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Nos últimos anos, o e-commerce tem registado um rápido crescimento a nível 
mundial, e as tendências apontam para que em 2040 cerca de 95 por cento das 
compras sejam feitas através do comércio eletrónico. Esta é uma oportunidade 

para as empresas portuguesas, que devem começar a exportar online, fortalecendo 
e diversificando a sua presença nos mercados internacionais.

O e-commerce consiste na compra ou 
venda de produtos e serviços por via 
eletrónica, através da Web ou de apli-
cações móveis, podendo dirigir-se ao 
consumidor final (B2C) ou às empresas 
(B2B) e implicar a criação de uma loja 
online, a presença num marketplace 
digital, a venda através das redes socias 
ou a combinação destas opções. 

Quer as vendas sejam efetuadas a 
outras empresas ou ao consumidor 
final, o comércio eletrónico pode 
realizar-se através do site da empresa 
(loja própria), com controlo total do 
processo, uma maior flexibilidade das 
margens de negócio, mas um maior 
investimento; da presença em plata-
formas de venda online com outros 
vendedores (marketplaces), com me-
nor risco e menor investimento, mas 
com maior dependência de terceiros 
e margens mais reduzidas; das redes 
sociais, aproveitando as interações 
dos seus utilizadores; ou de um con-
junto destas opções.  

As principais vantagens da aposta 
na venda online são o acesso a mais 
clientes e a novos mercados, com cus-
tos relativamente reduzidos, o maior 
conhecimento dos clientes, a abertura 
do negócio a qualquer hora e todos os 
dias da semana, e o aumento da noto-
riedade e reconhecimento nacional e 
internacional das marcas, reforçando 
as vendas globais e o seu posiciona-
mento em relação à concorrência. 

O e-commerce é sobretudo uma 
oportunidade para as pequenas e 
médias empresas abrirem uma janela 
para o mundo e chegarem a novos 
mercados, sendo esta a única forma 

de venderem os seus produtos a nível 

internacional. As barreiras de entrada 

que se encontram frequentemente 

nos canais de distribuição tradicio-

nais e os elevados custos de criação 

de uma rede comercial no estrangeiro 

tornam os meios eletrónicos uma op-

ção para as empresas competirem nos 

mercados internacionais.

O e-commerce tem vindo a crescer 

em todo o mundo nas vertentes B2C 

e B2B. A primeira é a mais conhecida, 

uma vez que envolve diretamente o 

consumidor final e está num estádio 

de desenvolvimento mais avançado, 

enquanto a segunda está na fase inicial 

da curva de maturidade. As previsões 

distância, seguida pelos Estados Uni-

dos da América, Japão e Reino Unido.

Por sua vez, o comércio eletrónico B2B 

está a crescer rapidamente. A Ásia 

contribui com 80 por cento para este 

tipo de comércio. A China, o Japão, 

a Coreia do Sul e os Estados Unidos 

da América são os mercados mais ma-

duros em termos de e-commerce B2B.

Em 2019, as transações online repre-

sentaram um valor de 14 biliões de 

dólares, sublinhando o crescimento 

do e-commerce a nível mundial.

Estes dados demonstram as potencia-

lidades da exportação online, cada vez 

indicam que o e-commerce B2B atin-
giu mais de 12 biliões de dólares em 
2019, comparado com os quase dois 
biliões no mercado B2C.

O comércio eletrónico B2C continua 
com um crescimento acentuado a ní-
vel mundial. A Ásia é responsável por 
mais de 50 por cento deste tipo de 
comércio. A China lidera a uma longa 

mais necessária para a evolução das 
empresas. A pandemia COVID-19 veio 
intensificar ainda mais as tendências 
de crescimento do e-commerce apon-
tadas antes de crise, tendo este sido 
um dos setores mais beneficiados em 
todo o mundo. O digital assumiu um 
valor primordial ainda mais importante 
no nosso dia-a-dia, sendo essencial a 
capacitação das empresas nesta área. 
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Os marketplaces
Os marketplaces, definidos como 
plataformas digitais onde ocorrem 
trocas comerciais, são como novas 
geografias, com especificidades e 
desafios próprios e oportunidades a 
explorar, pelo que são uma ferramen-
ta muito útil para as empresas. A sua 
principal proposta de valor é aumen-
tarem as possibilidades de venda dos 
produtos e serviços, proporcionando 
um ponto de encontro entre consu-
midores e vendedores.

As vantagens dos marketplaces são 
o acesso a um grande número de 
potenciais compradores e o aumen-
to da visibilidade da empresa e dos 
seus produtos na internet; a redução 
dos custos de transação; a análise da 
oferta em relação à concorrência; a 
minimização do risco de fraude; o 
estabelecimento de confiança e re-
putação de vendedores com base na 
experiência anterior de outros consu-
midores; e o beneficio da utilização 
de ferramentas tecnológicas podero-
sas para segmentar e alcançar clien-
tes potencialmente mais relevantes.

Atualmente, existem cerca de três mil 
marketplaces no mundo, sendo 250 
mais relevantes para Portugal, tendo 
em consideração o perfil das empre-
sas portuguesas. Alguns dos mais re-
conhecidos marketplaces são o Aliba-
ba, Amazon, Tmall, WWSHOES, Alle-
gro, ETSY, JD.com, Jumia, Sears, ebay, 
entre muitos outros.

Evolução do 
e-commerce em 
Portugal
Em Portugal, o hábito de realizar com-
pras online tem registado um cresci-
mento significativo, pelo que as em-
presas nacionais têm apostado cada 
vez mais na venda dos seus produtos 
e serviços através do comércio eletró-
nico. Segundo a Comissão Europeia, 
44 por cento dos portugueses fazem 
compras online. Ainda assim, Portugal 
continua longe da média da União Eu-

ropeia (72 por cento) em termos de 

utilização do comércio online por par-

te dos consumidores. 

Portugal é o segundo país da Europa 

com o maior índice de compras reali-

zadas em sites estrangeiros. A China é 

o país de origem de quase metade das 

compras online dos portugueses fora 

do país, seguida de Espanha, Reino 

Unido e Estados Unidos da América. 

Contudo, as encomendas provindas 

de Espanha e do Reino Unido têm per-

dido relevância. Os principais websites 

onde os portugueses realizam com-

pras online são o Alibaba, AliExpress, 
eBay e Amazon. 

Os portugueses utilizam principal-
mente o computador, seguido dos 
dispositivos móveis, para fazer as suas 
compras online. Por sua vez, o meio 
de pagamento preferencial é a Refe-
rência Multibanco. De referir ainda 
a utilização frequente do Cartão de 
Crédito e Débito, da Transferência, do 
Paypal e do MbWay.

Os principais produtos comprados 
online pelos portugueses são os ar-
tigos de eletrónica, seguidos de 
vestuário, viagens, livros, artigos de 
beleza, alimentação, apostas e apli-
cações. Esta distribuição está alinha-
da com as tendências globais, em 
particular na utilização crescente de 
plataformas online para compra de 
artigos de moda e tecnologia.

Nos próximos anos, estima-se um 
crescimento das compras online por 
parte dos portugueses, sendo que 
esta procura é servida por um núme-
ro crescente de marketplaces e reta-
lhistas digitais. Consequentemente, 
verifica-se um aumento da diversi-
dade da oferta disponível ao nível de 
produto, preço, qualidade e conve-
niência. Esta maior intensidade con-
correncial é positiva para o consumi-
dor, mas também aumenta a respeti-
va exposição a situações de fraude e 
a práticas anti concorrenciais.

As grandes empresas portuguesas são 
as que apostam maioritariamente no 
e-commerce, sendo que a maioria 
conta com uma estratégia de transfor-
mação digital bem definida. A aposta 
na transformação digital permite que 
as empresas fidelizem clientes, au-
mentem as receitas, melhorem a no-
toriedade, expandam para novos mer-
cados, captem e retenham melhores 
colaboradores e apresentem produtos 
e serviços mais inovadores.

Em Portugal a regulação do e-com-
merce está dispersa por seis entida-

Os mercados com 
maior potencial 
para vender online

A IDC e a ACEPI apresentam 
o conjunto de economias com 
maior potencial para a exploração 
do comércio eletrónico por parte 
das PME portuguesas, consoante 
o seu setor de atividade:

Produtos Alimentares e Bebidas
Reino Unido, Estados Unidos 
da América, Alemanha, França, 
Holanda, Espanha e Bélgica;

Vestuário
Reino Unido, Alemanha, Espanha, 
França, Holanda, Estados Unidos 
da América e Suécia;

Produtos Têxteis
Estados Unidos da América, Reino 
Unido, Alemanha, Espanha, França 
e Holanda;

Calçado e Acessórios
França, Alemanha, Holanda, Reino 
Unido, Espanha, Estados Unidos 
da América e Suécia;

Mobiliário e Decoração
França, Espanha, Estados Unidos 
da América, Reino Unido, 
Alemanha e Holanda;

Produtos Elétricos e Eletrónicos
Alemanha, Reino Unido, França, 
Espanha, Estados Unidos da 
América e Holanda.
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des: ANACOM - Autoridade Nacional 
das Comunicações, AdC - Autorida-
de da Concorrência, DGC - Direção 
Geral do Consumidor, ASAE - Autori-
dade de Segurança Alimentar e Eco-
nómica, AT - Autoridade Tributária 
e Aduaneira e o Banco de Portugal, 
cada qual com uma linha de atuação 
própria. Até à data, ainda não existe 
um grupo de trabalho para a coope-
ração entre as seis entidades.

Os principais constrangimentos da 
evolução e do desenvolvimento do e-
-commerce em Portugal são:

•  Elevada oferta de espaços comer-
ciais com horários alargados; 

•  Dificuldade na entrega a tempo e 
horas das encomendas, principal-
mente no interior do país;

•  Falta de escala e necessidade de 
alocar recursos a outras atividades, 
limitando a capacidade de investi-
mento em inovação; 

•  Elevada iliteracia digital e financeira 

do consumidor nacional, represen-

tando um obstáculo ao desenvolvi-

mento do e-commerce e ao aumen-

to da utilização da internet; 

•  Adoção tardia em Portugal dos 

meios de pagamento digital com 

elevada utilização a nível internacio-

nal, prejudicando a competitividade 

dos operadores nacionais;

•  Desconfiança por parte dos con-

sumidores na realização de paga-

mentos online; 

•  Consumidores nacionais não estão 

dispostos a pagar portes de envio;

•  Consumidores nacionais compram 

fora de Portugal, uma vez que não 

há diversidade de oferta suficien-

te no país, além de ser geralmente 

mais barato comprar no estrangeiro;

•  Dificuldade de captação e retenção 

de talento por parte das empresas 

nas áreas de engenharia, tecnologia 

e informática; 

•  Ausência de websites otimizados 

para smartphones ou preparados 

para aceitar pagamentos através de 

um dispositivo móvel;

•  Financiamento elevado na aposta 

em mercados externos, via comér-

cio eletrónico;

•  Reduzida dimensão do mercado 

nacional, obrigando a uma aposta 

além-fronteiras; 

• Forte concorrência internacional;

•  Diferentes contextos e especificida-

des de cada mercado ao nível do 

comércio eletrónico.  

Desta forma, as empresas portugue-

sas devem definir uma estratégia de-

vidamente alicerçada na sua situação 
e capacidade, assim como na situação 
do mercado, apostar numa liderança 
e modelo de governação sólidos e de-
senvolver novas soluções, produtos e 
formas de venda.

Para finalizar, importa referir que o e-
-commerce irá certamente crescer e 
desempenhar um papel fundamental 
na economia nacional, uma vez que 
ainda há muito espaço para crescer 
em Portugal, sendo importante que 
as empresas entendam a sua impor-
tância e o utilizem para captar ainda 

mais negócio. 

Pandemia faz disparar queixas sobre 
compras online

O Portal da Queixa registou, nos primeiros cinco meses do ano, um aumento 
exponencial do número de reclamações no setor do comércio eletrónico. Entre 
1 de janeiro e 31 de maio de 2020, recebeu na sua plataforma mais de 18 
mil queixas, uma subida de 132 por cento comparativamente com o período 
homólogo, onde se registaram 7.787 reclamações. 

A análise realizada pela equipa do Portal da Queixa identificou também 
um crescimento significativo de reclamações (131 por cento) no setor de 
entregas de correio expresso: 8.369 queixas no mesmo período de 2020, 
comparativamente com 3.625 reclamações registadas em 2019.

Atrasos nas entregas, encomendas extraviadas ou arremessadas para a entrada 
do prédio sem garantia de receção por parte do destinatário, devoluções por 
indicação de morada incompleta com dados corretos e compradores em casa 
por obrigação com encomendas devolvidas por indicação de que ninguém 
atendeu são alguns dos motivos na origem das reclamações dirigidas às 
empresas de entregas de encomendas e correio expresso.
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AICEP APOIA AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS NO DESENVOLVIMENTO 

DE ESTRATÉGIAS DE E-COMMERCE

Sendo o futuro cada vez mais digital, a aposta 
das empresas portuguesas deve centrar-se no 
e-commerce. O objetivo da AICEP é continuar a 

trazer mais empresas para a internacionalização e 
diversificar as exportações nacionais, com foco nos 
mercados digitais. Esta é uma oportunidade muito 

relevante para as empresas portuguesas. 
Com o objetivo de apoiar as empresas portuguesas 
a aumentar as suas exportações online e as vendas 
através do e-commerce, a AICEP lançou um novo 

pacote de serviços dedicado ao e-commerce, 
designado de Programa Exportar Online.

Concebido para pequenas e médias 

empresas que ainda não exportam 

através do comércio eletrónico ou que 

estão agora a começar a fazê-lo, este 

programa pretende aumentar o nú-

mero de empresas utilizadoras do co-

mércio eletrónico como ferramenta de 

internacionalização, ampliar as expor-

tações e a diversificação de mercados 

das empresas portuguesas, melhorar 

o acesso aos incentivos e apoios co-

munitários para o comércio interna-

cional online e também, aumentar a 

visibilidade da oferta portuguesa nos 

canais online.

A pandemia do novo coronavírus, 

COVID-19, veio também intensificar 

a necessidade de as empresas apos-

tarem na venda e exportação online 

dos seus produtos e serviços, dado 

que cada vez mais reconhecem a 

oportunidade excecional para crescer 

e atravessar fronteiras proporcionada 

pelo comércio eletrónico.

Programas 
de Capacitação
O programa de capacitação apresen-

tado pela ACEP consiste na disponi-

bilização de webinars setoriais, semi-

nários com marketplaces (Amazon, 

Alibaba, Tmall, Linkedin, WWSHOES, 

Allegro e ETSY), Em Foco E-commerce 

orientados para diversos mercados ex-

ternos, workshops sobre e-commerce 

e ferramentas de inteligência compe-
titiva, Programas de Formação Avan-
çada, em parceria com Universidades 
e Escolas de Negócio, nomeadamente 
a Business School Universidade do Mi-
nho, e cursos de E-Learning.

Estes cursos de E-Learning preten-
dem ser uma ferramenta de capaci-
tação para as empresas, tendo em 
conta o atual contexto. O objetivo 
é que as empresas possam ganhar 
mais competências em e-commerce e 
encará-lo como uma evolução neces-
sária para a sua internacionalização. 
Os cursos abordam temáticas como o 
e-commerce, o e-commerce interna-
cional, o marketing digital e os meios 
de pagamento online.
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As empresas têm ainda disponíveis di-
versos conteúdos sobre o e-commerce 
e os marketplaces. 

Serviço de 
Consultoria Digital
A AICEP disponibiliza um serviço de 
consultoria digital personalizada a 
cada empresa sobre e-commerce para 
otimizar todos os processos funda-
mentais e, assim, impulsionar as ex-
portações pelos canais online das em-
presas nacionais. 

Através do Diagnóstico Digital, as 
empresas podem efetuar um auto-
diagnóstico para ficar a conhecer 
o seu nível de preparação para o e-
-commerce internacional, quais os 
recursos que já possuem e o caminho 
que lhes falta percorrer. 

A recolha da informação é feita atra-
vés do preenchimento de uma ferra-
menta de autodiagnóstico para aferir 
o posicionamento digital da empre-
sa, complementado por uma reunião 
online de acompanhamento com um 
consultor da AICEP. 

Esta ferramenta permite a cada em-
presa perceber qual o seu nível de 
preparação para iniciar a exportação 
online e receber um relatório com re-
comendações sobre como se preparar 
para a entrada no e-commerce ou 
como começar a tirar partido da ex-
portação online. 

O documento disponibilizado às em-
presas apresenta assim uma análise 
do seu posicionamento atual de e-
-commerce, identificando as prin-
cipais áreas de melhoria e um breve 
conjunto de recomendações.

Por sua vez, o Plano de Ação Digital 
consiste no desenvolvimento de um 
plano de internacionalização digital 
à medida da empresa. Este serviço de 
consultoria digital especializada tem 
como objetivo apresentar um plano 
de ação estratégico adaptado à reali-
dade atual e ao potencial de exporta-
ção online da empresa.

Com base no posicionamento de e-
-commerce da empresa é definido 
um roadmap de ações de melhoria 
e os recursos necessários para a sua 
implementação. Esta consultoria in-
clui a monitorização da aplicação das 
conclusões extraídas do plano de ação 
durante nove meses. 

A recolha da informação é feita atra-
vés do preenchimento de um auto 
questionário e de uma visita à empre-
sa, complementados por uma reunião 
de validação da proposta preliminar. 
A apresentação de relatório final é 
realizada presencialmente e a moni-
torização através de follow up digital.

A análise é realizada por uma equipa 
de consultores especializados, recor-
rendo às diversas ferramentas dispo-
níveis, em articulação com a empresa.    

Por fim, a Otimização Digital é um 
processo de otimização das capaci-
dades digitais da empresa, ou seja, 
consiste na resolução de problemas 
concretos, através de consultoria digi-
tal especializada na empresa, com o 
objetivo de melhorar a performance 
de e-commerce da mesma com a im-
plementação de processos de otimiza-
ção e formação técnica dos recursos 
da empresa.

Estes três modelos de consultoria, sen-
do que as empresas devem optar pelo 

que considerarem mais adequado ao 
seu grau de desenvolvimento digital, 
exigem alguns critérios: grau de matu-
ridade digital, potencial de e-commer-
ce, capacidade e investimento e saúde 
financeira, recursos humanos e grau 
de compromisso.

Linha de Incentivos 
ao E-commerce
Os melhores projetos de internacio-
nalização online podem receber os 
devidos incentivos, já que uma boa 
estratégia para o comércio eletrónico 
implica investimento. Assim, as em-
presas podem receber alertas quando 
forem abertas novas candidaturas da 
linha de incentivos criada em 2019 
para apoiar as empresas no seu proje-
to de internacionalização online.

O Sistema de Incentivos Internaciona-
lização PME – E-commerce e Transfor-
mação Digital (Fase I), cujas candida-
turas decorreram entre 24 de janeiro 
e 13 de abril de 2020, tem como be-
neficiários as PME que visem estabele-
cer os canais digitais como canais ex-
clusivos de transação comercial e que 
demonstrem a valorização da oferta 
nacional por via das vendas online. 

O total de investimento submetido em 
candidaturas é de cerca de 63 milhões 
de euros, tendo sido recebidas 166 
candidaturas.

Por outro lado, o Sistema de Incenti-
vos Internacionalização PME – Brexit 
(Fase II), cujas candidaturas decorre-
ram entre 24 de janeiro e 11 de maio 
de 2020, pretende responder aos de-
safios emergentes do Brexit, promo-
vendo a diversificação dos mercados 
de exportação e o reposicionamento 
das empresas portuguesas no Reino 
Unido. Assim, são suscetíveis de apoio 
os projetos individuais de internacio-
nalização que visem a presença na 
web, através da economia digital.

O total de investimento submetido 
em candidaturas é de cerca de 4,3 mi-
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lhões de euros, tendo sido recebidas 
10 candidaturas.

Por fim, o Sistema de Incentivos Inter-
nacionalização PME – Acelerador das 
Exportações (Fase III), cujas candida-
turas decorreram entre 24 de janei-
ro e 8 de junho de 2020, tem como 
objetivo reforçar a presença das PME 
portuguesas já exportadoras nos mer-
cados internacionais, induzindo a ace-
leração das exportações portuguesas. 
São suscetíveis de apoio os projetos 
individuais de internacionalização que 
visem a presença na web, através da 
economia digital.

Os beneficiários devem apresentar 
um Volume de Negócios Internacional 
(VNI) no pré-projecto de cerca de 20 
mil euros, que represente, pelo me-
nos, 15 por cento do total do Volume 
de Negócios (com exceção dos inves-
timentos localizados NUTS II Algarve, 
onde o VNI só é exigível para empre-
sas do setor do turismo).

Os critérios de elegibilidade para estes 
três sistemas de incentivos são os se-
guintes: limite mínimo de despesa ele-
gível total por projeto de 25 mil euros, 
certificação PME, início dos trabalhos 
posterior à data de submissão da can-
didatura e projetos de internacionali-
zação anteriores concluídos.

Por sua vez, as despesas elegíveis são: 
criação de loja online, inscrição em 
marketplaces, Search Engine Optimi-
zation (SEO), Search Engine Adverti-
sing (SEA), Social Media Marketing, 
Display Advertising, Mobile Marke-
ting, Web Analytics, entre outros. 

Acelerador das 
Exportações Online
No início do mês de junho, a AICEP 
lançou o Acelerador das Exportações 
Online (AEO), uma nova funcionali-
dade da Plataforma Portugal Exporta 
que apoia as empresas portuguesas a 
exportar online, com recurso à Inteli-
gência Artificial. 

Através do Acelerador das Exportações 

Online, as empresas acedem a reco-

mendações de mercados digitais cus-

tomizadas para o seu perfil e podem 

criar um plano de internacionalização 

digital acompanhado pela AICEP. 

Trata-se de uma oferta integrada de 

produtos e serviços de informação, 

formação e consultoria em comércio 

eletrónico internacional e na reco-

mendação, com recurso à Inteligência 

Artificial, de mercados digitais às em-

presas portuguesas. 

quadro legal e regulamentar e dicas 

sobre qual a melhor forma de expor-

tar online para esse mercado.

Com o cancelamento e adiamento de vá-

rios eventos internacionais, devido à crise 

provocada pela pandemia COVID-19, há 

que usar cada vez mais as ferramentas 

digitais para continuar a exportar.

De acordo com Luís Castro Henriques, 

presidente da AICEP, “o objetivo é 

continuar a trazer mais empresas para 

a internacionalização e diversificar as 

Com esta nova área, a AICEP efetua 
um diagnóstico do nível atual de pre-
paração da empresa para o comércio 
eletrónico. E como nenhum processo 
de internacionalização digital pode ter 
sucesso sem um conhecimento deta-
lhado e rigoroso, disponibiliza fichas 
com os dados mais relevantes sobre 
e-commerce em cada país, nomeada-
mente com detalhes sobre as infraes-
truturas e as condições logísticas, o 

exportações portuguesas, desta vez 

com foco nos mercados digitais. Mais 

do que uma alternativa ao comércio 

tradicional, a Exportação Online deve 

ser encarada como um complemento e, 

cada vez mais, como uma evolução ne-

cessária para as empresas. Hoje os ‘ma-

rketplaces’ são quase como novas geo-

grafias, com especificidades e desafios 

próprios e oportunidades a explorar”. 
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Projeto Agregador 
O Projeto Agregador consiste na 
organização e gestão da presença 
conjunta de empresas portuguesas 
em plataformas de e-commerce de 
referência, bem como no desenvol-
vimento de programas e ações se-
toriais exclusivamente dedicadas ao 
e-commerce, com possibilidade de 
implementação de agregadores da 
oferta portuguesa em marketplaces, 
para setores selecionados.

Webinares sobre 
Comércio Online 
A AICEP promove ainda um conjun-

to de Webinars dedicados ao e-com-

merce internacional, com temas de 

interesse para as empresas que estão 

a dar os primeiros passos e também 

para aquelas que já precisam de uma 

maior especialização.

Os Webinars, realizados através da 

plataforma de E-Learning da AICEP, 

a e.Academia Internacionalizar, abor-

dam temas como o impacto do co-

ronavírus no comércio eletrónico, as 

consequências da crise em diferentes 

setores e as novas tendências  – como 

o teletrabalho –, a formação online ou 

a impressão 3D.

Além disso, a AICEP realiza Webinars 

Market dedicados a mercados in-

ternacionais com a participação dos 

delegados da rede externa da Agên-

cia, presente em mais de 50 países, 

para esclarecer as empresas sobre o 

impacto da pandemia COVID-19 no 

respetivo mercado. Alguns desses 

webinars incidem sobre o impacto da 

pandemia no setor do e-commerce 

nos diferentes mercados. 

Parcerias e eventos 
com Marketplaces
A AICEP continua a promover parce-

rias com marketplaces para dar às em-

presas portuguesas a oportunidade de 

conhecer o potencial de negócio e o 

funcionamento destas plataformas, 

realizando workshops online com es-

ses marketplaces, nomeadamente: 

Alibaba, Amazom, Tmall, We Want 

Shoes, JD.com, Allegro, ETSY e Jumia.

Além disso, a Agência ajuda a decidir 

quais são os melhores marketplaces 

internacionais para determinado pro-

duto e a criar um plano de ação per-

sonalizado para aumentar as exporta-

ções online.

No ano de 2019, a AICEP contou com 

um total de 1.402 empresas capacita-

das, prestou 50 serviços de consultoria 

e recebeu 166 candidaturas aos seus 

programas de incentivos nesta área.  
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CONSELHOS ÚTEIS ÀS 
EMPRESAS PORTUGUESAS

Como se preparar para 
o e-commerce internacional 

A AICEP apresenta um conjunto de fatores que as 
empresas portuguesas devem ter em consideração 
quando pretendem iniciar ou intensificar as suas 

exportações via comércio eletrónico. Estes conselhos 
aumentam fortemente as possibilidades de sucesso 

das empresas portuguesas no e-commerce.
Conselhos estratégicos 
•  Decidir qual o melhor método para 

vender online: loja própria, market-
place, redes sociais ou uma combi-
nação destas opções, uma vez que 
exigem níveis de investimento diver-
sos, margens de negócio distintas, 
maior ou menor dependência de 
terceiros, entre outras diferenças;

•  Selecionar a melhor tecnologia para 
gerir as encomendas e os stocks e 
garantir que a loja online, se for essa 
a opção, está disponível 24 horas, 
todos os dias da semana;

•  Optar por um sistema de logística 
ágil, eficaz e competitivo, de modo 
a que o cliente possa receber rapi-
damente as suas encomendas e com 
baixos custos de envio;

•  Apostar num serviço de apoio de 
excelência, dado que uma experiên-
cia negativa no digital implica quase 
sempre a perda do cliente;

•  Integrar a estratégia online com o ne-
gócio offline, se este existir, para evitar 
conflitos entre modelos de negócio.

Conselhos relacionados 
com o produto
•  Definir o perfil do cliente a que a 

empresa pretende dirigir-se para, 
cruzando-o com as vantagens com-
petitivas, definir o catálogo de pro-
dutos adequado;

•  Escolher uma forma de apresentar 

os produtos que cative de imediato 

o cliente, dado que este é, por defi-

nição, muito intuitivo e emotivo;

•  Detalhar as características dos produ-

tos de modo a eliminar ou mitigar po-

tenciais dúvidas por parte do cliente;

•  Prever um eventual aumento da pro-

dução para fazer face ao acréscimo 

da procura.

Conselhos de 
recursos humanos 
•  Mobilizar uma equipa especializa-

da em vendas via e-commerce, que 

consiga acompanhar o processo do 

início ao fim e monitorizar os resul-

tados das vendas online;

•  Assegurar que existem competên-

cias de marketing digital capazes 

de otimizar o posicionamento do 

website no motor de buscas e fazer 

análises de tráfego.

Conselhos de mercado
•  Escolher os meios de pagamento a 

disponibilizar em função das prefe-

rências dos consumidores em cada 

país, garantindo que estes podem 

utilizar a forma de pagamento que 

lhes dá maior segurança e conforto;

•  Conhecer em detalhe os aspetos le-

gais e fiscais associados ao mercado 

de destino, uma vez que tendem a 

existir especificidades em alguns paí-

ses e produtos. 
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O desenvolvimento de um canal de 
vendas online permite o acesso a mais 
potenciais clientes, graças a uma maior 
cobertura geográfica. Os clientes po-
derão comprar produtos sem sair de 
casa, independentemente de onde 
residam, portanto, deixou de ser uma 
barreira expandir a atividade comercial 

OS DESAFIOS DO COMÉRCIO ONLINE
A epidemia da COVID-19 continua a ser uma realidade a nível global, mostrando 

que os países terão que optar por viver com ela, em vez de superá-la no curto 
prazo. As principais implicações económicas, além da queda global da procura, 
materializaram-se na aceleração das tendências digitais, como o teletrabalho, 
a formação online e, é claro, o comércio eletrónico, como a melhor forma, em 

períodos de confinamento, de abastecer famílias e empresas.

•  Maior conforto e maior oferta. 

O melhor exemplo podem ser os pro-

dutos alimentares ou a emissão de 

bilhetes. O principal fator é o tempo 

que o consumidor pode economizar 

comprando em casa e a existência de 

um catálogo muito mais amplo de 

companhias internacionais de qual-

quer lugar do mundo. 

As empresas, na sua preparação para o 

e-commerce, devem recorrer às ferra-

mentas de Análise Web disponíveis no 

mercado, que permitem que se saiba 

exatamente qual é o perfil de clientes 

e concorrentes, para otimizar as suas 

estratégias de comunicação, o que 

permite otimizar o seu investimento 

em marketing por meio de ações seg-

mentadas e totalmente mensuráveis. 

 > POR FERNANDO APARÍCIO, 
DIRETOR DA AMVOS DIGITAL 
E PROFESSOR DO IE (INSTITUTO 
DE EMPRESA)

para outros países e regiões. Se, por 
um lado, é uma oportunidade para as 
empresas nacionais, por outro, a maior 
experiência de empresas europeias nas 
vendas online representa uma ameaça 
para as empresas portuguesas, dada a 
facilidade de introdução dessas empre-
sas no mercado português através do 
comércio eletrónico.

Do ponto de vista dos clientes, os 
critérios que utilizam para comprar 
online são: 

•  Preço como fator fundamental, o 
que ocorre em mercados compe-
titivos e nos quais os produtos são 
completamente padronizados e glo-
bais, como, por exemplo, o mercado 
de produtos eletrónicos de consu-
mo, relógios, óculos de sol, viagens, 
bilhetes de transporte, etc.
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Em ambientes B2B, a participação em 
plataformas ou diretórios de empre-
sas, como o Linkedin ou o Alibaba.
com, facilita muito a aquisição de con-
tactos comerciais, criando oportuni-
dades, tanto para comprar com maior 
eficiência, como para expandir a ob-
tenção de clientes em todo o mundo. 

Neste ponto, é muito importante ter 
em consideração algumas das princi-
pais questões para responder à per-
gunta mais importante: a minha em-
presa está pronta para ter sucesso no 
canal online? Para responder a esta 
pergunta, as empresas precisam de 
abordar as seguintes questões:

•  Qual é a minha vantagem competiti-
va? Em que é que “eu sou melhor"? 
Tenho um fator diferencial (preço, 
qualidade, design, produto exclusi-
vo e patenteado, experiência do uti-
lizador, etc.)? A questão de “porque 
é que o cliente precisa de comprar o 
meu produto em comparação com 
os concorrentes” é a primeira e mais 
importante pergunta estratégica.

etc. são amigos ou inimigos? Eles po-

dem ser canais de vendas ou de pro-

moção dos meus produtos na minha 

estratégia internacional?

•  Que política de preços devo adotar? 

Tenho a opção de vender mais bara-

to? Se sou um fabricante e decido 

vender online com preços mais ba-

ratos, como é que esta decisão pode 

afetar os meus distribuidores e as lo-

jas tradicionais?

•  A política promocional é a mesma 

em todos os canais? A estratégia de 

comunicação online deve estar ali-

nhada com a comunicação offline.

•  Qual é a situação da estrutura online 

na organização e no organograma 

da empresa? Ela pode ser integrada 

no organograma atual ou preciso 

de um novo departamento na em-

presa? Existe um claro e forte envol-

vimento da liderança de gestão na 

transformação digital?

•  Que investimento é necessário para 

o meu novo canal? A empresa pos-

como um canal económico, capaz de 

substituir gradualmente o meio físico, 

uma situação que se impulsionou em 

consequência da pandemia. 

Dependendo da posição da empresa 

na cadeia de valor (que será muito 

diferente se a empresa for fabricante, 

distribuidora ou comerciante retalhis-

ta), as opções variam, sendo muito 

comum o conflito resultante de fabri-

cantes ou marcas iniciarem a venda na 

internet diretamente ao consumidor 

final, entrando em conflito direto com 

o seu canal de vendas tradicional, que 

se sente “atacado” pela concorrência 

do seu próprio fornecedor. 

A resistência do canal tradicional ao 

meio online será tanto maior quan-

to menor for o valor que agregam a 

essa nova cadeia, devendo avaliar-

-se rigorosamente a perceção que o 

novo consumidor tem dos seus negó-

cios tradicionais.

Deste modo, os fabricantes devem 

combinar a certeza de que a participa-

ção no mercado online aumenta pro-

gressivamente ano após ano e que é 

uma oportunidade que têm que apro-

veitar, com a realidade de que, antes 

do desenvolvimento do canal online, 

eles dependem 100 por cento do seu 

canal de vendas tradicional (em todas 

as suas formas: grandes lojas, grossis-

tas, distribuidores, franquias, retalhis-

tas multimarcas, lojas próprias, agen-

tes comerciais, etc.).

O principal desafio do comércio ele-

trónico para as empresas tradicio-

nais não é, portanto, a tecnologia, 

que oferece opções muito baratas e 

acessíveis, mesmo para as pequenas 

e médias empresas, mas projetar cor-

retamente a estratégia e gerir as ex-

pectativas, que serão positivas apenas 

para as empresas que atendem aos 

critérios mencionados acima. 

•  O meu cliente online é o mesmo das 

minhas lojas físicas? Por outras pala-

vras, o canal online canibaliza o meu 

cliente tradicional? Eu tenho esse pro-

blema nos mercados internacionais? 

•  Qual a importância dos novos players 

no mercado online? Eles são atores lo-

cais ou internacionais? Players como a 

Amazon, eBay, Alibaba ou líderes ver-

ticais como a Zalando, Asos, Booking, 

sui recursos e visão estratégica sufi-

cientes para tornar esse investimen-

to sustentável a longo prazo?

Um dos aspetos críticos de uma estra-

tégia de comércio eletrónico é alcançar 

um equilíbrio sustentável e sinergias 

com os canais de vendas offline. Em 

muitos setores, a perceção da internet 

tem conotações ameaçadoras para o 

canal tradicional, pois é interpretado 
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ACH BRITO
Sabonetes de luxo portugueses reconhecidos 

no mundo inteiro

Com cerca de 100 colaboradores, a Ach Brito 
respeita a sua história e tradição, sem nunca 

descuidar a qualidade e a inovação. A forte aposta 
no e-commerce, através da loja online própria e da 

presença nos principais marketplaces de luxo, tornam 
a empresa um caso de sucesso no mundo inteiro.

A história da Ach Brito remonta a 
1887, com a fundação da Claus & 
Schweder, a primeira fábrica nacional 
de perfumes e sabonetes no Porto, pe-
los alemães Ferdinand Claus e George 
Schweder, com o objetivo de fabricar 
sabonetes e fragrâncias para mimar 
os hóspedes dos melhores hotéis de 
Manhattan e vender nas montras gla-
morosas das lojas de Paris e Londres.

Em 1908, Aquilles de Brito, contabilis-
ta da Claus & Scwheder, torna-se só-
cio da empresa. Por sua vez, em 1916, 
Ferdinand Claus é forçado a deixar 
o país devido à eclosão da Primeira 

restruturada e o portefólio de produ-

tos reposicionado. 

Com o novo milénio surge também a 
vontade de alcançar novos horizon-
tes e a marca de luxo da Ach Brito, 
a Claus Porto, começa a ser colocada 
nos mercados internacionais, nomea-
damente nos Estados Unidos da Amé-
rica, Canadá e Inglaterra. 

Hoje em dia, a Ach Brito ocupa uma 
posição transversal no mercado, com 
marcas presentes nos mais diferentes 
segmentos. Está presente nas prin-
cipais insígnias nacionais e exporta 
para mais de 50 países. Em 2019, as 
vendas da empresa atingiram os 6,2 
milhões de euros.

A estratégia de e-commerce da em-
presa passa sobretudo pela marca 
Claus Porto. Com o produto mais di-
ferenciador e uma imagem inconfun-

Guerra Mundial e a Claus & Schwe-

der é então nacionalizada. Os irmãos 

Affonso e Aquilles de Brito fundam, 

em 1918, a Ach Brito, tendo em 1925 

adquirido a Claus & Schweder, aliando 

a inovação à experiência.

Depois de décadas a liderar o merca-

do e com o aparecimento de novos 

produtos, como o gel de banho, e no-

vas redes de distribuição, o trajeto da 

marca perde ânimo, até que em 1994 

a liderança da empresa passa para as 

mãos dos bisnetos de Aquilles de Bri-

to: Aquiles e Sónia Brito. A empresa é 
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dível, comunica mesmo quando não 

se pode sentir a fragrância ou tocar 

na embalagem, e a sua linguagem 

artística e carácter artesanal passam 

também além-fronteiras. O site atual 

é replicado em três línguas e comuni-

cado em todos os continentes.

Os principais mercados internacionais 

de aposta na área do e-commerce são 

a Europa e os Estados Unidos da Amé-

rica. Desde 2019 que o site tem ainda 

uma versão exclusiva ao mercado ja-

ponês, criada em complemento com a 

abertura da primeira loja pop-up pró-

pria da marca no continente asiático, 

no passado mês de março.

Para além do site próprio, a Claus 

Porto tem ainda presença reforçada 

nos principais marketplaces de luxo 

– Amazon Luxury, Net-a-porter, 24se-

vres, entre outros.

Com uma marca de nicho como a 

Claus Porto é de extrema importân-

cia a continuidade da relação com o 

cliente através do online. O omnicanal 

é cada vez mais uma realidade, e para 

essa transição ser o mais impercetível 

possível será necessário criar ainda 

melhores plataformas mais próximas 

do cliente e da realidade do produto. 

A Claus Porto prevê relançar o seu 

projeto de e-commerce com maior 

alinhamento no segmento de luxo e 

muitas surpresas ainda este ano.

De acordo com a Ach Brito, Portugal 

tem respondido cada vez melhor à ten-

dência de compras online, sendo que 

o português é em geral um cliente in-

formado e exigente que cada vez mais 

procura portugalidade, autenticidade e 

verdade na proposta de valor. Contu-

do, ainda há espaço para crescimento 

e para dar a conhecer uma marca por-

tuguesa com mais de 133 anos. 

www.achbrito.com

www.clausporto.com

LAMEIRINHO
Crescente notoriedade 

dos têxteis-lar portugueses 
nas plataformas digitais

Fundada em 1948, a Lameirinho é uma empresa 
portuguesa familiar que se dedica ao fabrico de 

têxteis-lar, sendo uma referência a nível nacional e 
internacional. Com uma loja online própria e uma 
forte presença em plataformas de marketplace, os 
seus principais mercados de aposta são Portugal, 

França, Espanha e o Reino Unido.

http://www.achbrito.com
http://www.clausporto.com
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A Lameirinho começou o seu negócio 
pela tecelagem, e aos dois primeiros 
teares mecânicos adquiridos na dé-
cada de 40, juntam-se cerca de 140 
obtidos ao longo dos últimos anos. 
Assim, garante todo o processo de 
produção, desde a tecelagem até à 
expedição dos seus produtos.

A partir das suas instalações em Gui-
marães, com aproximadamente 200 
mil metros quadrados e 800 colabora-
dores, a empresa produz artigos têxtil-
-lar para as mais reputadas marcas 
internacionais. Com uma capacidade 
produtiva de cerca de cinco milhões 
de peças anuais, marca presença nos 
cinco continentes.

O enfoque do negócio da empresa é 
o “private label”, ou seja, a produção 
para marcas de reconhecimento inter-
nacional. Tem ainda uma forte presen-
ça na área de “contract”, equipando 
hotéis e restaurantes de segmento 
alto. Além disso, é também detentora 
de marcas próprias, que distribui no 

retalho do mercado ibérico, nas lojas 
próprias e através de plataformas digi-
tais internacionais: marketpklaces.

Em 2019, a Lameirinho obteve um 
volume de negócios de aproxima-
damente 54 milhões de euros, dos 
quais 89 por cento foram provenien-
tes das exportações.

Em termos de estratégia de e-com-
merce, a empresa é detentora de uma 
loja online própria e marca presença 
em plataformas de marketplace. Os 
seus principais mercados de aposta 
são Portugal, França, Espanha e o Rei-
no Unido. 

Para a Lameirinho, o comércio eletróni-
co é uma atividade fundamental, que 
considera ser o futuro. Assim, a empre-
sa teve que se adaptar a esta nova rea-
lidade, para ir de encontro à forma de 
consumo das próximas gerações.

Quanto aos sistemas de códigos de 
tracking e de notificações, encontra-

-se neste momento a melhorar a mo-
nitorização da transação, apesar de 
sentir que o cliente está satisfeito com 
o serviço que presta. Além disso, dis-
ponibiliza no site uma área dedicada 
ao cliente, onde este pode monitori-
zar as suas compras e pagamentos. 
De referir ainda que a empresa traba-
lha com sistemas de pagamento que 
já têm implementados os seus pró-
prios sistemas contra fraude, de modo 
a prestar um serviço mais seguro aos 
seus clientes. 

Uma das grandes dificuldades da em-
presa nesta área é o facto de as medi-
das variarem de país para país. Desta 
forma, a empresa uniformizou o que 
foi possível, com o objetivo de não ter 
um nível tão elevado de stocks. Relati-
vamente à logística de transporte das 
entregas, a Lameirinho aposta na con-
tratação deste serviço.

Um dos maiores desafios da Lamei-
rinho é o facto do seu produto não 
ser de compra por impulso, tendo 
que conseguir transmitir, em termos 
de comunicação, a necessidade de 
conforto e bem-estar. Em termos de 
oportunidade, a empresa considera 
o e-commerce o futuro, procurando 
adaptar-se constantemente às realida-
des do mercado. 

www.lameirinho.pt

http://www.lameirinho.pt
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Com raízes portuguesas, mas com 

consciência global, a Lemon Jelly tra-

balha diariamente na construção de 

uma indústria da moda mais sustentá-

vel, sendo atualmente composta por 

15 trabalhadores. 

Através de constantes investimentos 

em I&D, desenvolveu tecnologias de 

reciclagem que tornaram possível não 

só a criação de linhas de calçado 100 

por cento reciclado, mas também o 

LEMON JELLY
Calçado de plástico inovador conquista o mundo 

através dos canais digitais
Jovem, urbana e irreverente, a Lemon Jelly rapidamente ficou conhecida pelo 
aroma a limão dos seus sapatos e por ser a marca de calçado no mundo que 

melhor combina a funcionalidade de uma galocha com as últimas tendências de 
moda, ocupando assim um posicionamento único no mercado. Com uma forte 
presença nos canais digitais, a empresa aposta nos mercados alemão, francês e 

norte-americano.

lançamento de iniciativas inovadoras, 

como o “closing the loop”, que pre-

tende recolher sapatos Lemon Jelly 

usados, devolvidos pelos consumido-

res, para lhes dar uma nova vida.

A aposta nos canais digitais é uma pre-

missa cada vez mais importante para a 

empresa, seja no que diz respeito ao 

B2C como no B2B, quebrando bar-

reiras físicas e fornecendo aos seus 

agentes e distribuidores ferramentas 

que lhes permita estar em constante 

contacto com os clientes.

Atualmente, está a desenvolver as 

competências e as ferramentas neces-

sárias para o crescimento do projeto 

globalmente, começando pela Europa 

e expandindo gradualmente para o 

resto do mundo, adaptando-se sem-

pre às especificidades locais, como 

idiomas, métodos de pagamento, lo-

gística, entre outros.
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Sendo as parcerias essenciais para o 

crescimento da notoriedade e valida-

ção da marca junto de novos públicos, 

a Lemon Jelly conta com parceiros que 

ajudam no crescimento da sua presen-

ça online um pouco por todo mundo, 

como a Zalando, Spartoo e La Redoute.

A Lemon Jelly considera o e-commer-

ce um canal cada vez mais importante, 

sendo um dos motivos as dificuldades 

que o retalho físico tem vindo a sentir 

um pouco por todo mundo. Tanto na 

é essencial para se dar a conhecer e 

chegar a novos consumidores um 

pouco por todo mundo, algo muito 

mais difícil de ser feito, num curto 

espaço de tempo, através dos canais 

tradicionais. Assim, a empresa con-

sidera os dois canais importantes e 

complementares, sendo atualmente 

impensável construir uma marca sem 

uma forte presença digital. 

Desde 2017, com a crescente aposta 

no e-commerce, a Lemon Jelly rea-

com flexibilidade e sem pôr em causa 
os níveis de serviço habituais.

Os sistemas de códigos de tracking e 
de notificações foi também uma das 
áreas trabalhada pela empresa nos 
últimos anos, integrando todas as 
comunicações com transportadoras e 
fornecendo aos clientes, de forma au-
tomática e em tempo real, todo o tipo 
de informações necessárias na jorna-
da de compra.

A monitorização de pagamentos das 
plataformas é feita de forma 100 por 
cento automática, sendo que só assim 
a empresa consegue possibilitar uma 
boa experiência de compra aos clien-
tes, minimizar o erro humano e cres-
cer nos mercados digitais.

A Lemon Jelly possui ainda certifica-
dos de segurança de navegação e 
métodos de pagamentos ajustados, 
selecionando apenas parceiros de 
confiança e com elevada experiência 
para a construção e manutenção da 
sua plataforma de e-commerce. Desta 
forma, consegue oferecer um serviço 
de excelência, com total segurança, 
aos seus clientes.

Segundo a empresa, um dos maiores 
desafios do e-commerce em Portugal é 
a logística de transporte. Devido a ques-
tões geográficas e de escala do merca-
do nacional, faltam opções de transpor-
te economicamente competitivas.

Por sua vez, uma das maiores opor-
tunidades consiste nas dificuldades 
sentidas pelo retalho multimarca, fa-
zendo com que o negócio online ga-
nhe uma maior preponderância nos 
próximos anos. O retalho físico será 
cada vez mais experiência e o online 
compra. Num futuro próximo, o co-
mércio físico e o online vão-se fundir 
e reinventar, com uma dinâmica entre 
marcas, retalhistas e consumidores 
completamente diferente. 

www.lemonjelly.com

lizou algumas mudanças significati-

vas, como o aumento da dimensão 

de áreas de armazém dedicadas ao 

e-commerce, o desenvolvimento de 

novos processos de picking e ship-

ping, a integrações de transportado-

ras e o desenvolvimento de processos 

de devoluções e reclamações. Estas 

alterações permitiram preparar a em-

presa para reagir a picos de vendas, 

América do Norte como na Europa, os 

principais mercados de exportação da 

empresa, o retalho multimarca está 

passar por grandes desafios, enco-

lhendo todos os anos. 

Por outro lado, o retalho digital conti-

nua a crescer em volume de vendas e 

de retalhistas. Para uma marca como 

a Lemon Jelly, a presença neste canal 

http://www.lemonjelly.com
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A Ramirez é a mais moderna e eco-

lógica unidade do setor. Ramirez, 
Cocagne, The Queen of the Coast, 
Tomé, Al Fares ou La Rose são al-

gumas das centenárias marcas que 
a Ramirez produz na Ramirez 1853, 
a sua nova unidade industrial, tida 
como uma das cinco melhores do se-

tor agroalimentar mundial.

Ao saber-fazer e ao vanguardismo, alia 
um compromisso permanente com a 
sustentabilidade da pesca, a segurança 
alimentar, a inovação e a conveniência 
dos consumidores. Com cerca de 220 
colaboradores, produz 50 milhões de 
latas por ano e fatura aproximadamen-

te 30 milhões de euros por ano.

Pioneira em vários domínios da ativi-

dade mundial da indústria das conser-

vas de peixe, como as latas de aber-

tura fácil, a Ramirez revelou-se, uma 
vez mais, vanguardista, ao lançar, há 
mais de um ano, a primeira loja digital 

RAMIREZ
Lançamento da primeira loja 
online do setor das conservas 

de peixe
Sendo a mais antiga indústria de conservas de peixe 
do mundo em laboração, a Ramirez lançou, há mais 

de um ano, a primeira loja digital de uma empresa do 
setor. Além disso, está também presente em diversas 

plataformas de e-commerce.

de uma empresa do setor. No contex-
to da chamada nova economia, a loja 
online da empresa visa responder aos 
desafios do consumidor digital, em es-
pecial à geração dos millennials, que 
privilegia a utilização do digital e que 
até 2025 representará 47 por cento 
da população ativa mundial. 

A loja online é um moderno canal de 
distribuição que visa complementar 
os canais tradicionais. Como canal de 
distribuição complementar está mais 

vocacionado para o B2C, assegurando 
uma situação de win-win para todos 
os intervenientes – acesso rápido a 
uma gama muito diversificada de pro-
dutos e de marcas não disponível na 
totalidade nos canais de distribuição 
tradicionais, a um preço competitivo. 

A empresa está também presente em 
diversas plataformas de e-commerce 
dinamizadas por parceiros, como a 
Dott. Todas configuram uma forma 
de favorecer a comodidade e a con-
veniência de quem prefere comprar 
online os produtos Ramirez. 

A estratégia de e-commerce da 
Ramirez passa pelo mercado externo, 
mais especificamente a Europa. Com 
entregas para todos os países euro-
peus, pretende consolidar em primeiro 
lugar este mercado, antes de pensar 
em novos destinos. No entanto, está 
já a estudar o alargamento do negó-
cio online para outros continentes. 

A loja online proporciona experiências 
únicas a um cliente exigente, pragmá-
tico e criativo, com pouco tempo para 
a cozinha, maioritariamente da gera-
ção millennials, e, para já, residente 
na Europa. Assim, disponibiliza uma 
vasta gama de conservas de peixe, 
incluindo diversas refeições prontas, 
de fácil encomenda e pagamento, e 
rápida entrega.

Sendo o e-commerce um canal em 
forte crescimento, a Ramirez prevê 
que este canal represente até 2025 
entre 5 a 10 por cento do seu volume 
de negócios. Considera também que 
o e-commerce em Portugal, para es-
tar na linha da frente, tem ainda um 
longo caminho a percorrer. Contudo, 
a COVID-19 contribuiu decisivamente 
para a aceleração global do negócio 
digital. Só no setor alimentar o cres-
cimento do online ascendeu cerca de 
200 por cento, sendo esta uma ten-
dência para manter. 

www.ramirez.pt

http://www.ramirez.pt

