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A Associação Empresarial de Felgueiras, no âmbito da sua atividade de Agente de Desenvolvimento
Regional, está a promover um Projeto no âmbito do Programa Norte 2020, no Sistema de Apoio a
Ações Coletivas – Internacionalização, que tem como objetivo desenvolver um conjunto de
atividades e ações, tendo em vista a promoção do produto Pão de Ló de Margaride no exterior, fazendo
subir o produto na sua cadeia de valor e aumentando as suas exportações.
Conforme Estudo de Caraterização do Setor, elaborado no âmbito desta iniciativa, a experiência de
internacionalização das empresas do setor é muito reduzida, sendo necessário atuar sobre vários fatores
críticos de competitividade, no sentido de alcançar o objetivo de crescimento das empresas e do produto
nos mercados externos.
Entre os fatores críticos de competitividade, onde foram detetadas lacunas no processo de
internacionalização das empresas do setor, a falta de conhecimento de mercados, pela pouca expressão que
as exportações do produto têm atualmente, foi claramente identificada.
No contexto descrito, em que as empresas do setor são de muito pequena dimensão e têm pouca
experiência na abordagem a mercados externos, qualquer processo que pretenda aumentar, com
sustentabilidade, a internacionalização das empresas e do produto, deverá começar por dotar o setor com
informação sobre os mercados com potencial de internacionalização, no sentido de selecionar de forma
assertiva, os Países onde poderá haver maior sucesso na abordagem e onde o produto possa de forma
sustentada a médio prazo consolidar a sua presença nesses mercados.
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Conforme descrito na memória descritiva do projeto apresentado pela Associação Empresarial de Felgueira
no âmbito do Programa Norte 2020, no Sistema de Apoio a Ações Coletivas –
Internacionalização, o processo de conhecimento de mercados será feito em duas iterações:

v Um primeiro momento, em que será estudado um conjunto mais alargado de Países, onde se procura
analisar a atratividade desses mercados de uma forma geral e no enquadramento do setor em questão;

v Um segundo momento, em que se fará uma análise mais detalhada de três Países, sendo estes os
selecionados para o desenvolvimento das ações de marketing e promoção, previstos no projeto.

Este primeiro estudo, conforme foi referido, tem como objetivo olhar para o universo do mercado mundial,
e selecionar um conjunto de Países, que serão objeto de análise no que diz respeito ao risco, atratividade e
modelo de abordagem, por parte das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride. Concluída esta
análise, serão selecionados três Países, que serão objeto de estudo autónomo mais aprofundado, sendo
estes os mercados destinatários das ações de marketing e promoção do produto.
O estudo alargado de mercados será feito com base em recolha e tratamento de dados sobre os mercados,
que serão debatidos em reuniões com os cinco atuais produtores de Pão de Ló de Margaride, no sentido de,
em consenso, se encontrarem os três mercados alvo a serem estudados e trabalhados mais
aprofundadamente.
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A Balança Comercial Portuguesa de produtos de Padaria e Pastelaria foi deficitária em 125.286 milhões de
dólares no ano de 2017. Portugal exportou 246.389 milhões de dólares em 2017 o que representou um
crescimento face ao ano de 2016 de 9%. No que diz respeito a importações, Portugal importou, em 2017,
371.675 milhões de dólares, com um crescimento de 6% face a 2017.
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Em termos de preço de comercialização dos produtos no processo de importação vs exportação, constata-se,
que o preço médio por tonelada das exportações portuguesas é superior ao preço médio das importações
(conforme gráfico), isto pode significar, que as exportações Portuguesas são de maior valor acrescentado em
relação aos produtos importados.
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Na tabela e gráfico seguintes, apresentamos os 16 principais mercados de exportação de Produtos de
Padaria e Pastelaria nacionais e respetivo peso, no ano de 2017.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE, Statista Global Consumer Survey, 2017
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A Espanha, França e Reino Unido, representam mais de 50% do volume de exportações de Produtos de
Padaria e Pastelaria Portugueses, em 2017.
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Na tabela e gráfico seguintes, apresentamos os 10 principais mercados de importação de Produtos de
Padaria e Pastelaria nacionais e respetivo peso, no ano de 2017.

País
Valor importado 

em 2017 (milhões 
de USD)

Saldo comercial em 
2017 (milhões de USD)

Peso nas 
importações de 

Portugal (%)
Mundo 371 675 -125 286 100%
Espanha 227 396 -141 196 61,18%
França 38 373 -6 766 10,32%
Alemanha 30 480 -22 876 8,20%
Itália 27 820 -21 054 7,49%
Países Baixos 9 979 -2 829 2,68%
Bélgica 8 105 -5 149 2,18%
Polónia 8 052 -2 881 2,17%
República Checa 6 386 -6 384 1,72%
Reino Unido 4 973 19 778 1,34%
Dinamarca 2 700 -2 131 0,73%
Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE, Statista Global Consumer Survey, 2017
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A Espanha representou quase 2/3 das importações Portuguesas de produtos de Padaria e Pastelaria, em
2017. A França, Alemanha e Itália, também tiveram uma expressão relevante neste mesmo ano.
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Na tabela e gráfico seguintes apresentamos os 10 maiores Países exportadores de Produtos de Padaria e
Pastelaria e respetivo peso a nível mundial, no ano de 2017.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE, Statista Global Consumer Survey, 2017
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Os dez principais exportadores mundiais de Produtos de Padaria e Pastelaria, representam mais de metade
do comércio mundial deste tipo de produtos, com especial destaque para a Alemanha. Portugal ocupava em
2017 a 23 posição neste indicador.
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Na tabela e gráfico seguintes apresentamos os 10 maiores Países importadores de Produtos de Padaria e
Pastelaria e respetivo peso a nível mundial, no ano de 2017.

Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE, Statista Global Consumer Survey, 2017
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Os dez principais importadores mundiais de Produtos de Padaria e Pastelaria, representam quase metade
do comércio mundial deste tipo de produtos, com especial destaque para a E.U.A.. Portugal ocupava em
2017, a 22 posição neste indicador.
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Atendendo à falta de experiência das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride na abordagem a
mercados externos, decorrente da sua atual quase inexistente presença no exterior, torna-se importante
dotar as mesmas de informação sobre o modelo de abordagem aos mercados externos e quais os requisitos
que esta abordagem requer.
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No processo de abordagem aos mercados externos, as empresas devem ter em consideração fatores
internos e fatores externos da sua envolvente.

Relativamente aos fatores internos devem ter em atenção, os seguintes fatores:

v Características dos produtos comercializados – Estão ajustados aos mercados de destino?;
v Existência de marcas próprias – Valor acrescentado que limita a concorrência;
v Acordos de comercialização e exclusividade – Garante maior segurança numa relação de MLP;
v Capacidade financeira – O processo de internacionalização é longo, sendo necessário ter

capacidade financeira até obter retorno;
v Nível Tecnológico – Garantir que temos sistemas de gestão que permitam acompanhar o processo;
v Canal logístico e de distribuição – Fator de análise fundamental para acesso a um determinado

mercado;
v Recursos Humanos – Ter colaboradores habilitados para a abordagem aos mercados externos.
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Relativamente aos fatores externos devem ser tidos em atenção, os seguintes fatores:

v Dimensão e dinâmica dos mercados alvo;
v Características sócio económicas;
v Questões culturais;
v Estabilidade politica;
v Distância do mercado alvo e seus impactos – Logística, movimentação de RH e tempo;
v Apoios ao investimento estrangeiro;
v Fiscalidade;
v Recursos Humanos qualificados no nosso domínio de atuação;
v Análise da concorrência presente no mercado;
v Caraterísticas dos produtos no mercado alvo – produtos estandardizados;
v Normas e regulamentação local.
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Tendo em consideração a conjugação dos fatores internos e externos, as empresas devem escolher o
modelo que mais se adequa à sua realidade, que pode passar pela exportação direta, estabelecimento de
formas contratuais/parcerias com importadores locais, criação de filiais, aquisição de empresa local ou
abertura de uma empresa no mercado de destino.
Geralmente, o modelo de internacionalização de uma empresa, segue uma lógica evolutiva, começando por
estratégias/modelos com menor risco e menor custo, evoluindo ao longo do tempo para modelos mais
robustos com maior risco e necessidade de maior capacidade financeira. Quando a empresa está presente
em vários mercados poderá ter abordagens diferentes dependendo da maturidade da presença em cada um
deles.

Objetivamente, no caso do Pão de Ló de Margaride, o modelo preconizado, nesta fase, passa pela
exportação indireta e/ou exportação direta. Os dois modelos são viáveis, e vão depender muito da
forma como as empresas do setor se organizarem para entrar nos canais de distribuição nos Países de
destino. No caso de ser criada uma plataforma logística conjunta das empresas do setor, conforme foi
sugerido no estudo de caraterização efetuado, pode ser esta a via considerada mais eficaz para a exportação
do produto.
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Na figura seguinte, procura-se ilustrar a metodologia, que foi seguida para analisar o potencial dos
mercados, no âmbito da seleção alargada dos mesmos, tendo em vista a seleção de três Países com elevado
potencial para a internacionalização do Pão de Ló de Margaride.
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Tendo em consideração a análise de fatores críticos internos e externos, que devem ser tomados em
consideração no processo de internacionalização das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride,
entendeu-se, que os mais relevantes para a análise, no sentido de selecionar um leque máximo de até 10
Países, seriam os seguinte:
v Caraterísticas do produto – foi tido em consideração as qualidades intrínsecas do produto, mas

também o seu prazo de validade relativamente curto (8 a 10 dias), que condiciona a abordagem a
mercados mais longínquos;

v Dimensão das empresas do setor – todas elas são micro empresa, facto que deve ser tido em
consideração na seleção dos mercados;

v Capacidade Financeira – pela dimensão das empresas a capacidade financeira das mesmas para
abordar os mercados externos é limitada, pelo que se exige grande seletividade;

v Estrutura de Recursos Humanos – tratando-se de micro empresas, a estrutura de RH é limitada e está
muito envolvida no processo produtivo, em detrimento de outras áreas de competitividade das
empresas;

v Canal Logístico e de Distribuição – fator essencial no processo de internacionalização, sendo ainda
mais crítico neste caso, atendendo a que estamos a tratar um produto perecível com um prazo de
validade muito curto;

v Dimensão do mercado alvo – fator importante para estudar a atratividade de um mercado. Neste caso,
atendendo à tipologia de produto, para além da dimensão do mercado como um todo, entende-se como
relevante a dimensão da diáspora Portuguesa no mercado de destino.
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Feita uma análise aos mercados globais e tendo em consideração os fatores críticos do processo de
internacionalização das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride, foram selecionados oito mercados
para estudo, tendo em vista a seleção de três mercados com elevado potencial de internacionalização para o
Produto Pão de Ló de Margaride. Os oito países selecionados para análise fazem parte dos 16 países de
maior volume de exportação deste tipo de produto feitas por Portugal. Desta análise, foi excluído o Reino
Unido, pois apesar de ser o terceiro maior importador mundial, a incerteza do Brexit acarreta muitos riscos
para este mercado.
Os mercados selecionados para análise foram os seguintes:

1. Europa

2. América

Espanha França Bélgica Luxemburgo Suíça Alemanha

E.U.A Brasil
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Para efetuar a análise dos oit0 Países selecionados, no que diz respeito ao risco, atratividade e
competitividade, recorreu-se à construção de matrizes de análise para cada um dos fatores. Ponderados
todos os critérios analisados, será feita a graduação dos oito Países por ordem de prioridade relativamente
à sua atratividade.
Para facilitar a interpretação dos resultados da classificação Taxonómica dos Mercados
foram criados códigos de cores.

A classificação é apoiada pela longa experiência dos consultores, na prática das respetivas ferramentas e na
realização de estudos de mercado.
Os 3 níveis de avaliação - RISCO, ATRACTIVIDADE, COMPETITIVIDADE - conduzem a uma
Classificação da PRIORIDADE GLOBAL.
OITO PAÍSES SÃO RECOMENDADOS PARA A SELECÇÃO DOS TRÊS MERCADOS ALVO.
Para cada critério tomado em consideração, o ponto de referência da classificação é Portugal.
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Fontes: The Economist Intelligence, Trading Economics, Doing Bussiness 2019, OCDE, 
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Fontes: The Economist Intelligence, Trading Economics, Internacional Trade Centre (ITC), Observatório da Emigração, 
OCDE, World Trade Organization (WTO) 
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Fontes: Internacional Trade Centre (ITC), INE, Statista Global Consumer Survey
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Através da recolha, tratamento e interpretação dos dados estudados, podemos retirar as seguintes
conclusões:
Risco País:
v Do ponto de vista do risco País, tirando o Brasil, que foi considerado um País de risco moderado, os

restantes são Países de baixo risco, no que diz respeito ao comércio internacional. Faz-se apenas uma
chamada de atenção para a Suíça e E.U.A, pelo facto de não usarem o Euro, podendo haver alguns
riscos cambiais associados às transações.

Atratividade:
v Do ponto de vista da dimensão dos mercados, entendemos que nesta fase do processo de

internacionalização do Pão de Ló de Margaride, mercados de grande dimensão como o E.U.A. e Brasil,
são demasiado extensos para uma primeira abordagem ao processo de internacionalização. Os
mercados Europeus estão mais ajustados à atual realidade dos produtores e produto;

v A análise de fatores de desenvolvimento económico, demonstram que, com exceção do Brasil, todos os
restantes Países analisados apresentam uma situação muito mais favorável que a Portuguesa, tendo
assim forte potencial quando analisados nesta perspetiva;

v A forte recetividade que o produto tem na comunidade Portuguesa no exterior, levou-nos a analisar a
sua presença nos oito Países. Em todos eles há uma forte presença da diáspora Portuguesa, com
especial destaque para a França e a Suíça;
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v Com exceção do Luxemburgo e Brasil, os outros seis Países analisados, estão nos vinte maiores
importadores mundiais, desta tipologia de produto;

v Outro fator analisado, atendendo às condicionantes de conservação do produto, foi a distância ao
mercado. Consideramos como sendo menos atrativos os mercados com distâncias médias superiores a
2.000Km.

Competitividade:
v Sete dos oito mercados em análise apresentam uma dimensão, em valor e consumo, superior ao

Português;
v Espanha, França e Suíça, apresentam consumos per capita superiores ao nacional e à média dos Países

analisados, o que os torna muito propensos ao consumo deste tipo de produto;
v A Espanha e a França, são atualmente os dois principais mercados para os Produtos de Padaria e

Pastelaria nacionais, no entanto, os restantes seis países em análise, estão entre os dezasseis maiores
compradores deste tipo de produto em Portugal.



5. Identificação dos Mercados 
Alvo com Potencial a 

Selecionar

47



Identificação dos Mercados Alvo com Potencial a
Selecionar

48

Tendo em consideração a metodologia aplicada, os critérios de seleção do leque alargado de Países para
análise, a recolha e tratamento de dados e o conhecimento dos mercados alvo de análise por parte da
equipa consultora e ponderados os critérios de risco País, atratividade do mercado e competitividade,
propõem-se a seguinte graduação de prioridade para os oito mercados estudados:
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Analisada toda a informação disponibilizada por este estudo, tendo em vista identificar e selecionar três
mercados com forte potencial de internacionalização das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride,
a equipa consultora identificou para os oito mercados identificados:

(i) quatro com elevado potencial, sendo-lhes atribuída prioridade elevada no processo de
internacionalização a curto prazo;

(ii) dois com potencial de internacionalização a curto/médio prazo, sendo-lhes atribuída prioridade
média na abordagem a estes mercados;

(iii) dois com potencial mais reduzido a curto prazo mas com potencial elevado a médio/longo prazo,
tendo-lhe sido atribuída prioridade baixa neste momento.
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Mercados com elevado potencial de Internacionalização do Pão de Ló de Margaride a Curto
Prazo:

Mercados com potencial de Internacionalização do Pão de Ló de Margaride a Curto/Médio
Prazo:

Mercados com potencial de Internacionalização do Pão de Ló de Margaride a Médio/Longo
Prazo:

1ºFrança 2º Espanha 3ºSuíça 4ºAlemanha

7ºE.U.A 8ºBrasil

5ºLuxemburgo 6ºBélgica
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O trabalho desenvolvido no âmbito deste estudo, tinha como objetivo identificar no âmbito do universo do
mercado global, um leque restrito de Países para análise, no sentido de selecionar três Países, que serão
objeto, numa fase posterior, de análise mais aprofundada através de estudos de mercado e visitas de
prospeção.
A metodologia seguida pelo estudo, levou a que, numa primeira fase, fossem escolhidos oito Países para
análise alargada, quanto ao seu risco, atratividade, competitividade e facilidade de acesso das empresas
produtoras de Pão de Ló de Margaride a estes mercados.
Como critérios base para a seleção destes Países, esteve a dimensão destes mercados, no que a esta
tipologia de produtos diz respeito, a presença/dimensão da comunidade Portuguesa nestes mercados e o
pressuposto definido em sede de candidatura por este projeto, que deveriam ser analisados Países fora do
espaço Europeu.
Todos os mercados estudados, vieram a revelar-se com elevado potencial para a exportação do produto,
devendo todos eles serem uma aposta de médio/longo prazo no processo de internacionalização do Pão de
Ló de Margaride. No entanto, nesta fase, entendeu-se que os mercados mais longínquos, pelos problemas
de conservação do produto, mesmo podendo ser atrativos, não existem condições logísticas para os
trabalhar. Neste sentido, os Países Europeus estudados, são os mais interessantes para esta fase inicial de
internacionalização do Produto, tendo todos eles elevado potencial para a internacionalização do produto.
Pela análise efetuada e explanado ao longo do estudo, a equipa consultora, sugeriu França, Espanha e
Suíça, como os mercados mais atrativos para a realização das ações de Marketing e Promoção, previstas no
projeto. No entanto, esta sugestão, deverá ser objeto de análise com os produtores, para a definição final
dos três mercados a selecionar.
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“A XNI9 Consulting agradece a todos os intervenientes no presente estudo,
nomeadamente, aos produtores de Pão de Ló de Margaride que integram o Projeto -
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XNI9 Consulting – Consultoria e Gestão, Lda
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