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1.1. Objectivos e estrutura do Guia

Num momento em que se vive uma fase de incertezas e de instabilidade económico-financeira, os agricultores e os empresários

do sector agro-alimentar procuram adaptar-se às circunstâncias. Nalguns sectores acaba por se observar, no plano da estratégia

empresarial, uma espécie de lei da sobrevivência, em que tende a subsistir o mais apto. Felizmente, neste caso �o mais apto� não

se encontra dependente de uma qualquer herança genética obtida da sua ascendência, mas sim da sua força de vontade, engenho,

capacidade de trabalho e disponibilidade para adoptar opções alternativas. Num mundo em que os mercados são cada vez mais

globais, torna-se vital conseguir sair das fronteiras do mercado doméstico e entrar em países terceiros. A decisão de apostar nos

mercados externos poderá aumentar exponencialmente a procura de um ou mais produtos da empresa. Na realidade, o alargamento

das fronteiras da comercialização para outros mercados poderá ser, neste momento, a melhor estratégia para superar este momento

de crise.

O objectivo deste Guia é apresentar de uma forma simplificada as várias etapas para a internacionalização de um Jovem Empresário

Rural, ajudando a definir as estratégias a adoptar para a comercialização dos seus produtos. Nos últimos anos o sector agro-

alimentar foi aquele que maior peso teve no Valor Acrescentado Bruto nacional, apresentando-se como um dos pilares da economia

portuguesa. Não obstante, a falta de escala que caracteriza os produtores nacionais não lhes permite ter uma capacidade de

competição contra as grandes potências agrícolas internacionais. Isto leva, inevitavelmente, à opção pela associação e organização

de produtores, por forma a ganhar economias de escala e reduzir custos com a exportação de produtos que deverão obrigatoriamente

possuir uma excelente qualidade.

Como a produção agro-alimentar de qualidade é já uma realidade observada de forma mais ou menos generalizada em Portugal,

resta caminhar, prudentemente, mas sem medo de arriscar, no sentido da internacionalização.
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Neste Guia serão abordados os vários aspectos essenciais a este processo, esperando-se que, no fim, o Jovem Empresário Rural

possa preparar e desenvolver a sua estratégia de internacionalização, identificando os mercados alvo para os seus produtos,

preparando a empresa e os produtos para a exportação com recurso aos diferentes sistemas de apoio financeiro, e conseguindo

reconhecer quais as parcerias fundamentais a estabelecer em toda a cadeia da internacionalização.

O núcleo central deste Guia desenvolver-se-á em redor de um capítulo designado �Seis passos para exportar�. Estes seis passos

incluem o diagnóstico do potencial de exportação da empresa, bem como a definição dos objectivos e estratégia a implementar

pelo Jovem Empresário Rural. Será dada, também, atenção à forma como se poderá seleccionar um ou mais mercados para a

exportação e quais os canais de distribuição disponíveis, seguindo-se a preparação operacional e financeira da empresa e a definição

dos métodos a escolher para levar os produtos ao mercado.

Espera-se, com este Guia, conseguir dotar os Jovens Empresários Rurais de um maior conhecimento para fazer uma primeira

abordagem aos mercados de países terceiros, e deste modo contribuir para o processo, tão importante, de internacionalização e

comercialização dos produtos e dos produtores nacionais.
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1.2. Aspectos fundamentais no processo de internacionalização

Ao longo deste Guia serão abordados alguns aspectos relacionados com a comercialização e internacionalização que importa

enquadrar numa perspectiva agro-alimentar. Os aspectos versados podem ser utilizados e aplicados, à partida, a qualquer empresa,

sector ou indústria, mas é importante referi-los e mencionar alguns detalhes específicos sobre a sua aplicação à potencial

internacionalização dos Jovens Empresários Rurais. Com este objectivo, são descritos de seguida de forma sucinta e enquadrados

no sector agro-alimentar, alguns conceitos e definições gerais sobre a comercialização e internacionalização.

Internacionalização de Empresas. Segundo Welch e Luostarinen (1988), a internacionalização desenvolve-se em seis dimensões:

Como? A forma ou estratégia de entrada num mercado. Onde? Os mercados escolhidos. O quê? O produto a exportar. E ainda as

dimensões relacionadas com os recursos humanos, a estrutura organizacional e as finanças. De facto, e apesar de neste Guia não

ser utilizada exactamente esta estrutura, encontram-se resumidos neste conceito de internacionalização, os vários temas que

serão abordados ao longo deste manual de apoio aos Jovens Empresários Rurais. As dimensões referidas constituem, de facto, a

coluna dorsal da implementação de uma estratégia a nível internacional.

Mercado Global. A globalização é um conceito que faz parte do conhecimento geral de qualquer empresário. Assim, com as

facilidades de troca de informação, de serviços e de produtos em que se vive actualmente, os mercados deixaram de se cingir

única e exclusivamente aos mercados internos, ou domésticos, e as economias das empresas e dos países passaram a depender

cada vez mais das exportações. Na União Europeia, por exemplo, vive-se num meio de livre circulação de pessoas, bens e serviços.

Numa escala mais global, as parcerias entre países de continentes distintos possibilitam trocas de produtos com uma frequência

cada vez maior, e cada vez em maior volume. Os produtos agro-alimentares têm um enorme peso neste mercado global.

Paralelamente, a alimentação e a sustentabilidade alimentar estão na base de todas as sociedades e das economias dos estados.

Como é sabido, nenhum país é auto-suficiente na produção de todos os produtos agrícolas e alimentares procurados pelos

consumidores, o que faz deste sector um dos mais importantes ao nível do comércio internacional em todo o mundo.



Jovem Empresário Rural | Boas Práticas: Comercialização e Internacionalização

Pontos Fortes e Fracos, Ameaças e Oportunidades. É essencial e uma prática, hoje em dia, indispensável, a realização de uma

análise SWOT quando se constrói uma estratégia de internacionalização, ou por vezes a cada um dos mercados alvo dessa estratégia.

Esta análise não consiste em mais do que perceber quais são os elementos internos (pontos fortes e pontos fracos) e externos

(oportunidades e ameaças) que determinam a entrada de um produto específico num determinado país. O facto de a Suécia não
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Fonte: Gift
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conseguir produzir tomate fora da época de Verão, por exemplo, pode constituir uma oportunidade, mas o facto de o consumidor

ser rigoroso e da distância ao mercado exigir um transporte de milhares de quilómetros poderá ser uma ameaça. Ter um produto

de qualidade pode ser um ponto forte, mas se este não tiver capacidade de conservação poderemos ter um ponto fraco. Este tipo

de análise é geralmente muito útil quando avaliamos estrategicamente a capacidade de internacionalização.

Selecção de Mercados. O sucesso (ou insucesso!) da internacionalização de uma empresa vai estar sempre dependente, mais cedo

ou mais tarde, da selecção do(s) mercado(s). Uma escolha acertada pode ditar o sucesso da estratégia e da operação de

internacionalização definidas. Naturalmente há muitos outros aspectos que podem contribuir para o êxito de uma empresa nos

mercados externos, mas é preciso frisar que, após a escolha do mercado, ou mercados, para onde se pretende exportar, todos

os esforços se desenvolverão com base no(s) país(es) escolhido(s), incluindo a definição da estratégia de marketing, das parcerias

com distribuidores ou retalhistas locais, ou mesmo a escolha do produto ou produtos a comercializar. Se todo este trabalho for

canalizado para um mercado com reduzido potencial, um tempo muito valioso poderá ser subaproveitado, ou mesmo desperdiçado.

Abordagem aos Mercados Externos. A abordagem aos mercados externos surge geralmente após a identificação do mercado ou

dos mercados alvo da estratégia de internacionalização. É o passo que levará os produtos desde a produção, em Portugal, até às

prateleiras dos supermercados ou ao cliente final noutro país, podendo ser considerados vários tipos de abordagens. Em termos

gerais, a abordagem aos mercados externos poderá ser feita mediante a exportação directa (criando uma rede própria de

distribuição) ou indirecta (mediante um intermediário internacional, ou local, que apoia na distribuição e venda dos produtos,

que pode ser, por exemplo, um retalhista), ou através de parcerias estratégicas com outras empresas ou produtores. A partir das

parcerias, conversações e negociações com pessoas dos países seleccionados poderão ser obtidas muitas informações úteis

relativamente ao consumidor e até mesmo permitir moldar um pouco o produto à medida da procura. Mais considerações serão

tidas sobre este aspecto noutros capítulos deste Guia.
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Marketing. Identificados os mercados e a abordagem a realizar aquando da entrada nos mesmos, resta definir, isoladamente ou

em conjunto com os parceiros e/ou intermediários, e eventualmente após algum estudo de mercado ou de consumo, qual a

estratégia de marketing mais adequada a implementar em cada mercado ou país alvo. Alguns consumidores fazem depender a

sua compra quase exclusivamente com base no preço, outros podem escolher um produto em detrimento de outro baseando a

sua decisão no aspecto da embalagem ou numa qualquer certificação de origem ou de qualidade, e outros simplesmente escolhem

um produto por ser diferente ou inovador. A forma como se apresenta o produto, ou os produtos, deve depender do mercado,

do perfil dos consumidores e do próprio feedback que possa vir a ser dado durante o processo de internacionalização. O marketing

é, seja qual for o destino dos produtos, um aspecto que tem que ser abordado de forma profissional e sistemática.
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1.3. Notas sobre a internacionalização do sector agro-alimentar em Portugal

Nos últimos anos tem-se observado uma evolução claramente positiva nas exportações dos produtos agro-alimentares portugueses.

É certo que Portugal se encontra longe de ser auto-suficiente num grande leque de produtos e que a balança comercial de alguns

desses produtos é muito negativa, mas essa é mais uma razão para que os agricultores e empresários nacionais se voltem para o

mercado global e para a exportação. Nos mercados externos a procura tende a ser ilimitada e encontram-se oportunidades de

negócio muito interessantes, apesar de existir simultaneamente uma elevada competitividade na maior parte dos produtos. A

diferenciação pode, no entanto, ser uma mais-valia importante, uma vez que nestes mercados podem ser encontradas diferentes

tipologias de procura/segmentos de mercado com características específicas para os diferentes produtos de origem portuguesa.

O azeite português, por exemplo, é uma referência no Brasil, onde a procura tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.

A Pera Rocha, por seu turno, apresenta-se em vários países como uma variedade reconhecida como portuguesa, sendo vendida

hoje em dia em diversos locais do globo, como o Reino Unido, o Brasil e a Rússia. Outro caso de sucesso são os vinhos nacionais,

que sob a alçada da marca �Wines of Portugal� têm conseguido atingir um volume de negócios muito interessante, em mercados

como Angola, Brasil, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, China e Canadá. Portugal é hoje o 7º maior exportador de vinho do

mundo em valor, com uma quota de mercado de 3,17% e um volume de negócios na ordem dos 700 milhões de euros. As frutas

e legumes também merecem destaque, tendo contribuído, em 2012, com cerca de 900 milhões de euros para as exportações

portuguesas, prevendo-se que, em 2013, este valor atinja os 1.000 milhões de euros.

As figuras que se seguem mostram de forma muito sintética alguns indicadores que atestam o aumento progressivo das exportações

nacionais. Identificam-se também, na última figura, os principais destinos das exportações portuguesas, um aspecto determinante

quando se decide apostar na exportação.
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Figura 1 - Evolução das exportações portuguesas (em valor - dólares) de alguns produtos agro-alimentares entre 2000 e 2010 (Fonte: FAOSTAT)
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Figura 2 - Evolução percentual das exportações portuguesas do agro-alimentar, tendo como média o valor das exportações entre 2004 e 2006 (Fonte: FAOSTAT)
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1.4. Uma estratégia sectorial de internacionalização

A Portugal Foods (www.portugalfoods.org) apresentou em 2012 uma proposta estratégica de internacionalização para o sector -

Portugal Excepcional: Estratégia de Internacionalização do Sector Agro-alimentar 2012-2017. Independentemente do maior ou

menor interesse das conclusões e caminhos apontados nesta proposta, que não se pretendem aqui discutir, o documento faz um

excelente apanhado do enquadramento político e das possíveis prioridades a adoptar para o sector agro-alimentar. Nos parágrafos

abaixo resumem-se de forma sintética a análise efectuada e as prioridades identificadas naquele documento.

O sector agro-alimentar caracteriza-se por possuir uma grande dispersão e pulverização subsectorial e empresarial, sendo ao

mesmo tempo, no seu todo, um espaço muito importante da economia nacional. Paralelamente, a Indústria Alimentar e de Bebidas

é aquela que gera maior volume de negócios das Indústrias Transformadoras (ca. 14 mil milhões de euros), com um peso de

aproximadamente 20% do total do volume de negócios das Indústrias Transformadoras nacionais (INE, 2009).

Não obstante, o sector agro-alimentar ser um pilar da economia nacional, e ser o sector de bens transaccionáveis que mais contribui

para o Valor Acrescentado Bruto nacional, as empresas, fruto de um mercado doméstico com reduzida dimensão, não conseguem

geralmente por si só atingir os patamares de competitividade necessários para operar em mercados globais sem que haja um suporte

à internacionalização. Identifica-se assim um efeito de escala a vencer. Por outro lado, o sector agro-alimentar é claramente um dos

sectores económicos com maior exposição à concorrência mundial, apresentando um grau de abertura muito elevado. Neste contexto,

é fundamental trabalhar no sentido de que Portugal seja reconhecido nos mercados externos como um País �Produtor de Excelência�.

Diversos factores têm contribuído para a inibição do desenvolvimento de uma indústria agro-alimentar mais competitiva e mais

ligada ao território que ocupa. Um aspecto fundamental é a falta de ancoragem do sector primário à indústria alimentar, com vista

à incorporação de um maior valor acrescentado nacional. Outro aspecto é a falta de uma interacção mais vinculativa entre o sector

primário, as indústrias e as Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (ESCTN). Em grande medida, esta pode ter sido
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a principal razão para que nas últimas décadas Portugal não tenha conseguido ser auto-suficiente e competitivo no sector agro-

alimentar, apresentando pouca sofisticação tecnológica ao longo da cadeia de valor.

Portugal não tem sido, de acordo com a análise apresentada, eficiente a desenvolver as competências necessárias para acompanhar

a evolução global, bem como para conseguir dar resposta às necessidades do mercado nacional, abrindo, assim, espaço para a

entrada de produtos provenientes de mercados externos. Em muitos casos, o País não conseguiu alinhar a sua oferta ao processo

de integração europeu e à globalização. A desvinculação entre a agricultura e a indústria alimentar, por outro lado, teve impactos

directos ao nível das abordagens políticas e, como consequência, na falta de reconhecimento e estratégia. Isto reflecte-se, entre

outros, nas  políticas de apoio promovidas pelos Ministérios da Agricultura e da Economia, que mostram uma elevada dispersão,

em alternativa a incentivos que promovem uma melhor eficiência colectiva.

Neste enquadramento, a Portugal Foods afirma ser necessário actuar com base numa estratégia de internacionalização para todo

o sector agro-alimentar, promovendo a participação activa dos diversos parceiros institucionais e sectoriais e, principalmente, das

empresas. Para se cumprir este desígnio, a Portugal Foods defende que é necessário haver uma entidade colectiva que garanta

um posicionamento internacional cooperativo e mais eficiente. O foco nas exportações e na internacionalização implicaria, de

acordo com o documento produzido pela Portugal Foods, evidenciar, entre outros, actuações nas seguintes vertentes:

� Capacitação e aprofundamento das empresas para as melhores práticas de exportação e internacionalização;

� Atracção de investimento directo estrangeiro;

� Constituição de agrupamentos de empresas que possam agregar competências e dimensão ou complementaridade, apro-

veitando a dinâmica e o papel de empresas com maior vocação internacional;

� Promoção de networking e pertença a redes internacionais;

� Elaboração de uma estratégia conjunta de comunicação e promoção para uma gestão activa de uma marca umbrella para

o sector.
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1.5. A Internacionalização dos Jovens Empresários Rurais

O conceito de Jovem Empresário Rural foi estabelecido no âmbito de um projecto promovido pela AJAP (Associação dos Jovens

Agricultores de Portugal). A nova figura do Jovem Empresário Rural pode, se os objectivos definidos forem alcançados, traduzir-

se num importante contributo para contrariar a tendência progressiva de abandono do espaço rural português, tanto pela

desertificação do interior como pelo abandono das terras no litoral semiurbano, fruto da industrialização e urbanização. Este Guia,

produzido no âmbito deste mesmo projecto, complementa o trabalho efectuado, indicando caminhos que promovam a

internacionalização dos Jovens Empresários Rurais, contribuindo assim para potenciar o sucesso das suas iniciativas.

A criação (ou �formalização�) da figura do Jovem Empresário Rural deverá servir para potenciar iniciativas dirigidas aos jovens em

meio rural, desenvolver estruturas de apoio a estes jovens, a nível nacional e internacional, e agregar, flexibilizar e simplificar

políticas e medidas com o objectivo de atrair jovens para o mundo rural. Resumidamente, um Jovem Empresário Rural deve reunir

as seguintes características:

� Ser Jovem. O critério deve ser igual ao utilizado nos projectos de investimento apresentados por Jovens Agricultores, ou

seja, os beneficiários de eventuais apoios devem ter entre 18 e 40 anos à data da apresentação das candidaturas. O

reconhecimento como Jovem Empresário Rural deve ser complementar e independente do de Jovem Agricultor, e nada deve

impedir que um Jovem Agricultor seja beneficiário de medidas ou apoios dirigidos aos Jovens Empresários Rurais (como,

aliás, nada deve impedir que um Jovem Empresário Rural venha a receber um apoio dirigido a Jovens Agricultores).

� Desenvolver a sua actividade em meio rural. Desenvolver a sua actividade em meio rural, de acordo com a nova metodologia

para definição de zonas rurais, que foi baseada na metodologia anterior adoptada pela OCDE, mas que foi melhorada e

adoptada pela Comissão Europeia em 2010, em que o meio rural é definido a partir do grau de urbanização (áreas densamente

povoadas, medianamente povoadas e pouco povoadas).

� Desenvolver uma actividade directa ou indirectamente ligada à actividade agrícola. A produção de bens transaccionáveis



   e bens públicos, pelo sector agrícola, tem importância não só pelo seu valor intrínseco, como pelos benefícios económicos,

sociais e ambientais induzidos, contribuindo muitas vezes para a dinamização de outras actividades em meio rural (turismo,

gastronomia, lazer,�) e para a criação de empregos e fixação de populações, enquanto instrumento de uma estratégia de

desenvolvimento territorial. A actividade desenvolvida pelo Jovem Empresário Rural tem que estar de alguma forma ligada

e/ou potenciar a actividade agrícola. Não obstante, não se pretende com isto limitar formalmente as iniciativas potenciais

em função do Código de Actividade Económica, mas apenas que os jovens empresários justifiquem e demonstrem a ligação

à actividade agrícola.
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Com base nos pressupostos acima referidos propôs-se a criação, a nível nacional, do conceito de Jovem Empresário Rural, nos

seguintes termos:

� Formalização e adopção do conceito de Jovem Empresário Rural na definição do novo PDR, a nível nacional. Sendo viável

e adequado, esta formalização deverá ser objecto de uma resolução do Conselho de Ministros;

� Criação de uma medida ou subprograma temático com a designação de Jovem Empresário Rural, que contemple uma ajuda

ao arranque, nos moldes definidos no Artigo 20º da proposta de regulamento do FEADER, mais especificamente para

actividades não agrícolas em zonas rurais;

� A ajuda ao arranque não deve ser estruturada como prémio à instalação, mas sim como apoio ao investimento em actividades

não agrícolas em zonas rurais, ou seja, criando uma majoração degressiva (com o volume de investimento) necessariamente

acoplada a um projecto de investimento. A ajuda ao arranque deve, por isso, estar condicionada à apresentação de um

projecto de investimento (no âmbito dos artigos 18º ou 20º);

� Criação de majorações (taxas de apoio mais elevadas) para os Jovens Empresários Rurais nas medidas de Investimento em

activos corpóreos (Artigo 18º) e Desenvolvimento das explorações agrícolas e das empresas (Artigo 20º). Importa notar que

é necessário definir o enquadramento destas majorações nos regulamentos Europeu e Nacional, uma vez que as excepções

explicitamente definidas no Regulamento Europeu não contemplam o Jovem Empresário Rural (o que naturalmente não

seria possível, dado que o conceito não é ainda reconhecido).

Esta proposta inicial de enquadramento e implementação do Jovem Empresário Rural terá necessariamente que ser analisada e

definida com as entidades responsáveis pela implementação nacional da nova Política Agrícola Comum (2014-2020). A criação

da figura do Jovem Empresário Rural deverá servir para potenciar iniciativas dirigidas aos jovens, desenvolver estruturas de apoio

a nível nacional/internacional, e agregar, flexibilizar e simplificar medidas com o objectivo de atrair jovens para o mundo rural (i.e.

para além da actividade agrícola).
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O estudo de enquadramento do conceito de Jovem Empresário Rural, resumido acima, identificou ainda alguns factores que

potenciam o sucesso da instalação de Jovens Empresários Rurais. No livro intitulado Inovação e Empreendedorismo no Mundo

Rural - A Figura do Jovem Empresário Rural (AJAP), são enumerados alguns destes factores de sucesso. Naturalmente, um projecto

raramente reúne em si mesmo todos os factores de sucesso, mas normalmente os melhores projectos apresentam algumas destas

variáveis que, quando reunidas, criam sinergias e aumentam o potencial da iniciativa em causa.

Um dos factores de sucesso a ter em conta são as competências dos promotores nas áreas da �comercialização e marketing�. De facto,

os promotores dos projectos em meio rural apresentam geralmente muitas dificuldades em aceder aos principais canais de distribuição

ou aos chamados �nichos� de mercado, tanto a nível nacional como a nível internacional. Na maior parte das vezes, faltam aos recursos

humanos que integram o projecto, competências básicas nestas áreas. Paralelamente existem poucos apoios públicos para colmatar esta

lacuna nas empresas (tanto ao nível da formação como ao nível da subcontratação externa), o que torna as coisas ainda mais complicadas.

Não se pode também deixar de notar que a preocupação dos inquiridos com a promoção/escoamento dos produtos, no âmbito

do estudo dos Jovens Empresários Rurais, é notória. A falta de divulgação de um produto/serviço é, muitas vezes, a maior limitação

ao sucesso de um projecto no meio rural. Na verdade, não basta produzir, e apesar das estatísticas mostrarem um crescimento

do valor das exportações de bens agro-florestais, com um crescimento médio anual de 6,2% no período 2000-2011 (quando a taxa

de crescimento anual do total de bens exportados por Portugal foi de 4,0% no mesmo período), ainda muito há a fazer.

É na sequência destas necessidades, identificadas no projecto desenvolvido pela AJAP, em paralelo com a oportunidade gerada

pela criação da figura do Jovem Empresário Rural, que surge este Guia de Comercialização e Internacionalização. O próximo

capítulo, que constitui o corpo central do Guia, apresenta e discute detalhadamente um �caminho para exportar� em seis passos

complementares. O enfoque foi colocado na exportação enquanto caminho para a comercialização a nível internacional, mas a

grande maioria dos conceitos (e do �caminho�) são válidos para os mercados internos ou externos, podendo o Guia servir de apoio

aos Jovens Empresários Rurais que queiram, a nível nacional ou internacional, potenciar o seu desempenho nos mercados.





2. SEIS PASSOS PARA EXPORTAR
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2.1. Diagnosticar o potencial de exportação

A exportação é um desafio que muitos Jovens Empresários Rurais poderão (e deverão) abraçar, sendo muitos os factores que

podem contribuir para a adopção de diferentes estratégias de internacionalização dos bens produzidos. Para muitos empresários,

a exportação acaba por ser uma resposta óbvia para os desafios que actualmente se apresentam nos mercados nacionais. A procura

de oportunidades para crescer através da diferenciação, a obtenção de maiores margens e maiores lucros, e o desenvolvimento

de parcerias sólidas com o mercado de exportação, colocando o negócio numa perspectiva internacional, são alguns dos factores

que devem conduzir o delineamento da estratégia de exportação dos produtos.

Antes de definir a estratégia de internacionalização, importa, no entanto, realizar um diagnóstico do negócio nas suas diferentes

especificidades, para que a estratégia definida possa ser assertiva, por um lado, e sustentada, por outro, reduzindo o risco de tomar

decisões erradas que possam levar a erros comprometedores. Note-se que a internacionalização de uma empresa é geralmente uma

decisão que tem custos elevados, e que se não for bem-sucedida pode mesmo comprometer todo o negócio. Deve-se, por isso,

efectuar um diagnóstico cuidado do potencial de exportação, que poderá passar pela avaliação dos seguintes pontos:

a) Visão, Missão e Valores

      É importante reflectir sobre a Visão, a Missão e os Valores da empresa, ou do negócio. Esta reflexão permite-nos identificar

de forma clara a situação actual � �o que somos, o que fazemos, porque estamos aqui� � mas permite-nos também

perspectivar o futuro � �o que queremos ser, para onde queremos ir�. Permite-nos ainda consolidar valores e princípios

que regem o comportamento e a conduta da organização. Estes serão os princípios orientadores da estratégia futura de

internacionalização.



     b) Portfólio de Produtos

      A avaliação do portfólio de produtos permite-nos rever e consolidar informação sobre todos os produtos que temos para

oferecer, a posição e o papel de cada um dos produtos no negócio global da empresa, bem como a sua especificidade e

adequação a determinados mercados. Pode, por exemplo, ser necessário disponibilizar diferentes portfólios de produtos

de acordo com os mercados que pretendemos trabalhar. Utilizando um exemplo simples, se estivermos a preparar um

portfólio para o mercado do Médio Oriente, não deveremos incorporar produtos à base de carne de porco. Da mesma

forma, poderemos ter de elaborar portfólios específicos com disponibilização de produtos que possam ser introduzidos

no mercado referenciado (ex.: o mercado brasileiro impõe actualmente restrições à importação de determinados produtos

alimentares).
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Fonte: 123rf



c) Competências e Capacidades

      Mais adiante será efectuada uma abordagem mais detalhada aos recursos chave com que uma empresa se deverá capacitar

para que possa conduzir com sucesso o seu processo de internacionalização. No entanto, importa nesta fase reforçar a

importância de um recurso-chave fundamental no processo de internacionalização � as pessoas. Quando falamos de pessoas,

falamos das suas competências e capacidades para desenvolver todo o trabalho de fundo necessário para levar a cabo um

processo de internacionalização bem-sucedido. Falamos também de competências e capacidades para diagnosticar os pontos

fortes e fracos da organização, para definir estratégias de abordagem comercial adequadas, e para identificar os riscos

inerentes ao processo e percepcionar como estes poderão ser minorados. Importa ainda realçar a necessidade de lideranças

fortes e carismáticas, uma característica que deverá estar presente na gestão de qualquer negócio, desde a multinacional

ao pequeno negócio desenvolvido por um Jovem Empresário Rural, e que normalmente é determinante nos processos de

crescimento por via da internacionalização.
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     Para desenvolver um processo de internacionalização coerente e sólido, torna-se também vital conhecer os produtos que

temos para disponibilizar (ter um portfólio adequado como mencionado anteriormente), conhecer (bem!) os mercados

potenciais, e definir uma estratégia de médio-longo prazo que permita entrar nos mercados e ter rotação de produtos

(repetir as operações comerciais). A internacionalização é muitas vezes um caminho tortuoso que deverá ser seguido com

elevado comprometimento e disponibilidade.

      O caminho deverá ser traçado por quem disponha de ferramentas básicas de marketing e comercialização, e de preferência

por quem tenha o �bichinho das vendas� a correr-lhe nas veias. Os mercados internacionais são geralmente muito competitivos

e pouco abertos a �amadorismos�. Este é um dos pontos críticos na abordagem à exportação, que nos leva a identificá-lo

como um recurso chave. A organização deverá ter capacidade de percepcionar se tem nos seus quadros elementos com

estas características e que tenham em simultâneo uma disponibilidade elevada (nomeadamente para deslocações

internacionais). Se não tem, terá que contratá-los externamente. Alocar à internacionalização recursos em part-time e

pouco habilitados ou disponíveis é geralmente garantia de insucesso neste difícil caminho.

     Independentemente dos recursos internos alocados ao processo de internacionalização, deverá ainda considerar-se o recurso a

entidades externas do sector que tenham este know-how, por forma a agilizar e potenciar o processo de internacionalização. Entidades

como a AIP, a AICEP, a Portugal Foods, a Portugal Fresh, a Casa do Azeite, e a ViniPortugal, bem como outras associações empresariais

ligadas ao sector, poderão representar um apoio externo determinante para o processo de internacionalização a desenvolver.

     Existem também empresas de consultoria estratégica, algumas dedicadas especificamente aos sectores agrícola e agro-alimentar,

que possuem competências para apoiar empresas no seu processo de internacionalização, desde o apoio à criação do portfólio,

até ao contacto directo com potenciais clientes, passando pela identificação e selecção de mercados potenciais, presença em

feiras da especialidade e realização de missões de carácter promocional e comercial. Este posicionamento estratégico pode fazer

destas empresas importantes parceiros, por vezes determinantes no início do processo.
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d) Análise de Competitividade de Porter

      Concebido por Michael Porter em 1979, o modelo das Cinco Forças tornou-se um excelente exercício para análise do nível

de competitividade de uma dada empresa no meio concorrencial em que actua. Este modelo considera cinco "forças"

competitivas, que devem ser avaliadas para que se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficaz.
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      Torna-se por isso importante responder às questões colocadas em cada uma destas forças, para que no final possamos ter

uma visão mais clara e abrangente da empresa, da sua actividade e da sua �força competitiva� no mercado internacional.

É este desafio que aqui se deixa, identificando as perguntas que devem ser respondidas para efectuar a análise de cada uma

das �cinco forças� do modelo de Porter. Note-se que esta análise pode ser feita para uma empresa/produto que já está no

mercado mas é sobretudo importante quando se tentam conquistar novos mercados. Neste caso a análise é mais difícil

(dado que tem uma componente prospectiva) mas é fundamental para antever a posição da empresa e dos produtos nos

mercados em que quer entrar.
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Figura 5 - Análise de competitividade - Porter
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e) Factores Críticos de Sucesso e Estratégias para criar Vantagens Competitivas

      No processo de internacionalização poderão ser identificados diversos factores críticos que determinam o sucesso ou insuces-

so da estratégia delineada. Estes factores podem ser classificados de acordo com a vantagem competitiva definida na estratégia

da empresa: estratégia �low-cost� ou �estratégia de diferenciação� de produto ou de processo. A tabela seguinte identifica

alguns exemplos destas estratégias (note-se que a mesma empresa/produto pode centrar a sua actuação em mais do que

uma estratégia).

     A estratégia low cost centra-se geralmente em produtos indiferenciados (ou pouco diferenciados), em que o importante é

ter os preços mais baixos que a concorrência, através de um rigoroso controlo de custos e/ou recorrendo a processos mais

eficientes. Como factores críticos consideram-se a capacidade sistemática para melhorar processos, no sentido de reduzir

custos de produção (padronizar processos), eliminar actividades que não adicionem valor e envolver todos os colaboradores

numa consciência colectiva de contenção de custos. Nesta estratégia, corremos o risco de ter concorrentes com a mesma

abordagem ao mercado, o que a médio-longo prazo pode representar uma barreira intransponível à viabilidade e sustentabilidade

do negócio.

VANTAGEM COMPETITIVA

Low Cost

Diferenciação - Produto Inovador

Diferenciação - Inovação Processo

EXEMPLOS EMPRESARIAIS

Mc Donalds, LIDL, IKEA, Ryanair, Easyjet, Media Markt

Danone, Soc. Central de Cervejas (Sagres), Unicer (Superbock)

Mc Donalds, IKEA

Figura 6 - Vantagem competitiva � exemplos
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      Na estratégia de diferenciação, as empresas procuram incluir no seu portfólio produtos com características únicas (diferenciados)

que satisfaçam as necessidades do mercado, ou de determinados segmentos de mercado. Produtos que possam ser atractivos

para o mercado, mas que, simultaneamente tenham um custo de desenvolvimento abaixo do preço que o cliente está disposto

a pagar. Neste caso, os factores críticos de sucesso passam geralmente pela antecipação aos concorrentes no que respeita

à �leitura do mercado�, pela inovação contínua e desenvolvimento constante, pela qualidade e imagem do produto, pela

capacidade financeira para suportar a aposta na diferenciação e pela capacidade de responder a exigências específicas dos

mercados.

     Um exemplo de produtos diferenciados são os que utilizam a certificação Kosher, comercializando produtos em nichos de

mercado específicos acima do preço dos produtos não certificados. O Certificado Kosher é um documento emitido para

atestar que os produtos fabricados por uma determinada empresa obedecem a normas específicas que regem a dieta judaica

ortodoxa. Este certificado é globalmente reconhecido e atribuído como sinónimo de controlo máximo de qualidade. A

certificação Kosher é, actualmente, um factor de diferenciação elevado, uma vez que coloca os produtos numa plataforma

de acessibilidade a mercados muito interessantes e por vezes pouco explorados, como o mercado de Israel, E.U.A., Argentina

e alguns países europeus onde esta certificação é valorizada.

Figura 7 - Certificação Kosher
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f) Análise SWOT

      A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas para a realização do seu diagnóstico estratégico.

O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). Esta análise considera, assim, os principais elementos internos (pontos fortes e pontos

fracos) e externos (oportunidades e ameaças) que podem determinar o sucesso de uma empresa nos mercados internacionais.

A análise SWOT permite:

� Diagnosticar a situação interna e externa da empresa;

� Identificar os elementos chave para a empresa, permitindo estabelecer prioridades de actuação (por exemplo, no processo

de internacionalização);

� Projectar estratégias, dada a situação do negócio e o caminho que se pretende traçar;

� Definir acções para maximizar os pontos fortes e minimizar as ameaças.
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     Após a identificação das forças e fraquezas do negócio e a definição de oportunidades e ameaças externas ao mesmo, estaremos

mais preparados para definir estratégias de sucesso para a actividade que se desenvolve ou quer desenvolver, nomeadamente no

caminho a seguir para conquistar os mercados de exportação. Através desta ferramenta, é possível, assim, definir as estratégias

mais adequadas para fazer face ao processo de internacionalização.
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Figura 9 - Análise SWOT - Estratégias relevantes
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2.2. Definir os objectivos e a estratégia a implementar

O objectivo de exportar um produto, ou uma série de produtos, passa sempre por conseguir encontrar uma maior, ou melhor (i.e.,

vendendo a um preço mais elevado) procura, que não se encontra a nível interno. Deste modo, para além de se tentar alcançar uma

maior procura, identificando mercados cujos consumidores consumam um determinado tipo de produtos em grande quantidade, também

poderá ser interessante procurar mercados que estejam dispostos a pagar mais para ter acesso a esses produtos.

A decisão de exportar pode dever-se, entre outros factores, ao facto de, num ou mais mercados, os produtos serem escassos (no caso

dos produtos agrícolas, devido por exemplo a factores limitantes, como o clima, os solos, ou até mesmo questões tecnológicas) ou por

o poder de compra dos mercados para onde se pretende exportar ser mais elevado do que no país de origem. Outra vantagem da

colocação de produtos em países terceiros poderá existir quando, em determinadas situações, haja um excesso de produção (e uma

falta de capacidade de armazenamento), que �obrigue� à venda noutros países. Também se podem tirar benefícios da internacionalização

com o facto de haver um intercâmbio financeiro vantajoso para quem exporta, principalmente para países com moedas e economias

consideradas fortes, como é o caso dos EUA, Canadá, Reino Unido, Suíça ou Suécia e Noruega.

Neste sub-capítulo será dado um especial enfoque aos dois primeiros pontos indicados no início deste capítulo (i.e. �vender mais� ou

�vender mais caro�). No curto e médio prazo, interessará ao Jovem Empresário Rural focar os seus esforços no escoamento da produção,

de preferência a um valor mais elevado do que o que consegue a nível nacional. A expansão do negócio para o mercado externo aumenta

naturalmente esta possibilidade. O Jovem Empresário Rural procurará, deste modo, obter o maior número de benefícios competitivos

e económicos, por forma a poder confirmar o seu negócio como uma fonte de rendimento estável, sustentável e, se possível, escalável.

As questões mais importantes que se colocam da definição da estratégia a implementar são discutidas nos próximos pontos.



Jovem Empresário Rural | Boas Práticas: Comercialização e Internacionalização

38 Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

�Quais os objectivos de exportação?�

Para além dos traços gerais apontados anteriormente, o Jovem Empresário Rural deverá definir os objectivos ou metas a alcançar. A título

de exemplo, um produtor de vários tipos de fruta, como laranja, pera, pêssego e frutos vermelhos, poderá desejar, em primeiro lugar,

conseguir simplesmente entrar num mercado com um bom potencial de importação dos produtos da sua exploração (estabelecer

contactos, conhecer o mercado e potenciais parceiros e perceber os hábitos de consumo). Poderá ser definido, inclusivamente, qual o

número de mercados em que se pretende entrar conforme se vai ganhando experiência de internacionalização. Na maior parte das

empresas, é aconselhável, numa fase inicial, não tentar abordar mais de 2 ou 3 mercados em simultâneo.

Um outro objectivo poderá ser o de conseguir exportar uma determinada quantidade de fruta ou atingir um determinado volume de

negócios, num período de tempo definido aquando do estabelecimento da estratégia. Também se pode procurar alcançar um determinado

nicho de mercado sob a chancela de um produto raro ou de extrema qualidade. Finalmente, os objectivos podem ainda ser definidos

de forma quantificada. Pode ser definido, por exemplo, que 5% da produção da exploração agrícola será destinada à exportação, com

a perspectiva de aumentar o volume exportado até aos 15% num período de 5 anos.

 �Qual o segmento de clientes a atingir?�

O segmento de clientes a atingir é um dos pontos mais importantes na definição da estratégia de internacionalização. É certo que a

parceria com um intermediário ou distribuidor poderá ajudar a encontrar ou a fazer chegar um produto ao consumidor certo da forma

mais adequada, mas o consumidor final não pode de forma alguma sair defraudado com o produto, sob pena de não voltar a comprá-

lo. É extremamente importante identificar a quem se destina um determinado produto. Se se pretende colocar a produção num país

nórdico, como a Suécia ou a Noruega, o produto deverá ser de elevada qualidade, ter em conta as questões ambientais e eventualmente

ser produzido em modo de produção biológico. É preciso não esquecer nunca que um comprador não irá pagar mais por um produto

se não reconhecer facilmente (e rapidamente) o seu valor acrescentado. Se o objectivo for abordar um mercado de maior dimensão



de consumo, que privilegia a escala, como por exemplo o Brasil, os produtos deverão ter um preço mais competitivo, visto que o

consumidor final rapidamente escolherá um produto em detrimento de outro pela diferença de preço.

Outra abordagem que pode ser feita relativamente ao segmento de clientes a seleccionar poderá ser a de estabelecer uma parceria

com um distribuidor ou um retalhista do país importador, adaptando-se os produtos às exigências dos mesmos, em vez de às

exigências do consumidor final (nunca esquecendo que ulteriormente as exigências de um retalhista irão sempre, necessariamente,

ao encontro das exigências do consumidor final). Finalmente, importa ainda considerar os negócios �business to business�, em

que o potencial segmento de clientes poderá ser a indústria transformadora. Existem, várias empresas multinacionais que vendem

alimentos preparados, prontos a consumir, mas estas não são, normalmente, as produtoras da matéria-prima. A abordagem a

estas empresas pode ser muito interessante, e em determinados casos estas empresas exigem produtos de elevada qualidade e

estão dispostas a pagar por isso.
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Fonte: Stefan Jansson
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 �Qual é a proposta de valor?�

Garantir que os produtos colocados no mercado seleccionado vão ao encontro das expectativas dos consumidores é um tema

capital. Em alguns países o consumidor pode ser muito exigente, como no Reino Unido ou nos países nórdicos. O cliente não se

pode sentir nunca enganado pela proposta de valor apresentada pelo produtor. Alguns mercados dão muita importância a questões

ambientais, pelo que a colocação de um selo de produção sustentável ou de produção �amiga do ambiente� num produto poderá

constituir um factor de desempate de escolha dentro de um leque de produtos idênticos.

Se for possível, o produto deverá vir associado a uma marca de confiança dos consumidores dos mercados alvo. Vários estudos

de consumo parecem indicar que os consumidores mais exigentes escolhem marcas conhecidas, por vezes independentemente

do preço, por legitimarem a qualidade (note-se que estas marcas, nos produtos alimentares, passam cada vez mais pelas marcas

�brancas� ou os �private labels� da distribuição). A associação a uma marca reconhecida pode ser obtida através de parcerias com

os distribuidores locais ou com os intermediários. Outros consumidores podem estar mais interessados em produtos obtidos de

acordo com determinadas certificações, por exemplo Global Gap ou em modo de produção biológico (ou produtos �orgânicos�

como são frequentemente designados noutros países).

Outro exemplo de proposta de valor poderá ser a disponibilização de uma gama de produtos �frescos� (por exemplo, frutas ou

legumes) mais cedo que o habitual noutros países. Portugal tem condições edafo-climáticas que permitem uma maior precocidade

dos seus produtos agrícolas. No Alentejo, são hoje obtidos pequenos frutos, como framboesas e mirtilos, mais cedo do que noutros

países da Europa. Isto revela-se uma vantagem competitiva face à concorrência, o que permite colocar uma boa parte da produção

a preços superiores à média do mercado, em mercados onde o consumo de alguns desses pequenos frutos é um hábito comum,

como é o caso, mais uma vez, do Reino Unido ou dos países nórdicos. Para um distribuidor de produtos frescos nesse mercado,

será muito interessante conseguir oferecer pequenos frutos mais cedo do que os seus concorrentes, pelo que, neste exemplo, a

proposta de valor do produto português seria baseada na precocidade.
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Já foi mencionada, anteriormente, a importância das embalagens e da imagem de um produto para o consumidor final. Na verdade,

a proposta de valor pode também ser associada à imagem ou às embalagens. Por vezes basta alterar o formato de uma garrafa

ou de uma caixa, ou o lettering de uma marca ou nome de um produto, para chamar a atenção de um potencial cliente. Podemos

ver exemplos destes nas embalagens de azeite com doseador, ou nas garrafas de cerveja e de vinho com abertura fácil � o produto

é o mesmo mas atrai os consumidores por outros mecanismos, naquilo que poderá ser chamado de �isco�. A apresentação dos

produtos como uma novidade, ou a adaptação do produto aos desejos dos clientes, podem resultar numa proposta de valor

cativante, sendo fundamental adoptar uma estratégia de marketing adequada (e nunca defraudar o cliente no que diz respeito à

qualidade do produto!).

�Quais os Canais de Distribuição a escolher?�

O Jovem Empresário Rural deve identificar de que forma se vai estabelecer a relação entre si (e os seus produtos) e os seus

potenciais clientes. E não se trata apenas da entrega do produto. Um produtor deverá ter bem presente de que forma irá fazer

chegar ao consumidor final a informação de que o seu azeite ou o seu vinho � ou qualquer outro produto � possuem um valor

ou um certo tipo de características, perceptíveis pelo cliente, que o façam preferir esses produtos em detrimento de outros.

Estudos de mercado indicam que a existência de selos de qualidade, como uma medalha de ouro num rótulo de um vinho, obtida

num concurso internacional, pode ter um forte peso na altura do consumidor optar entre duas ou mais marcas.

Seguindo uma lógica idêntica, os produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida podem

atrair alguns consumidores por terem a garantia de um modo de produção com qualidade superior, feito a partir de técnicas

tradicionais, ou proveniente de uma determinada região. Um caso de sucesso é o da Pera Rocha, cuja reputação alcançada lhe

permite, hoje em dia, em diversos países, ser reconhecida como uma das melhores peras do mundo � �A Pera Portuguesa�. Também

a presença de um selo de certificação do modo de produção biológico,  é hoje fundamental para que os consumidores deste tipo

de produtos os reconheçam como tal.



Todo o trabalho de imagem e de comunicação do valor dos produtos agro-alimentares deve ser desenvolvido sem esquecer a

importância que os canais de distribuição logísticos têm neste processo. Excluindo a venda directa ao consumidor, algo que é

muito difícil de concretizar quando se pretende comercializar em países terceiros, é praticamente inevitável a utilização de um

ou mais intermediários, sejam estes um importador, um grossista, um retalhista, um distribuidor ou mesmo a conjugação de todos

ao longo do processo que fará chegar as mercadorias ao cliente final. O controlo dos canais de distribuição tende a diminuir com

a distância geográfica e o número de intermediários na cadeia de abastecimento, por isso esta questão é ainda mais importante

quando se trata de mercados externos.

Esta complexidade poderá ser, por si só, justificativa da criação de uma unidade ou departamento na empresa destinado a trabalhar

esta área, bem como as relações com os clientes (ver, neste âmbito, o próximo ponto). Através de várias ferramentas, como a
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Figura 10 - Exemplo do processo de distribuição dos alimentos desde o produtor até ao consumidor
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Internet, devemos garantir serviços de pós-venda e a manutenção de um bom relacionamento com os clientes (e se possível com

o consumidor final). Nos tempos que correm, os canais de escoamento mais comuns para os produtos agro-alimentares são os

grossitas, os retalhistas, os importadores/distribuidores, as grandes cadeias de lojas de especialidade, a indústria agro-alimentar,

as lojas gourmet e de produtos biológicos, os mercados abastecedores e a própria Internet. Esta diversidade não permite definir

regras muito rígidas nem boas práticas na selecção e definição dos canais de distribuição, para além da análise e decisão estratégica

referidas anteriormente.

�Relações com os clientes�

As relações com os clientes pressupõem a manutenção da satisfação dos mesmos como objectivo principal. Se um produtor de

azeite possuir um bom relacionamento com uma loja de produtos gourmet no Brasil, deverá estimar esta relação por forma a

poder pelo menos manter, ou até aumentar o volume de vendas. Isto não invalida (se não existirem acordos de exclusividade)

que o produtor não possa procurar outro tipo de cliente, como por exemplo um grande grupo de distribuição de produtos agro-

alimentares brasileiro que esteja a dar uma especial atenção a produtos portugueses. Outros exemplos podem ser dados para

demonstrar a importância e as formas de estabelecimento de relações com os clientes. Aquela que será provavelmente mais

comum será a relação pessoal,  que pressupõem a existência de interacção humana. Por exemplo, o Jovem Empresário Rural

poderia, através de um responsável de vendas de um grupo retalhista (que aqui seria o representante do consumidor final), tentar

obter informação sobre possíveis melhorias das características dos produtos a disponibilizar no mercado.

Um caso de estudo interessante que ilustra bem esta situação é o do consumo de ovos de galinha nos EUA. Neste país, a maioria

dos ovos de galinha que se vendem em supermercados possui a casca totalmente branca. Poder-se-á imaginar que existe algum

tipo de justificação para o consumidor procurar este tipo de ovos, mas na verdade é simplesmente um hábito de consumo, uma

habituação a uma determinada imagem de um produto. Ao contrário dos europeus, os norte-americanos habituaram-se, ao longo

de anos, a produzir e consumir ovos com a casca branca, definidos simplesmente pelas características genéticas das raças de



galinhas utilizadas nos EUA. O consumidor está de tal forma habituado a este produto que os ovos de casca castanha poderiam

ser prontamente rejeitados. Este exemplo mostra como uma boa relação com um cliente, ou com um intermediário entre o cliente

final e o produtor, poderá ter um impacto determinante no sucesso da venda dos produtos, visto que esse intermediário rapidamente

indicaria que ovos de casca castanha não teriam uma boa aceitação no mercado em questão. Este exemplo é simples, mas existem

muitos casos em que os produtos não conseguem ter sucesso num determinado mercado, ou têm e de repente deixam de ter, e

nunca se chega a saber porquê. O estabelecimento de vias de comunicação eficazes com os clientes é por isso fundamental.
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Figura 11 - Ovos com casca de cor diferente para dois mercados com procuras distintas. Os EUA preferem ovos brancos e a Europa escolhe os de casca castanha.



Outro exemplo importante de relacionamento com o cliente é o da Internet. Hoje em dia, em países modernizados e com forte

poder de compra, são poucas as empresas que não possuem site (ou uma página no Facebook) e ainda menos os clientes que não

os utilizam para consultar preços, características, e dar feedback e sugestões sobre determinados produtos. Uma boa plataforma

Web pode servir para recolher hábitos de consumo, avaliar as preferências dos clientes, receber sugestões e ajudar a moldar os

produtos à medida das exigências do mercado. A relação com os clientes também poderá ajudar a perceber outros assuntos mais

sensíveis, como questões legais e socioculturais.

Seja qual for a forma de relação estabelecida com o cliente ela deve tentar sempre garantir que se vai ao encontro das expectativas

finais do cliente, e que este não se sente defraudado com o produto face ao valor que deu por ele.
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Figura 12 - A Amazon, líder mundial em vendas on-line, já iniciou a venda de produtos frescos por esta via.
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Como facilmente se conclui neste ponto, os objectivos e a estratégia de internacionalização adoptados por um Jovem Empresário

Rural podem ser de natureza muito diversa, e por isso é muito importante detalhar a análise antes de iniciar o processo. Importa

também referir que os objectivos e a estratégia definidos deverão sempre incluir uma série de metas e resultados mensuráveis e

focados no comprometimento da empresa com o que se propõe alcançar. A dedicação de uma parte dos recursos da empresa

deverá ser destinada a este fim, de forma a desenvolver as actividades internacionais e a iniciar as exportações. A opção por

determinada estratégia e objectivos cabe sempre ao produtor, e deve ser sempre, e acima de tudo, realista, exequível e adaptada

às características da empresa.
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2.3. Identificar, seleccionar e caracterizar os mercados de exportação e os canais de distribuição

Após o diagnóstico do potencial de exportação e definição dos objectivos e estratégia a implementar para a internacionalização,

encontram-se reunidas as condições para avançar para o terceiro passo deste processo: identificar, seleccionar e caracterizar os

mercados a abordar e os canais a utilizar para o efeito. Nos próximos parágrafos serão apontados alguns exemplos de como

identificar e seleccionar os mercados a abordar, caracterizando as suas principais especificidades e potencialidades, os produtos

em que são mais dependentes de importações e a disponibilidade económico-financeira desses mercados para valorizarem e

procurarem os produtos portugueses.

Tendo em conta que a oferta de produtos nos mercados internacionais, de uma forma geral, é bastante elevada, importa, mais

do que produzir, garantir qualidade e produtos com valor acrescentado e diferenciados, apetecidos por um determinado segmento

de mercado.

A identificação dos países para onde se pretende exportar pressupõe, numa fase inicial, seguir algumas etapas essenciais, através

das quais se poderá obter uma primeira perspectiva de mercado do país ou países alvo. Após este processo, deverá ser possível

restringir os países a abordar a um número mais reduzido, normalmente não superior a três. As etapas a considerar são as seguintes:

a. Recolha de informação: em primeiro lugar deverá ser reunido o maior volume de dados possível sobre os mercados

potenciais. Dados sobre a produtividade e produções (avaliar o que é produzido no país para onde se pretende exportar);

consumos per capita dos produtos; evolução dos hábitos de consumo dos produtos; população do país e nível socioeconómico;

etc. Devem também consultar-se os preços a que os produtos são vendidos (contrapor as quantidades importadas com o

valor correspondente a essas importações, visto que um elevado volume de importações não implica que haja obrigatoriamente

um elevado valor de importações). Muita informação pode ser recolhida em websites como os da FAOSTAT ou o Eurostat.

Também a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) disponibiliza online vários dados de mercado
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     de diversos países. Recentemente, o GPP (Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura) desenvolveu,

em colaboração com diferentes parceiros económicos e sectoriais, como a Portugal Foods, a ViniPortugal e a Portugal Fresh,

a Plataforma GLOBALAGRIMAR. Esta plataforma constitui-se como um instrumento orientado para as empresas do sector,

tendo por principais objectivos a divulgação de informação sobre mercados internacionais e estatísticas comerciais e

institucionais, bem como instrumentos de política e de financiamento. Outras fontes de dados muito importantes poderão

ser as estatísticas agrícolas nacionais dos mercados identificados, o que pode significar um trabalho mais demorado, mas

que irá certamente fornecer informação significativa. Em todo o caso, é importante referir que nem sempre é fácil encontrar

dados sobre todos os mercados, nomeadamente os das economias menos reguladas.

Figura 13 - Algumas fontes onde será possível encontrar dados sobre o sector agro-alimentar



b. Processar os dados e extrair a informação: após a obtenção de dados suficientes sobre a economia e os mercados de um

país, é necessário �transformar� esses dados em informação com valor. Deverão nomeadamente ser extraídas informações

funcionais dos dados referidos no ponto anterior, para um período de alguns anos, por forma a conseguir avaliar a evolução

de tendências de mercado/hábitos de consumo e importações. Deverá igualmente tentar-se perceber se os países estão

a caminhar no sentido de serem auto-suficientes no produto ou produtos que se pretendem exportar. Para exemplificar,

a Síria é hoje uma das grandes potências mundiais de azeite, apresentando, nos últimos 20 anos, uma evolução considerável

na comercialização desta gordura alimentar (ver figura abaixo). Há 20 anos atrás, este país quase não exportava. Na última

década esta situação alterou-se, observando-se uma explosão na produção e exportação de azeite, um indicador importante

para, provavelmente, não se escolher este mercado como um alvo de exportação.
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Figura 14 - Importações e exportações de azeite (Ton), na Síria, nos últimos 20 anos (Fonte: FAO STAT)
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A Itália, por outro lado, um dos maiores produtores de azeite do mundo é, ao mesmo tempo, o segundo maior exportador e o

maior importador desta gordura vegetal, o que poderá indicar que há potencial de exportação de azeite para este país (desde que

seja no segmento que o mercado procura). Uma abordagem inicial para identificar o mercado adequado pode ser feita mediante

a avaliação de dados a nível macro, e a partir daqui tentar refinar, mais pormenorizadamente, as características de alguns mercados

alvo. Numa primeira análise pode, por exemplo, partir-se de uma avaliação global da importação de azeite no mundo (ver figura

15), para perceber que os grandes consumidores são a América e a Europa.

Da leitura da próxima figura, que mostra as quantidades de azeite importadas pelos cinco maiores importadores do mundo, conclui-

se que a Itália é o maior importador de azeite, seguido dos EUA. Partindo do princípio de que o mercado italiano poderá já estar

saturado, e a concorrência ser mais elevada, acaba-se, com naturalidade, por dar mais atenção aos EUA.
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Figura 15 - Importação de azeite no mundo por Continente (Fonte: FAO STAT)
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Figura 16 - Cinco maiores importadores de azeite no mundo (Fonte: FAO STAT)
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Identificado um determinado país, a correcta avaliação dos dados processados e tratados estatisticamente é fundamental. Deverá

ser possível perceber se houve alteração ou evolução nos hábitos de consumo do produto que se pretende comercializar. Importa

também conhecer o crescimento do mercado nos últimos anos e verificar a evolução do consumo do produto analisado (se

diminuiu, aumentou ou se se encontra estagnado). Da leitura da próxima figura, conclui-se facilmente que, nos últimos 20 anos,

nos EUA, o consumo de azeite per capita tem vindo a aumentar de forma gradual e sistemática (indicação de que os hábitos de

consumo deste produto estão a evoluir favoravelmente e que o azeite entra com maior frequência na dieta dos consumidores

norte-americanos). Isto dá uma excelente perspectiva inicial sobre este mercado.
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Figura 17 - Evolução do consumo de azeite nos EUA (kg/capita/ano), entre 1992 e 2009 (Fonte: FAO STAT)
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É importante não deixar de referir que a procura por um determinado produto depende de vários factores, nomeadamente dentro

de cada subsector. A França é auto-suficiente em vinho, o que não quer dizer que não possa haver procura por um determinado

vinho de uma determinada casta portuguesa. É nesta altura que se torna fundamental identificar qual o canal de escoamento a

utilizar, tendo em perspectiva quais os objectivos e estratégia a implementar (ver ponto 3 do capítulo �Seis Passos para Exportar�).

Note-se ainda que, conforme referido, a abordagem seleccionada deve ser sempre suportada por uma boa estratégia de marketing.

No caso de se utilizar uma cadeia gourmet de distribuição, por exemplo, as probabilidades de se conseguir exportar um vinho de

boa qualidade, mas em menor quantidade, poderão ser maiores.

De seguida apresentam-se alguns exemplos sobre como detalhar mais pormenorizadamente uma análise de um potencial mercado

para a exportação de produtos agro-alimentares. Neste caso tomar-se-á como modelo a Suécia. A Suécia é um país pequeno, com

cerca de 9,51 milhões de habitantes, tendo a capital Estocolmo cerca de 847 mil habitantes. Devido ao seu clima tipicamente

nórdico, com predominância de temperaturas baixas e ocorrência de neve durante uma grande parte do ano, a Suécia vê-se logo

à partida em condições de produção agrícola bastante limitadas (a temperatura mínima média mais alta é de 12ºC em Julho e a

mais baixa de cerca de -5ºC em Fevereiro). Estas condições climáticas definem marcadamente o perfil produtivo do país, o que o
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país, o que o leva a apresentar uma balança comercial negativa para um grande número de produtos agro-alimentares.

Para contrariar o clima rigoroso, muita da produção é obtida com recurso a estufas, muitas vezes aquecidas, tendo como

consequência o aumento do preço dos produtos. Acresce o facto de o consumidor sueco ser dos mais exigentes em questões

ambientais. Diversos estudos indicam ser mais vantajoso, em termos económicos e energéticos (logo, ambientais), importar

produtos agrícolas de regiões onde a produção se faça ao ar livre e durante um longo período do ano. Portugal enquadra-se

perfeitamente neste perfil de região.
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Após a identificação de um mercado com potencial interesse, é fundamental, também, perceber em que situação se encontra a

balança comercial dos produtos envolvidos e quais as origens (e tipologias) das importações desse mercado. Seguidamente

apresentam-se dois gráficos da balança comercial sueca para alguns produtos agro-alimentares e uma tabela com os principais

fornecedores de frutas e legumes do país. Da leitura dos gráficos pode concluir-se que os níveis de auto-suficiência de frutas e

legumes naquele país são muito baixos, dominando as importações destes produtos. No entanto, avaliando com mais cuidado,

pode-se verificar que a produção de batata na Suécia supre cerca de 70% do consumo interno. Isto poderá significar que a

exportação de batata para a Suécia é mais difícil do que a exportação de, por exemplo, citrinos (fruta em que a Suécia é altamente

deficitária, com apenas 1% de auto-suficiência).

É ainda importante frisar que isto não invalida a possibilidade de haver uma variedade ou variedades de batata portuguesa que

pudessem revelar-se interessantes para o mercado sueco, nomeadamente se forem comercializadas fora da época de produção

local. Esta avaliação necessita de um estudo pormenorizado, para saber se de facto será possível exportar produtos com características

diferenciadoras para um determinado mercado. A avaliação final deverá depender, entre outros factores, de reuniões e conversações

estabelecidas com responsáveis dos canais de distribuição, de superfícies de vendas a retalho ou mesmo de empresas com

capacidade de importação (tema igualmente abordado neste capítulo, um pouco mais adiante).
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Figura 18 - Balança comercial de frutas e azeite na Suécia em 2009 (Fonte: FAOSTAT)
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Figura 19 - Balança comercial de legumes na Suécia em 2009 (Fonte: FAOSTAT)
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É muito importante verificar quais os principais países fornecedores dos mercados seleccionados. Nas bases de dados da FAOSTAT

e do Eurostat encontram-se estatísticas relativas às origens e destinos das importações e exportações de produtos agro-alimentares.

No caso concreto da Suécia (ver quadro), verificamos que os três maiores fornecedores de produtos hortofrutícolas são a Dinamarca,

a Espanha e a Alemanha. Não passa despercebido que a proximidade geográfica da Dinamarca e Alemanha às fronteiras da Suécia

seja uma das razões para se constituírem como importantes exportadores destes produtos para o país escandinavo.

Todavia, a Suécia parece estar bastante dependente das importações provenientes de Espanha, principalmente no que concerne

a alguns produtos hortícolas e algumas frutas, como os citrinos. Isto poderá querer dizer que Portugal, com características agro-

climáticas semelhantes às de Espanha e com um tipo de produção igualmente idêntico, deverá possuir condições para ter sucesso

no mercado Sueco com os produtos hortícolas mencionados (sem esquecer a importância e influência que terão os intermediários

entre o produtor e os consumidores finais neste processo).

PRODUTO

Maçã

Alperce

Banana

Mirtilo

Couves e outras brássicas

Cenouras e nabos

Couve flor e bróculos

Cereja

ALEMANHA

 6 229

 31

 57 128

 31

 23 142

 695

 755

 78

HOLANDA

 11 913

 185

 16 100

 98

 2 398

 2 950

 632

 132

ESPANHA

 1 695

 67

 4

 2 441

 1 423

 29

 DINAMARCA

 1 622

 10

 12 277

 13

 157

 230

 455

 1

ITÁLIA

 26 936

 127

 1

 491

 3 512

 1 720

 2

Quadro 1 - Importações suecas (toneladas) de alguns produtos agrícolas, dos principais países fornecedores, em 2010 (Fonte: FAOSTAT)
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Cereja

Castanha

Pepino

Alho

Uva

Kiwi

Alho-francês e outras aliáceas

Limões e limas

Alface e chicória

Cebola e chalotas em verde

Cebola seca

Laranja

Outras melancias e meloas

Pessêgo e nectarina

Pêra

Ameixas e rainha-cláudia

Batata

Abóboras

Marmelo

Framboesa

Espinafres

 78

 18

 1 109

 177

 1 551

 421

 354

 1 138

 2 522

 13

 1 019

 3 359

 549

 1 328

 1 242

 420

 4 602

 438

 27

 30

 132

 27

 10 536

 830

 8 156

 1 358

 7 966

 5 107

 3 802

 238

 20 644

 16 068

 7 074

 1 094

 23 636

 1 005

 5 443

 1 987

 3

 193

 144

 29

 15 228

 1 230

 2 514

 8

 148

 7 099

 26 176

 118

 2 058

 33 668

 8 422

 4 109

 682

 548

 49

 2 548

 1

 224

 1

 126

 25

 2 110

 667

 214

 1 126

 1 881

 16

 4 649

 1 721

 233

 1 517

 436

 493

 40 913

 51

 10

 1

 198

 2

 1

 19

 5 191

 6 066

 244

 142

 2 010

 335

 7 123

 77

 13 886

 1 498

 2 374

 26

 9

 1

 1

 497
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Outro aspecto interessante e de avaliação importante é a diferença de preços a que se consegue vender um produto no mercado

nacional e no mercado para onde se pretende exportar. Na figura seguinte encontram-se os preços médios de alguns produtos

hortícolas e frutícolas, no produtor, na Suécia e em Portugal. Na Suécia, tanto o pepino como o tomate em sistema de produção

protegido apresentam mais do dobro do preço por quilo do que em Portugal. Esta diferença poderá ser justificada, como referido

anteriormente, pelo facto de na Escandinávia a maioria das culturas de produção em estufa necessitar de aquecimento fora da

curta época com temperaturas mais elevadas. Este facto leva a um aumento dos custos de produção e um consequente aumento

do preço dos produtos.

Em países escandinavos, como a Suécia e a Noruega, já foram efectuados estudos que indicam compensar, em termos energéticos

e, logo, em termos económicos (e ambientais), a importação de produtos de países distantes, nomeadamente de França e de

regiões mediterrânicas, ao invés de produzirem os seus próprios produtos em estufa. A Noruega, por exemplo, importa actualmente

cerca de 92% dos frutos frescos consumidos internamente (Fonte: Statistics Norway).

Espinafres

Morango

Tangerinas, mandarinas
e clementinas

Tomates

Melancia

Total Geral

 30

 760

 1 631

 2 599

 878

 118 361

 144

 1 322

 8 828

 61 207

 3 887

 259 377

 224

 527

 26 028

 15 465

 11 584

 175 601

 198

 62

 728

 1 955

 189

 76 040

 497

 220

 229

 283

 350

 74 282
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Consoante os casos, e de acordo com os valores negociados com os intermediários/importadores, o preço de venda dos produtos

num determinado país poderá compensar largamente os custos de transporte e colocação dos produtos nesse mercado. Importa

não esquecer que os custos de transporte de produtos agrícolas e alimentares em ambiente controlado são cada vez mais acessíveis,

económicos e eficientes mesmo em longas distâncias.

Outra forma de valorizar a produção nacional nos mercados externos poderá ser mediante a obtenção de produtos com uma

maior precocidade. Essa precocidade é frequente e mais facilmente alcançável em países com um clima como o que existe em

Portugal e noutros países do Mediterrâneo. O clima temperado, com estação seca no Verão e Inverno relativamente ameno e

húmido, permite obter produtos agrícolas mais cedo do que noutros países, com qualidade e com um menor risco de ocorrência

de doenças criptogâmicas.

A indústria das massas alimentícias, por exemplo, prefere cereais com qualidade produzidos em Portugal, devido às condições

climáticas (com verões quentes e secos), que permitem atingir uma qualidade e uma percentagem de humidade bastante adequada

para transporte e armazenagem (o facto de a humidade ser reduzida permite que os cereais e outros produtos sejam transportados

e armazenados com menores riscos de germinação ou de proliferação de fungos e outras doenças, uma potencial vantagem dos

produtos nacionais � principalmente os que requeiram um baixo teor de humidade � em termos de logística de exportação).



Figura 20 - Preço médio de alguns produtos hortícolas (�/kg) na Suécia e em Portugal, em 2011 (Fonte: Eurostat)
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Figura 21 - Auto aprovisionamento e importação de maçã na Suécia em 2005
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Em baixo é apresentado um gráfico que demonstra a sazonalidade da produção e da importação de maçã na Suécia, justaposto

com o grau de auto-suficiência do país para esta fruta. O gráfico mostra que a melhor janela de oportunidade para exportar maçã

para a Suécia, com um potencial valor acrescentado, poderá ser entre os meses de Janeiro e Julho, quando a oferta da produção

interna é muito reduzida ou nula e o volume de importações do País é elevado.
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Figura 22 - Importações de tomate na Suécia (2009) vs Produção Sueca de tomate (Fonte: Seasonal Vegetables - An Environmental Assessment of Seasonal Food)
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No gráfico seguinte, onde figuram os volumes de importação de tomate de Espanha e da Holanda, bem como os volumes de produção

do tomate na Suécia, observa-se um comportamento semelhante ao da maçã. A Espanha, nos meses com temperaturas mais baixas,

possui uma grande vantagem competitiva na exportação de tomate face à Holanda e, de facto, a precocidade alcançada devido ao clima

mediterrânico, mais ameno, permite, entre Janeiro e Março, um volume de exportações de tomate espanhol idêntico às exportações

de tomate da Holanda para a Suécia, apesar desta se encontrar, em temos geográficos, incomparavelmente mais próxima.

Para além da identificação de quais os produtos com baixo grau de auto-suficiência num determinado país, de qual o seu valor no mercado

e de quais os principais concorrentes ou fornecedores é fundamental procurar as janelas de exportação (coincidentes com os períodos de

menor produtividade dos países alvo) para um mais eficiente e lucrativo escoamento dos produtos nacionais nos mercados externos.
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Após a selecção e análise do mercado alvo, torna-se premente cruzar a informação obtida com as formalidades de importação

do país para onde se pretende exportar. Questões de cariz negocial, legal, logístico, sociocultural e de hábitos de consumo, poderão

ditar o sucesso ou insucesso da comercialização da produção em determinados mercados externos.

De seguida serão destacados alguns aspectos importantes na identificação e escolha dos canais de distribuição. Da mesma forma

que a identificação do(s) mercado(s) deve passar inicialmente por uma análise de dados, também a escolha dos canais de distribuição

deverá seguir a mesma lógica. Encontram-se disponíveis, na Internet, diversos estudos sobre este tema, e muitos deles incidem

nas vendas a retalho e nos comportamentos e hábitos de consumo dos compradores. De facto, a análise das vendas a retalho é

um poderoso observatório das tendências de mercado, do poder de compra e da confiança dos consumidores finais. Por esta

razão, é possível encontrar esses estudos (muitas vezes a uma escala global) realizados por grandes empresas consultoras

internacionais ou por organismos estatais com a competência necessária para a sua realização.

Na identificação, escolha e abordagem dos canais de distribuição devem ser consideradas, pelo menos, as seguintes fases:

a. Recolha de informação sobre o retalho. Como foi referido, a recolha de dados sobre o retalho encontra-se geralmente

disponível na Internet. No website da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) encontram-se

várias fichas de mercado e alguns apontamentos dos hábitos de consumos de alguns países, onde muitas vezes se faz

referência aos principais distribuidores e importadores desses mercados. A Deloitte disponibiliza anualmente vários estudos

sobre as empresas de retalho mais influentes e importantes no mundo e a Nielsen produz, amiúde, observações sobre os

comportamentos de compra, hábitos de consumo e de confiança a nível global e em mercados específicos. Acedendo a

estes documentos deverá ser possível avaliar detalhadamente e identificar quais os principais players na distribuição agro-

alimentar do mercado alvo.
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    b. Identificação dos canais de distribuição existentes e selecção dos mais adequados. Depois da recolha de dados sobre

as vendas a retalho, a identificação dos retalhistas a operar nos países seleccionados é relativamente simples, encontrando-

se frequentemente disponíveis nos websites oficias das empresas, os contactos dos gestores de produtos e de compras

das mesmas. Quantificar o número de lojas, ou a área total das superfícies de venda, pode ser um bom indicador da

abrangência e potencial dos retalhistas. Outro indicador importante é o crescimento ou evolução do volume de vendas

anual dessas empresas, dados que também podem ser facilmente encontrados, visto que as empresas retalhistas emitem

relatórios de actividade com uma frequência (pelo menos) anual.

Figura 23 - Alguns grupos de distribuição e retalhistas
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c. Participação em feiras sectoriais. A participação em feiras sectoriais de negócios pode ser uma excelente oportunidade

para trabalhar as redes de contactos comerciais. A escolha correcta dos eventos e certames em que se deve participar é

fundamental, pois delas poderão advir diversos contactos e reuniões de negócio in loco e também a posteriori, através de

missões empresariais inversas (mediante o convite de potenciais importadores estrangeiros às empresas agrícolas e agro-

industriais portuguesas). Pode também ser tomada a decisão de negociar com lojas ou empresas de menor dimensão, que

operem em nichos de mercados. Nestes casos deverão ser procurados os retalhistas dos produtos denominados por gourmet

ou premium. De salientar que um nicho de mercado num país de grande dimensão como, por exemplo, a Alemanha, poderá

significar um volume de negócios considerável. Seja qual for a situação, a preparação prévia de reuniões (a realizar durante

a feira ou o evento) deve ser feita com o máximo de cuidado e, sempre que possível, as reuniões devem ser previamente

marcadas, por forma a maximizar e tornar mais eficiente o aproveitamento do tempo, nomeadamente nos certames

internacionais. A participação em feiras e eventos no estrangeiro acarreta um custo acrescido (participação na feira ou

entrada no evento, viagem, estadia, alimentação, etc.) mas, esse custo deverá ser encarado como um investimento comercial

que deve ser avaliado e rentabilizado ao máximo.

d. Estabelecimento de contratos de parceria. Uma boa alternativa para garantir o escoamento dos produtos nalguns mercados

externos passa pelo estabelecimento de contratos de parceria com intermediários ou distribuidores que operem desta

forma. Existem empresas que estabelecem estes contratos por campanha, e até contratos plurianuais, que mediante a

necessária negociação entre as partes podem revelar-se parcerias muito interessantes e que satisfazem ambos os interlocutores.
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No quadro seguinte são identificados os canais de escoamento e de distribuição de produtos mais comuns, via intermediários ou

através de venda directa ao consumidor final.

TIPO DE CANAL/COMPRADOR

Hipermercados

Supermercados grandes

Supermercados pequenos

Mercearias

Lojas Gourmet

Lojas de produtos biológicos

Hotéis, Restaurantes e Catering

CARACTERÍSTICAS

Vendem quase todo o tipo de produtos. As lojas possuem em
média mais de 2.500 m2. Pertencem normalmente a grandes
grupos de distribuição ou organizações de retalho, como a Sonae
(Continente), Jerónimo-Martins (Pingo Doce, Biedronka e Ara),
Auchan (Jumbo e Pão de Açúcar), Carrefour, Walmart, El Corte
Inglés, entre outros.

Vendem quase todo o tipo de produtos. As lojas possuem em
média entre 1.000 e 2.500 m2. Pertencem geralmente ao mesmo
tipo de empresas referido anteriormente.

Vendem quase todo o tipo de produtos. As lojas possuem em
média entre 400 a 1.000 m2. Pertencem geralmente ao mesmo
tipo de empresas referido anteriormente.

Lojas que comercializam produtos alimentares, de higiene pessoal
e limpeza caseira. Atendimento ao balcão. Estão incluídos
estabelecimentos com regime de livre-serviço se tiverem uma
área de venda inferior a 50 m2.

Lojas com volume de vendas mais reduzido, mas focado em
nichos de mercado e em produtos com elevado valor
acrescentado.

Lojas dedicadas ao comércio de bens produzidos em modo de
produção biológico.

Podem ser incluídos cafés e snack-bares, bem como estações-

Quadro 2 - Principais canais de escoamento dos produtos agro-alimentares e suas características (Fontes: Anuário Nielsen 2010 e Deloitte - Global Powers of Retail 2013)
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Lojas de produtos biológicos

Hotéis, Restaurantes e Catering
� canal HORECA (escolas, hospitais, etc.)

Indústria alimentar

Mercados abastecedores

E-commerce

Lojas dedicadas ao comércio de bens produzidos em modo de
produção biológico.

Podem ser incluídos cafés e snack-bares, bem como estações-
de-serviço. É normalmente conhecido como Canal HORECA e
pode ser um canal muito abrangente.

A indústria alimentar absorve um elevado volume de produtos
agrícolas e agro-industriais em todo o mundo, constituindo-se
como um forte comprador. Indústria do tomate, lacticínios,
massas alimentícias, óleos, comida enlatada, entre outros, são
alguns exemplos com uma forte influência na oferta de produtos
agro-alimentares.

Nalguns países, os mercados abastecedores têm uma forte
influência na distribuição e venda de produtos alimentares,
principalmente de produtos frescos.

O alcance do e-commerce é global. A estrutura para poder fazer
a distribuição dos produtos é fundamental, mas tem-se revelado
uma oportunidade de negócio à distância. O recurso a informações
e compras online aumentou significativamente nos últimos anos.
Muitos consumidores procuram informações sobre os produtos
e os seus produtores antes de avançarem para a compra e, ano
após ano, surgem cada vez mais lojas online de venda de produtos
agro-alimentares (inclusivamente de produtos frescos).

Nos quadros seguintes apresentam-se exemplos de trabalhos de sistematização de informação recolhida de diversas fontes, para identificar

os canais de distribuição presentes num dado mercado. As parcerias que possam vir a ser estabelecidas com empresas de distribuição ou

de vendas a retalho, abrirá, certamente, caminho à melhor compreensão e avaliação dos mercados, sendo necessário entre outros um bom

esclarecimento sobre as questões legais e regulamentares do mercado e a adequação dos produtos ao perfil dos consumidores.
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CARACTERÍSTICAS

Grande importador,
Grupo de supermercados

Grande importador,
Grupo de supermercados

Grande importador,
Grupo de supermercados

Grande importador,
Grupo de supermercados

DISTRIBUIDORES/IMPORTADORES

ICA Sverige Ab / ICA Handlarna AB

KF/COOP

AXFOOD AB

Bergendahlsgruppen AB

CONTACTO NA EMPRESA

Nina Jönsson
(Diretora de compras)

Magnus Johansson
(Diretor de compras)

Anders Strålman
(Administrador)

Mats Sjödahl
(Chefe de compras)

SITE

www.ica.se

www.coop.se/kf

www.axfood.se

www.bergendahls.se

E-MAIL

info@ica.se

info@coop.se

info@axfood.se

info@bergendahls.se

OBSERVAÇÕES

1.331 lojas, uma
das maiores cadeias

705 lojas

188 postos de vendas

Quadro 3 - Alguns importadores e distribuidores a operar na Suécia (Fonte: AICEP)
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LOCAIS ONDE OPERA

Casablanca, Marraquexe, Rabat, Tânger,
Agadir, Meknés entre outras

Várias localidades em Marrocos

Sede em Casablanca, mas possui 150 lojas
em mais de 30 localidades

Casablanca

Casablanca

Marraquexe

Presente em várias localidades em todo o
território marroquino

Casablanca (situa-se no cruzamento entre a
"Boulevard Commandant Driss Al Harti" e a
"Avenue 10 Mars 1982"
Rabat (situa-se no cruzamento entre a "Avenue
Moustapha Assayeh" e a "Avenue Al Houria"

DISTRIBUIDORES/MERCADOS

Marjane(Grupo ONA)

Label�Vie

Hanouty Shop

Galeris Lafayet � francesa

BIM

Cartier Saâda

Acima

Marché De Gros De Fruits
et Légumes

Marché de Gros Yacoub Al Mansourmais

SITE

"http://www.marjane.co.ma/
ou
http://www.ide.go.jp/English/
Data/Africa_file/Company/Mo
rocco01.html"

http://www.labelvie.ma/

http://www.galeries-
lafayette.ma/

http://www.bim.com.tr/
english/default.html

http://www.conserverie-
cartier.com/

http://www.acima.ma/

CARACTERÍSTICAS

A ONA possui uma parceria com a Auchan
para desenvolvimento de uma cadeia de
distribuição moderna. Possui a Cadeia de
supermercado Marjane, de proximidade -
30 Lojas

6 Hipermercados e 34 supermercados -
Representa as marcas Label'Vie, Carrefour,
Carrefour Market,Atacadao, Métro, Kiabi e
Virgin North Africa

Comércio de proximidade, com lojas mais
pequenas. Une a distribuição moderna ao
comércio tradicional

Centro comercial com características
ocidentais

Um dos maiores operadores na Turquia
grupo com mais de 3700 lojas). Abriu lojas
em Marrocos a partir de 2009 - 50 lojas em
Casablanca

Embaladores de fruta preparada e
conservada

Cadeia de supermercados de proximidade
- 30 Lojas

Mercado abastecedor de frutas e legumes
em Casablanca

Mercado abastecedor de legumes em Rabat

Quadro 4 - Alguns importadores e distribuidores a operar em Marrocos (Fonte: www.planetretail.net e Hidden Heroes - The next generation of retail markets - Deloitte)
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GRUPO/EMPRESA

Metro AG

The Kroger Co.

Schwarz Unternehmens
Treuhand KG

Costco Wholesale  Corporation

ldi Einkauf GmbH & Co. oHG

Rewe Group

Edeka Zentrale AG & Co. KG

Woolworths Limited

Wesfarmers Limited

Safeway Inc.

Koninklijke Ahold N.V

PAÍS DE
ORIGEM

Alemanha

EUA

Alemanha

EUA

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Austrália

Austrália

EUA

Holanda

TIPO DE LOJAS
DO GRUPO

Cash & Carry/
 Warehouse Club

Supermercado

Loja de Discontos

Cash & Carry/
Warehouse Club

Loja de Discontos

Supermercado

Supermercado

Supermercado

Supermercado

Supermercado

Supermercado

VENDAS A RETALHO
EM 2010 (X1000 US$)

88 931

82 189

79.119e

76 255

67.112e

61.134e

54 072

51 771

47 631

40.229e

39 213

RENDIMENTO LÍQUIDO
DO GRUPO (X1000 US$)

1 243

1 133

n/a

1 323

n/a

n/a

n/a

2 118

1 902

591

1 133

Quadro 5 - Algumas das maiores empresas de vendas a retalho no mundo (Fonte: Global Powers of Retailing 2011 - Deloitte)

RECEITAS DO GRUPO
EM 2010 (X1000 US$)

89 311

82 189

79.119e

77 946

67.112e

70 431

57 763

53 704

52.33

41.05

39 213

Nº DE PAÍSES ONDE
O GRUPO OPERA

33

1

26

9

18

13

1

2

2

3

10

EVOLUÇÃO DAS VENDAS  DO
GRUPO ENTRE 2005 E 2010

3,80%

6,30%

9,80%

8,00%

5,90%

5,40%

5,50%

7,30%

62,30%

1,30%

-0,10%
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Segundo a Portugal Foods, a análise de diversas matrizes, obtidas para diferentes subsectores, nas quais consta a identificação dos mercados

com potencial, traduzindo o cruzamento da atractividade destes com a capacidade de comercialização dos diversos produtos e categorias

em análise, possibilitou a identificação de dois grandes grupos de mercado promissores para o sector agro-alimentar:

1) Mercados Prioritários

a. Ásia: Japão, Hong Kong e China

b. Médio Oriente: Arábia Saudita e Emirados Árabes

c. Rússia

d. América Latina: México e Venezuela

2) Mercados a apostar selectivamente

a. Ásia: Indonésia e Coreia do Sul

b. Médio Oriente: Irão, Kuwait e Síria

c. EUA e Canadá

d. Austrália

Por outro lado, do conjunto dos 15 países que constituem os nossos maiores clientes, 7 são extracomunitários, com particular

relevância para a comunidade lusófona, concretamente Angola e Brasil, destinos para os quais se registam incrementos significativos

nos valores transaccionados (http://www.forumconsumo.com). As prioridades que por vezes são identificadas não correspondem

necessariamente aos países para onde mais se exporta, dependendo, como foi discutido, de diversos factores. A identificação dos

mercados alvo para as exportações agro-alimentares exige, assim, análise cuidada e perspicácia, mas os dados existem e estão

disponíveis, cabendo ao Jovem Empresário Rural verificar se os mercados se adequam ao tipo de produção ou de produto a

exportar. O mais importante, no final, é efectuar a análise de forma detalhada e sistemática para o produto que se pretende

comercializar. Neste âmbito, pesa de uma forma bastante acentuada, como se referiu, a escolha do canal de distribuição e a
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estratégia de marketing e de apresentação do produto ou produtos ao consumidor final.

Neste capítulo foram apresentados alguns exemplos de como identificar um mercado potencialmente interessante e quais os

canais a utilizar para o escoamento dos produtos agro-alimentares sejam eles as grandes cadeias de distribuição e de vendas a

retalho, as lojas gourmet, o canal HORECA, a indústria agro-alimentar ou mesmo a Internet. No final, sejam quais forem as tomadas

de decisão, há sempre que ter em conta o risco da falta de um conhecimento profundo dos mercados, que só será ultrapassado

com a experiência efectiva da internacionalização. Crê-se, no entanto, que as indicações aqui apresentadas permitirão minorar

esse risco e efectuar uma primeira abordagem aos mercados de países terceiros com um maior grau de segurança.
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2.4. Planear a gestão operacional e financeira do processo de internacionalização

O planeamento cuidado do processo de internacionalização é fundamental para o sucesso desta etapa da actividade do Jovem

Empresário Rural. Como em todas as outras etapas, em que se devem avaliar as necessidades e reunir as condições para se iniciar

o negócio, diversificar a actividade ou aumentar o volume de produção, também nesta o Jovem Empresário Rural deverá munir-

se de todos os recursos necessários ao processo de internacionalização, antes do início do mesmo, e assegurar que eventuais

factores imponderáveis terão tratamento adequado e resposta rápida.

Para planear a gestão operacional do processo de internacionalização devemos avaliar, entre outros factores, a estrutura produtiva,

a estrutura de marketing e o portfolio de produtos e a estrutura comercial.

Estrutura produtiva

A estrutura produtiva tem de estar preparada para responder às diferentes solicitações dos mercados internacionais. De referir

que cada mercado tem as suas especificidades e exigências e a estrutura produtiva tem de possuir uma maior versatilidade e

adaptabilidade a estas solicitações: embalamento, rotulagem, paletização, entre outras.

Por outro lado, o volume das encomendas no mercado internacional tende a ser superior ao do mercado nacional, e esse aumento de

volume tem de ser antecipado. Se necessário, dever-se-á adaptar a estrutura produtiva para responder ao aumento do volume das

encomendas, sem nunca colocar em causa o cumprimento de prazos de entrega nem a qualidade dos produtos. O dimensionamento da

estrutura produtiva, em todas as fases que a constituem, nomeadamente o tempo de cada ciclo produtivo e eventuais restrições sazonais,

deve assim ser analisado de forma cuidada e considerado como um factor determinante na preparação do processo de internacionalização.

Na prática, não é raro haver empresas que, no início ou durante o processo de internacionalização, não conseguem responder a

perguntas tão simples como �Quanto tempo demora a poder efectuar a primeira entrega de uma palete ou de um contentor?�
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ou �Que quantidade de produto posso fornecer nos próximos 12 meses, ou na presente campanha?�. Este tipo de perguntas devem

ser respondidas sem hesitação, devendo apresentar-se aos clientes um prazo razoável e exequível das entregas de produtos. A

questão mais importante do planeamento operacional da estrutura produtiva passa, por isso, pela determinação fiável das

quantidades que podemos efectivamente fornecer a cada mercado.

Estrutura de marketing e portfolio de produtos

As ferramentas de marketing e o portfólio de produtos do exportador têm de estar adaptadas aos mercados que se pretendem

abordar. Para que isto aconteça sem grandes percalços, devem ser efectuadas abordagens preliminares aos mercados, para

validação das marcas, dos logótipos, dos rótulos e, em geral, de toda a estrutura de comunicação que se irá utilizar, de forma a

não comprometer o sucesso das iniciativas de internacionalização em cada um dos mercados.

O portfólio de produtos e as características do produtor deverão ser escalpelizados ao pormenor, e as suas vantagens competitivas

deverão sobressair e ser evidentes no material promocional e de comunicação que for concebido. Em cada mercado, deverá ser

avaliada a necessidade de adaptação do portfólio de produtos ao segmento de clientes de destino, de forma a garantir que o

sucesso da iniciativa não é posto em causa pela falta de informação de mercado e adaptação ao mesmo.

A informação sobre os produtos e o produtor, na língua do país a abordar ou, em alternativa, na língua inglesa (quando for

adequado e permitido), são fundamentais para cativar potenciais clientes e demonstrar profissionalismo e interesse efectivo pelo

mercado em que se pretendem comercializar os produtos. Neste sentido, é necessário não só preparar os rótulos de acordo com

estas exigências, como todo o material de comunicação (site Web, facebook, flyers,�).

Estrutura comercial

Para responder ao desafio da internacionalização, pode revelar-se necessário efectuar alterações na estrutura comercial. A actividade

comercial no sector agro-alimentar no mercado interno, em Portugal particularmente, tem geralmente um cariz pessoal e de
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proximidade muito vincado. A actividade comercial nos mercados internacionais, pelo contrário, não está tão dependente das

relações interpessoais, nem das reuniões presenciais a que os colaboradores dos departamentos comerciais estão habituados.

A utilização de ferramentas como o website, email, facebook, skype, entre outras, revelam-se muito interessantes para dar a

sensação de proximidade aos importadores que, muitas vezes, estão a milhares de quilómetros de distância, facilitando os contactos

�pessoais� e a troca de documentação e outra informação necessária sobre as mercadorias comercializadas.

Um problema que muitas vezes se levanta é que os mercados internacionais não têm as mesmas necessidades/requisitos do

mercado nacional, quer no que respeita à terminologia técnica utilizada (nomeadamente no que concerne à qualidade e segurança

alimentar e outros aspectos regulamentados), quer no que diz respeito à terminologia comercial. Por vezes as culturas locais são

muito distintas da nossa, e por isso é necessário ter cuidados redobrados.

Em todos os casos, o domínio da língua inglesa e dos Incoterms (regras estabelecidas pela Câmara Internacional de Comércio, para

uniformizar as práticas nas transacções internacionais entre exportador e importador) é fundamental para se poder abordar os

mercados externos sem cometer erros ou omissões indesejadas. De entre os Incoterms existentes, os mais utilizados são:

� EXW EX Works � A partir do local de produção (Ex.: Armazém do produtor). Quando um cliente solicita o preço EXW está a

assumir a responsabilidade pelo transporte da mercadoria desde o nosso armazém até ao seu destino final.

� FOB Free on Board � Livre a bordo (em determinado porto de embarque). Quando um cliente solicita o preço FOB está a

assumir a responsabilidade, apenas, pelo transporte marítimo e terrestre desde o porto determinado até ao seu destino

final, sendo da responsabilidade do produtor o transporte da mercadoria até ao porto de embarque definido.

� CFR Cost and Freight � Custo e frete e CIF Cost, Insurance and Freight � Custo, seguro e frete (até determinado porto de

destino). Quando um cliente solicita o preço CFR ou CIF está a transferir para o produtor a responsabilidade sobre o produto

até que ele chegar ao porto de destino, incluindo, no segundo caso, um seguro sobre a mercadoria a transportar.



A preparação da estrutura comercial para a nova etapa de internacionalização poderá implicar, assim, um reforço da mesma, com

elementos que possuam formação ou experiência de comércio internacional ou, alternativamente, a formação da força de vendas

preparando-a para este desafio.

Após a realização desta análise interna e das adaptações necessárias terem sido implementadas, e estando definida a estratégia

a seguir para cada mercado-alvo, podemos então estabelecer os objectivos operacionais e passar à construção do plano de gestão

operacional do processo de internacionalização. A estrutura deste plano de gestão operacional pode variar, mas deverá incluir,

numa primeira abordagem, pelo menos os seguintes campos: país, cliente-alvo e timing para o início das vendas. Por exemplo:

Cada uma das linhas da tabela acima deverá posteriormente ser repartida nas etapas que se estabelecem para atingir os objectivos

definidos, podendo incluir, também a título de exemplo, os seguintes campos:
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PAÍS

Espanha

EUA

China

CLIENTE-ALVO

Retalhista

Grossista

Importador/Distribuidor

TIMING

3 meses

6 meses

12 meses

ETAPAS/AÇÕES

Listar, avaliar e seleccionar potenciais clientes a contactar

Enviar email, telefonar, enviar amostras,�

Organizar acção de promoção, presença em certame internacional, �

Agendar visita e/ou convidar cliente a visitar-nos

Negociar e fechar a primeira venda

TIMING

15 dias

15 dias

15 dias

15 dias

1 mês
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A monitorização do cumprimento destas etapas, e dos timings a elas associadas, são o garante de que a estratégia delineada está

a ser cumprida. Se for necessário corrigir ou adaptar a estratégia inicial, será também mais fácil efectuá-lo se existir um plano de

gestão operacional desta natureza.

Nesta fase estarão reunidas as condições de base para passar ao planeamento financeiro. Para planear a gestão financeira do

processo de internacionalização devemos ter em conta tudo o que estabelecemos durante a construção do plano de gestão

operacional. Importa considerar, nomeadamente, o investimento na estrutura produtiva, o acréscimo nos custos de marketing,

e os custos que a estrutura comercial envolvida no processo de internacionalização significam para o produtor. O somatório destes

custos deverá ser integralmente suportado pelo volume de negócios internacional gerado, devendo este superar o acréscimo de

custos de forma suficiente para compensar o risco da abordagem aos novos mercados.

À semelhança do plano de gestão operacional, devemos construir um plano de gestão financeira do processo de internacionalização.

Este plano também pode variar consideravelmente (podendo ser bem mais detalhado e complexo), mas deverá incluir, pelo menos,

os campos da tabela abaixo:

PAÍS

Espanha

EUA

China

QUANTIDADE

20.000 uni

10.000 uni

5.000 uni

CUSTOS (de internacionalização)

4.000 �

3.000�

2.000�

VENDAS

40.000 �

20.000�

10.000�

MARGEM

20%

30%

40%
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A monitorização do cumprimento destes objectivos constitui a certeza de que a estratégia delineada está a ser cumprida.

Paralelamente, e tal como foi referido anteriormente, se for necessário corrigir ou adaptar a estratégia inicial, será mais fácil

efectuá-lo através da existência de um plano de gestão financeiro (simples) desta natureza.

A conjugação dos dois planos de gestão operacional do processo de internacionalização aqui descritos permite a cada uma das

áreas da empresa (comercial e financeira) estar mais confiante no seu desempenho, acompanhar toda a envolvente do processo

de internacionalização e monitorizar/avaliar de forma eficaz o cumprimento dos objectivos específicos estabelecidos, adaptando

os planos de gestão inicialmente delineados sempre que necessário. Poderão assim ser efectuadas as correcções e adaptações

necessárias ao plano operacional do processo de internacionalização sem perder a noção de quais são os objectivos estratégicos

estabelecidos nem qual o caminho para os atingir. Em última análise, e se necessário, poderá mesmo redefinir-se a estratégia

global de internacionalização e os objectivos gerais inicialmente propostos.
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2.5. Preparar a empresa e os produtos para exportar

A preparação da empresa e dos produtos para exportar dependem em grande medida dos mercados que se pretende abordar. O investimento

necessário para fazer face a uma entrada no mercado europeu, por exemplo, é claramente superior ao da presença no mercado nacional,

mas muito inferior ao de uma entrada no mercado Asiático ou Americano. Quanto mais distante o mercado (geograficamente, linguisticamente

e culturalmente), mais difícil e mais cara tende a ser a preparação da empresa para o processo de internacionalização.

Os custos envolvidos na deslocação e alojamento dos representantes comerciais do produtor, bem como as exigências na preparação

das encomendas e da documentação de suporte a cada transacção são sempre muito superiores nos mercados fora da União

Europeia (UE) do que nos mercados dos Países pertencentes à UE.
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Em termos formais, para acompanhar as operações comerciais de cariz internacional, para além da Factura Proforma, da Factura

e dos Relatórios de Análise ao lote a exportar, são normalmente exigidos diversos documentos, sendo os seguintes os solicitados

com maior frequência:

� Packing list - Lista com as características dos volumes que fazem parte de uma carga, destinada a auxiliar a identificação e

a fiscalização dos diferentes volumes e seu desalfandegamento.

� Certificado de livre venda - Documento que atesta a legalidade da produção e da comercialização do produto em causa no

país de origem para efeitos de registo e/ou importação no país de destino.

� Certificado de origem � Documento que permite aos exportadores atestar a origem dos seus produtos. É fornecido pelo

exportador e utilizado pelo importador, para comprovação da origem da mercadoria.

� Certificado de qualidade � Documento que atesta que os produtos são legalmente produzidos e comercializados de acordo

com regras da UE e nacionais, satisfazendo as exigências impostas em matéria de qualidade, conforme demonstrado (sempre

que necessário) por resultados de análises físico-químicas, sensoriais, microbiológicas e/ou tecnológicas.

www.ajap.pt 81



Jovem Empresário Rural | Boas Práticas: Comercialização e Internacionalização

Quando iniciamos um processo de internacionalização, devemos estar preparados, assim, para o aumento da carga burocrática

e para a exigência de toda a documentação a apresentar, que pode variar para cada um dos mercados que se pretende abordar.

Idealmente deve-se tentar antecipar, para cada um destes mercados, as exigências específicas de documentação e tramitação

alfandegária, para evitar atrasos e custos desnecessários de desalfandegamento (para o exportador e/ou para o importador).

Os custos envolvidos na obtenção da documentação necessária são quase sempre significativos e devem ser considerados no

cálculo do preço a apresentar aos importadores, especialmente se os volumes envolvidos não forem elevados, o que implica um

maior custo unitário relacionado com a documentação e o processo burocrático.

Por outro lado, as preferências de um mercado por determinado calibre de produto, tipo de embalagem, encaixotamento e

paletização específica podem acarretar também alterações no processo produtivo e de expedição, que implicam por vezes a criação

de novas referências, muitas vezes exclusivas para determinados mercados. Estas exigências aumentam também a necessidade

de organização interna do produtor para assegurar que os requisitos de determinado cliente são cumpridos e não são confundidas

com as de outro. Em todos os casos, estas alterações implicam sempre custos acrescidos que têm necessariamente que ser

reflectidos no produto final. Não é por isso de estranhar que os produtos para exportação tenham geralmente um preço superior

aos do mercado nacional.

A rotulagem dos produtos reveste-se também de especial importância no processo de internacionalização. A complexidade da

informação a constar nos rótulos aumenta exponencialmente com o multiplicar dos mercados de destino e o número de

importadores. Na maioria dos mercados internacionais, as regras de rotulagem dos produtos é diferente das existentes em Portugal

e nos países da UE (bastando neste último caso que o rótulo esteja em inglês para ser aceite). Esta diferença justifica a criação

de novos rótulos específicos para cada um desses mercados e, não raramente, para um determinado importador (para satisfazer,

por exemplo, marcas próprias da distribuição). Mais uma vez, e tal como foi referido anteriormente, estas alterações implicam

custos acrescidos que têm que ser reflectidos no produto final.
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Importa ainda referir que, para além do cumprimento da legislação aplicável no país de origem, incluindo o licenciamento da

actividade e o HACCP, os importadores valorizam cada vez mais e, nalguns casos, exigem mesmo aos seus fornecedores, diversas

certificações, salientando-se como as mais usuais as seguintes:

� Global GAP. Este referencial funciona como um manual prático de Boas Práticas Agrícolas (BPA). A base é uma parceria igualitária

entre produtores agrícolas e retalhistas que desejam estabelecer normas e procedimentos de certificação eficientes. Este protocolo

estabelece uma estrutura de Boas Práticas Agrícolas (em Inglês GAP - Good Agricultural Practices) nas Unidades de Produção, que

define os elementos essenciais para o desenvolvimento da melhor prática para a produção de produtos agrícolas.

� British Retail Consortium (BRC) � Desenvolvido por um consórcio de retalhistas britânicos, é um referencial com carácter

obrigatório para todos os fornecedores dos retalhistas do Reino Unido que se mantém nos dias de hoje como um documento

de referência para todos os operadores que atuam ou pretendem actuar nesse mercado.
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Figura 24 - Relação da ISO 22000 com as várias fases da cadeia alimentar
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� International Food Standard (IFS) � Foi criado por retalhistas alemães e franceses, com a intenção de reduzir custos e trazer

transparência a toda a cadeia alimentar. Este referencial foi desenvolvido com a finalidade de assegurar que o fornecedor

é capaz de fornecer produtos seguros, de acordo com as especificações e em conformidade com a legislação.

� ISO 22000. A International Organization for Standardization (ISO) desenvolveu uma norma com o objectivo de harmonizar

a um nível global os requisitos para a gestão da segurança alimentar em todos os elos da cadeia alimentar. A NP EN ISO

22000:2005 especifica os requisitos de um sistema de gestão da segurança alimentar que combina os princípios do sistema

HACCP com os requisitos de boas práticas de fabrico dentro da estrutura de um sistema de gestão. A ISO 22000, pelo seu

carácter transversal a diversos mercados, revela-se uma boa norma a implementar se os mercados a abordar forem

diversificados e não houver uma exigência específica por qualquer um dos outros referenciais.
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2.6. Levar os produtos ao mercado

Para fazer chegar os produtos ao mercado devem avaliar-se previamente as necessidades de cada um dos produtos que se

comercializam, garantindo que todas as condições que asseguram o correcto acondicionamento, manuseamento, transporte,

armazenamento e entrega dos produtos não são comprometidas. Mesmo num produto que não apresenta problemas significativos

de manuseamento, qualidade ou segurança alimentar, como por exemplo uma garrafa de vinho, devidamente acondicionada

numa caixa de cartão, que posteriormente foi paletizada de forma estável, deve haver cuidados acrescidos quando se trata de

exportar.

De facto, em muitos casos os produtos têm ser tratados de forma distinta quando são exportados, nomeadamente quando a sua

comercialização implica um transporte terrestre de grande distância ou um transporte marítimo em contentor. A movimentação

da palete nos armazéns logísticos por onde passa, depois de sair do armazém do produtor, bem como o seu carregamento para

o contentor podem ser, e infelizmente normalmente são, efectuados a uma velocidade elevada e com pouco cuidado. Isto obriga

geralmente à utilização de caixas de cartão com alguma robustez, a uma disposição das caixas na palete que garanta a estabilidade

de todas as fiadas de caixas e ainda, preferencialmente, à utilização de cantoneiras para proteger os cantos da palete, de cintas

para assegurar que as caixas de cada fiada não se movimentam e ao envolvimento da palete por uma película de plástico protector

que protege as caixas de quaisquer sujidades e auxilia simultaneamente à obtenção de uma maior estabilidade da palete. Mesmo

com todos estes cuidados, os produtos podem ser afectados durante o transporte, e quanto mais distante e complexo o processo

logístico mais difícil será encontrar e atribuir responsabilidades. No acondicionamento dos produtos para a exportação a regra

deve ser �mais vale prevenir do que remediar�, o que, mais uma vez, acarreta custos acrescidos.
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Um produto alimentar, mesmo depois de acondicionado nas melhores condições possíveis, que tenha por exemplo que atravessar

a linha do Equador para chegar ao seu destino, poderá ser sujeito a temperaturas bastante elevadas. Estas temperaturas, dependendo

do produto, podem comprometer fortemente a qualidade e até a segurança alimentar. Por esta razão, é imprescindível assegurar

que o produto é sempre mantido nas condições ideais de transporte e armazenamento e, não havendo alternativa, avaliar a

necessidade de utilização de contentores refrigerados para garantir que o produto chega ao cliente nas condições desejadas.

Quando se selecciona o operador logístico ou o transitário com que se vai trabalhar, para concretizar uma determinada operação

comercial, deve ter-se em atenção a sua experiência e sensibilidade para trabalhar com produtos alimentares e assegurar que o
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cuidado no manuseamento, transporte, armazenamento e entrega dos produtos são uma realidade desde que o produto sai do

armazém do produtor até que o mesmo chega ao seu destino. Tal como foi referido, assegurar estas condições é tanto mais difícil

quanto mais distante e complexo for o processo logístico, e este deve ser também um critério importante na selecção dos mercados

a abordar.

Os riscos associados ao processo de internacionalização, incluindo os riscos financeiros, podem ser segurados. A decisão de

contratar uma seguradora de crédito com o objectivo de obter uma apólice de seguro que cubra os créditos das operações

comerciais a efectuar deve ser tomada em consciência de todos os contornos do contrato que se está a assinar, nomeadamente

os prazos a cumprir e os comprovativos a reunir pelo produtor em cada operação comercial efectuada. Os seguros de crédito

atribuem, a quem recorre a esta ferramenta, uma falsa sensação de confiança para a boa cobrança da operação comercial. Quem

recorre ao seguro de crédito acredita que a entidade com quem celebrou o contrato efectuará uma avaliação cuidada do cliente

e apenas dará cobertura à realização da operação caso as informações que consiga obter desse cliente sejam indicadoras de que

este, até então, cumpre as suas obrigações na totalidade e dentro dos prazos acordados.

Em muitos casos, recorre-se ao seguro de crédito porque não se conseguem obter referências, nem informações sobre determinado

cliente, que permitam diminuir o risco e aumentar a confiança para a realização de uma determinada operação comercial. No

entanto, e infelizmente, as seguradoras de crédito não estão em toda a parte nem conseguem obter informações fiáveis de todos

os agentes económicos no mundo inteiro, razão pela qual também elas têm, muitas vezes, dificuldades em obter dados sobre um

cliente para o qual se lhes pede a aprovação de uma operação.

Por vezes, as seguradoras de crédito aprovam a realização de uma operação comercial sem aparentemente possuírem informação

suficiente sobre o cliente, e quando o incumprimento deste ocorre, têm, por força da natureza da sua actividade, tendência para

procurar formas (contratualizadas, é certo) de não terem que assumir as responsabilidades sobre os créditos atribuídos ao cliente.

O produtor pode, se isto acontecer, ficar sem apoio na cobrança dos seus créditos, sem o produto e sem a compensação pelo
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incumprimento do cliente. É por isso fundamental ler com muita atenção os contratos assinados com as seguradoras, de forma

a evitar estas situações.

Pelas razões mencionadas, e ainda pela necessidade de reduzir os prazos médios de recebimento dos produtores, a realização de

operações comerciais a crédito tem caído em desuso, pelo menos por parte das PMEs do sector, que constituem a esmagadora

maioria dos produtores nacionais. Nos últimos anos muitas empresas  passaram a ser peremptórias em recusar efectuar algumas

operações comerciais, se para as efectuar tiverem que conceder crédito a clientes nos quais não têm absoluta confiança.

Os procedimentos mais comuns, actualmente, passam por realizar as operações comerciais a pronto pagamento, mesmo que para

tal se tenha de reduzir a margem comercial e o preço a que as vendas são efectuadas. O risco de incumprimento por parte dos

clientes aumentou consideravelmente com a crise económica recente, e esse facto motivou muitos produtores a passar a efectuar

as vendas sem atribuir crédito aos clientes.

A excepção a esta prática está quase sempre assente no recurso às cartas de crédito, que se utilizam com alguma frequência

quando os volumes das operações comerciais são elevados, e que têm, à semelhança dos seguros de crédito, o objectivo de reduzir

o risco e aumentar a confiança dos produtores na boa cobrança das suas operações comerciais. No caso das cartas de crédito, a

instituição bancária do produtor é um dos intervenientes do processo e, apesar de cobrar pelo serviço prestado, tem todo o

interesse em que a operação comercial seja um sucesso e se repita o máximo número de vezes possível. Para além de um custo,

as cartas de crédito devem, assim, ser vistas como uma oportunidade de realizar vendas a crédito, que não seriam possíveis de

outra forma, mas com a garantia de que o banco do cliente se compromete a transferir o dinheiro para o banco do produtor caso

o cliente não cumpra as suas obrigações (no prazo acordado, obviamente, e mediante o cumprimento pelo produtor das condições

descritas na carta de crédito, previamente acordada entre as partes).
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As operações comerciais são consideradas terminadas, comummente, com a entrega do produto em boas condições e o pagamento

do valor total acordado entre o produtor e o cliente. Esta etapa final da operação comercial ganhou uma maior importância nos

últimos anos, devido ao elevado grau de incumprimento que se atingiu, que levou a um maior grau de desconfiança nas relações

comerciais estabelecidas. Cobrar os créditos sobre os clientes é entendido como uma tarefa desagradável, mas que tem de ser

realizada de forma sistemática pelo produtor, ou por um representante seu, para permitir obter um prazo médio de recebimento

que permita ao produtor assumir, também ele, os seus compromissos nos prazos de entrega acordados.





3. NOTAS FINAIS
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3.1. Políticas e medidas de apoio à internacionalização

O processo de internacionalização das empresas requer, muitas vezes, apoios financeiros, administrativos, ou legais, nomeadamente

quando ocorrem falhas de mercado (decorrentes, por exemplo, da existência de barreiras internacionais à comercialização).

Actualmente existem inúmeros programas e medidas de apoio à internacionalização das empresas, que apresentam uma grande

diversidade de objectivos específicos (ex.: restituições à exportação, formação, investimento material e imaterial, promoção,

benefícios fiscais,�) e fontes de financiamento (FEDER, FEADER; FSE,�), envolvendo ainda vários organismos e instituições de

suporte (AICEP, IAPMEI, IVV, IFAP,�). Resumindo, existem (dirigidas ou não especificamente ao sector) múltiplas e diversificadas

formas de apoio. No entanto, e de uma forma geral, estas não se encontram articuladas entre si.

Segundo o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, o Compete - Programa Operacional Factores de

Competitividade, integrado no QREN, é hoje uma das mais importantes ferramentas de apoio financeiro à internacionalização,

assim como a que mais projectos concentra. Recentemente, passou a possuir um co-financiamento reforçado para a área da

promoção, que pode ser utilizado por iniciativas agro-alimentares e florestais que envolvam investimentos em factores dinâmicos

de competitividade, nomeadamente o �Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (Pequenas e Médias

Empresas)�. Estes apoios estão disponíveis quer para projectos de empresas, a título individual ou em cooperação entre mais do

que uma empresa, quer para projectos conjuntos de associações sectoriais ou entre estas e entidades do Sistema Cientifico e

Tecnológico ou organismos públicos.

Os apoios disponíveis possuem algumas limitações, como o facto de existirem situações de sobreposição e concorrência entre

vários apoios e situações de não enquadramento das instituições ou dos projectos nos instrumentos de apoio existentes. Um

exemplo destas limitações é o protocolo Feder/Feader que não permite que empresas com determinadas Classificações de

Actividade Económica (CAE) possam participar em acções conjuntas promovidas e apoiadas pelo Sistema de Incentivos à Qualificação

e Internacionalização de PME. Outro exemplo é a existência de critérios de elegibilidade de empresas baseados nas Unidades
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Territoriais Estatísticas de Portugal (NUTS), que em alguns casos não permitem a sua elegibilidade mesmo quando estas possuem

CAE enquadrável nos incentivos disponíveis.

Acresce ainda o facto de alguns destes instrumentos de apoio serem exclusivamente canalizados para PME, deixando de fora

empresas de maior dimensão que podem ter uma importante capacidade exportadora. Estas limitações fazem com que empresas

que têm potencial exportador possam ficar excluídas dos apoios financeiros, caso pretendam participar em acções conjuntas de

internacionalização com outras empresas. De acordo com a Portugal Foods, esta situação reduz o factor competitivo de �eficiência

colectiva� de que Portugal tanto necessita para conseguir estar representado com dimensão e como país produtor de excelência

em alguns certames internacionais. Além disso, os apoios apresentam diferentes taxas de incentivos, o que tem levado a que

empresas do sector agro-alimentar estejam sujeitas a níveis de apoio diferenciados, dependendo do instrumento utilizado.

No início do PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural (2007-2013) valorizava-se a apresentação de candidaturas que aliassem

investimentos na produção primária a investimentos na primeira transformação destes produtos. Esta situação deixou de ser

valorizada com a evolução do programa, mas deve igualmente ser revista no próximo quadro comunitário (2014-2020), e acrescida

da possibilidade (e valorização) de apresentação de candidaturas integradas que incluam investimentos na produção, transformação

e na comercialização no mercado internacional, para incentivar a aposta em projectos de fileira que tenham como objectivo

apostar em mercados de maior dimensão e/ou valor acrescentado.

Em suma, os instrumentos de apoio à internacionalização contribuem actualmente para acções muito diversificadas mas pouco

concertadas, tendo um impacto muito positivo nos últimos anos mas promovendo por vezes projectos com reduzido impacto para

as empresas, para o sector e, consequentemente, para o país. Importa por isso analisar detalhadamente todo este contexto de

forma a assegurar que no próximo quadro comunitário (2014-2020) será possível fazer ainda mais e melhor para potenciar o perfil

exportador do sector agrícola e agro-alimentar nacional.



Jovem Empresário Rural | Boas Práticas: Comercialização e Internacionalização

www.ajap.pt 95

Para mais informação sobre as políticas e medidas de apoio à exportação vale a pena consultar os websites das instituições acima

referidas (AICEP, IAPMEI, IVV, IFAP), mas sobretudo consultar o site do Global Agrimar (http://www.gpp.pt/GlobalAgriMar/), uma

iniciativa (tardia mas muito bem vinda) do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) para estimular a criação de competências

para a internacionalização das empresas do sector, informando sobre os mercados internacionais e suas condições de acesso,

estatísticas, legislação e instituições relevantes e instrumentos de política e de financiamento adequados às necessidades estratégicas

e operacionais.
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3.2. Promover a Internacionalização dos Jovens Empresários Rurais

A AJAP fez uma aposta na criação da figura do Jovem Empresário Rural, e neste âmbito seguirá um caminho que passa pelo

reconhecimento formal deste novo conceito e defesa de políticas e medidas concretas para apoiar a instalação e os investimentos

dos Jovens Empresários Rurais. No contexto da iniciativa de criação da figura do Jovem Empresário Rural, a AJAP irá desenvolver

diversas actividades, que incluem um Plano de Acção e um Sistema de Acompanhamento. O Plano de Acção inclui uma linha

telefónica de atendimento gratuito, um guia de instalação e sessões de esclarecimento organizadas nas várias regiões do país. O

Sistema de Acompanhamento inclui apoio técnico à implementação do investimento, apoio técnico no processo formativo e apoio

técnico na gestão empresarial. A promoção e o acompanhamento dos Jovens Empresários Rurais pela AJAP ficarão assim assegurados.

A internacionalização é, no entanto, uma questão paralela a esta. Por um lado, a AJAP quer conseguir que mais Jovens Empresários

Rurais explorem processos de internacionalização. Por outro, a AJAP quer contribuir para que os que o decidam fazer possam ter

maior probabilidade de sucesso. Por isso, a AJAP irá desenvolver serviços específicos de apoio neste âmbito e promover estes

serviços e a internacionalização dos Jovens Empresários Rurais. O apoio à internacionalização, bem como a promoção destes

serviços, será integralmente feita no âmbito do Sistema de Acompanhamento aos Jovens Empresários Rurais que a AJAP irá criar.

A única diferença é que, neste caso, a AJAP deverá contar com parcerias fortes para implementar estes serviços de apoio, tanto

no que diz respeito às entidades públicas (GPP, AICEP,�) como a empresas privadas (como é o caso da Consulai � www.consulai.com,

que participou desde o início neste projecto).

Este Guia constitui, assim, não só uma base de consulta para o Jovens Empresários Rurais que queiram desenvolver um processo

de internacionalização, como um instrumento a utilizar pelos técnicos da AJAP no acompanhamento aos Jovens Empresários Rurais.

Importa referir, no entanto, que ler este Guia pode ajudar mas não chega para ser bem-sucedido num projecto de internacionalização.

Ser competitivo nos mercados internacionais é um caminho difícil e que requer planeamento estratégico e capacidade de adaptação.

Por esta razão, este Guia deve ser visto como um primeiro passo nesse caminho, que dependerá certamente de um esforço muito
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maior para ser bem-sucedido. O que a AJAP pretendeu foi apenas estruturar as bases deste processo, ficando depois disponível,

em parceira com outras entidades, para apoiar os Jovens Empresários Rurais no caminho da internacionalização.
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