apoiado nos setores automóvel, nas
engenharias mecânica, eletrónica,
eletrotécnica e aerospacial, e na nanotecnologia, entre outros setores de
relevo. De salientar também o facto
de os produtos checos estarem entre
as mais complexas cadeias de produção do mundo e de os engenheiros e
os centros tecnológicos do país desenvolverem produtos de última geração.
A conjuntura económica que a União
Europeia tem vivido nos últimos anos
também se replicou na República
Checa, onde o crescimento económico tem atingido níveis muito positivos.
No ano de 2015, o crescimento che-
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gou a 5,3 por cento do PIB, com um ligeiro abrandamento para 2,6 por cento e 3,1 por cento nos anos de 2016 e
de 2017. As projeções atuais colocam
o crescimento para o ano 2018 em
3,9 por cento. O crescimento foi também acompanhado por uma descida
do desemprego até ao nível atual de
2,3 por cento, que se mantém como
mais baixo na União Europeia. Na verdade, um dos desafios atuais das empresas na República Checa reside em
conseguir encontrar a mão-da-obra
certa e qualificada para acompanhar
o crescimento das encomendas.
Estes dados positivos demostram a
alta competitividade das empresas
que estão deslocadas no território
da República Checa. E esta competitividade deve-se a diversos fatores.
Podemos destacar a altamente qualificada força laboral checa, que regista
um menor custo quando comparada
com outros países, a estabilidade política e macroeconómica do país, a boa
rede logística juntamente com a proximidade geográfica com os principais
centros industriais da União Europeia,
e uma excelente infraestrutura de ser-

viços de todo o tipo para as empresas.
A tradição exportadora e o reconhecimento da qualidade dos produtos
da República Checa concede ainda
às empresas uma posição vantajosa
sobretudo nos mercados de Europa
Central, Oriental, nos Balcãs, e nos Estados da antiga União Soviética.
A afinidade que os checos demonstram por Portugal e pelo mundo lusófono é sobejamente conhecida e
assinalável, através de uma relação
cultural bem forte. Disso é exemplo a
presença da língua portuguesa em diversas instituições de ensino da República Checa. Entre as instituições que
apoiam a divulgação da língua e cultura portuguesa, destacam-se o Centro de Língua Portuguesa/Camões, I.P.
em Praga, a Universidade de Carlos
IV em Praga, a Universidade Masaryk
em Brno, a Universidade Palacký em
Olomouc, a Universidade de Hradec
Králové e a Universidade de Economia em Praga. O grande número de
checos que estão a estudar a língua
portuguesa significa, também, que as
empresas portuguesas que se queiram
instalar na República Checa não terão

problemas em encontrar colaboradores checos fluentes em português.
Também a recente nomeação da República Checa como Observador Associado da CPLP, desde o final do ano
2016, é prova de que cresce cada vez
mais o interesse por Portugal e pelo
mundo lusófono em geral.
Para estreitar as relações comerciais
entre a República Checa e Portugal
foram também criadas, durante o
último ano, duas câmaras de comércio bilaterais: a portuguesa Câmara
de Comércio, Indústria e Turismo de
Portugal e República Checa e a sua
congénere, a Câmara de Comércio
Checo-Portuguesa.
O interesse da República Checa em
Portugal nos últimos anos culminou
ainda com a visita de Estado do Presidente da República, Milos Zeman, a
Portugal, que aconteceu em dezembro de 2016 e que foi acompanhada pela organização de um Fórum
comercial que colocou em contacto
mais de 100 empresas portuguesas e
checas. Durante o mencionado Fórum
empresarial foi assinado ainda um
Memorando de Entendimento para a
criação de um Conselho Económico e
Empresarial, entre a União de Indústria
e Transportes e a organização parceira, a Associação Industrial Portuguesa.
Tenhamos também em conta que a
cooperação entre organizações de
ambos os países não é necessariamente algo que apenas tem acontecido
nos últimos anos. Prova disso é que,
já em 2004, a Câmara Económica da
República Checa tinha firmado um
Acordo de Cooperação com a AEP.
A Embaixada da República Checa em
Lisboa tem estado ativa e focada na
promoção dos negócios entre a República Checa e Portugal, desenvolvendo várias iniciativas de apoio à
diplomacia económica nos mais variados setores económicos.
www.mzv.cz/lisbon
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REPÚBLICA CHECA

POTENCIAL POUCO EXPLORADO
PELAS EMPRESAS PORTUGUESAS
A República Checa é um país merecedor de uma maior atenção pelas empresas
portuguesas. O aumento do poder de compra e o crescimento económico do país
são fatores de atratividade a ter em conta.

>POR CARLOS NUNES PINTO,
DIRETOR DA AICEP PARA A
REPÚBLICA CHECA
A República Checa conta com uma
das capitais europeias mais encantadoras. Como prova da irresistível
atração de Praga, poder-se-á invocar
o estudo divulgado pela consultora

Cushman & Wakefield, o qual afirma
que em 2017, 82 novas marcas internacionais chegaram à Europa Central,
sendo que 31 destas se instalaram na
Republica Checa (22 na Polónia, 17
na Hungria e 12 na Eslováquia), confirmando a reputação deste mercado
como porta de entrada de retalhistas
internacionais para Europa Central e
Oriental. A maioria das marcas que
chegaram à Europa Central, em 2017,
provieram dos EUA (17), Itália (15) e
Alemanha (11). Predominam marcas
europeias em 66 por cento, seguidas
das americanas com 19 por cento e
das asiáticas com apenas 6 por cento.
A maior taxa de expansão é atribuída
às fileiras da moda e de produtos ali-

mentares. Em 2017, o segmento da
moda representou 55 por cento das
novas marcas na República Checa.
Do ponto de vista dos grupos-alvo de
clientes, marcas do mercado de massas prevaleceram com 58 por cento,
seguidas das marcas premium, com
39 por cento.
De referir que a grande maioria das
marcas de luxo que entram na região
central da Europa, se localizam em
Praga. A título de exemplo refira-se
ainda entrada no mercado checo, nos
últimos dois anos, das marcas Celine,
Tory Burch, Patek Philippe, Rolls-Royce e
Breitling, tendo todas elas optado pela
mesma rua, av. Pařížská, para abrir loja.

38

MERCADOS

Portugalglobal nº110

A isto não será alheio o aumento do poder de compra neste país. Segundo previsão macroeconómica divulgada em
abril último pelo Ministério das Finanças
Checo, o PIB per capita checo atingirá
os 85 por cento da média da Zona Euro
em 2018, chegando aos 87 por cento
em 2019, devendo a República Checa
superar países como Polónia, Hungria,
Eslováquia, Portugal e Eslovénia.

No ano passado, a economia checa
acelerou seu crescimento para 4,4
por cento num ambiente económico favorável. A procura interna, que
conseguiu renovar o crescimento da
formação bruta de capital fixo, após
o declínio verificado no ano anterior,
foi o principal fator no lado das despesas. Além disso, a procura externa
teve impacto no equilíbrio do cresci-

Análise SWOT
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

• Localização geográfica central no
coração da Europa industrial;
•
Totalmente integrado na cadeia
de produção internacional, especialmente alemã;
• Destino preferencial para IDE na
Europa Central;
• Potencial industrial significativo;
• Contas públicas e sistema bancário robusto;
• Baixa dependência de energia externa;
• Acordos bilaterais com Portugal,
estabelecidos nos domínios da
cooperação económica, industrial
e científica e ainda nos domínios
fiscais, de investimentos, turismo,
educação e cultura;
• Membro da UE;
• Forte utilização do e-commerce.

• Economia pequena e muito aberta: as exportações representam
79,3 por cento do PIB, o que num
contexto de incerteza poderá ser
problemático;
• Muito dependente da procura europeia: 83,7 por cento das exportações para países europeus, 65,1
por cento para a zona do euro,
sendo um terço para a Alemanha;
•
Falta de ligações rodoviárias de
qualidade com o resto da Europa;
• P opulação envelhecida;
• Limitada visibilidade de produtos
portugueses no mercado checo;
•B
 arreira linguística;
• Distância geográfica e custos logísticos;
•N
 ão integração da zona euro;
• E scassez de recursos humanos.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Crescimento do poder de compra
dos consumidores checos;
• Aumento da procura de produtos
diferenciados, de gamas média e
alta e de luxo;
• Várias possibilidades de cooperação a nível comercial e de investimento;
• Proximidade do mercado alemão,
o principal parceiro económico da
República Checa;
• Previsões de crescimento do setor
farmacêutico e TI.

• Conflito económico internacional;
• F orte concorrência estrangeira;
• Presença principais players internacionais.

mento. O seu aumento refletiu-se nos
resultados do setor externo, acelerando as taxas de crescimento das exportações e das importações, com o saldo
balança comercial de bens e serviços
positivo, contribuiu para um melhor
desempenho da economia.
Este ano, a economia checa continuará
a crescer pelo quinto ano consecutivo.
O ritmo provavelmente desacelerará
para 3,6 por cento devido ao stress
nas capacidades de produção do país
e condições monetárias mais rígidas.
O crescimento deverá continuar a ser
impulsionado, principalmente, pela
procura interna, liderada pelo forte
gasto do consumo final das famílias e
pelas atividades de investimento das
empresas e instituições governamen-
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Produto Interno Bruto (PIB)

Zona Euro (ZE)19

Alemanha

EUA

Rep. Checa

Fonte: OCDE

Contribuição para a variação do PIB e do VAB (em %)

tais. Devido à elevada confiança dos
consumidores, o consumo das famílias será suportado pelo crescimento
do seu rendimento, o qual, deverá
continuar orientado para o consumo
a médio e longo prazo. O investimento privado será determinado por uma
escassez cada vez maior de trabalhadores, enquanto o setor governamental deverá ver uma recuperação dos
investimentos devido ao início gradual
de projetos cofinanciados por fundos
da UE relativos ao quadro financeiro 2014-2020. O comércio externo
continuará a manter um impacto positivo no crescimento económico, no
entanto, espera-se uma considerável
influência das importações, que estão
cada vez mais sobrecarregadas pela
elevada procura doméstica.

Outros serviços
Serviços financeiros
Comércio, transportes e distribuição alimentar
Construção
Minas e energia
Indústria
Agricultura, floresta e pescas
Valor Acrescentado Bruto (VAB)
Fonte: CZSO – Instituto de Estatística Checo

O mercado de trabalho checo está
além do limite da taxa natural de
desemprego. No quarto trimestre de
2017, a taxa de desemprego caiu para
2,4 por cento. A República Checa
teve o menor desemprego dos países

da UE. As empresas enfrentam uma
desproporção entre a alta procura de
mão-de-obra e sua baixa oferta. As
crescentes dificuldades em contratar
novos empregados impediram que
as empresas tivessem um melhor de-
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Variação média mensal do salário bruto

CZK

%

Indústria

Economia

Crescimento real

Crescimento nominal

Fonte: CZSO

Desemprego (em %)

Rep. Checa

ZE19

Alemanha

Eslováquia

sempenho, ao mesmo tempo a que se
assiste a uma pressão para o aumento dos salários. No quarto trimestre
de 2017, o salário médio ultrapassou
pela primeira vez o limiar de 30.000
CZK (coroa checa), registando um
aumento anual de 8 por cento para
31.646 CZK – ao câmbio atual cerca
de 1.231 euros – (5,3 por cento em
termos reais). Representou o maior
crescimento salarial desde 2008. Note-se que, ao câmbio atual, um euro
equivale a cerca de 25,7 CZK.
No corrente ano, a inflação continuará
acima da meta do banco central, esperando-se que diminua para 2,3 por
cento. Em 2017, taxa de crescimento
anual foi de 2,5 por cento (de 0,7 por
cento no ano anterior), atingindo o
maior valor dos últimos cinco anos. A
inflação foi originada principalmente
pelos preços dos alimentos em resposta ao aumento nos custos dos produtores agrícolas. Relacionado com
o boom imobiliário, os custos com a
habitação também aumentaram. Os
preços dos novos apartamentos e rendas subiram, seguidos pelo aumento
dos custos de energia. O aumento significativo nos preços dos combustíveis
resultou em maiores custos de transporte. A República Checa é o país com
a quinta maior inflação na UE.

Fonte: Eurostat

Indicador de desenvolvimento de preços agregados (em %)

Índice de Preços ao Consumidor

Índice de Preços ao Produtor

Serviços de mercado

Preços de importação

Preços de exportação
Fonte: CZSO

Após o fim da intervenção cambial, a
coroa checa tornou-se mais forte. No
corrente ano, irá provavelmente descer abaixo das 25 coroas por euro e
irá aproximar-se do nível de 20 coroas
por dólar. A coroa mais forte é resultado do desenvolvimento económico favorável e estável na República Checa,
que contribuiu para uma política monetária restritiva. Desde o fim da intervenção, o banco central já aumentou
as taxas de juro três vezes e estima-se
que continuará a fazê-lo. A frequência
do aumento da taxa de juro dependerá da evolução da inflação, da taxa de
fortalecimento da coroa e da política
monetária do Banco Central Europeu.
Cada aumento das taxas pelo CNB
(Banco Central Checo), considerando

junho 2018

Taxa de câmbio nominal

CZK/EUR

Espera-se que para este ano os efeitos
da política fiscal sejam expansivos, porém, mantém-se o superavit e a queda
da dívida pública. O saldo da atividade
do setor público deverá apresentar o
mesmo superavit registado em 2017,
i.e., 1,6 por cento do PIB. Os excedentes nos orçamentos públicos refletem
um aumento na receita tributária. O
desenvolvimento das atividades económicas do setor público deverá resultar

41

2018, espera-se um crescimento contínuo do volume de produção, porém,
com um declínio moderado na taxa de
crescimento. As razões são a pressão
no mercado de trabalho e a desaceleração geral esperada (em termos de
crescimento) da economia.
Neste capítulo importará realçar alguns setores relevantes neste mercado, sobre os quais poderão ser vislumbradas oportunidades para as empresas portuguesas.

Fonte: Czeck National Bank

que o BCE mantém uma política constante, abrirá o diferencial em relação à
taxa de juro do euro.

MERCADOS

numa redução adicional da dívida do
setor público para 34,7 por cento do
PIB em 2018 e admite-se que continue
a baixar para 29,8 por cento em 2019.

Oportunidades
de negócio
A indústria tem um papel indispensável na economia checa e, portanto,
o seu potencial e produtividade são
cruciais para o desempenho global
da economia. Em 2017, a indústria
checa aumentou sua taxa de crescimento para 6,5 por cento, que é a
maior taxa dos últimos sete anos. Para

Setor automóvel
A República Checa é um dos líderes
mundiais em termos de produção per
capita – 128 veículos por 1.000 pessoas. Está posicionada entre os quinze maiores produtores mundiais de
automóveis de passageiros, em volume. Esta indústria emprega mais de
150.000 pessoas e representa mais
de 20 por cento da produção checa
e das exportações checas. Com 1,35
milhões de unidades/ano, a República Checa é o maior produtor de
automóveis ligeiros no centro e leste
europeu; 56 em cada 100 fornece-
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Cluster automóvel na República Checa

Fonte: CzechInvest

dores globais de primeira linha têm
pelo menos uma das suas localizações na República Checa. A indústria
automóvel tem o maior valor acrescentado bruto por empregado na região da Europa Central e do Leste e
85 por cento da produção automóvel
é exportada, principalmente para os
mercados europeus.
Existem quatro grandes unidades de
produção de veículos de passageiros

na República Checa: duas fábricas
da Škoda Auto, a joint-venture entre
a Toyota e o Groupe PSA e a única
fábrica da Hyundai Motors na União
Europeia. No total, estes três fabricantes produzem 1,3 milhões automóveis de passageiros todos os anos.
A Iveco Bus também detém sua maior
fábrica, a nível mundial, na República
Checa. Outros produtores de veículos
comerciais são a Tatra Trucks, a SOR
Libchavy e a Avia.

Destaque-se que Škoda Auto é a maior
empresa checa e a maior exportadora
do país, sendo os salários praticados
exemplo para outras negociações salariais. No passado dia 12 de abril foi
noticiado que a Škoda Auto aumentou
as entregas de veículos no 1º trimestre
de 2018 em dois dígitos, mais precisamente 11,7 por cento, totalizando
316.700 veículos entregues, sendo que
só em março as entregas subiram 10,7
por cento, atingindo 120.200 veículos.
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Nanotecnologia
Sobre este setor destacam-se alguns
dados:
• Um terço da produção mundial de
microscópios eletrónicos vem da República Checa;
• O primeiro método viável de fiação
de nano fibras de 200 nm foi desenvolvido na República Checa;
• A criação de um centro de R&D em
nanotecnologia custa cerca de 40
por cento do custo nos EUA ou na
Alemanha.

Lítio
A maior reserva da Europa foi recentemente descoberta no noroeste da
República Checa, em Cinovec, uma
localidade a 100 quilómetros de Praga, na fronteira com a Alemanha.
De acordo com o Czech Geological
Survey, cerca de 3 por cento das reservas mundiais de lítio encontram-se
na República Checa, na sua maioria
em Cinovec, o que coloca o país na
lista dos cinco maiores produtores
mundiais deste mineral. Um terço da
produção mundial é oriundo da Austrália, sendo o lítio na Europa apenas
extraído em Portugal. O lítio extraído
é depois convertido em carbonato de
lítio e usado sobretudo na produção
de baterias elétricas para telemóveis e
carros elétricos.

A empresa australiana European Metals Holdings Ltd (EMH), detentora
dos direitos de exploração da referida
reserva, planeia explorar comercialmente as reservas de lítio a partir de
2022. Segundo a prospeção encetada
pela empresa, prevê-se uma extração em profundidade de 37 milhões
de toneladas ao longo de 21 anos. O
primeiro-ministro Andrej Babiš estima
que o lucro da extração de lítio poderá
rondar os 80 mil milhões de dólares.
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De acordo com Instituto de Estatística Checo (CZSO), as exportações
em 2017 aumentaram 5,7 por cento face ao ano anterior, situando-se nos 166.432 milhões de euros.
Principais destinatários das exportações checas foram países da UE28,
com 83,7 por cento (65,1 por cento
referente à Zona Euro). As importações atingiram os 146.619 milhões
de euros, registando um crescimento 6,3 por cento em relação ao ano
anterior. Cerca de 65,7 por cento
das importações são provenientes
de países europeus (49,8 por cento
da Zona Euro). O saldo da balança
comercial foi positivo em 19.813 milhões de euros.

Outros setores chave, identificados
pela CzechInvest, com um significativo potencial de desenvolvimento,
logo, com maior probabilidade dos
respetivos projetos de investimento
beneficiarem de um apoio local, são:
• Aeroespacial

No que diz respeito às oportunidades comerciais, os produtos portugueses teriam especial probabilidade de êxito no setor agroalimentar,
onde os habituais concorrentes de
Portugal ocupam posições de relevo,
nomeadamente nos vinhos, azeite,
conservas, hortofrutícolas, peixe e
marisco. Outros tipos de produtos
que poderão encontrar uma boa
recetividade neste mercado serão a
cortiça, celulose e papel, têxteis-lar
e vestuário.

• Eletrónica
• Engenharia Avançada
• TIC
• Serviços de suporte
• Ciências da Vida
Relativamente ao comércio externo,
importa sublinhar a tradicional importância das exportações, as quais representam quase 80 por cento do PIB,
como se observa na tabela seguinte.
A diferença em relação à média dos
países de UE é assinalável.

Carlos.Pinto@portugalglobal.pt

Exportação de bens e serviços em % do PIB
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

UE (28 países)

37,3

37,9

38,9

34,8

38,6

41,4

42,6

42,8

43,1

República Checa

65,2

66,4

63,2

58,7

66

71,3

76,2

76,9

82,5

43,8

44

45,8

81

79,5

79,3

Fonte: Eurostat

Principais Clientes (%)

Principais Fornecedores (%)

Alemanha

33,8

Alemanha

26,7

Eslováquia

8,0

China

13,0

Polónia

6,3

Polónia

8,0

França

5,3

Eslováquia

5,0

Reino Unido

5,1

Itália

4,4

Fonte: CZSO
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NOVE RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS
PARA BOAS NEGOCIAÇÕES
ENTRE PORTUGUESES E CHECOS
Estabelecida em Praga em março de 2016, a Câmara de Comércio ChecoPortuguesa tem por missão promover o desenvolvimento de negócios entre
empresas checas e portuguesas e incentivar as entidades não comerciais nas suas
atividades na República Checa e em Portugal. Outro objetivo da Câmara é apoiar e
desenvolver a cooperação empresarial e cultural entre ambos os países.
Para atingir estas metas, a Câmara colabora com várias entidades, especialmente
com a Câmara Checa de Comércio, Câmara Checa de Agricultura e outras
instituições com orientação semelhante que operam na República Checa e
em Portugal, bem como com os órgãos da administração pública central ou
autoridades governamentais locais, incluindo as Embaixadas de ambos os Estados.
Pedro Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara de Comércio Checo-Portuguesa
apresenta, neste artigo, os principais aspetos a que as empresas portuguesas
devem estar atentas na sua abordagem ao mercado checo.
Nas negociações entre interlocutores
de diferentes mercados e diferentes
culturas, nunca deveremos descurar
ou subestimar os aspetos comportamentais, sobretudo no início e no desenvolvimento de ligação comercial,
que se pretende firmar com sucesso.
Neste sentido, não poderia deixar de
partilhar convoco algumas das recomendações práticas, tendo em conta
as vivências e suscetibilidades diversas
acumuladas nestes últimos 17 anos
de Europa Central, designadamente
adquiridas em atividades comerciais e
em procurement/compras, no mercado da República Checa.
Escolhi assim estas nove recomendações, decorrentes de diversas situações bem experimentadas.

za que começa bem à hora acordada. O atraso é visto, muitas vezes,
como uma falta de preparação ou
uma indelicadeza.

do seu fim-de-semana e as tardes de
sexta-feira significam habitualmente
o rumar para as suas casas de campo
ou chalés nas montanhas. Durante a
semana, no entanto, é normal reunir às 7h00 nos setores industriais e
instituições públicas, sobretudo nas
regiões fora da capital Praga.
•
Pontualidade: existe muito pouca
tolerância para atrasos às horas

•
Reuniões à sexta-feira, após as
12h00 são absolutamente proibidas.
Os checos são grandes entusiastas

marcadas. Aliás, um checo, quando
tem uma reunião, apresenta-se 5 a
10 minutos antes, para ter a certe-

• História colonial de Portugal: os checos viajam muito pelo mundo fora
e, apesar de não terem qualquer expansão marítima, são conhecedores
e até entusiastas das antigas províncias ultramarinas portuguesas. Não

junho 2018

é fora do comum encontrar, em
algumas indústrias, quadros checos
que falam português e que viveram
em Angola e Moçambique, nomeadamente por via das missões técnicas de cooperação, entre o antigo
bloco de Leste e as indústrias locais,
entretanto abandonadas à sua sorte, com a saída de muitos quadros
técnicos portugueses após 1974.
Em suma, é possível haver ligações
onde não se iria antecipar.

racterizam a especificidade de cada
um dos mercados, nomeadamente
a República Checa.
•
Oferta de presentes nas reuniões:
são bem-vindos, se forem genuínos
e bem portugueses (vinho claro).

•
Perspetiva geopolítica da Europa
Central: um erro comum é referir estes mercados como sendo a “Europa

• Conversa de circunstância: vá direto ao assunto, coloque a oferta, os
preços, as condições. Muitas vezes,
fazer conversa de circunstância é interpretado com desconfiança e uma
perda de tempo. Por exemplo, em
Portugal é comum trocarem-se impressões, no início da reunião, sobre
o jogo de futebol do fim-de-semana
anterior; na República Checa isso é
francamente desvalorizado.
de Leste”. Primeiramente, estão no
Centro da Europa, sendo por vezes
indelicado, senão mesmo ofensivo,
desconsiderar a sua localização: Viena é bastante mais a Leste do que
Praga e o “Leste” nesta região é aludir à Rússia, Ucrânia ou Moldávia.
Em segundo lugar, muitas empresas
recém-chegadas consideram nas
suas estratégias que Polónia, Checa
ou Hungria são mercados similares.
Não poderia ser mais errado, uma
vez que seria o mesmo que abordar França, Bélgica e Holanda como
um bloco comum. Desde legislação
e regras administrativas próprias, à
língua empresarial ou então, ainda
muito presente, às diferenciações e
rivalidades históricas, há que ter em
conta que estes elementos definem
esta região como muito diversa e ca-

• Frontalidade: é altamente recomendável dizer “não” em situação de
claro desacordo. Ao contrário de
outras culturas, em que um “não”
não significa exatamente uma resposta negativa ou então não se diz
“não” porque pode parecer mal,
aqui é interpretado como algo negativo. Evite utilizar o “não” indevidamente, pois alterar posteriormente essa resposta negativa pode
ser visto com alguma desconfiança
ou sinal de fraqueza.
• Língua: as gerações mais jovens são
já fluentes em inglês, mas lembre-se
que a língua mais utilizada na República Checa é o checo. Neste sentido, por vezes as negociações devem fazer-se acompanhar de um(a)
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tradutor(a), particularmente se se
tratar do setor público. Hoje em dia
há na Republica Checa diversos(as)
tradutores(as) da língua checa, que
graças ao esforço na aprendizagem
e à dedicação dos professores do
Instituto Camões em Praga, dominam o português. Paralelamente, é
recomendável que as apresentações
com as especificações técnicas dos
produtos e serviços oferecidos, em
papel, flash disk ou power-point, estejam disponíveis em checo. Valoriza
a comunicação, engrandece o registo material entregue e demonstra
uma atenção especial pela contraparte, surpreendentemente positiva.
•
Cerveja: mesmo sabendo que a
Boémia é um dos berços da cerveja
a nível mundial, sendo particularmente conhecido o método Pilsen
(da cidade de Plzen), não posso dei-

xar de confirmar que, efetivamente, se trata de uma das melhores
cervejas do mundo. Neste sentido,
recomendo a sua degustação e sugiro que genuinamente o transmitam ao interlocutor checo, deixando-o vaidosamente satisfeito.
Nazdraví a todos e bons negócios.
rocha@czptchamber.eu
www.czptchamber.eu
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – REPÚBLICA CHECA
O mercado da República Checa assume uma posição modesta no contexto do
comércio internacional português de bens e serviços. Em 2017, a sua quota foi de
0,48 por cento enquanto cliente e de 0,60 por cento como fornecedor. A balança
comercial de bens e serviços de Portugal com a República Checa apresenta um saldo
desfavorável ao nosso país, com as exportações a situarem-se em 405,8 milhões de
euros em 2017, contra 487 milhões de euros de importações. De salientar, porém,
que as exportações portuguesas aumentaram 16,2 por cento face ao ano anterior.
No que respeita ao comércio de bens,
as exportações portuguesas para a
República Checa e as importações
provenientes desse país têm alguma
relevância.
A República Checa ocupou o 20º lugar no ranking global dos clientes de
Portugal em 2017, e também o 20º
lugar enquanto fornecedor, posições
que se mantinham nos primeiros três
meses de 2018.
No período de 2013-2017, as exportações portuguesas de bens para
aquele mercado aumentaram 4,8 por
cento, mas as importações cresceram
10,1 por cento nesse período. O saldo comercial foi sempre desfavorável
a Portugal no período em referência.
No que respeita à estrutura das exportações portuguesas para a República Checa, as máquinas e aparelhos
ocupam a primeira posição (20,3 por

cento do total em 2017), seguindo-se
os veículos e outro material de transporte (19,2 por cento), os plásticos e
borracha (17,1 por cento) e as matérias
têxteis (11,3 por cento). Estes quatro
grupos de produtos representaram, em
conjunto, 67,9 por cento do montante
global das exportações nesse ano.
Já em 2018, no período de janeiro a
março, verifica-se uma alteração nos
dois primeiros lugares, com os veículos e
outro material de transporte a representarem 29 por cento do total exportado
nesse período, seguindo-se as máquinas e aparelhos com 18,3 por cento.
De acordo com os dados do INE, o
número de empresas portuguesas
que exportaram bens para a República Checa aumentou de 850 em 2013
para 1.835 em 2017.
Ao nível das importações, destacam-se os veículos e outro material de

transporte (33,3 por cento do total em
2017) e as máquinas e aparelhos (30,3
por cento), que correspondem em conjunto a 63,8 por cento do total importado no ano passado. Outros produtos
importados são os metais comuns, os
plásticos e borrachas e os químicos.
Nos serviços Portugal mantém um
saldo positivo da balança comercial
com a República Checa, tendo as
exportações portuguesas de serviços
aumentado 16 por cento no período
de 2013-2017, passando de 41 milhões de euros em 2013 para 71,6
milhões no ano passado. Nesse ano,
as importações de serviços daquele
mercado cifraram-se em 38,3 milhões de euros.
A quota da República Checa como
cliente de Portugal, em termos de serviços, foi de 0,24 por cento em 2017. Enquanto fornecedor, a sua quota situou-se em 0,26 por cento nesse ano.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A REP. CHECA
2013

2014

2015

2016

2017

Var % 17/13a

2017 jan/mar

2018 jan/mar

Var % 18/17b

Exportações

285,5

319,3

313,9

293,7

339,3

4,8

84,4

93,2

10,4

Importações

316,7

408,3

470,9

472,9

452,6

10,1

114,7

134,4

17,1

Saldo

-31,2

-89,0

-157,0

-179,2

-113,3

--

-30,3

-41,1

--

Coef. Cob.

90,1

78,2

66,7

62,1

75,0

--

73,6

69,4

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017
(2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)

(b) Taxa de variação homóloga 2017-2018
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SIMOLDES PLÁSTICOS

Uma aposta de sucesso na República Checa
A Simoldes Plásticos está presente desde 2014 na República Checa, onde
investiu 30 milhões de euros numa unidade industrial que emprega mais de 600
colaboradores. Uma aposta que se traduziu numa mais-valia para o grupo de
Oliveira de Azeméis e cujo futuro é encarado com otimismo.
A Divisão de Plásticos do Grupo Simoldes, fundado e sedeado em Oliveira de
Azeméis em 1959 e com atividade de
exportação desde 1961, tem no setor
automóvel os principais clientes dos
moldes que produz em Portugal, onde
tem três fábricas, mas também em França, Brasil, Polónia e República Checa.
A empresa está também presente na
Alemanha, em França e em Espanha
com centros de serviços ao cliente. Os
seus principais clientes encontram-se
em Espanha, França, Alemanha, Reino
Unido e Polónia.
Criada em 2014 e com início de laboração em 2015, a fábrica da Simoldes
Plásticos na República Checa resultou
de um investimento de 30 milhões de
euros numa área de construção de
50 mil metros quadrados. A empresa emprega atualmente mais de 600

colaboradores, registando um volume
de negócios anual de 50 milhões de
euros. A Skoda, a VW, a Seat, a PSA
e a BMW são os principais clientes da
unidade de produção da Simoldes na
República Checa.
Para a empresa portuguesa, a entrada
da Simoldes na República Checa “revelou-se uma grande mais-valia, na medida em que representou um passo fundamental na aproximação aos clientes
OEM, localizados na Europa Central e
de Leste”. Fonte da empresa frisa que
a República Checa, sendo dos países
europeus com mais população ativa a
laborar no setor automóvel, tem vocação própria e capacidade de adaptação
a novas atividades neste setor.
No que respeita à abordagem ao mercado, a fonte aponta a recetividade e
acompanhamento inicial das autori-

dades, em termos administrativos de
criação de empresa e de candidatura
a incentivos, como sendo “bastante
positiva e importante”.
No entanto, refere, “igualmente importante e a ter em consideração na
implementação de qualquer unidade
industrial neste país são a barreira linguística (em especial nas zonas rurais)
e as diferenças culturais e de comportamento, pelo que são necessárias
medidas adequadas de recrutamento,
de políticas de motivação, de formação e de retenção dos trabalhadores”.
“Prevemos que o futuro da Simoldes,
na República Checa, será de crescimento, inovação e de sucesso, aliado
a muito trabalho, persistência e perseverança”, conclui a mesma fonte.
www.simoldes.com

48

MERCADOS

Portugalglobal nº110

República Checa em ficha
dom and Direct Democracy (SPD); Mayors and
Independents (STAN). As próximas eleições
para a Câmara dos Deputados e Presidenciais
estão previstas, respetivamente, para outubro
de 2021 e janeiro de 2023.
Capital: Praga
Outras cidades importantes: Brno; Ostrava;
Plzen; Liberec; Olomouc; Ceske Budejovice.
Religião: 32,9% católicos; 39,7% ateus.
Língua: A língua oficial é o checo.
Unidade monetária: Coroa checa (CZK)
1 EUR = 25,64 CZK (Banco de Portugal média maio 2018)

Risco País:
Risco geral - BBB
(AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Área: 78 866 km2
População: 10,6 milhões de habitantes (2017)
Densidade populacional: 134 hab./km2 (2017)
Designação oficial: República Checa
Chefe de Estado: Milos Zeman (reeleito em
janeiro de 2018)
Primeiro-ministro: Andrej Babis

Data da atual Constituição: Aprovada
em dezembro de 1992, entrou em vigor em
janeiro de 1993; registou várias alterações.
Principais partidos políticos: Czech Social
Democratic Party (CSSD); ANO; Christian and
Democratic Union-Czechoslovak People’s Party (KDU-CSL); Communist Party of Bohemia
and Moravia (KSCM); Civic Democratic Party
(ODS); TOP 09; Czech Pirate Party (CPS); Free-

Risco Político - BBB
Risco de Estrutura Económica - BBB
Risco de crédito: País “não classificado” na
tabela risco-país da OCDE. Não é aplicável o
sistema de prémios mínimos.

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Endereços úteis
Embaixada da República
Checa em Portugal
Rua Pêro de Alenquer, 14
1400-294 Lisboa
Tel.: +351 213 010 487
Fax: +351 213 010 629
lisbon@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/lisbon

Embaixada de Portugal
na República Checa
Pevnostní 9, 162 00 PRAHA 6
Check Republic
Tel.: +420 257 311 230/1
Fax: +420 257 311 234
embport@mbox.vol.cz
www.embportugal.cz

AICEP Praga
(Obchodni oddeleni
velvyslanectvi Portugalska)
Na Zátorce 339/10
160 00 Praha 6-Bubenec
Czech Republic
Tel.: +420 251 091 751 / 764 / 761 / 257
320 024
Fax: +420 257 320 053 / 059
aicep.prague@portugalglobal.pt

Czech Chamber of Commerce
(Hospodárská komora CR)
Florentinum (reception A)
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz

Câmara de Comércio
Checo-Portuguesa
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel.: +420 602 807 598
rocha@czptchamber.eu
www.czptchamber.eu/pt

CzechInvest
(Investment and Business
Development Agency)
Stepánská 15
120 00 Praha
Czech Republic
Tel.: +420 296 342 579
fdi@czechinvest.org
www.czechinvest.org/en
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INVESTWOOD

Consolidar e reforçar presença
nos mercados internacionais
O Grupo Investwood dedica a sua atividade à produção e comercialização de
painéis de fibras de madeira, cimento e madeira para diversos mercados externos.
Além de Portugal, os produtos da empresa estão presentes em mais de 50 países
nos cinco continentes.
Com um volume de negócios de aproximadamente 30 milhões de euros em
2017 e cerca de 200 colaboradores, o
Grupo Investwood desenvolve a sua
atividade na produção e na comercialização de painéis de fibras de madeira
e painéis de cimento e madeira.
O Grupo é controlado pelo Fundo de
Recuperação, gerido pela ECS, o qual
tem como objetivo apoiar a recuperação de empresas que apresentam modelos de negócio sustentáveis e com
potencial económico a longo prazo. Entre os investidores deste fundo incluem-se instituições financeiras nacionais de
referência e o Estado português.

O Grupo Investwood pretende ser reconhecido como um grupo de referência
no setor, procurando a excelência, a máxima qualidade e a satisfação dos seus
clientes, através do investimento constante em melhores soluções e produtos.
O investimento em inovação é assim
um dos principais pilares para o sucesso da sua atividade. Atualmente, o
grupo tem em curso diversos projetos
de investigação e desenvolvimento em
parceria com instituições universitárias
portuguesas e entidades internacionais. Entre os projetos finalizados recentemente inclui-se o desenvolvimento de novas aplicações, como placas repelentes de mosquitos e de bactérias.

A produção dos painéis de fibras de madeira é feita em duas unidades fabris: a
I.F.M. e a Valbopan, localizadas em Tomar e Famalicão da Nazaré, respetivamente. Por sua vez, a produção dos painéis de cimento e madeira é realizada
na Viroc, sedeada em Setúbal.

IFM: Painéis
de fibras de madeira
portugueses
espalhados
pelo mundo
Criada em 1961, a I.F.M. dedica-se
à produção de painéis de fibras de
madeira de alta densidade, conheci-
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dos pela marca Platex® em Portugal,
e Valbonite® no resto do mundo. A
I.F.M. utiliza como matéria-prima a
madeira de eucalipto.
O Valbonite® possui uma elevada resistência à humidade, excelente estabilidade dimensional, alta resistência
combinada com elevada flexibilidade
em espessuras baixas, excelentes propriedades de isolamento e, pela sua
excelente superfície, permite acabamentos de alta qualidade.
Este produto é utlizado em portas de
interiores, mobiliário, revestimento de
paredes, painéis acústicos, embalagem e na indústria automóvel.
Em 2017, a I.F.M. assinalou um volume de negócios de, aproximadamente, 10 milhões de euros e exportou
mais de dois terços da sua produção,
mais especificamente 13 por cento
para mercados da União Europeia e
87 por cento para o resto do mundo.
Os principais destinos das exportações
desta unidade fabril são a Austrália,
Israel e Espanha.

Valbopan: origem
da evolução do MDF
A Valbopan, que foi constituída em
1988, produz painéis de fibra de madeira, utilizando madeira de pinho.
Assim, produz dois materiais distintos:
o Valbopan®, um painel de fibras de
madeira de média densidade, conhecido como MDF; e o Valchromat®,
uma evolução do MDF, colorido em
toda a sua espessura e com propriedades físico-mecânicas únicas.
Com possibilidade de produção em
várias espessuras e a possibilidade de
fresagem e de acabamentos de qualidade, o MDF é cada vez mais aceite numa variada gama de aplicações,
tanto na indústria mobiliária como na
construção. Além disso, a Valbopan
produz também MDF hidrófugo e ignífugo, com o intuito de dar resposta
às necessidades cada vez mais exigentes do mercado.

Por sua vez, o Valchromat® é um
produto inovador por ter sido o primeiro produto do género no mercado e único por possuir características
que mais nenhum produto da sua
categoria possui. A sua densidade é
superior a qualquer produto da sua
classe, sendo possível maquinar em
alta velocidade. Além disso, é um
produto hidrófugo e existe também
a possibilidade de o tornar ignífugo,
com classe B de resistência ao fogo.
Não é tóxico, podendo inclusivamente ser utilizado para brinquedos.
Este produto foi desenvolvido pela
empresa através de um trabalho de
investigação iniciado em 1996 e concluído em 1998. Nesse mesmo ano, foi
lançado em Paris, durante a edição da
“Approfal”, tendo sido imediatamente
distinguido com os prémios de “Inovação tecnológica” e “Apresentação”.
O Valchromat® é utilizado em diversas aplicações, nomeadamente, no
design de interiores, revestimento
de paredes, pavimentos, móveis, cozinhas, casas-de-banho e decoração
de lojas, escritórios, portas e stands
de exposição.
Em 2017, esta unidade fabril registou um volume de negócios superior
a 13 milhões de euros, sendo cerca
de 70 por cento destinado a mercados externos. Desta quantidade, 77
por cento são destinados a mercados
europeus e os restantes 23 por cento para o resto do mundo. Os seus
maiores mercados de exportação são
França, Reino Unido e Suíça.

Viroc: Painéis de
cimento e madeira
reconhecidos
internacionalmente
Por fim, dedicada à produção de painéis de cimento e madeira, a Viroc
surgiu em 1994 em Portugal. Esta
unidade fabril produz um material
compósito, composto por uma mistura de partículas de madeira de pinho e
cimento comprimido e seco: o Viroc®.
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Este compósito combina a flexibilidade e a durabilidade da madeira com
a resistência do cimento, permitindo
uma vasta gama de aplicações tanto
no interior como no exterior. Assim,
é um produto hidrófugo e ignífugo,
com classe B de resistência ao fogo.
Além disso, apresenta uma aparência
heterogénea, característica natural do
produto, e é produzido em diferentes
cores. O painel pode ser calibrado/lixado (para aplicações que exigem menores tolerâncias).
Este produto pode ser aplicado em exteriores e interiores: fachadas, paredes,
pavimentos, coberturas, tetos, mobiliário, decoração de interiores, mobiliário
urbano, cofragem perdida e outros.
Em 2017, a Viroc alcançou um volume de negócios de 6 milhões de
euros, com 71 por cento da sua
produção direcionada para a exportação, nomeadamente para a União
Europeia (81 por cento). Os principais
mercados de destino das suas exportações são Espanha, França e os Estados Unidos da América.
“No futuro, a Investwood pretende reforçar e consolidar a sua presença globalmente. Continuamos também a trabalhar para expandir a presença dos materiais que produzimos em novos mercados, em todos os continentes. Neste
capítulo, o apoio da AICEP tem sido importante e consideramos que só temos
a ganhar nesta colaboração”, afirmou
Sérgio Maia, CEO da Investwood.
“A Investwood pretende também
continuar a apostar naquela que é,
desde a sua génese, a sua principal
característica: a inovação e o desenvolvimento dos seus produtos atuais
e de novas soluções que satisfaçam
as necessidades dos seus parceiros de
negócios”, finalizou o responsável.
www.investwood.pt
www.valchromat.pt
www.viroc.pt

52

EMPRESAS

Portugalglobal nº110

PATACHOU

Marca de roupa infantil com sucesso internacional
A Patachou é uma marca de roupa infantil que tem no Reino Unido, Estados
Unidos e Itália os seus principais clientes, estando globalmente presente em
mais de 30 mercados, para onde exporta a quase totalidade da sua produção.
Criatividade e inovação, aliadas à qualidade dos produtos, são fatores de sucesso
da marca que este ano espera crescer entre 15 a 20 por cento face a 2017.

Fundada como extensão de um negócio
familiar do setor têxtil, a Patachou é uma
marca de moda infantil de luxo acessível, que produz roupa e acessórios para
bebé e criança dos 0 aos 14 anos. É uma
das marcas da Longratex, uma empresa
de Felgueiras fundada em 1987, dedicada à conceção e produção de vestuário
infantil para prestigiadas marcas internacionais, e que, ao longo de 30 anos de
atividade, registou um sólido crescimen-

to. Atualmente com 60 trabalhadores,
as exportações da Longratex rondam os
90 por cento da produção.
A Longratex tem como visão ser uma
empresa global no setor da moda infantil, reconhecida pela qualidade,
inovação e design dos seus produtos
e da sua marca, características que
impulsionaram o seu crescimento no
mercado internacional.

Para a empresa, a criatividade e a inovação resultam do sangue feminino que
lhe corre nas veias há três gerações: foi
criada por mulheres, gerida por mulheres e os seus colaboradores são maioritariamente do sexo feminino.
Fruto de um projeto idealizado e fundado por Sofia Ferreira e Marta Sousa,
mãe e filha, a Patachou é hoje uma
marca global que assume a herança
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do passado como o melhor caminho
para crescer no futuro. Desde 2001
que a Patachou dispõe da sua própria unidade industrial, com cerca de
3.500 metros quadrados.
Desde a sua criação, o universo
Patachou cresceu para a Europa e
para o mundo e está hoje presente em mais de 30 mercados através de várias multibrandstores &
department stores. Os países onde
a marca tem mais expressão são o
Reino Unido, os Estados Unidos e
Itália, onde tem “o orgulho de estar nas melhores lojas do mundo,
como o Harrods (Londres), a Harvey
Nichols (Londres e Hong Kong) ou
a Neimans Marucs (nos EUA), entre
outros”, como refere Marta Sousa,
fundadora da marca.
Em termos de estratégia de internacionalização é importante referir que a Patachou participa com regularidade em
feiras como a Pitti Bimbo, em Florença,
a Play Time, em Paris, e a Children’s

Club – ENK, em Nova Iorque, entre outros certames da especialidade.
Relativamente à estratégia para o futuro
nos mercados externos, a Patachou tem
como objetivo aumentar volume de negócios através da prospeção e aborda-

“Fruto de um projeto
idealizado e fundado
por Sofia Ferreira e
Marta Sousa, mãe e
filha, a Patachou é hoje
uma marca global que
assume a herança do
passado como o melhor
caminho para crescer
no futuro.”

gem a mercados emergentes. “Temos
visitado e mantido contactos com alguns países como México, Singapura e
Colômbia”, revela Marta Sousa.
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De acordo com a cofundadora da
Patachou, a “pretensão estratégica
da empresa passa por explorar novos
mercados, evoluir e consolidar os existentes, relativo ao canal B2B”. E acrescenta: “Em relação ao B2C, que representa 5 por cento das vendas globais
da marca, estamos a implementar
uma grande estratégia para, num curto espaço de tempo, aumentar drasticamente o crescimento”.
Refira-se que a marca prevê crescer, este
ano, entre 15 e 20 por cento face 2017.
A nível da responsabilidade social, é
ainda de mencionar que a Patachou
desenvolveu o conceito “Spreading
Smiles”, um projeto que é hoje a
grande missão da empresa e que consiste em criar uma regra de doação
por cada compra realizada.

http://longratex.com
https://patachou.com/pt/
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IMD World
Competitiveness
Ranking 2018
(maio 2018)
Os Estados Unidos da América lideram este ano o ranking das economias mais competitivas a nível mundial (num universo de 63 mercados),
seguidos por Hong Kong, Singapura,
Países Baixos e Suíça. Portugal ocupa
a 33ª posição, subindo seis lugares
face à anterior avaliação, fruto da melhoria verificada nas quatro dimensões
avaliadas – desempenho económico,
eficiência governamental, eficiência
nos negócios e infraestruturas.
CONSULTAR

Preparing
for disruption –
Technological Readiness
Ranking – Economist
Intelligence Unit
O recente relatório da EIU avalia o grau
de preparação de um conjunto de países para o avanço tecnológico, recaindo
a análise sobre três parâmetros principais: acesso à internet, infraestruturas
ao nível da economia digital e abertura
à inovação. A Finlândia e a Suécia destacam-se enquanto economias melhor
preparadas, seguidas de alguns países
da Europa Ocidental, Austrália e economias avançadas do continente asiático.
CONSULTAR

Mercer Cost of Living
Survey – Worldwide
Ranking 2018
(junho 2018)
O estudo anual da Mercer, que avalia
o custo de vida para expatriados num
conjunto de 209 cidades, revela que

Hong Kong é a cidade mais cara, destronando Luanda que passou para a 6ª
posição do ranking. Tóquio, Zurique,
Singapura e Seul completam o top 5.
Lisboa subiu 44 lugares, passando da
137ª posição em 2017 para a 93ª em
2018, como consequência do efeito
cambial entre o euro e o dólar, bem
como da subida generalizada dos preços, particularmente nas áreas da habitação, restauração e combustíveis.

tratantes a montante da distribuição,
clientes e prescritores ou “influenciadores” que ajudam a moldar as decisões de compra, a jusante, e, não menos importantes, os novos participantes, desde os concorrentes já presentes
no mercado mas com novas ofertas
disruptivas, quer novos atores que propõem aos clientes soluções alternativas
à tradicional compra de mobiliário.
CONSULTAR

CONSULTAR

Ecommerce
Europe Reports Ecommerce Europe
A Ecommerce Europe é a associação
que representa mais de 75.000 empresas que vendem bens e / ou serviços online para consumidores na Europa. Disponibiliza acesso a diversos
relatórios gratuitos sobre o comércio
eletrónico na Europa e em alguns países europeus e não europeus. Estes
relatórios incluem uma breve análise
da situação do comércio eletrónico
na Europa e em cada um dos países
abordados bem como as principais
tendências, factos e números sobre o
mercado de comércio eletrónico.
CONSULTAR

Trends of the furniture
distribution sector
in France L’Ameublement français
(novembro 2017)
O relatório analisa as tendências de
fundo que se perspetivam na distribuição de mobiliário, bem como as alterações que estas implicarão na estratégia
dos atores do ecossistema do setor. A
análise abrange toda a cadeia de valor: fornecedores, parceiros e subcon-

Cumulative Effects of
Brexit and Other UK
and EU27 Bilateral FTAs
on the World’s Wine
Markets - The University
of Adelaide, Wine
Economics Research
Centre (janeiro 2018)
O Reino Unido é responsável por uma
parcela significativa das importações
mundiais de vinho, razão pela qual o
Brexit não deixa de preocupar produtores, distribuidores e retalhistas do setor.
Para analisar o potencial impacto do
Brexit e de uma série de Acordos de Livre Comércio bilaterais subsequentes, o
estudo utiliza um modelo de mercados
nacionais de vinho, com projeções para
2025. A conclusão aponta para que o
aumento de preços no retalho decorrente da alteração de tarifas tenha efeitos
diretos no volume de vinho consumido.
Mas mesmo que entre em vigor um
Acordo de Livre Comércio entre o Reino
Unido e a UE, o crescimento mais lento
dos rendimentos reais do Reino Unido e
o valor da libra determinarão um mercado de vinho de dimensão mais limitada.
CONSULTAR

UNIÃO EUROPEIA
- Novas ‘Perguntas
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e Respostas’ sobre
a aplicação do
Regulamento (UE) nº
1169/2011 – Prestação
de Informação aos
Consumidores sobre
Géneros Alimentícios
(14 de junho, DGAV)
Foi publicado no Jornal Oficial da UE,
no passado dia 8 de junho, o documento Comunicação da Comissão
(2018/C196/01) relativa a Perguntas
e Respostas sobre a aplicação do Regulamento (UE) nº 1169/2011 relativo
à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, que se destina a substituir ‘Perguntas e Respostas sobre a aplicação
do Regulamento (UE) n.º 1169/2011’,
de 31 de janeiro de 2013.
Para esclarecimento de dúvidas, os
interessados deverão contactar a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), através do endereço:
perguntas.DSNA@dgav.pt
CONSULTAR

ANGOLA - Importações
de Angola Passam a Ser
Efetuadas com Recurso
a Cartas de Crédito (21
June 2018, Macauhub)
Segundo informação do governador
do Banco Nacional de Angola (BNA), a
importação de mercadorias em Angola
passará a ser feita fundamentalmente
através de cartas de crédito, dado constituir o melhor instrumento financeiro
utilizado no comércio internacional.
Inversamente com o que sucede com
as ordens de transferência, as cartas
de crédito garantem quer a entrada
das mercadorias no país quer a documentação necessária para confir-

mação da disponibilização das divisas
para pagamento aos exportadores.
CONSULTAR

ANGOLA - Suspensão
Temporária de
Licenciamento de
Operações Cambiais
de Importação
de Mercadorias
(19 de junho, Banco
Nacional de Angola)
O Instrutivo n.º 8/2018, que entrou em
vigor a 19 de junho, estabelece que, por
um período de três meses, as importações de mercadorias que aguardem
liquidação e cujos despachos alfandegários de desembarque sejam posteriores 1 de janeiro de 2015, ficam dispensadas de licenciamento pelo Banco
Nacional de Angola. Continuam sujeitas
ao licenciamento do BNA, nos termos
da regulamentação sobre operações de
capitais, as operações cambiais destinadas à liquidação de mercadorias sobre o
estrangeiro, com data de desembarque
anterior à referida data.
CONSULTAR

ÍNDIA - Doing Business
in India 2018 (14 June
2018, Mondaq)
Abordagem geral e sumária sobre a
cultura de negócios na Índia, do ponto de vista económico (comércio externo; fluxos de investimento direto
estrangeiro), sistema político, enquadramento legal e informações úteis.
CONSULTAR
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junho de 2018, DGAV)
De acordo com informação divulgada
no site da DGAV já estão estabelecidas as condições sanitárias para exportação de pintos do dia de Portugal
para a Etiópia.
A certificação sanitária oficial a emitir
obrigatoriamente quando das operações de exportação dos operadores
portugueses já está disponível nas Direções de Serviços de Alimentação e
Veterinária Regionais / Regiões Autónomas (DSAVR/RA).
CONSULTAR

Exportações
portuguesas de bens
aumentam 6,4 por cento
em 2018 (janeiro a abril)
De acordo o INE, em 2018 (janeiro a
abril), as exportações de bens ascenderam a 19.211 milhões de euros, contra
18.064 milhões de euros no mesmo
período de 2017, ou seja, um crescimento de 1.147 milhões de euros (tvh
6,4 por cento). Excluindo a rubrica referente aos Combustíveis Minerais, as
exportações de bens não-energéticos
aumentaram 7,1por cento.
No mesmo período, as importações
totalizaram 13.894 milhões de euros e
aumentaram 1.812 milhões de euros,
apresentando uma tvh 8,2 por cento.
Estes resultados determinaram um défice da balança comercial de 4.683 milhões de euros. A taxa de cobertura das
importações pelas exportações situou-se
em 80,4 por cento, o que corresponde a
uma descida de 1,4 p.p. face à taxa registada em igual período do ano anterior.
CONSULTAR

ETIÓPIA - Exportação
para a Etiópia de
Pintos do Dia (14 de

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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notícias
AICEP

UCP e Amyris
celebram contrato
de investigação com
governo português
Em nome do Estado português, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques,
celebrou com a Universidade Católica
Portuguesa, através da Escola Superior
de Biotecnologia (ESB), e com a empresa Amyris Bio Products Portugal, subsidiária da Amyris, Inc., o contrato que
viabiliza o projeto de investigação Alchemy. O contrato foi assinado no dia

12 de junho em Silicon Valley, nos Estados Unidos, na presença do primeiro-ministro António Costa.
O projeto Alchemy visa contribuir
para a otimização da eficiência
do processo de produção de
biomoléculas e investigar
novas aplicações para os
subprodutos/resíduos resultantes deste processo,
potenciando o desenvolvimento de novas moléculas de elevado interesse
comercial, em particular
para as indústrias alimentar, cosmética, industrial
e farmacêutica. O projeto,
que implica um investimento
em investigação, desenvolvimento e inovação de cerca de 50
milhões de dólares a cinco anos, envolve cerca de 100 investigadores das
duas entidades, dos quais 60 representam novas contratações, agregando diversas competências nomeadamente de bioengenharia, microbiologia e bioanalítica.
Luís Castro Henriques afirmou na ocasião que “o projeto Alchemy mostra
que Portugal está a atrair cada vez
mais projetos altamente inovadores e
de elevado valor acrescentado”, acrescentando que se trata de “um projeto
de excelência que dará um contributo
relevante para o aumento das exportações com alta intensidade tecnológica
e para a criação de novos postos de
trabalho altamente qualificados”.

AICEP
promove vinda
de editores
estrangeiros a Portugal
A AICEP organizou a 3ª edição da
visita de editores estrangeiros a Portugal nos dias 7 e 8 de junho, no âmbito do acompanhamento das Indústrias Culturais e Criativas e aproveitando a realização da Feira do Livro
de Lisboa. Este ano os editores vêm
do México e Alemanha.
Dando continuidade ao processo
iniciado em 2016, o objetivo desta
iniciativa é potenciar a tradução de
obras portuguesas e contribuir para o
aumento da visibilidade internacional
de novos autores nacionais, promovendo desta forma a língua, a cultura
e a literatura portuguesas, através da
realização de encontros bilaterais com
agentes e profissionais do setor editorial e livreiro português.
Este ano a missão integrou representantes das editoras mexicanas
Trilce Ediciones e Ediciones Arlequín,
tendo, nos dias 29 e 30 de maio,
contado com a presença de representantes de duas editoras alemãs,
a fischerverlage.de e a C.H.BECK,
uma visita organizada pela AICEP
em parceria com a Embaixada de
Portugal em Berlim e o Camões Instituto da Cooperação e da Língua.
Com um volume de negócios anual
superior a 4,5 mil milhões de euros, a
Fileira das Indústrias Culturais e Criativas está em crescente internacionalização e as suas exportações ultrapassam os 400 milhões de euros.
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"Made in Portugal Naturally" surpreende Toronto e AICEP recebe
prémio de melhor stand
Numa organização da AICEP, Portugal esteve presente com 17 empresas
na 46ª edição do Canadian Furniture
Show, que decorreu em Toronto, no
Canadá, de 25 a 27 de maio.

forto e confiança, características que
resultaram numa presença ganhadora.
A Portugal foi atribuído o prémio de
melhor stand. Segundo o júri, o espaço de Portugal tinha um excelente uso
do espaço e cor, produtos bem expostos e com design, excelentes acessórios e visualmente diferente e atrativo.
O Canadian Furniture Show é visitado anualmente por milhares de profissionais, nomeadamente retalhistas e designers, que ficam a conhecer as novidades e tendências da fileira num espaço
que reúne mais de 200 expositores.

Encontro de
Empresários China
- Países de Língua
Portuguesa
Num espaço de 45 metros quadrados,
Portugal surpreendeu pela qualidade,
design, diferenciação e sofisticação.
As 17 empresas aceitaram o desafio
da AICEP e apostaram numa parceria
de promoção conjunta, que resultou
num espaço de excelência nacional.
Sob a marca “Made in Portugal Naturally”, as empresas Marques & Silva, Têxteis Penedo, Paulo Antunes Furniture,
Lakasas, Herdmar, Lameirinho, Luís Silva
Sofás, Porcel, Fenabel, Aifai Ceramics,
Colunex, ACL Impex, Manulena, Desistart Group, AROUNDtheTREE, Biselarte
e Pladec deram o mote no mercado canadiano de que Portugal sabe fazer.
A vontade de se diferenciar pelo detalhe, pela capacidade de apelar à emoção, eleva esta fileira a um compromisso
de fiabilidade e autenticidade, promovendo a valorização pelo design, con-

A AICEP realizou o 13.º Encontro de
Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa (PLP), no
dia 21 de junho de 2018, em Lisboa.
Na abertura do encontro, Luís
Castro Henriques, presidente
do AICEP, destacou a relação
triangular entre a China, os
PLP e Macau: “Têm sido
anos muito virtuosos para
todos e temos muito espaço para continuar a
crescer nas relações comerciais e económicas.
Portugal é um excelente
destino para o investimento chinês e para os PLP“.
Do lado do governo chinês,
esteve presente GaoYan, vice-ministra do comércio, que afirmou que a porta da China vai continuar aberta para os PLP e destacou
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o papel de Macau, que servirá como
uma ligação entre Portugal e os PLP.
Por sua vez, Leonel Leong, secretário
da Economia e Finanças de Macau,
salientou que a Região Administrativa
Especial de Macau está “empenhada
em impulsionar um setor financeiro
com características próprias” e em
criar novas oportunidades de negócio
entre a China e os PLP.
Para finalizar, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico
Brilhante Dias, realçou os 40 anos
de relações diplomáticas entre Portugal e a China, que se completam
em 2019, afirmando que Portugal
“continua a ser um país aberto ao
investimento e há a necessidade e
capacidade para capitalizar os investimentos da China”.
No encontro, realizado no âmbito do
Fórum Macau, estiveram presentes
cerca de 550 empresários e representantes de instituições financeiras e governamentais da China, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Macau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste. Foram ainda
assinados cerca de 80 protocolos entre as várias entidades presentes.
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices individuais
África do Sul*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Angola
C Caso a caso.
M/L Garantia soberana. Limite total de
responsabilidades.
Arábia Saudita
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
Caso a caso.

M/L

Argélia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
Em princípio. exigência de garantia bancária ou garantia soberana.

M/L

Argentina
T Caso a caso.
Barein
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Benim
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, e com exigência de
garantia soberana ou bancária.

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 lientes soberanos: Aberta sem
C
condições restritivas. Outros Clientes públicos e privados: Aberta, caso
a caso, com eventual exigência de
garantia soberana ou bancária.

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

E ventual exigência de garantia
bancária ou de garantia soberana
(decisão casuística).

Camarões
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Cazaquistão
Temporariamente fora de cobertura.
Chile
C
M/L

China*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

M/L

Costa do Marfim
C Caso a caso, com eventual
exigência de garantia bancária ou
garantia soberana. Extensão do prazo
constitutivo de sinistro para 12 meses.
M/L Exigência de garantia bancária
ou garantia soberana. Extensão do
prazo constitutivo de sinistro de 3
para 12 meses.
Costa Rica
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Cuba
C Limite total por operação (1M€)
enquadrável na Linha de Seguro
de Créditos de Curto Prazo. Limite
total de responsabilidades (10M€).
M/L Fora de cobertura.
Egipto
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso.

Etiópia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso numa base muito
restritiva.
Filipinas
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Gana
C Caso a caso numa base muito
restritiva.
M/L

Fora de cobertura.

Geórgia
C Caso a caso numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva e com a exigência de
contra garantias.


Clientes
públicos e soberanos:
caso a caso, mediante análise das
garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do
petróleo. Clientes privados: caso
a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais
contrapartidas (garantia de banco
comercial aceite pela COSEC ou
contrapartidas do petróleo).

C

Macau
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

Malásia
C
M/L

Iémen
C Caso a caso, numa base restritiva.
M/L Caso a caso, numa base muito
restritiva.

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

C

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

Indonésia
C Caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária.

C

Irão
Sanções em vigor.
Para mais informações, contactar a
COSEC.

C
M/L

M/L

M/L

 lientes públicos: fora de coberC
tura. Clientes privados: caso a
caso numa base muito restritiva.

Líbia
T

Fora de cobertura.

Aberta sem restrições.
E m princípio aberta sem restrições.
A eventual exigência de garantia
bancária, para clientes privados,
será decidida casuisticamente.

Moçambique
C

C
 aso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).

M/L

Aumento do prazo constitutivo
de sinistro. Sector privado: caso a
caso numa base muito restritiva.
Operações relativas a projectos
geradores de divisas e/ou que
admitam a afectação prioritária
de receitas ao pagamento dos
créditos garantidos, terão uma
ponderação positiva na análise do
risco; sector público: caso a caso
numa base muito restritiva.

Koweit
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Líbano
C Clientes públicos: caso a caso
numa base muito restritiva.
Clientes privados: carta de crédito
irrevogável ou garantia bancária.

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

México*

Iraque
T Fora de cobertura.
Jordânia
C Caso a caso.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária ou garantia
soberana.

Martinica

C

 aso a caso, com eventual exiC
gência de garantia bancária ou
garantia soberana.

Caso a caso, numa base restritiva.
Clientes públicos: fora de cobertura, excepto para operações
de interesse nacional. Clientes
privados: análise casuística, numa
base muito restritiva.

Marrocos*
M/L

Índia
M/L

C
M/L

Montenegro
C Caso a caso, numa base restritiva.
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.

Carta de crédito irrevogável.
Garantia bancária.

Malawi
Hong-Kong
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

M/L

Emirados Árabes Unidos
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).

Lituânia
M/L

Colômbia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Aberta sem condições restritivas.
Clientes públicos: Aberta sem
condições restritivas.
Clientes privados: Em princípio,
aberta sem condições restritivas.
Eventual exigência de garantia
bancária numa base casuística.

Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.

 aso a caso, com exigência de gaC
rantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.
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No âmbito de apólices globais
Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.

Senegal
C Em princípio. exigência de
garantia bancária emitida por
um banco aceite pela COSEC e
eventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro.
M/L

Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão ca-suística).

E ventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro. Setor
público: caso a caso, com exigência de garantia de pagamento e
transferência emitida pela Autoridade Monetária (BCEAO); setor
privado: exigência de garantia
bancária ou garantia emitida pela
Autoridade Monetária (preferência
a projetos que permitam a alocação prioritária dos cash-flows ao
reembolso do crédito).

Panamá
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Singapura
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

Paraguai
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
Peru
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Clientes soberanos: aberta sem
condições restritivas. Clientes
públicos e privados: aberta, caso
a caso, com eventual exigência de
garantia soberana ou bancária.

Qatar
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
República Dominicana
C Aberta caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L

 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana (emitida pela
Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancária.

Rússia
Sanções em vigor.
Para mais informações, contactar a
COSEC.
S. Tomé e Príncipe
C

Análise caso a caso, numa base
muito restritiva.

Tailândia
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L

Não definida.

Taiwan
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma
única transação para um determinado mercado, enquanto
a apólice global cobre todas as transações em todos os
países para onde o empresário exporta os seus produtos
ou serviços.
As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo
um ano, e que se repetem com alguma frequência.
Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices.
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais
flexível do que a indicada para as transações no âmbito
das apólices individuais. Encontram-se também fora de
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe.

Uruguai
C

M/L

Turquia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Ucrânia
C Clientes públicos: eventual
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
M/L

Clientes públicos: eventual
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual
exigência de garantia bancária.
Para todas as operações, o prazo
constitutivo de sinistro é definido
caso a caso.

Uganda
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L

Fora de cobertura.

Não definida.

Venezuela
C

Tanzânia
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Tunísia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

 arta de crédito irrevogável
C
(decisão casuística).

M/L

Clientes públicos: aberta caso
a caso com eventual exigência
de garantia de transferência ou
soberana. Clientes privados: aberta
caso a caso com eventual exigência
de carta de crédito irrevogável e/ou
garantia de transferência.
 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana.

Advertência:
A lista e as políticas de cobertura são
indicativas e podem ser alteradas
sempre que se justifique. Os países
que constam da lista são os mais
representativos em termos de consultas
e responsabilidades assumidas. Todas
as operações são objeto de análise e
decisão específicas.

Legenda:
C
M/L
T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

Zâmbia
C

M/L

Caso a caso, numa base muito
restritiva.

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

Zimbabwe
C

M/L

Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Fora de cobertura.

COSEC

Companhia de Seguro
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional
Avenida da Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt

www.cosec.pt
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TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES
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COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa de Países com a graduação dos mercados em função
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corresGrupo 1
Singapura *
Taiwan

Grupo 2
Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Grupo 3
Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b
Dep/ter Din.c
Dep/ter Esp.d
Dep/ter EUAe
Dep/ter Fra.f
Dep/ter N. Z.g
Dep/ter RUh
Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Hungria
Namíbia
Oman
Rússia

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de
prémio aplicáveis.
Grupo 5
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Curaçau
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Turquia
Vietname

Grupo 6
Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Gana
Gabão
Geórgia
Guiana
Irão
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Myanmar
Mongólia
Nicarágua
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
Iraque •
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro
Níger
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tadzequistão
Tonga
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades

• Fora de cobertura

NOTAS
a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma
b) Ilhas Norfolk
				
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha					
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico			

f) G
 uiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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INDICADORES MACROECONÓMICOS,
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO
INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO
PRODUTO INTERNO BRUTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1º
Trim.

PIB (tvh %, real)

-1,1%

0,9%

1,8%

1,6%

2,7%

2,1%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes)

39,5%

40,1%

40,4%

40,1%

43,1%

44,0%

2017
INE 05/18

2018 1ºT
INE 05/18

FMI 05/18

OCDE 05/18

2018 (P)
CE 05/18

BP 03/18

MF 04/18

PIB

2,7%

2,1%

2,3%

2,2%

2,3%

2,3%

2,3%

Consumo Privado

2,3%

2,1%

2,1%

1,9%

2,0%

2,2%

2,0%

Consumo Público

-0,2%

0,3%

1,4%

0,9%

0,7%

0,8%

0,7%

Investimento

8,5%

6,6%

7,9%

5,9%

5,7%

5,8%

6,2%

Exportações de Bens e Serviços

7,9%

4,6%

6,7%

5,8%

6,8%

5,5%

6,3%

Importações de Bens e Serviços

7,9%

5,4%

7,3%

6,4%

6,9%

5,7%

6,3%

Balança Corrente (% PIB)

0,5%

-0,8%

0,3%

-0,3%

0,6%

1,8%

0,7%

Taxa de Desemprego (%)

8,9%

7,4%

7,3%

7,5%

7,7%

7,2%

7,6%

Taxa de Inflação (%)

1,6%

-0,5%

1,6%

1,1%

1,2%

1,4%

1,4%

125,7%

126,3%

120,8%

123,1%

122,5%

n.d.

122,2%

-3,0%

-0,9%

-0,7%

-0,7%

-0,9%

n.d.

-0,7%

PREVISÕES MACROECONÓMICAS

Unidade: tvh % (em volume)

Dívida Pública (% PIB)
Saldo Sector Público (% PIB)
Fontes: BP - Banco de Portugal
MF - Ministério das Finanças
Siglas: M€ - Milhões de euros

CE - Comissão Europeia
FMI - Fundo Monetário Internacional
INE - Instituto Nacional de Estatística
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
n,d, - não disponível
P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)
PPC - Paridade de Poder de Compra

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(FLUXOS)

2013

2014

2015

2016

2017

2017
jan/mar

2018
jan/mar

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

-908

-391

5.025

2.455

-2.137

17

328

310

ID do Exterior em Portugal (IDE)

2.035

2.260

6.245

5.704

6.164

2.554

1.088

-1.466

Saldo

-2.943

-2.652

-1.220

-3.249

-8.301

-2.537

-760

1.776

vh M€ 18/17

2017 jan/mar

IDPE
2018 jan/mar

vh M€ 18/17

2017 jan/mar

IDE
2018 jan/mar

vh M€ 18/17

89

79

-10

-369

-184

184

Eletricidade, gás e água

-212

718

930

-132

24

156

Indústrias transformadoras

-72

-132

-59

-46

-33

13

Serviços

205

-327

-532

2.552

695

-1.857

8

-10

-18

549

587

38

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
Construção

Outros setores de atividade
2017
jan/mar

2018
jan/mar

vh M€ 18/17

Países Baixos

39

568

529

Luxemburgo

Polónia

-14

76

91

China

Luxemburgo

16

44

28

Reino Unido

17

28

Itália

58

18

IDPE POR PAÍS DE DESTINO

2017
jan/mar

2018
jan/mar

vh M€ 18/17

1.148

630

-518

178

215

37

Países Baixos

49

157

109

11

Reino Unido

165

134

-30

-40

Bélgica

47

128

80

1.708

220

-1.488

846

868

22

IDPE POR PAÍS DE ORIGEM

União Europeia 28

77

636

559

União Europeia

Extra UE28

-59

-308

-249

Extra UE

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(STOCK)

2016 dez

2017 dez

vh M€ 18/17
mar/mar

54.275

49.139

-5.136

115.012

116.830

1.818

-67.691

-6.954

2014 dez

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

44.044

45.142

52.434

53.103

50.843

ID do Exterior em Portugal (IDE)

90.690

99.024

108.454

110.633

119.768

Saldo

-46.646

-53.881

-56.021

-57.530

-68.925

-60.737

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal

2015 dez

2018 mar

2013 dez

2017 mar
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS
BENS (Exportação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/abr

2018
jan/abr

tvh % 18/17

tvh % 18/17
abr/abr

tvc % 18/18
abr/mar

Exportações bens

55.097

10,1%

18.064

19.211

6,4%

18,1%

-1,8%

Exportações bens UE

40.811

8,6%

13.445

14.757

9,8%

21,1%

-4,0%

Exportações bens Extra UE

14.286

14,8%

4.619

4.454

-3,6%

9,6%

5,9%

Exportações bens UE

74,1%

--

74,4%

76,8%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

25,9%

--

25,6%

23,2%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2018 (jan/abr)

% Total

tvh % 18/17

Exp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

Espanha

25,2%

4,5%

França

287

1,6

França

13,4%

12,5%

Alemanha

226

1,3

Alemanha

11,8%

11,1%

Espanha

211

1,2

Reino Unido

6,5%

3,9%

Itália

108

0,6

EUA

4,8%

-5,4%

Áustria

97

0,5

Itália

4,0%

16,3%

Brasil

87

0,5

Países Baixos

3,9%

4,2%

Angola

-109

-0,6

Exp. Bens - Produtos 2018 (jan/abr)

% Total

tvh 17/16

Exp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p.p.

Veículos e outro material de transporte

14,9%

40,0%

Veículos, out. mat. transporte

817

4,5

Máquinas e aparelhos

14,6%

-0,2%

Metais comuns

126

0,7

Metais e comuns

8,0%

9,0%

Agrícolas

99

0,5

Plásticos e borracha

7,5%

5,4%

Ótica e precisão

96

0,5

Combustíveis minerais

7,0%

-3,0%

Químicos

-123

-0,7

BENS (Importação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/abr

2018
jan/abr

tvh % 18/17

tvh % 18/17
abr/abr

tvc % 18/18
abr/mar

Importações bens

68.963

12,3%

22.082

23.894

8,2%

13,1%

-1,1%

Importações bens UE

52.582

10,0%

16.736

18.288

9,3%

15,8%

-4,4%

Importações bens Extra UE

16.380

20,4%

5.347

5.606

4,9%

5,3%

11,0%

Importações bens UE

76,2%

--

75,8%

76,5%

--

--

--

Importações bens Extra UE

23,8%

--

24,2%

23,5%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2018 (jan/abr)

Imp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

9,1%

Espanha

627

2,8

8,7%

França

294

1,3

8,2%

17,6%

Alemanha

265

1,2

Itália

5,3%

5,9%

Angola

167

0,8

Países Baixos

5,2%

9,4%

Argélia

133

0,6

China

2,9%

11,4%

Cazaquistão

109

0,5

Bélgica

2,8%

12,2%

Rússia

-255

-1,2

% Total

tvh 17/16

Espanha

31,6%

Alemanha

13,9%

França

% Total

tvh 17/16

Imp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

Máquinas e aparelhos

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan/abr)

17,2%

13,6%

Máquinas e aparelhos

492

2,2

Veículos e outro material de transporte

14,5%

10,8%

Veículos, out. mat. transporte

338

1,5

Combustíveis minerais

11,6%

6,7%

Metais comuns

200

0,9

Agrícolas

10,3%

4,6%

Combustíveis minerais

175

0,8

Químicos

10,2%

7,6%

Químicos

173

0,8

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS
SERVIÇOS (Exportação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/abr

2018
jan/abr

tvh % 18/17

tvh % 18/17
abr/abr

tvc % 18/18
abr/mar

Exportações bens

30.270

13,3%

8.104

8.664

6,9%

6,0%

15,9%

Exportações bens UE

21.581

12,4%

5.743

6.243

8,7%

6,6%

18,9%

Exportações bens Extra UE

8.689

15,5%

2.362

2.420

2,5%

4,3%

8,2%

Exportações bens UE

71,3%

--

70,9%

72,1%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

28,7%

--

29,1%

27,9%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Serviços - Clientes 2018 (jan/abr)

% Total

tvh 18/17

Exp. Serviços - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

França

14,7%

8,0%

Reino Unido

126

1,6

Reino Unido

14,3%

11,3%

Alemanha

123

1,5

Espanha

13,6%

2,1%

França

94

1,2

Alemanha

10,3%

15,9%

Brasil

88

1,1

EUA

5,9%

8,6%

EUA

40

0,5

Brasil

5,5%

22,6%

Espanha

25

0,3

Países Baixos

4,0%

3,6%

Angola

-87

-1,1

% Total

tvh 18/17

Exp. Bens - Var. Valor (17/16)

M€

Cont. p.p.

Viagens e turismo

Exp. Serviços - Tipo 2018 (jan/abr)

44,7%

11,8%

Viagens e turismo

408

5,0

Transportes

25,6%

12,1%

Transportes

240

3,0

Outros serviços fornecidos por empresas

15,1%

-2,3%

Telecom., informação e informática

56

0,7

Telecomunicações, informação e informática

5,8%

12,6%

Construção

-44

-0,5

Manutenção e reparação

2,0%

-1,0%

Transf. recursos nat. de terceiros

-52

-0,6

SERVIÇOS (Importação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/abr

2018
jan/abr

tvh % 18/17

tvh % 18/17
abr/abr

tvc % 18/18
abr/mar

Importações bens

14.651

10,5%

4.706

4.904

4,2%

10,0%

10,1%

Importações bens UE

9.697

8,3%

3.157

3.359

6,4%

10,0%

8,3%

Importações bens Extra UE

4.954

15,0%

1.549

1.545

-0,3%

10,0%

14,3%

Importações bens UE

66,2%

--

67,1%

68,5%

--

--

--

Importações bens Extra UE

33,8%

--

32,9%

31,5%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Serviços - Fornecedores 2018 (jan/abr)

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16)

M€

Cont. p. p.

10,9%

Espanha

98

2,1

10,2%

França

46

1,0

9,9%

-5,5%

EUA

28

0,6

Alemanha

8,7%

6,8%

Alemanha

27

0,6

EUA

7,1%

8,6%

Reino Unido

-28

-0,6

Países Baixos

3,8%

-3,6%

Brasil

-43

-0,9

Bélgica

3,4%

15,6%

Suíça

-50

-1,1

% Total

tvh 18/17

Espanha

20,2%

França

10,0%

Reino Unido

% Total

tvh 18/17

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16)

M€

Cont. p. p.

Viagens e turismo

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan/abr)

29,4%

6,7%

Viagens e turismo

91

1,9

Transportes

24,2%

6,6%

Transportes

74

1,6

Outros serviços fornecidos por empresas

22,6%

2,2%

Outros serv. forn. por empresas

24

0,5

Telecomunicações, informação e informática

6,5%

3,4%

Financeiros

16

0,3

Direitos de utilização

5,4%

-1,8%

Telecom., informação e informática

11

0,2

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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Pedro Macedo Leão
ALEMANHA
aicep.berlin@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Maria Manuel Branco
BÉLGICA
maria.manuel.branco@portugalglobal.pt

Inês Pacheco
FDI SCOUT EUROPA

REDE
EXTERNA

ines.pacheco@portugalglobal.pt

Pedro Sousa
FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt

Rui Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

Manuel Couto Miranda

Rui Boavista Marques

EUA

REINO UNIDO

aicep.newyork@portugalglobal.pt

aicep.london@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ

Manuel Martinez

aicep.toronto@portugalglobal.pt

ESPANHA

Noruega

Haia
Irlanda

Milão

Luís Moura

Toronto

olga.benquerenca@portugalglobal.pt

Barcelona

ESPANHA

Nova Iorque

aicep.madrid@portugalglobal.pt

Filipe Costa
EUA

Berna

Paris

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ

Bruxelas

Londres

aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Madrid

S. Francisco

aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

Argel

Rabat

João Renano Henriques

Jorge Salvador

CUBA

CABO VERDE

joao.henriques@portugalglobal.pt

aicep.praia@portugalglobal.pt

Havana

Álvaro Cunha

Praia

Rui Cordovil
MARROCOS

MÉXICO

aicep.rabat@portugalglobal.pt

Cidade do México

aicep.mexico@portugalglobal.pt

João Falardo

Francisco Costa
VENEZUELA

ARGÉLIA

Caracas

francisco.s.costa@portugalglobal.pt

aicep.argel@portugalglobal.pt

Senegal
Bissau

Panamá
Bogotá

Paulo Borges

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU

COLÔMBIA

Guiné Equatorial

aicep.bissau@portugalglobal.pt

aicep.bogota@portugalglobal.pt

Equador

São Tomé

António Aroso

Fernando Carvalho

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

BRASIL

aicep.saotome@portugalglobal.pt

aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Peru

José Junqueiro
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

Rio de Janeiro
São Paulo

Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt

Rui Pereira
ARGENTINA
rui.pereira@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
Santiago do Chile
Buenos Aires

ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Uruguai

Ana Rosas
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt

Tun

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

Carlos Pinto
POLÓNIA
aicep.warsaw@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

Finlândia

Miguel Crespo

ÍNDIA

SUIÇA

aicep.newdelhi@portugalglobal.pt

miguel.crespo@portugalglobal.pt

Estocolmo

CHINA

Moscovo

Dinamarca

aicep.beijing@portugalglobal.pt

Varsóvia

Berlim

Patrícia Conceição
FDI SCOUT CHINA

República Checa

patricia.conceicao@portugalglobal.pt

Eslováquia
Budapeste

Áustria

Miguel Garcia

Roménia
Azerbaijão

Ancara

Teerão

miguel.garcia@portugalglobal.pt

Pequim

TURQUIA

Atenas

nes

FDI SCOUT JAPÃO E COREIA DO SUL

Celeste Mota
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Seul
Tóquio

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Líbia

Xangai

Kuwait
Doha
Riade

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA

Joana Neves

Nova Deli

COREIA DO SUL
joana.neves@portugalglobal.pt

Vietname

Abu
Dhabi

Myanmar

Macau

Hong Kong

Mário Quina

Laos

CHINA

aicep.milan@portugalglobal.pt

Nuno Várzea

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

mario.quina@portugalglobal.pt

Banguecoque
Cambodja

IRÃO

Maria João Bonifácio
CHINA

nuno.varzea@portugalglobal.pt

Kuala Lumpur

Afonso Duarte

Laurent Armaos

ARÁBIA SAUDITA

GRÉCIA

aicep.riyadh@portugalglobal.pt

aicep.athens@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite

Daniel Pontes

EAU

QATAR

aicep.abudhabi@portugalglobal.pt

daniel.pontes@portugalglobal.pt

aicep.macau@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu

Singapura

TAILÂNDIA
pedro.airesdeabreu@portugalglobal.pt

Jacarta

Isabel Maia e Silva
Dili

Luanda

TIMOR-LESTE
aicep.dili@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Namíbia

Carlos Pacheco

Pretória
Botswana

Maputo

AUSTRÁLIA

Maria João Liew

carlos.pacheco@portugalglobal.pt

MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Sydney

AO SERVIÇO
DAS EMPRESAS
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BOOKMARKS

Portugalglobal nº110

“Novo Regulamento
Geral de Proteção de Dados”

Autor: N
 uno Saldanha
Editora: FCA
Ano: 2018
Nº de páginas: 208 pp.
Preço: 16,65€

O livro “Novo Regulamento Geral
de Proteção de Dados – O que é?
A quem se aplica? Como implementar?” é um guia prático que
apresenta as novas regras europeias de proteção de dados e ajuda as organizações a sistematizarem os procedimentos internos de
tratamento de dados.
Com a implementação do novo
Regulamento Geral de Proteção
de Dados (RGPD), transversal a
todos os países da União Europeia, as organizações têm a obrigação de conhecer as novas leis
relativas à proteção de dados das
pessoas singulares e de alterar os
seus sistemas para responder às
novas implicações.
Ao abrigo do novo RGPD são concedidos direitos aos cidadãos no

que diz respeito à proteção e acesso aos seus dados, à sua retificação
e esquecimento, bem como o direito de oposição e de portabilidade.
Tendo em conta as sanções associadas ao não cumprimento
do novo conjunto de leis, este
manual apresenta os principais
temas do RGPD, comentados de
forma simples e prática. O livro
adota uma abordagem integral
na explicação das normas, que
assenta na vertente legal e de
sistemas informáticos do regulamento de dados.
Licenciado em Direito, Nuno Saldanha é consultor, professor no
ISAL na Madeira e responsável
pela implementação de processos de compliance no âmbito do
RGPD na consultora Bi4all.

Introdução à Cibersegurança – A Internet, os
Aspetos Legais e a Análise Digital Forense

Coordenação: Baltazar Rodrigues e
Mário Antunes
Editora: FCA
Ano: 2018
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 23,30€

A obra “Introdução à Cibersegurança – A Internet, os Aspetos Legais e a Análise Digital Forense”
contribui para melhorar o conhecimento dos utilizadores quanto
ao funcionamento da internet,
apelando à implementação de
estratégias pró-ativas para o combate do cibercrime e redução dos
riscos que aí possam ocorrer.
A internet assume um papel indispensável para o quotidiano das organizações e cidadãos, fomentando o desenvolvimento e a inovação
em várias vertentes da sociedade.
No entanto, esta presença crescente no digital veio colocar novos desafios a combater, nomeadamente
a nível da cibersegurança.
Este livro tem o objetivo de reduzir os riscos dos seus utilizadores.

Numa primeira fase, é feita uma
análise a várias plataformas, tais
como a Cloud, IoT, Big Data e Redes Sociais. Posteriormente, a obra
explora o cibercrime, apresentando conceitos introdutórios sobre a
criminalidade na esfera digital na
ótica do sistema judiciário português e a análise digital forense.
Escrita de forma simples e acessível a todos os leitores, a obra destina-se a todos os interessados,
com ou sem experiência, a estudantes de Informática, de Direito
e outras áreas relacionadas.
Mário Antunes é membro efetivo e
investigador no Center for Research
in Advanced Computing Systems,
e Baltazar Rodrigues é inspetor na
Polícia Judiciária na área do Combate à Criminalidade Informática.
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