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CURTO E MÉDIO PRAZO 

ALEMANHA 

 

• Pequeno impacto da incerteza do Brexit. A economia alemã deverá 

manter ritmo de crescimento ( em 2016 PIB + 1,7% ) 

 

• Tendência positiva: uma forte posição competitiva, custos de 

financiamento extremamente baixos, estímulo doméstico e crescimento 

da procura 

 

• Fortes ganhos no emprego, o aumento dos salários e uma inflação baixa 

suportam o crescimento do consumo 

 

•Inovação + Respeito pelo Ambiente (BIO) + Responsabilidade Social 

 
•Conceitos Smart Factory+Fábrica do Futuro: “INDUSTRIE 4.0”  
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From Industry 1.0 to Industry 4.0 
 
► Industrial Revolution 1.0 
 A primeira "Revolução Industrial", começou no Reino Unido no final do século 
XVIII com a mudança de uma economia agrária, à base de artesanato, para uma 
economia liderada pela indústria com a introdução mecânica de métodos de 
produção.  

► Industrial Revolution 2.0 

 O início do século XX viu surgir a era da produção industrial em massa, surgindo os 
princípios da linha de montagem fabril e a criação de produtos de consumo de 
massa.  

► Industrial Revolution 3.0 

No início da década de 1970, a implantação de produtos eletrónicos nos processos 
industriais levou à produção automatizada, com processos de decisão a ser 
assumidos por máquinas. 

► Industrial Revolution 4.0 

Evolução para uma produção descentralizada, possível via „smart objects“, que 
combinam fluxos de produção com informação em rede transmitida em tempo 
real. 
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Industry 4.0 – Internet of things 

► “Industrie 4.0” é um dos projectos que integra a estratégia alemã „High-tech 
Strategy 2020 “, que tem como objectivo manter a liderança na inovação 
tecnológica. 
 
► O Governo Federal aposta num rápido desenvolvimento social e tecnológico e 
fomenta a cooperação entre estruturas, empresas e todos os agentes de inovação 
na Alemanha.  
 
► “Industrie 4.0” é um conceito, não é uma tecnologia. 
 
► A indústria alemã quer evoluir para novas filosofias de produção. Mudança de 
paradigma com a descentralização de uma produção centralizada. 
 
► A Alemanha está a fazer significativos investimentos em I&D,  na “Internet das 
Coisas” e novos serviços, para as diversas áreas de aplicação deste novo mundo 
conectado. 
 
 

O que é? 
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Industry 4.0 – Internet of things 

► Os investimentos em I&D e Inovação nesta área aumentaram de forma 
exponencial, o que indicia a chegada ao mercado de novas tecnologias e soluções 
inovadoras, capazes de potenciar transformações significativas. Inúmeras 
oportunidades para modelos de negócios inovadores:  Startups e PME podem 
beneficiar. 
 
► Nova geração de tecnologias de informação como: Internet of Things (IoT), 
cloud computing, big data and data analytics, robotics e 3D printing.  
 
► Indústria alemã oferece oportunidades nos setores digitais como: electronics for 
automotive / security and energy markets / telecom equipment / business 
software /  laser and sensor technologies. 
 
► Portugal pode adquirir vantagens competitivas se for capaz de gerar uma onda 
de “bottom-up digital innovations” envolvendo os setores industriais. 

Oportunidades 
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Oportunidades 

 

Industry 4.0 – Internet of things 

 
► Connectivity for safe and comfortable driving. Using the "cloud” in particular 
would bring about considerable progress in safety, comfort and fuel efficiency in 
the car and in road traffic. In the vehicle of the future, the cloud will be a major 
part of the vehicle architecture. 
 
►"TOGETHER - Strategy 2025“ : A Volkswagen (VW) anunciou para os próximos 10 
anos mais de 30 novos modelos de carros elétricos, de forma a posicionar o 
construtor como líder da mobilidade eléctrica. A Volkswagen irá fazer um 
realinhamento estrutural para se preparar para a nova era de mobilidade e 
pretende dar enfoque à mobilidade elétrica na produção. 
 
► CeBIT / Março 2017 /  SCALE11 - startup platform : 350 startups de 40 países 
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Trends – Workforce -  intrepreneurs 

 

Industry 4.0 – Internet of things 

►A proliferação de serviços on-demand, a atratividade do estilo de vida 
entrepreneur, e a automação de postos de trabalho estão a transformar as 
expectativas em torno do trabalho.  
 
►'Era of Empowerment': The evolution of a new workforce 
As empresas devem contratar intrepeneurs, pois é uma maneira eficaz para se 
adaptar à evolução da sociedade. 
 
► Os “novos” trabalhadores procuram encontrar um significado no seu trabalho, 
via projetos que integram interesses estratégicos das empresas e impactos sociais / 
ambientais. 
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Ameaças Barreiras 

• Concorrência é muito elevada 

• Players internacionais no mercado  

 • Domínio de grandes grupos 

• Aumento exigência certificações 

• Países de mão-obra barata  

• Mudança hábitos consumo  

• Mercado vendas on-line 

• Desconhecimento “tendências” 

• Exigência qualidade a preços baixos 

• Margens são baixas  

• Língua  

• Diferenças na cultura negócio 

• Normas e Regras Etiquetagem 

• Dificuldade no primeiro contacto 

 • Mercado exige investimento 

• Concorrentes já “bem” instalados 
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ALEMANHA 

Oportunidades 

• Crescente promoção oferta nacional / clusters nacionais 

• Procura crescente de produtos que respeitem o ambiente  

 • Aumento de empresas portuguesas ativas no mercado 

• Internacionalização grandes grupos portugueses 

• Alteração padrões consumo – consumo mais responsável 

• Maior visibilidade de Portugal no mercado / Diplomacia Económica 

• Aumento significativo turistas alemães em Portugal 

• Buzzwords: Industrie 4.0 / Internet of Things / 3D Printing / 

 Internet of jobs 
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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS 

Multissetorial 

•Centrais de compras fortes 

•Fidelidade ao fornecedor 

•Contratos bem definidos 

•Cumprir prazos 

•Exig. especificações produtos  

•Importância Vendas online  

 •Website com “impressum” 

•Afirmação da Marca 

•Notoriedade país origem 

•Design 

•Preço 

•Certificação 

•Representante(s) no mercado 

•Labeling em alemão 

•Qualidade packaging 



Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt 

ALEMANHA 

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA 

NACIONAL 

Multissetorial 

• Orientação exportadora setores 

• Boa relação $/qualidade 

• Qualidade e sofisticação  

• Flexibilidade e serviço  

• Capacidade pequenas séries 

• Domínio processo fabrico  

• Disponibilidade para adaptar 

• Organização em clusters setoriais 

• Apostar em nichos mercado 

• Trabalhar posicionamento marca 

• Participar nas feiras setoriais 

• Investir no parceiro local 

• Divulgar + os clusters nacionais 

• Promover o Made in Portugal 

• Usar + os Media 

• Realizar ações de imagem   
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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA 

NACIONAL 

Multissetorial 

• Ausência marcas de referência 

• Baixo “awareness” consumidor 

• Ausência publicidade 

• Reduzida diferenciação produtos 

• Poucos vend. domínio alemão 

• Pequena dimensão n/ empresas 

• Individualismo 

• Campanhas marketing 

 

 

• Divulgar press releases D 

• Formar vendedores em alemão 

• Cooperar com outras empresas  

• Procurar parceiros locais 

• Oferta diferenciada de nicho, 

associada a produtos de maior 

valor acrescentado 
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DO’S DONT’S 

• Antes avançar estudar mercado 

• Refletir s/ formato abordagem 

• Planear estratégia 

• Visitar principais feiras setoriais  

• Visitar retalho+superfícies venda  

• Ler revistas especializadas  

• Fornecer factos+dados técnicos 

• Contactos telefónicos matinais 

• Pedir reuniões c/ antecedência  

• Não se precipitem  

• Planear c/ pouca antecedência 

• Catálogos em inglês 

• Estratégia “toca e foge“  feiras 

• Ir reunião sem definir língua   

• Chegar atrasado  

• Abusar de “small talk”   

• Documentação em alemão 
• Esperar resultados imediatos 

• Follow-up de contactos • Não dominar o produto 
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Informação útil 

Alemanha - Guia Prático de Acesso ao Mercado 
 
Alemanha - Oportunidades e Dificuldades do Mercado 
 
Alemanha - Ficha de Mercado 
 
Alemanha - Sites Selecionados  
 
 
 
 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=45cd55d0-8a63-459f-91f9-a751f5a4a532
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=15445e17-7bbc-447f-a6d1-0a2f2f4370fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=15445e17-7bbc-447f-a6d1-0a2f2f4370fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=15445e17-7bbc-447f-a6d1-0a2f2f4370fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=15445e17-7bbc-447f-a6d1-0a2f2f4370fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8003f2b6-9a07-4ed6-b763-24df392c75f1
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8003f2b6-9a07-4ed6-b763-24df392c75f1
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8003f2b6-9a07-4ed6-b763-24df392c75f1
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8003f2b6-9a07-4ed6-b763-24df392c75f1


Pedro Macedo Leão 

pedro.leao@portugalglobal.pt 

ROADSHOW em Leiria em novembro de 2016 

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow 


