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EDITORIAL Portugalglobal nº1574

A AICEP organizou 
em setembro a 3ª 
edição da Confe-
rência Exportar On-
line que, em 2018, 
marcou o arranque 
do Programa com o 
mesmo nome, de-

dicado a capacitar as empresas portuguesas 
para o e-commerce. À data, estávamos longe 
de imaginar que uma pandemia dois anos mais 
tarde viria impulsionar o forte crescimento do 
e-commerce, mas o caminho anteriormente 
traçado veio mostrar a importância da expor-
tação online.
 
Mais do que uma alternativa ao comércio tra-
dicional, a Exportação Online deve ser enca-
rada como uma evolução necessária para as 
empresas, em especial na diversificação de 
mercados. Sendo um complemento às for-
mas tradicionais de exportação, constitui uma 
enorme oportunidade que deve ser muito bem 
avaliada e ponderada pelas empresas que se 
querem afirmar internacionalmente.

A AICEP está empenhada em contribuir para 
capacitar e apoiar as empresas portuguesas a 
exportar online, organizando um vasto con-
junto de ações e promovendo iniciativas neste 
domínio, e também gerindo, até 2025, a me-

dida “Internacionalização via E-commerce”, no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), que disponibiliza 23 milhões de euros 

para dinamizar as exportações online de pro-

dutos e serviços portugueses.

O comércio eletrónico é, portanto, o tema da 

Portugalglobal, cuja abordagem abrange ainda 

uma breve análise ao mercado do e-commerce 
em França, país em foco nesta edição da revista.

Destaque ainda para a exposição “Métamor-

phose” que a AICEP, sob a marca MADE IN 

PORTUGAL naturally, organizou em Paris, no 

âmbito da Paris Design Week, e que recebeu, 

em dez dias, dois mil visitantes, na sua grande 

maioria profissionais, que ficaram surpreendi-

dos e encantados com a oferta de excelência 

da fileira casa portuguesa.

Por último, uma chamada de atenção para o ar-

tigo do Professor Carlos Brito, da Faculdade de 

Economia e da Porto Business School, que, su-

bordinado ao título “Portugal tem falta de cultu-

ra de marca?”, aborda o tema da Marca Portu-

gal na perspetiva da comunicação e marketing.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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DESTAQUE Portugalglobal nº1576

EXPORTAR ONLINE
DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

DE INTERNACIONALIZAR 
VIA E-COMMERCE

É um facto que o Comércio Eletrónico está em rápido crescimento a nível mundial 
e é reconhecidamente um modelo de negócio com um forte potencial 

para a internacionalização de diversos setores. As empresas portuguesas 
que hoje queiram exportar online têm à sua disposição as ferramentas 

e condições necessárias para crescer internacionalmente.

A evolução tecnológica possibilitou a internacionalização das empresas 
através do e-commerce, tornando possível a realização de transações internacionais, 

com custos reduzidos e acesso mais rápido à informação.  O e-commerce consiste 
na compra ou venda de produtos ou serviços por via eletrónica, seja através da web 

ou de aplicações móveis e pode implicar a criação de uma loja online, a presença 
num marketplace digital, a venda através de redes sociais 

ou uma combinação destas opções.

As tendências apontam para que em 2040 cerca de 95 por cento 
das compras sejam feitas através do comércio eletrónico (Nasdaq).  A Ásia contribui 

com 80 por cento para este tipo de comércio. A China, o Japão, a Coreia do Sul 
e os EUA são os mercados mais maduros em termos de e-commerce B2B.
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Entre os vários temas abordados, falou-
-se da importância de fatores logísticos 
sustentáveis para a internacionaliza-
ção online, o marketing de influencers 
como ferramenta valiosa para alcançar, 
envolver e fidelizar o público-alvo e o 
uso da tecnologia como impulsionador 
de novos negócios. 

Através desta partilha de conheci-
mentos a conferência teve como ob-
jetivo nutrir o trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido pela AICEP no âm-
bito da formação, capacitação e in-
ternacionalização da economia por-
tuguesa via e-commerce, procurando 
auxiliar as empresas a adquirirem os 
contactos e conhecimentos neces-
sários para otimizar as suas estraté-
gias de e-commerce, aumentando o 
impacto em termos de diversidade e 
inclusão na medida de apoio à inter-
nacionalização das empresas portu-
guesas via e-commerce.

O mercado mudou 
e as preocupações 
ambientais e sociais 
são claras
O evento contou com a presença do 
secretário de Estado da Internaciona-
lização, Bernardo Ivo Cruz, que fez a 
sessão de abertura, relembrando que 
a pandemia tornou óbvia a necessida-
de do comércio online e veio acelerar 
a evolução deste modelo de negócio, 
mostrando-nos que há práticas e cui-

dados que temos de incorporar, sejam 
de segurança, logística, relacionamen-
to empresa-cliente (como criação de 
mecanismos de confiança), modelos 
de pagamento ou de distribuição. 

As empresas têm de não só focar-se 
no crescimento económico, mas tam-
bém de ter em atenção as questões da 
sustentabilidade ambiental e estabili-
dade social.  “O mundo está a mudar 
e nós temos de mudar com ele”, refe-
riu Bernardo Ivo Cruz, deixando claro 
que as empresas que queiram evoluir 
neste sentido têm de estar presen-

tes nas três agendas: Agenda Verde, 
Agenda Digital e Agenda Resiliência. 
É por isso imperativo que as empresas 
ajustem os seus modelos de negócio. 
O comércio eletrónico será uma ferra-
menta fundamental para a internacio-
nalização, mas tem de haver um de-
senvolvimento sustentável do mesmo. 
Bernardo Ivo Cruz deixou uma men-
sagem clara: “Estamos empenhados 
em acompanhar este movimento (de 
e-commerce) e trabalhar com todas 
as empresas que procurem o desen-
volvimento desta matriz conjunta para 
assim contribuir para o crescimento 
económico do país”. 

Programa Exportar 
Online: Como exportar 
via e-commerce?
Rita Araújo, administradora da AICEP, 
relembrou que “em 2018, a AICEP foi 
visionária ao perceber que havia esta 
necessidade de ajudar as empresas a 
exportar e, desta forma, fazer crescer 
a economia nacional”, tendo apre-
sentado as várias ações que a  AICEP 
tem feito e continua a fazer neste 
sentido, dentro do Programa Expor-
tar Online, entre elas a formação, 
capacitação, consultoria, incentivos e 
parcerias com marketplaces para in-
ternacionalização das empresas por-
tuguesas via e-commerce.

O Programa Exportar Online tem 
como objetivo aumentar as exporta-

3ª CONFERÊNCIA EXPORTAR ONLINE

A 3ª Conferência Exportar Online, organizada pela AICEP, teve lugar no Teatro 
Jordão, em Guimarães, no dia 21 de setembro. 

Este evento contou com a presença de vários especialistas nacionais e internacio-
nais, das áreas de e-commerce e marketing, que partilharam as suas experiências 
e conselhos práticos sobre o uso do comércio eletrónico, mas também de outros 

aspetos do ecossistema digital, para crescer internacionalmente.

https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/como-exportar-via-ecommerce
https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/como-exportar-via-ecommerce


DESTAQUEoutubro 2022 9

OPORTUNIDADE PARA EMPRESAS 
PORTUGUESAS

Se os estudos e tendências já apontavam para o crescimento do e-commerce, 
a pandemia veio acelerar este mesmo crescimento, ao deslocar vendas das 
lojas físicas para os canais online. De acordo com estimativas do eMarketer, 
durante 2020, a percentagem de vendas através de e-commerce aumentou 
de 13,8 por cento para 17,8 por cento a nível global, e espera-se que cresça 
para 24,5 por cento até 2025. Para as PME, o e-commerce serve para che-
garem a novos mercados.

A adoção deste modelo de negócio é inegavelmente um desafio, mas apre-
senta vantagens e oportunidades para as empresas portuguesas começarem a 
exportar, fortalecer ou diversificar a sua presença nos mercados internacionais. 

O comércio eletrónico permite levar o produto ou serviço mais longe, ofere-
cendo uma maior flexibilidade, mais informação sobre o cliente, personaliza-
ção de dados e da experiência de utilizador, podendo chegar a novos merca-
dos e segmentos, e a vendas dos produtos e serviços a nível internacional, o 
que nem sempre é possível pela via tradicional.

Consulte aqui como exportar via e-commerce.

Na conferência foi ainda apresentado o incentivo Internacionalização via 
e-commerce pela coordenadora do Programa Exportar Online da AICEP, 
Tânia Gregório.

As empresas que pretendem iniciar ou reforçar a sua presença internacio-
nal através do comércio eletrónico podem beneficiar da medida C16, um 
incentivo do Plano de Recuperação e Resiliência que visa dinamizar as ex-
portações online de produtos e serviços portugueses, e de que a AICEP é a 
entidade gestora.

Com uma dotação total de 23 milhões de euros, esta medida vai apoiar 
1.500 empresas portuguesas entre 2022 e 2025.

Para se candidatar a este incentivo, a PME deve realizar o seu Diagnóstico de 
E-Commerce no website Portugal Exporta, apresentar um plano detalhado 
de e-commerce internacional (que pode ser feito de forma autónoma ou 
solicitar o apoio da AICEP - através do registo na MY AICEP). As candidatu-
ras são realizadas pelas PME através de formulário eletrónico disponível no 
Balcão dos Fundos (que será disponibilizado brevemente).

Leia aqui o aviso e consulte mais informação sobre a candidatura ao incentivo.

ções online e aumentar a visibilidade 
digital das empresas portuguesas. 

Com este programa, a AICEP preten-
de ajudar as empresas a expandir o 
seu conhecimento sobre o comércio 
eletrónico, aumentar as exportações 
online e a diversificação de mercados 
de exportação, e aumentar a visibili-
dade das empresas portuguesas nos 
canais digitais. Outras metas visam 
ainda aumentar o número de em-
presas utilizadoras do e-commerce 
como ferramenta de internaciona-
lização e melhorar o acesso aos in-
centivos e apoios comunitários para 
o comércio online.

INCENTIVO: INTERNACIONALIZAÇÃO 
VIA E-COMMERCE

https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/como-exportar-via-ecommerce
https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/a-sua-empresa-esta-preparada-para-o-ecommerce
https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/a-sua-empresa-esta-preparada-para-o-ecommerce
https://www.portugalexporta.pt/como-fazer-registo-myaicep
https://bfue-ids.balcaofundosue.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DBalcao2020SSO%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fbalcao.portugal2020.pt%252FBalcao2020.idp%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%2520token%26scope%3DBalcao%252Bapi%2520openid%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DBqAwxFx9DZFVktPEX2rIUEobQdVZ_yGpset7BEd-CE6BJTraJkO0iI8IEbAJi-lgVby9f4_RcFnLrhLjaCDrHjJKZADacDmnmLVc2ebM3mTtLwyK2O4xoWO2AwWDTz3mtWwKENID23U-SMMiXQiMu7FwVnbAJWa0dw5obUJY9lZpa9-OHYupL50SF17Acd_Pm89MY0HVkg0Wz37oTNtLxkUxQ3bdU1miHbgHNTJaTrID3SDITNOMKqyVPYRtKZhb1K_0Lk8OBN8D6B934Mejvr7Y7AmFMvb3Y0GyKgul_-sbs_nd%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637969639007224665.NTI0NzMxMjctZjIxMC00MzJhLWE1NDMtMzViODlhNWI2MDI3YTBkNjg4NzUtMWE1MC00NGZkLWE0ODktYzM1NjYxYTA1MDkw%26x-client-SKU%3DID_NET45%26x-client-ver%3D6.10.0.0
https://www.portugalexporta.pt/produtos-e-servicos/apoios-empresas/incentivo-internacionalizacao-ecommerce
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Vender a experiência, 
não só o produto
No primeiro painel “Vender para a 
Europa: logística sustentável”, mode-
rado por Alcibíades Guedes, profes-
sor na Porto Business School, e com a 
participação de Pedro Correia, Head 
of Training da DPD e Avishai Trabelsi, 
CEO da Quicargo, discutiu-se a logís-
tica a distribuição como um ponto 
crítico no e-commerce.

Todos os intervenientes concordaram 
que no e-commerce não só se tem de 
vender o produto, mas sim toda a ex-
periência (de compra), e é nessa ex-
periência a ser oferecida aos clientes 
que a distribuição assume um papel 
de destaque, capaz de impactar a 
venda e futuras conversões. 

Alcibíades Paulo Guedes, deu ênfase 
a esta importância da logística, com 
a afirmação de que “O produto pode 
ser fantástico, mas é toda a experiên-
cia de compra que conta. A entrega 
não pode falhar. Cumpra a promessa 
da data de entrega e crie confiança 
com o consumidor”. 

E na logística é preciso pensar tam-
bém na sustentabilidade, não só do 
ponto de vista logístico, mas a nível 

custos. “Green sells a lot” é algo que 
ouvimos, mas os oradores deixaram 
claro que para isso o consumidor tem 
de estar disposto a pagar e nem todos 
estão dispostos a pagar o verdadeiro 
custo. A empresa tem de estar consci-
ente disso e preparada para assumir 
este custo enquanto investimento.

O lado humano do 
comércio eletrónico
No segundo painel “Marketing de 
Influência”, moderado por Fernan-
do Aparício, CEO da AMVOS Digi-
tal, e com a participação de Miguel 
Raposo, diretor de Marketing da 
Mito+Rito, e Manuel Albuquerque, 
CEO da Primetag, discutiram-se as 
oportunidades que o Marketing de 
Influência nos dá no e-commerce, 
mas também os desafios que pode 
ser enquanto nova estratégia dis-
ponível para as empresas.

O Marketing de Influência tem crescido 
ano após ano, e Manuel Albuquerque 
afirmou que com este crescimento 
tem-se vindo a observar que “quem 
tem o comando da sala são os consu-
midores e não os meios tradicionais”. 

O Marketing de Influência tem assim 
o poder de vender e acima de tudo 

converter de imediato. Numa loja 
online não temos um lado humano 
ou canal emocional para chegar aos 
clientes, é aí que o Marketing de In-
fluência consegue ser uma estratégia 
frutífera. E se com Marketing de In-
fluência, a primeira estratégia que nos 
vêm à cabeça é o uso de influencers 
das redes sociais, a verdade é que as 
marcas podem criar os seus próprios 
influencers, através de podcasts ou 
streaming, criando conteúdos mais 
humanos e próximos do cliente. 

Na sua intervenção Miguel Raposo 
destacou um conceito que surge de 
Prosumers, que pressupõe que todos 
nós consumimos e produzimos con-
teúdo, independentemente da nossa 
audiência, quando consumimos al-
gum serviço ou produto e publicamos 
sobre ele nas nossas redes sociais.  
Mas se todos somos influencers, nem 
todos os influencers resultam. 

Empresas que queiram exportar e usar 
o Marketing de Influência como estra-
tégia têm de perceber qual o objetivo 
que pretendem atingir, não escolhen-
do o influencer com base nos gostos 
pessoais, mas perceber a relevância do 
influencer para a marca e também a 
ressonância da audiência sobre o con-
teúdo desse influencer.

E-commerce enquanto 
ambiente imersivo e 
em constante mudança
No Painel 3 “Tecnologia: booster 
para o e-commerce”, moderado 
por Fernando Aparício e com a par-
ticipação de Thiago Borba, Head of 
Sales e de Marketing da VTEX, e João 
Melo Rodrigues, CEO da Cyango, 
falou-se das tecnologias imersivas 
enquanto instrumento eficaz para 
envolver os consumidores e fomen-
tar ligações fortes.

Os clientes e consumidores pro-
curam experiências interativas e 
envolventes que lhes facilitem a ex-
periência de compra. 
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Prevê-se que as soluções de realidade 
aumentada e realidade virtual aju-
dem as empresas a desenvolver uma 
ligação com o seu público, ao propor-
cionar novas experiências de compra. 
João Melo Rodrigues explicou como 
a adaptação da tecnologia imersiva, 
como a tecnologia desenvolvida pela 
Cyango, pode ajudar a criar ambientes 
para atividades comerciais e melhorar 
a experiência do ponto de vista do uti-
lizador, traduzindo-se numa maior in-
teração e engagement com a compra 
e maior conversão e fidelização.

Thiago Borba, na sua intervenção, 
falou do e-commerce enquanto am-
biente plural e aberto. A tecnológica 
está em constante evolução, e as 
aplicações e tecnologias desenvolvi-
das e adotadas pelas empresas no 
e-commerce têm de permitir integrar 
outras plataformas ou aplicações, 
como marketplaces, e escalar mod-
elos de negócio. 

A constante evolução do ambiente 
e-commerce apresenta desafios e 
a tecnologia tem de ser adaptativa 
e acompanhar as mudanças nos 
hábitos, preferências e necessidades 
do consumidor. 

Uma tecnologia preparada para esta 
situação pode oferecer oportunidades 
de melhoria e inovação da experiên-
cia de consumo, garantindo assim a 
conexão e fidelização entre os consu-
midores e as marcas na estratégia de 
internacionalização online. 

Novo incentivo PRR 
dá apoio de 23 milhões 
de euros 
Luís Castro Henriques, presidente 
da AICEP, encerrou a sessão, tendo 
destacado não só os vários desafios 
e oportunidades que o e-commerce 
representa nas estratégicas das em-
presas, mas também o papel da AICEP 
no apoio à internacionalização via e-
commerce, referindo a importância de 
olhar para as oportunidades e desa-

fios do online, ao qual não podemos 
olhar como “online vs tangível”, mas 
sim como uma outra nova ferramenta 
que permite às empresas nacionais di-
versificarem os mercados e segmentos 
de mercado.

"A internacionalização via e-com-
merce é uma alternativa ou com-
plemento às formas tradicionais de 
exportação e tem sido uma aposta 
da AICEP. Mas mais do que uma al-
ternativa ao comércio tradicional, o 
e-commerce deve ser encarado como 
uma evolução necessária para as em-
presas. Acreditamos que a oportuni-
dade é enorme e deve ser avaliada 

e ponderada pelas empresas que se 
querem afirmar internacionalmente", 
afirma o presidente da AICEP.

Sublinhou ainda a importância deste 
novo incentivo do PRR, que vai po-
tenciar o crescimento das expor-
tações online. “São 23 milhões de 
euros que servirão para dinamizar 
as exportações online de produtos 
e serviços portugueses, prevendo-se 
que venham a apoiar cerca de 1.500 
empresas até 2025. Acreditamos que 
esta é uma boa medida e tenho a 
certeza que as empresas portugue-
sas vão corresponder ao desafio da 
aposta no e-commerce”, concluiu. 
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QUAL A RECEITA PARA O SUCESSO
NO E-COMMERCE?

Durante a Conferência Exportar Online, a Revista Portugalglobal 
abordou dois players do e-commerce em Portugal. 

José Egipto Magalhães, administrador da Sanjo, uma marca de sapatilhas 
portuguesa com quase 90 anos que renasceu em 2018 e viu no online 
uma oportunidade de crescimento e superação durante a pandemia, 

partilhou a sua experiência no comércio eletrónico, bem como 
algumas dicas para o sucesso.  

Pedro Silva Baptista, CEO e Founder da plataforma Portugal Nosso, 
revelou a história e propósito do website e fatores a ter em conta 

ao investir numa estratégia de e-commerce.

José Egipto Magalhães: 
“Não há só um momento 
que define o sucesso”

Nesta edição da Conferência Exportar On-
line, vimos como a transformação digi-
tal acaba por ser um caminho ideal para 
prolongar a permanência das empresas no 
mercado. Como é que foi esse processo no 
vosso caso?

O caso da Sanjo é muito particular. A Sanjo 
nasceu em 1933 e faliu por volta de 1996 ou 
1997. Na altura, um empresário de Lisboa com-
prou apenas a marca e relançou-a em 2010. 
Ainda assim, a situação não correu bem e o 
empresário revendeu-nos novamente a marca 
em fevereiro 2019. Em outubro de 2019, lan-
çámos a marca online.
Quando adquirimos a marca decidimos logo 
que a nossa aposta inicial iria ser o online. O 
online conseguiria fazer-nos chegar mais longe 
e mais rápido, de uma forma mais barata. Por 
exemplo, o site foi lançado às cinco da tarde, e 
às cinco e cinco da tarde já tínhamos vendido 
uma sapatilha a um português em Macau.
O consultor que contratámos para implemen-
tar o negócio online avisou-nos logo para não 
termos grandes expectativas, porque às vezes 
demora a ter tração, não sendo só abrir a loja 
e começar a vender. Mas felizmente no nosso 

caso foi sempre assim. Desde que abrimos a loja 
vendemos sempre, todos os dias, não houve um 
único dia em que não tivéssemos feito vendas.

Qual é a receita para o sucesso?

Eu tenho falado muitas vezes sobre isto, e acre-
dito que seja a junção de pequenas coisas. Por 
muito que as pessoas possam dizer que sim, 
não há só um momento que define o sucesso. 
Não posso dizer que a Sanjo tenha sucesso, mas 
está a começar a gatinhar nesse sentido.
A maior parte das pessoas que vão para o ne-
gócio online, como foi dito aqui na conferên-
cia, não têm noção do que é o negócio online. 
Eu próprio não tinha. Eu nunca tinha feito uma 
compra online, mas li muito, aconselhei-me e 
contratámos especialistas que nos ajudaram 
nesse ponto. As pessoas não têm noção do 
trabalho que dá um negócio online.

O online é muito mais que só o produto, 
é toda uma experiência. Concorda com 
esta afirmação?

Sim, é toda uma experiência. Quando em 
2018 lançámos a nossa loja, fui confrontado 
com alguns desafios, que me diziam que era 
o normal à época, mas contrariei pelo menos 
dois ou três deles. Um deles era a entrega rápi-
da: começámos logo a entregar em 24 horas a 
nível nacional e com portes gratuitos. 
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Como queríamos implementar a marca e co-
meçar a aparecer novamente, achei que esses 
dois handicaps seriam terríveis. Por isso, esta-
belecemos portes, entregas e devoluções gra-
tuitas e rápidas. 
Outro foi criarmos uma linha telefónica 
de apoio ao cliente, pois desta forma pode-
mos tornar a experiencia da compra online 
mais personalizada.
O nosso consultor aconselhou-nos a não fazer 
isso, porque podíamos ganhar dinheiro com a 
entrega rápida. 
Mas contrariando tudo o que nos foi dito, dis-
se “Não, quem compra tem desejo” e a com-
pra online é muitas vezes uma compra muito 
impulsiva e as pessoas querem receber o mais 
rápido possível. 
E eu sei que não foi só por isso que a loja 
acabou por ter algum sucesso, mas tudo isso 
ajudou, aliado a uma imagem muito moder-
na, jovem e fresca. 
Na maior parte das empresas o marketing é 
o parente pobre, pelo menos nas pequenas e 
médias empresas. 
E nós fizemos ao contrário, olhámos para o 
marketing como uma peça absolutamente 
fundamental para podermos vir a ter algum 
sucesso. Contratámos um diretor criativo e a 
partir daí nada é feito na empresa sem o aval 
dele, na parte da imagem e comunicação.

E como vê o apoio que a AICEP presta a 
estas empresas portuguesas que querem 
expandir e vender lá fora?

Eu não trabalho diretamente com a AICEP, 
trabalho com a APICCAPS, que é uma asso-
ciação e recebe os mesmos fundos, sendo um 
apoio fundamental. 
Eu digo sempre isto “Nós temos uma grande 
marca, mas somos uma pequena empresa” e 
todo o dinheiro é necessário. Os apoios que 
nos têm dado a nível digital, a nível de media e 
de campanhas tem sido fundamental. Sem isso 
provavelmente não estaríamos onde estamos.

Quais são os próximos passos?

Já demos alguns. Criámos duas pop-ups, no El 
Corte Inglés em Lisboa e no El Corte Inglés no 
Porto. E estamos a expandir a nossa rede de 
agentes e lojas offline. A altura da pandemia 
foi um susto terrível, porque íamos entregar a 
coleção de primavera-verão e foi tudo anula-
do. Com o lockdown não havia hipótese e isso 

atrasou-nos muito a abertura das redes. 
Felizmente as coisas já estão a normalizar 
e já temos mais de 115 pontos de rede em 
Portugal, sendo que estamos também a criar 
lojas em Espanha.
Aproveitando o facto de em 2023 a marca fa-
zer a bonita idade de 90 anos, vamos lançar 
uma coleção de criança, para desta forma 
tentar perpetuar a marca por mais 90 anos.
O próximo passo é trabalhar o mercado espa-
nhol, já contratamos uma assessoria de im-
prensa em Espanha, temos agentes no local e 
vamos reforçar o media pago. Espanha é um 
mercado enorme e devido à proximidade há 
muitas coisas que podemos aproveitar, como 
a entrega mais rápida e mais barata. Vamos 
experimentar agora com esta coleção de ou-
tono-inverno.

Pensam explorar outros mercados?

Neste momento temos agentes em Itália, Is-
rael, Sérvia e França. Por exemplo, o agente 
em França ainda não fez encomendas, mas 
enviámos-lhe recentemente a coleção de pri-
mavera-verão de 2023, uma coleção especial 
de celebração dos 90 anos que conta com 
campanhas próprias. 
Este agente tem dado um feedback positivo, 
tendo já vendido a três clientes. Ainda não te-
mos encomendas nem algo palpável, mas as 
intenções são muito boas. 

www.sanjo.pt

José Egipto Magalhães, administrador da Sanjo

https://www.sanjo.pt
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Pedro Silva Baptista: 
“A receita para o sucesso 
é multivariável”

Pode fazer uma breve descrição da vossa 
atividade e indicar os principais mercados 
de exportação?

O Portugal Nosso possui dois ramos de negó-
cio. Nasceu em 2019 como uma plataforma 
digital (ou uma loja online) que congrega um 
grande número de pequenos produtores e de 
produtos nacionais de nicho. O nosso propó-
sito sempre foi o de preencher uma lacuna de 
mercado, disponibilizando, num único local e 
à distância de um clique, produtos para o dia-
-a-dia (supermercado online), para momentos 
especiais ou para presentear. Portanto, em 
suma, esta é a dimensão B2C, que tem sido 
apelidada pela crítica especializada como a 
“Amazon da Saudade”.
A segunda dimensão de negócio está virada 
para o B2B com representação, distribuição 
e exportação de produtos de marcas selecio-
nadas (vinhos, azeite, espirituosas e licorosas, 
queijos e, entre outros, conservas). Por exem-
plo, no mercado nacional visamos e fornece-
mos restaurantes, bares e hotéis e ainda caba-
zes às empresas. 
Relativamente à exportação, os dados conso-
lidados demonstram que a Suíça é atualmen-
te o principal mercado, seguido dos Estados 
Unidos da América a União Europeia segue 
em terceiro lugar.

Pedro Silva Baptista, CEO e Founder da plataforma Portugal Nosso

Na conferência ficou clara a ideia de que o 
cliente procura uma experiência de compra e 
não somente o "produto" em si. Concorda?

Sim, concordo. Temos de ter uma visão holísti-
ca sobre as pessoas, o mundo que nos rodeia 
e as necessidades de cada um. Vivemos num 
mundo de hiperatividade. Pelo que, com toda 
a lógica, os consumidores procuram algo que 
lhes vai adicionar algo mais, um je ne sais quoi. 
Ou seja, por exemplo, alguém que compra um 
vinho do nosso portefólio, quer um bem con-
sumível. Mas não podemos descurar a parte 
emocional, pois quer o vinho e/ou o produto 
que lhe permite um momento de brilharete, de 
partilha. Um momento de puro desfrute, neste 
mundo de hiperatividade (a que faço referên-
cia atrás). E aqui entra o packaging, design, 
storytelling, o fator de identidade e de perten-
ça por serem todos referências nacionais. 
No cômputo geral, produtos e uma experiência 
de compra, em si, que acrescentam algo mais 
ao consumidor, nos mais variados elementos 
que caracterizam a dimensão organolética.

Como vê o apoio concedido às empresas que 
querem fazer uma aposta forte no e-com-
merce por parte de agências como a AICEP?

A AICEP faz um trabalho ímpar, insubstituível 
e de saudar. Algo muito positivo da agência é 
a aposta, simultânea, em relações de transmis-
são de expertise e de proximidade, que per-
mitem aconselhar e orientar as empresas nas 
mais diversas fases da exportação e exportação 
via e-commerce.

Qual é a receita para o sucesso?

A receita para o sucesso é multivariável. Te-
mos de considerar a hiper competitividade do 
mercado, sempre. Desde logo, ter uma marca 
confiável que ressoe com o cliente é funda-
mental. Conhecer o nosso nicho/segmento, 
não só ter uma solução que vá ao encontro 
das necessidades do consumidor, mas que 
consiga surpreender, é outro plus. Conseguir 
atrair tráfego, no caso do online, reter estas 
leads e convertê-los nos canais das empresas 
é outro segredo. 
Ter uma meta, manter-se o foco, mas tam-
bém desenvolver uma cultura de disciplina e 
flexibilidade, pois vários caminhos podem dar 
a Roma. 

www.portugalnosso.com
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Esta segunda edição do Estudo da AICEP surge 

na sequência da primeira edição em 2019, mas 

num contexto pós-pandémico, procurando re-

fletir o impacto desta realidade nos Centros de 

Serviços em Portugal e a forma como conse-

guiram demonstrar resiliência, flexibilidade e, 

ao mesmo tempo, capacidade de inovação e 

liderança na transformação digital.

Pela primeira vez, o Estudo inclui artigos que 

resultaram de entrevistas a líderes de dez ope-

rações estrangeiras de sucesso, estabelecidas 

em Portugal e que espelham localizações, âm-

bitos de atuação e maturidades distintas. Estes 

artigos trazem uma inequívoca valorização do 

estudo, na medida em que contribuem para 

um melhor conhecimento do dinamismo do 

setor e do seu impacto socioeconómico para 

o país.

O estudo, elaborado pela IDC, teve por base 

a recolha de informação através de um ques-

tionário que contou com a participação de 81 

BUSINESS SERVICE CENTRES 
EM PORTUGAL 

FORTE CRESCIMENTO 
NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

Cerca de 45 por cento dos Centros de Serviços em Portugal 
foram criados e instalados nos últimos três, sendo que, dessa 

percentagem, 14 por cento teve lugar em 2020 e 2021. O setor 
registou assim um forte crescimento no período de 2019-21, tendo 
a criação de emprego conhecido maior dinamismo fora das regiões 
de Lisboa e do Porto, que habitualmente concentram este tipo de 
operações. As empresas estrangeiras são os principais investidores.

Estas são alguns indicadores divulgados na segunda edição do 
estudo Business Service Centres em Portugal, que a AICEP acaba 

de publicar.

POR ANA COSTA, DIREÇÃO DE ANGARIAÇÃO DA AICEP

centros de serviços estabelecidos em Portugal, 

de vocação exportadora, representando cerca 

de 45 por cento do total dos centros existentes.

O primeiro tema abordado no estudo prende-

-se com a caracterização deste setor e a sua re-

cente evolução, que tem como base a recolha 

sistemática de informação efetuada pela AICEP 

nos últimos oito anos. Portugal continental 

tem atualmente cerca de 200 empresas maio-

ritariamente estrangeiras, com 234 centros 

de serviços que, no total, empregam cerca de 

72.000 pessoas. Para efeitos de análise do es-

tudo, foram considerados Centros de Serviços 

partilhados / Global Business Services, Business 

Process Outsourcing, Centros de competência 

e centros de desenvolvimento de software, 

que prestam serviços para o Grupo a que per-

tencem ou para clientes externos. 

Na edição deste ano, verifica-se que, apesar da 

pandemia, 14 por cento dos centros estabe-

leceram-se no período 2020-2021, sendo que 
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o grande impulso do setor ocorre nos últimos 
três anos, com 44 por cento dos centros a ins-
talarem-se nesse período. 

No que diz respeito à criação de emprego, o 

crescimento é exponencial, tendo-se regis-

tado 97 por cento de aumento no período 

2018-2021, com especial dinamismo em ci-

dades fora das duas maiores áreas metropoli-

tanas – Lisboa e Porto. Assim, e em termos de 

incidência regional, a grande maioria das ope-

rações estão localizadas nestes dois centros 

urbanos. No entanto, verifica-se a emergência 

de outras cidades de menor dimensão, com 

presença de Instituições de Ensino Superior e 

algum Investimento estrangeiro relevante, de 

que são exemplo Braga e Aveiro. O estudo re-

vela ainda que 22 por cento dos centros de 

serviços localizam-se em cidades fora dos dois 

maiores Centros Urbanos, e cerca de 24 por 

cento opera em duas ou mais localizações, 

uma diversificação regional que se tem reve-
lado tendência, como resposta à necessidade 
de aumentar a base de talento.

Este setor tem uma forte prevalência de inves-

timento estrangeiro, protagonizado por gran-

des multinacionais oriundas, sobretudo, da 

Europa, representando 76 por cento da totali-

dade dos centros. A Alemanha e a França têm 

sido os principais investidores, 25 por cento e 

20 por cento respetivamente, seguido dos Es-

tados Unidos com 16 por cento.

Cerca de 51 por cento dos centros prestam 

serviços internamente às unidades do Grupo 

e apenas 24 por cento a clientes externos. A 

grande maioria dos Centros instala-se em Por-

tugal para servir países europeus, dada a pro-

ximidade geográfica e diminuta diferença ho-

rária, mas, atualmente, 50 por cento das ope-

rações já cobrem a América do Norte, 27 por 
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cento a América Latina e 23 por cento a Ásia.
As funções prestadas com maior predominân-
cia mantêm-se face ao estudo anterior: servi-
ços financeiros, tecnologias de informação e 
recursos humanos. Mas esta edição revela uma 
crescente maturidade das operações que já in-
corporam atividades Corporate, de maior valor 
acrescentado, tais como o Reporting, Control-
ing, Data Analytics, Automation, Master Data 
e áreas regulamentares, como Compliance e 
Tax & Legal.

A transformação digital e a implementação 
de tecnologias têm tido uma crescente pre-
ponderância na evolução dos centros. As 
atividades transacionais são automatizadas 
libertando recursos para áreas de maior com-
plexidade através de tecnologias como Ro-
botic Process Automation ou Inteligência Ar-
tificial, sendo estas as áreas de maior aposta 
em termos de implementação.

A diversidade linguística aumentou compa-
rativamente ao Estudo de 2019: em média, 
os centros operam em seis línguas diferentes, 
mais uma do que no anterior, sendo a língua 
inglesa predominante, em 93 por cento dos 
centros, seguido de francês, alemão e es-
panhol. Cerca de 23 por cento dos centros 
prestam serviços em mais de 10 línguas di-
ferentes. Para esta realidade muito contribui 
o crescente número de estrangeiros qualifica-
dos que escolhem Portugal para viver e tra-
balhar. Este setor conta com 20 por cento de 
colaboradores estrangeiros, uma subida de 12 
pontos percentuais face ao Estudo de 2019

A gestão do talento nas organizações nun-
ca foi tão determinante como agora. Novos 

modelos organizacionais se impõem: o re-
crutamento através das redes sociais (um dos 
métodos mais utilizados, em cerca de 86 por 
cento dos centros contra 64 por cento no es-
tudo anterior), possibilidade de trabalho re-
moto e criação de ambientes virtuais de cola-
boração, formas de retenção através de maior 
diversidade de benefícios e investimento em 
formação, sobretudo se permitir a certificação 
de competências.

Quando questionados sobre os desafios que 
atualmente enfrentam, cerca de 78 por cento 
refere a retenção de talento (no estudo ante-
rior era 74 por cento) como o principal, segui-
do do recrutamento de perfis especializados, 
sobretudo na área das Tecnologias de Infor-
mação e a competitividade salarial.

Num olhar sobre o futuro, 71 por cento dos 
participantes refere que nos próximos três 
anos a prioridade será o crescimento das equi-
pas, o aumento e diversificação das atividades 
prestadas e a aceleração das tecnologias de 
transformação digital.

Globalmente, o grau de satisfação destas 
operações é muito positivo e, a comprová-lo 
e a finalizar o estudo, encontram-se os teste-
munhos das seguintes empresas estrangeiras, 
presentes em Portugal: Air Liquide Europe 
Business Services, Critical Techworks, Faure-
cia GBS, Fujitsu Global Delivery Centre, GKN 
Automotive, HCL Technologies, Natixis, SEG 
Automotive, Siemens e Solvay.

Aceda ao Estudo aqui. 

ana.costa@portugalglobal.pt
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ONE-STOP SHOP
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Segundo maior cliente de Portugal, a França é um mercado incontornável para as 
empresas portuguesas. O investimento francês no nosso país reveste-se de grande 

importância e o relacionamento económico bilateral continua a crescer.

Nesta análise ao mercado francês, apresentamos também um breve panorama do 
desenvolvimento do e-commerce em França e das oportunidades para as empresas 

neste mercado.

Destaque ainda para a exposição “Métamorphose” que a AICEP, sob a marca MADE IN 
PORTUGAL naturally, organizou em Paris, no âmbito da Paris Design Week. 

FRANÇA
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 > POR EDUARDO HENRIQUES, 
DELEGADO DA AICEP EM PARIS

milhões de euros, representando 8,1 
por cento do total dos investimentos 
angariados por Portugal e posicionan-
do a França no TOP 5 dos investidores 
estrangeiros. No primeiro semestre de 
2022, este valor já aumentou 4,2 por 
cento em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

De acordo com o estudo do INE “Es-
tatísticas da Globalização – Filiais das 
Empresas Estrangeiras”, publicado 
em novembro de 2021 sobre as filiais 
de empresas estrangeiras em Por-
tugal, das 9.101 filiais de empresas 
estrangeiras existentes em Portugal, 
em 2020, que empregavam cerca de 
571 mil pessoas, representando, res-
petivamente, 1,9 por cento do total 
e 17,8 por cento do pessoal ao ser-
viço das sociedades não financeiras, 
a França (14,7 por cento), tem o 2º 
maior número de filiais estrangeiras 

UMA RELAÇÃO DINÂMICA E EM FRANCO 
CRESCIMENTO 

A França é um mercado crucial para a economia portuguesa. Como segundo maior 
cliente e terceiro maior fornecedor de Portugal, a França é um parceiro-chave para 
as empresas portuguesas. Em 2021, o valor das exportações portuguesas de bens 
e serviços ascendeu a mais de 12 mil milhões de euros e as importações a cerca 

de 6,6 mil milhões de euros.

Dados do primeiro semestre de 2022 
mostram que iremos ultrapassar lar-
gamente os números de 2021: de ja-
neiro a junho de 2022, as exportações 
portuguesas para França cresceram 
quase 25 por cento quando compa-
radas com o mesmo período do ano 
passado. Estes números refletem a re-
cuperação das exportações associadas 
ao turismo, mas não só. Os principais 
produtos portugueses exportados são 
equipamentos de transporte (espe-
cialmente automóveis e respectivas 
peças), máquinas e equipamentos 
(especialmente peças para motores e 
para acumuladores e transformadores 
eléctricos), produtos da indústria me-
talúrgica e produtos da indústria têxtil.

As exportações portuguesas para 
França, que são fortemente diversifi-
cadas, revelaram-se muito resilientes 
mesmo em 2020, quando ambas as 
economias foram severamente afeta-

das pela pandemia: as exportações de 
bens diminuíram apenas 5 por cento 
enquanto as exportações totais de 
Portugal caíram mais de 10 por cento.

No que diz respeito ao investimento, a 
França é tradicionalmente um dos prin-
cipais investidores estrangeiros em Por-
tugal. De acordo com dados publica-
dos pelo Banco de Portugal, em 2021, 
a França foi o segundo investidor es-
trangeiro em Portugal (depois da Espa-
nha). Durante o período 2017-2021, 
estes fluxos registaram uma evolução 
média positiva de 36 por cento (1.297 
milhões de euros em 2021).

Considerando o stock de investimento 
da França em Portugal, a França é o 4º 
maior investidor em Portugal (depois de 
Espanha, Holanda e Luxemburgo). Em 
2021, o investimento direto francês em 
Portugal ascendeu a mais de 12,8 mil 
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em Portugal, a seguir a Espanha (20,2 
por cento), e continua a ser o principal 
país de origem do controlo do capital, 
em termos de VAB (peso de 15 por 
cento), tendo assumido a liderança 
na Construção e Atividades Imobiliá-
rias (17,4 por cento), Comércio (21,6 
por cento), Transportes e Armazena-
gem (27,9 por cento) e Outros Servi-
ços (15,0 por cento). Relativamente 
ao número de pessoas ao serviço, a 
França liderou nos setores dos Trans-
portes e armazenagem, Comércio e 
Informação e comunicação, com 38,3 
por cento, 30,5 por cento e 18,1 por 
cento respetivamente. 

A presença de empresas francesas 
em Portugal pode ser observada nos 
mais variados setores de atividade, 
destacando-se o automóvel e com-
ponentes (Stellantis, Renault, Fau-

recia, Novares), serviços bancários 
e financeiros (BNP Paribas, Natixis), 
agroalimentar (Fromagerie Bel, Bon-
duelle, Roullier, Soufflet) e centros de 
serviços partilhados (Teleperforman-
ce, Armatis, Webhelp).

O primeiro semestre de 2022 conti-
nuou a dar mostras de um crescente 
dinamismo, com diversos projetos a 
serem lançados: expansão do centro 
de serviços da Euronext e da Airbus 
em Portugal em março; abertura de 
uma segunda fábrica da Atrya em Por-
tugal em abril; abertura de 200 novas 
oportunidades de emprego na Natixis 
no Porto em maio; abertura de novo 
centro de mobilidade da Capgemini 
Engeneering em julho; expansão da 
Cegid em Portugal anunciada em ju-
lho; ou a abertura de um novo centro 
de engenharia e inovação da Alstom 
em setembro na zona do Porto.

No sentido inverso, o investimento 
português em França dá sinais igual-
mente muito positivos, já que, segun-
do dados da Business France, Portugal 
registou um valor total acumulado de 
2,9 mil milhões de euros em 2021. 
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Além das grandes empresas portu-
guesas como o Grupo Amorim, No-
vadelta, Frulact, Renova, Logoplaste, 
Visabeira, Simoldes ou Inapa, existem 
muitas pequenas e médias empre-
sas presentes em setores tão amplos 
como a construção, alimentação, be-
bidas, vestuário, entre outros.

Um aspeto que merece especial des-
taque é o papel desempenhado pela 
comunidade portuguesa em França 
no reforço das relações económicas 
bilaterais. Com mais de 1,2 milhões 
de portugueses e luso-descendentes e 
milhares de empresas associadas nos 
mais diversos setores de actividade, 
esta importante comunidade é uma 
ponte comercial fundamental entre os 
dois países. 

No que diz respeito à comunidade 
francesa em Portugal, é de assinalar 
a sua enorme expansão nos últimos 
anos (estima-se atualmente em mais 
de 50 mil pessoas) e é importante sa-
lientar que 64,4 por cento dos cida-
dãos franceses em Portugal estão em 
idade ativa e que dedicam a uma vasta 
panóplia de atividades, o que contra-
diz a ideia comum em França de que 
a maioria dos cidadãos franceses em 
Portugal são pensionistas.

Citam-se os seguintes setores como 
oportunidades para as empresas por-
tuguesas em França:

•  Transição Ecológica – É um dos 
grandes pilares do Plano de relança-
mento económico de França preven-
do-se investimentos massivos nesta 
área no curto e longo prazo. Dos 100 
mil milhões de euros anunciados no 
âmbito deste plano, 30 mil milhões 
serão dedicados à transição ecoló-
gica nomeadamente nas áreas da 
renovação energética, renovação ur-
bana, descarbonização da indústria, 
economia circular, transição agrícola, 
infraestruturas, mobilidade verde, 
tecnologias verdes e hidrogénio.

•  Construção e materiais de cons-
trução – Devido ao forte dinamismo 

do mercado local, seja na constru-
ção e reabilitação de edifícios, seja 
ao nível das obras públicas (ex: pro-
jetos previstos decorrentes do Cam-
peonato Mundial de Rugby 2023. 
dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 
e da requalificação de infraestrutu-
ras do Canal da Mancha com vis-
ta à adaptação às novas regras de 
comércio com o Reino Unido), e à 
competitividade e boa relação quali-
dade/preço da oferta portuguesa de 
bens e serviços nesta área. 

•  Agroalimentar e bebidas – É uma 
fileira com potencial de expansão 
decorrente da dimensão e da trans-
formação do perfil dos consumido-
res, do elevado número de turistas 
franceses que visitam Portugal e que 
têm um efeito relevante na procu-
ra de produtos alimentares portu-
gueses e da dimensão da diáspora 
portuguesa em França que pode 
constituir uma potencial base de 
compradores de produtos portu-
gueses. O mercado francês continua 
a ser um mercado de grande inte-
resse para os produtos alimentares 

portugueses, não apenas para os 
produtos transformados mas igual-
mente para produtos frescos (frutas 
e legumes). 

•  Bens de equipamento – As opor-
tunidades decorrem essecialmente 
da “terciarização” e dos processos 
de deslocalização industrial observa-
dos nos últimos anos na economia 
francesa (tendência que o governo 
e o setor privado local pretendem 
agora alterar); da competitividade/
qualidade internacional da oferta 
portuguesa nesta área; da atrati-
vidade de Portugal para acolher 
investimentos franceses, a par do 
relevante espaço para o aprofunda-
mento de parcerias numa lógica de 
fornecimento de proximidade. 

Esta é uma fileira com potencial tendo 
ainda em conta a decisão do gover-
no francês de apoiar financeiramente 
o investimento das empresas em ma-
quinaria e equipamentos com tecno-
logias avançadas com o objetivo de 
melhorar a competitividade da indús-
tria francesa, nomeadamente através 
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da promoção da implementação de 
soluções que se incluem na chamada 
“Industria 4.0”. 

•  Fileira Casa – Destaca-se a impor-
tância da crescente penetração do 
mobiliário português, que atingiu 
quase 660 milhões de euros de ex-
portações para França em 2019, re-
presentando mais de 34 por cento 
do total de exportado pelo setor. Os 
primeiros sete meses de 2022 con-
firmam essa tendência e revelaram 
um resultado bastante positivo nas 
exportações, registando um cres-
cimento superior a 7 por cento em 
relação ao mesmo período de 2021. 
A esta evolução não é alheia a me-
lhoria global da perceção da ofer-
ta portuguesa junto dos decisores 
franceses do setor, fenómeno que 
tendencialmente deverá incremen-
tar-se nos próximos tempos. 

•  TIC e startups – devido à crescente 
notoriedade do ecossistema portu-
guês de inovação, ao dinamismo 
de um conjunto alargado e diver-
sificado de startups nacionais, à 
utilização densa e generalizada de 
TIC e aos diversos apoios e inicia-

tivas públicas e privadas em França 
destinadas ao empreendedorismo, 
existem neste mercado múltiplas 
oportunidades para a apresentação 
de soluções tecnológicas e desen-
volvimento de parcerias em diversas 
áreas (e.g. software, cloud, ciberse-
gurança, fintech, biotech, etc.) e no 
acolhimento de startups francesas 
(a French Tech já tem uma relevante 
presença em Portugal).

•  Saúde – ao nível do desenvolvi-
mento das parcerias na área da bio-
tecnologia, da realização de testes 
médicos, da venda de dispositivos 
médicos, da venda de Equipamen-
to de Proteção Individual, da pres-
tação de alguns serviços de saúde 
em Portugal ou até mesmo na apre-
sentação de soluções nas áreas da 
e-saúde, nomeadamente na mo-
nitorização de doenças crónicas, 
atendimento domiciliário de idosos 
e na transferência de conhecimen-
tos especializados entre profissio-
nais de saúde. 

•  Serviços e ambiente – oportuni-
dades na prestação de serviços es-
pecializados, sobretudo nas áreas 
da engenharia e arquitetura, devi-

do à boa relação qualidade-preço 
da oferta portuguesa e ao nível de 
prioridade que é dado pelas au-
toridades franceses aos projetos 
na área do ambiente, sustentabi-
lidade, smart cities, entre outros. 
Destaca-se mais uma vez o recente 
reforço no investimento, por parte 
do governo francês, na questão da 
transição ecológica.

•  Moda – Existem oportunidades so-
bretudo na indústria da confeção 
dada a vontade muito pronunciada 
de marcas francesas voltarem a pro-
duzir na Europa. A crescente preo-
cupação ambiental do consumidor 
favorece a utilização de matérias 
biológicas e recicladas produzidas 
na Europa, práticas já adotadas pe-
las empresas portuguesas do setor 
há vários anos, o que abre um es-
paço de penetração significativo no 
mercado francês.

A Delegação da AICEP em Paris está 
sempre disponível para apoiar as em-
presas portuguesas na sua abordagem 
ao mercado francês. Contacte-nos! 

aicep.paris@portugalglobal.pt

mailto:aicep.paris%40portugalglobal.pt%20?subject=
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A FRANÇA E O E-COMMERCE 

De acordo com a plataforma Statista, França é o 8º mercado mundial para o 
e-commerce. Nos últimos cinco anos, o e-commerce em França tem crescido em 
média 12,6 por cento ao ano. Segundo a FEVAD (Fédération du e-Commerce et 
de la Vente à Distance), em 2021 o e-commerce atingiu os 129 mil milhões de 

euros, tendo crescido 15,1 por cento face a 2020. Os valores de 2022 evidenciam 
contudo alguma volatilidade, já que no segundo trimestre do ano as vendas 

caíram 17 por cento, depois de terem crescido 11,8 por cento no primeiro 
trimestre face a igual período do ano passado, no que é interpretado como um 
regresso à normalidade depois dos confinamentos e do fecho do comércio não 

essencial provocado pela pandemia.

Em 2021, o e-commerce representou 
14,1 por cento de todo o comércio 
em França tendo-se registado mais 
de 2,1 mil milhões de transações (+16 
por cento face a 2020) com um ca-
baz médio de 60 euros. O consumidor 
francês tende a realizar 4,2 compras 
online por mês, o que se traduz em 
cerca de 3.000 euros anuais gastos 
por consumidor.

Ainda em 2021, as vendas online 
de produtos cresceram 7 por cento 
face a 2020 tendo atingido os 66,7 
mil milhões de euros. É também im-
portante realçar o claro crescimento 
face a 2019: mais 42 por cento, afir-
mando o e-commerce como prática 
estabelecida na vida dos franceses no 
pós-COVID19. As categorias onde o 
e-commerce é mais adotado são os 
produtos tecnológicos (36 por cento 
do total das vendas fazem-se online), 
jogos e brinquedos (32 por cento), 
eletrodomésticos (25 por cento), 
produtos culturais (24 por cento), 
vestuário (21 por cento), mobiliário 
(21 por cento) e produtos de grande 
consumo (11 por cento). Os produtos 
mais vendidos online foram os arti-
gos de moda e vestuário (comprados 
por cerca de 60 por cento dos con-
sumidores online), produtos culturais 
(47 por cento), jogos e brinquedos 

(45 por cento), calçado (45 por cen-
to), produtos de higiene e beleza (43 
por cento), artigos para a casa e de-
coração (36 por cento), eletrodomés-
ticos (35 por cento), têxteis-lar (33 
por cento) e produtos alimentares e 
bebidas (33 por cento).

Os serviços, que registaram vendas de 
cerca de 62 mil milhões de euros em 
2021, cresceram significativamente 
face ao ano anterior, tendo aumentado 
24 por cento. O setor do turismo em 
particular recuperou consideravelmen-
te face a 2020 (+44 por cento) embora 
ainda não tenha atingido valores pré-
-crise de 2019 (-16 por cento). 

O número de sites ativos com venda 
online em França aumentou 11 por 

cento face a 2020, que por sua vez já 
tinha aumentado 11 por cento face a 
2019. Os websites com maior pene-
tração são a Amazon (mais de 25 mi-
lhões de clientes, taxa de penetração 
de 52,1 por cento), C-Discount (mais 
de 11 milhões de clientes, taxa de 
penetração de 22,6 por cento), Fnac 
(mais de 9 milhões de clientes, taxa 
de penetração de 19,9 por cento), Le-
clerc (mais de 8 milhões de clientes, 
taxa de penetração de 17,8 por cen-
to) e Decathlon (mais de 8 milhões de 
clientes, taxa de penetração de 17,4 
por cento). 

No decurso do ano passado, os mar-
ketplaces voltaram a reforçar a sua im-
portância neste mercado tendo cres-
cido 5 por cento face a 2020. 36 por 
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cento dos vendedores online em Fran-
ça admitem vender os seus produtos 
em marketplaces. Relativamente a 
retalhistas, 29 por cento destes vende 
em marketplaces e 6 por cento ven-
de em mais do que um marketplace. 
Quanto aos grossistas, 23,5 por cento 
vende em marketplaces com 30 por 
cento destes a vender em simultâneo 
em mais do que uma plataforma.
  

Perfil do Consumidor
Em França, 80,3 por cento dos con-
sumidores compram online, o que 
equivale a cerca de 41,8 milhões 
de pessoas. Esta taxa de penetra-
ção apresenta diferenças em termos 
geográficos: juntamente com Île-de-
-France (82,7 por cento), o sul do país 
– Auvergne-Rhône-Alpes (83,2 por 
cento), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(83 por cento) e Occitanie  (82,6 por 
cento) – apresenta as taxas mais ele-
vadas de penetração de e-commerce. 
Todas as restantes regiões francesas 
apresentam taxas entre 73,2 por cen-
to e 80,1 por cento sendo as mais 
baixas em Bourgogne-Framche-Con-
té (73,2 por cento) e Centre Val de 
Loire (73,9 por cento).

Relativamente ao perfil do consu-
midor online francês, 81,2 por cen-
to e 79,5 por cento dos homens e 
mulheres franceses, respetivamente, 
admitem comprar online. A taxa de 
penetração deste tipo de comércio é 
mais alta na faixa etária 25-34 anos 
(91,7 por cento) e mais baixa nas pes-

soas com mais de 65 anos (71,6 por 
cento). Consumidores com níveis de 
educação superior tendem a ter uma 
taxa de penetração mais elevada: 94,8 
por cento contra 80,7 por cento para 
níveis de educação inferiores. 46 por 
cento dos consumidores online fran-
ceses são considerados “multi-ecrã”, 
i.e. realizam as suas compras online 
em mais do que um dispositivo. A 
maioria dos consumidores (78 por 
cento), admite realizar compras online 
a partir do computador, percentagem 
que caiu 11 pontos percentuais face 
a 2020. Por outro lado, apesar das 
compras através de smartphone se-
rem realizadas por apenas 59 por cen-
to dos consumidores (representando 
mais de 22 milhões de pessoas), estas 
aumentaram 16 pontos percentuais 
face a 2020. 17 por cento dos consu-
midores também realizam compras a 
partir de tablets.

Boas práticas para as 
empresas portuguesas 
no mercado
•  Adoção de estratégia adequada à 

plataforma onde os produtos/servi-
ços serão comercializados: se tiver 
loja própria, é muito importante ter 
o site traduzido em língua france-
sa e oferecer apoio ao cliente em 
francês; se operar através de mar-
ketplace, é crucial ter estrutura e 
capacidade para responder aos re-
quisitos obrigatórios como grandes 
quantidades mínimas, excelentes 
fotos dos produtos e margens pe-

quenas; se operar através de redes 

sociais, a correta definição do pú-

blico alvo é crítica;

•  Forte capacidade logística para for-

necer todo o território francês, gerir 

devoluções e armazenar stock. Dado 

o grande investimento que é neces-

sário para conseguir ter uma cadeia 

de fornecimento irrepreensível em 

França, a parceria com um ator local 

pode ser uma boa estratégia;

•  Storytelling e transparência com as 

matérias-primas: o cliente francês 

aprecia saber a história do produto 

e especialmente a rastreabilidade 

das matérias-primas. As platafor-

mas online habitualmente têm a 

vantagem de poder explicar em 

detalhe cada artigo, o que muitas 

vezes não é possível em loja física. 

Esta vantagem deverá ser apro-

veitada para apresentar o máximo 

de informação possível, nomeada-

mente certificações;

•  Contratação de recursos humanos 

dedicados à prática do e-commerce, 

de preferência fluentes em língua 

francesa. Estas equipas deverão con-

seguir acompanhar todo o processo, 

independentemente do método es-

colhido (site próprio, marketplaces 

ou redes sociais). Se a empresa não 

tiver capacidade para tal, aconselha-

-se a contratação de um serviço de 

uma empresa francesa “third party” 

que assegure a operação;

•  Disponibilizar os meios de pagamen-

to mais utilizados em França: car-

tões de crédito e débito (utilizados 

por 80 por cento dos consumidores 

franceses online) e Paypal ou seme-

lhantes (utilizados por 12 por cento 

dos consumidores franceses online).

•  Preparar-se para um importante e 

continuado investimento em termos 

de marketing digital e de posiciona-

mento dos seus produtos/serviços, já 

que num mercado tão vasto e compe-

titivo como o francês corre o risco de 

ser invisivel para os consumidores. 
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – FRANÇA

As trocas comerciais de bens entre Portugal e França, um dos nossos principais par-
ceiros económicos, são muito diversificadas e registam um saldo favorável à balança 

comercial portuguesa, e em rota de crescimento desde 2017.

Nos serviços, os principais grupos de exportação são as viagens e turismo e os outros 
serviços fornecidos por empresas (serviços de investigação e desenvolvimento, servi-
ços de consultoria em gestão e outras áreas técnicas, e serviços técnicos e relaciona-

dos com a empresa), o mesmo se passando na importação.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM FRANÇA

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA FRANÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DE FRANÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/jul

2022  
jan/jul

Var % 
22/21b

Exportações 6 911,8 7 334,0 7 746,2 7 300,3 8 343,5 5,1 4 955,4 5 799,8 17,0

Importações 5 106,9 5 794,4 7 851,1 5 086,1 5 575,5 5,8 3 162,6 3 654,8 15,6

Saldo 1 804,9 1 539,5 -104,8 2 214,2 2 767,9 -- 1 792,8 2 144,9 --

Coef. Cob. % 135,3 126,6 98,7 143,5 149,6 -- 156,7 158,7 --

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 
21/20

Veículos e outro mat. transporte 1 168,2 16,9 1 448,2 19,8 1 495,8 17,9 3,3

Metais comuns 684,9 9,9 784,3 10,7 1 059,8 12,7 35,1

Máquinas e aparelhos 858,5 12,4 849,3 11,6 1 006,3 12,1 18,5

Plásticos e borracha 499,3 7,2 489,7 6,7 641,1 7,7 30,9

Vestuário 415,7 6,0 399,0 5,5 490,6 5,9 23,0

Minerais e minérios 356,2 5,2 359,8 4,9 396,3 4,8 10,1

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 
21/20

Veículos e outro mat. transporte 1 368,3 26,8 1 430,5 28,1 1 299,0 23,3 -9,2

Máquinas e aparelhos 836,8 16,4 794,3 15,6 948,6 17,0 19,4

Químicos 541,5 10,6 565,9 11,1 638,3 11,4 12,8

Agrícolas 481,4 9,4 451,7 8,9 521,2 9,3 15,4

Metais comuns 310,8 6,1 337,3 6,6 460,8 8,3 36,6

Alimentares 261,9 5,1 274,6 5,4 325,1 5,8 18,4

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros    
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021     (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022   
(2017 a 2021: resultados definitivos; 2022: resultados preliminares)
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BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM FRANÇA

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/jul

2022  
jan/jul

Var % 
22/21b

Exportações 4 402,8 4 742,8 4 897,0 3 350,1 4 033,0 -0,1 1 836,2 2 638,4 43,7

Importações 1 333,9 1 434,4 1 421,0 1 182,2 1 254,2 -1,0 688,1 873,7 27,0

Saldo 3 068,9 3 308,5 3 476,0 2 168,0 2 778,8 -- 1 148,2 1 764,8 --

Coef. Cob. % 330,1 330,7 344,6 283,4 321,6 -- 266,9 302,0 --

Fonte: Banco de Portugal;     Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022
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MADE IN PORTUGAL naturally promove valores comuns, como o respeito pela 
cultura, tradição, exigência e exclusividade! Destaca um país onde o clássico e o 
contemporâneo se cruzam e onde a partilha de conceitos e técnicas garantem 

criações únicas, preservando memórias e artes tradicionais.

 > POR ISABEL QUINTAS, SARA 
SANTOS E JOANA RIBEIRO, 
DA AICEP (SEDE E DELEGAÇÃO 
EM PARIS)

métamorphose

APP 
REGISTO
VIAJANTE

#1 
ACESSO A CONTACTOS EM CASO DE CRISE

#2 
AUXÍLIO EM CASO DE EMERGÊNCIA

#3 
REGISTO FÁCIL E VOLUNTÁRIO

#4 
RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DA PESSOA REGISTADA

APP REGISTO VIAJANTE

Metamorfose deu o nome ao conceito 
da exposição que apresentou a ofer-
ta nacional da fileira Casa em Paris, 
durante o evento Paris Design Week. 
Mais do que um produtor de exce-
lência, Portugal afirma-se como um 
criador de referência. A proximidade e 
harmonia entre a produção e o design 
estavam bem explícitas em todas as pe-
ças presentes. Com a curadoria do de-
signer franco-português Christophe de 
Sousa, a exposição destacou a ousadia, 
talento e elegância da oferta nacional, 
resultando numa simbiose de sucesso. 

Participaram na exposição 31 marcas 
da fileira casa portuguesa, com mais 
de 100 produtos. 

A diversidade das matérias-primas, a 
capacidade de as moldar às necessi-
dades e exigências de diferentes con-

sumidores, a aposta em soluções mais 
sustentáveis e orientadas para o con-
forto e melhores condições de vida, 
a preocupação pelo detalhe, aliadas 
à irreverência, imaginação e empatia 
dos designers portugueses, permitiu 
criar um espaço onde diversas empre-
sas, produtos, ideias e formas se inte-
grassem em perfeito equilíbrio estéti-
co e funcional.

Metamorfose evidenciou um país com 
uma identidade suportada na autenti-
cidade, no respeito pela cultura e valo-
res tradicionais. Um país que se desta-
ca pela singularidade das suas criações, 
resultado da cada vez mais intensa co-
laboração entre o design e a empresa. 

O conceito permitiu reforçar a noto-
riedade de Portugal, evidenciando a 
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sua capacidade de criar tendências, 
destacando o design como o sucesso 
da exclusividade.

Privilegiando o uso de matérias-
-primas naturais como a pedra, a 
madeira, a cortiça e a lã, métodos 
de produção responsável, respeito 
pela preservação do conhecimento, 
preocupação pelo bem-estar da co-
munidade e proteção e conservação 
do meio ambiente, a exposição Me-
tamorfose elevou o padrão da oferta 
MADE IN PORTUGAL naturally.

Veja aqui o filme da exposição e aqui 
o catálogo.

O sucesso da exposição 
Métamorfose
A exposição Metamorfose atraiu cerca 

de dois mil visitantes durante dez dias, 

dos quais 70 por cento profissionais 

(designers, arquitetos, decoradores 

e compradores), 15 por cento meios 

de comunicação social generalistas e 

especializados e 15 por cento grande 

público. Cerca de 70 por cento dos vi-

sitantes eram franceses e os restantes 

30 por cento estrangeiros.

O vídeo criado pela comunicação do 

evento Paris Design Week sobre o es-

paço de Portugal foi o segundo vídeo 

que apresentou um maior número de 

interações. Surpreendente, incrível, 

magnífico, elegante, exclusivo, ino-

vador, marcante e moderno foram os 

atributos que mais se destacaram nos 

comentários à exposição Metamorfose. 

Veja aqui alguns desses testemunhos.

O QUE DISTINGUE 
A OFERTA MADE IN 
PORTUGAL naturally
•  Sustentabilidade – Preocupação 

na utilização de matérias-primas 
nobres e naturais e recurso a mé-
todos de produção sustentáveis, 
orientados por fortes compromissos 
ambientais. Portugal é um dos paí-
ses que mais apostam em políticas 
de combate às alterações climáticas 
e que mais investem em fontes de 
energia renováveis.

•  Autenticidade – A proposta de valor 
assenta numa produção autêntica e 
genuína, onde os materiais são traba-
lhados com respeito pela sua essência 
e as peças criadas com “alma”.

•  Tradição – Com quase nove séculos 
de história, Portugal apostou na ino-
vação, sem, contudo, perder os tra-
ços tradicionais que o identificam e 
diferenciam. Empresas centenárias, 
a maioria de gestão familiar, soube-
ram preservar a riqueza e singulari-
dade das suas origens.

•  Inovação – À capacidade criativa 
ímpar, a indústria junta investimen-
tos permanentes em I&D, na melho-
ria dos seus processos produtivos e 
na inovação dos seus produtos.

•  Talento – O conhecimento é a base 
da especialização da indústria por-
tuguesa. Um atributo que permite 
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saber o que fazer para surpreender 
o mercado internacional com peças 
e ambientes pensados com design, 
criatividade e uma extraordinária pro-
dução, assente na arte da manufatura 
como posicionamento de excelência.

•  Design – Combinamos a tradição 
com as exigências contemporâneas, 
através de uma aposta muito forte 
no design, sendo cada vez mais pre-
cursores de tendências e uma refe-
rência na arte de surpreender.

•  Customização – A todos os atribu-
tos que distinguem a oferta MADE IN 
PORTUGAL, juntamos a capacidade 
de produção por medida, preparada 
para criar relação únicas com os clien-
tes mais exigentes e que procuram 
diferenciação e ofertas exclusivas.

A fileira Casa integra os setores do 
Mobiliário, Iluminação, Têxteis-lar e 
Utilidades domésticas (cerâmica, cute-
laria, loiça metálica, vidros e cristais). 
Conta com mais de 7.600 empresas 
e emprega cerca de 61 mil colabora-
dores. Os setores mais representativos 
são o Mobiliário e o Têxtil-lar, sendo os 
principais mercados de exportação o 
francês, espanhol, americano, britâni-
co e alemão. O valor das exportações 
da fileira ronda os 2,6 mil milhões de 
euros, o equivalente a 4 por cento das 
exportações nacionais de bens, e en-
volve 174 mercados de destino. 

www.portugalnaturally.pt
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Fundada em 1977, a Revigrés desta-

cou-se, desde cedo, num país com for-

te tradição em cerâmica pela aposta no 

design e na inovação. 

Com a missão de contribuir para a 

criação de ambientes únicos e ins-

piradores, através da produção de 

produtos cerâmicos de design tecni-

camente avançado e com alma por-

tuguesa, a Revigrés pretende posicio-

nar-se como um Solution Provider, 

oferecendo soluções de design exclu-

sivo e personalizadas, adaptadas às 

especificidades de cada projeto e às 

necessidades dos seus parceiros no 

mercado nacional e internacional.

Com 350 colaboradores, a empresa 

tem sede em Águeda, onde se en-

contram instaladas as suas unidades 

2016”, “Red Dot Design Award 
2015”, “Good Design Award 2015” 
e “A' Design Award Gold 2014”.

Em 2022, pelo segundo ano conse-
cutivo, foi distinguida com o estatuto 
Empresa Inovadora COTEC, um reco-
nhecimento do seu compromisso com 
a criação de processos de produção 
disruptivos e de soluções de cerâmica 
diferenciadoras, antecipando as exi-
gências do setor e do mercado.

A Revigrés no mercado 
internacional 
O início do ano de 2021 veio registar 
uma desaceleração global no setor da 
construção na Europa, resultado das 
fortes medidas restritivas implemen-
tadas por países como França, Reino 
Unido, Holanda, Bélgica, Espanha e 

REVIGRÉS
The Art of Storytiling 

Histórias que revestem o mundo
Presente em mais de 50 países, a Revigrés é uma referência internacional no 
setor da produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos. Assim, reveste 

o mundo com histórias, inspiração e arte há mais de 45 anos.

fabris. O seu edifício comercial é um 

projeto do arquiteto Álvaro Siza Viei-

ra, o primeiro vencedor de um Pré-

mio Pritzker em Portugal. Além do 

showroom na sede, dispõe ainda de 

um showroom em Lisboa. 

A Revigrés é ainda a única empresa 

portuguesa no setor cerâmico com a 

quádrupla certificação dos seus siste-

mas de gestão integrados, nos seguin-

tes referenciais: Qualidade; Ambiente; 

Responsabilidade Social; e Investiga-

ção, Desenvolvimento e Inovação.

A sua aposta no design e inovação 

ao longo do tempo tem merecido o 

reconhecimento do mercado nacio-

nal e internacional com a atribuição 

de várias distinções: “German De-

sign Award 2017”, “iF Design Award 
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Portugal, em resposta ao aumento de 
casos de COVID-19.

A partir do segundo trimestre de 
2021, sentiu-se uma forte retoma 
face ao ano anterior, com crescimen-
tos homólogos de 42 por cento em 
abril, o que trouxe às empresas volu-
mes de negócios pré-pandemia e lhes 
permitiu regressar à atividade plena. 

Após um ligeiro abrandamento em ju-
nho, no segundo semestre de 2021, o 
setor da construção registou um au-
mento de 5,2 por cento na Zona Euro 
e de 4,8 por cento na União Europeia, 
comparativamente a 2020. 

Já no comércio internacional, em 
2021, o valor das exportações de re-
vestimentos e pavimentos cerâmicos 
portugueses ultrapassou os 248 mi-
lhões de euros, mais 14,5 por cento 
do que em 2020, representando 31 
por cento do total de exportações na-
cionais de produtos cerâmicos. 

O desempenho da Revigrés acom-
panhou o do setor, através de uma 
estratégia focada em objetivos de 
vendas e eficiência global da organi-

através da aposta na inovação e no 
lançamento de produtos diferencia-
dores que antecipam as tendências 
e exigências do mercado.

Com uma relação de estreita colabo-
ração com os profissionais no merca-
do nacional e internacional, a Revigrés 
é frequentemente selecionada para se 
associar a obras de grande impacto e 
à realização de projetos especiais.

Destaque para a Basílica La Sagrada 
Família, em Barcelona, a obra maior 
de Gaudí, para a qual tem desenvol-
vido variadíssimas cores da Coleção 
Cromática, uma das coleções em grés 
porcelânico mais completas em todo 
o mundo, e o Harrods, em Inglaterra. 
Em Portugal, destaque para o centro 
comercial NorteShopping, no Porto, 
para o qual a Revigrés desenvolveu 
várias soluções customizadas.

Victor Ribeiro afirma assim que “a 
nossa flexibilidade de produção e 
qualidade de serviço permitem-nos 
dar resposta às especificidades dos 
projetos mais ambiciosos”.

Os produtos Revigrés estão tam-
bém presentes em espaços de mar-
cas como Jo Malone (Estée Lauder), 
Victoria’s Secret, Givenchi, Freshly 
Cosmetics, McDonald’s, Starbucks, 
Bentley, Rolls Royce, Fnac, Hotéis Vila 
Galé, entre outros.

A estratégia internacional da Revi-
grés passa pela aproximação ao ca-
nal prescrição em vários mercados e 

zação, que permitiu alcançar resulta-
dos bastante positivos.

“A Revigrés pretende continuar a 
contribuir para a valorização de um 
setor chave para a economia portu-
guesa, no nosso país e no mercado 
internacional”, revela Victor Ribeiro, 
CEO da Revigrés. 

A Revigrés tem vindo assim a crescer 
de forma sustentável no mercado in-
ternacional, o qual representa cerca 
de 50 por cento do seu volume de 
negócios. Em 2022, um ano de enor-
me instabilidade devido à escalada 
dos custos das matérias-primas e da 
energia, a empresa pretende refor-
çar a sua presença em vários países, 
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pelo acompanhamento próximo dos 
seus parceiros através de uma equipa 
comercial dedicada. A aposta na in-
ternacionalização reflete-se ainda na 
presença da marca em algumas das 
maiores feiras do setor a nível mun-
dial, nomeadamente: CERSAIE, em 
Itália, EquipHotel, em França, e Cove-
rings, nos EUA.

A aposta da Revigrés na investigação 
e no desenvolvimento permite-lhe 
disponibilizar serviços inovadores que 
ajudam os projetistas a cumprir os seus 
objetivos. Neste âmbito, a empresa 
disponibiliza várias das suas coleções 
em Objetos BIM, utilizados pelos pro-
jetistas e arquitetos em modelos 3D 
interativos, com vista a uma projeção, 
conclusão e manutenção de edifícios 
mais rápida, económica e sustentável.

É ainda a primeira empresa portu-
guesa de revestimentos e pavimentos 
cerâmicos a apresentar Declarações 
Ambientais de Produto (DAPs) que ga-
rantem o cumprimento dos requisitos 
de diversos sistemas internacionais de 
certificação ambiental dos edifícios, 
entre os quais os sistemas BREEAM e 
LEED, contribuindo para a sustentabi-
lidade da construção. 

www.revigres.com

https://www.revigres.pt/
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PORTUGAL TEM FALTA 
DE CULTURA DE MARCA? 

A ausência de marcas fortes a nível internacional é um dos 
indicadores mais relevantes da debilidade da nossa economia. 
Poder-se-á argumentar que Portugal, sendo um país pequeno, 

não possui um mercado suficientemente amplo para gerar marcas 
valiosas. No entanto, não é isso que se verifica noutros casos.

Países de menor dimensão, como a Irlanda, 
Suíça e Dinamarca, possuem marcas de eleva-
do reconhecimento e prestígio internacional. 
Por exemplo, IKEA, H&M, Nordea, Ericsson, Te-
lia, Spotify, Volvo e Scania são marcas oriundas 
da Suécia, um país com uma população idênti-
ca à nossa, o que não as impede de serem in-
ternacionalmente fortes. Só as cinco primeiras 
valem, de acordo com a Brand Finance, cerca 
de 60 mil milhões de dólares – isto é, dez vezes 
mais do que as cinco marcas portuguesas mais 
valiosas, de acordo com a mesma fonte.

Dir-se-á que esses países têm marcas fortes por-
que são ricos. Errado, pois é exatamente o con-
trário: são ricos porque foram capazes de cons-
truir marcas fortes. O que desde logo levanta a 
questão central deste artigo: como criar marcas 
no mundo global em que vivemos?

> POR CARLOS BRITO, 
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO – FACULDADE 
DE ECONOMIA E PORTO 
BUSINESS SCHOOL

Primeiramente há que saber do que estamos a 
falar. Do ponto vista jurídico, uma marca é um 
sinal ou conjunto de sinais que serve para dis-
tinguir os produtos e serviços de uma empresa 
dos de outras empresas. Contudo, no mundo 
dos negócios, as marcas são consideradas mui-
to mais do que meros sinais: são ativos intan-
gíveis que acrescentam valor aos produtos e 
serviços que elas representam. Quanto maior 
for essa capacidade para agregar valor, mais 
valiosa será a marca. 

A criação de uma marca forte é essencialmen-
te um desafio de marketing. Para isso há que 
trabalhar três vertentes: notoriedade, imagem 
e relacionamento, tanto funcional como emo-
cional, com os clientes.

A primeira coisa a fazer é, com efeito, torná-la 
conhecida junto dos seus mercados-alvo, o que 
passa pela eficácia da comunicação de marke-
ting. Tal não requer necessariamente avulta-
dos gastos, mas uma aposta em conteúdos e 
meios com forte impacto. Por exemplo, a Zara 
investe relativamente pouco em comunicação 
de marketing, o que não impede que seja a 
marca bandeira do grupo Inditex, líder mundial 
na área da moda. Num contexto totalmente di-
ferente, a Tesla, gastando apenas 6 dólares em 
publicidade por cada carro vendido, não deixa 
de ter uma fortíssima notoriedade dentro do 
setor automóvel.

Quando se diz que a comunicação de mar-
keting deve ser eficaz, isso significa utilizar 
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de modo integrado todas as ferramentas ao 
dispor da empresa e não apenas publicidade 
nos meios tradicionais que, sendo cara, nem 
sempre poderá ser a mais adequada. Os meios 
digitais, a começar nas redes sociais e a acabar 
nos marketplaces, são cada vez mais uma fon-
te de oportunidades de comunicação interativa 
e customizada que potenciam enormemente a 
capacidade de divulgação das marcas.

Mas não só. Veja-se de novo o caso da Tes-
la cuja notoriedade vive muito daquilo que 
é o marketing pessoal do seu fundador Elon 
Musk. O importante é o alinhamento dos di-
versos meios de modo que todos eles refor-
cem as múltiplas mensagens que transmitem, 
potenciando assim sinergias comunicacionais. 
Doutra forma, está-se a deitar dinheiro fora e a 
desperdiçar recursos.

Em segundo lugar, há que trabalhar a ima-
gem. Devendo estar alinhada com a proposta 
de valor da marca, ela resulta da coerência da 
estratégia de marketing prosseguida a todos 
os níveis e não apenas no âmbito restrito da 
comunicação. Para isso, há desde logo que 
conhecer o mercado, pois uma das principais 
causas de insucesso prende-se com falhas ao 

nível do product-market fit – se os produtos 
ou serviços não forem adequados às necessi-
dades e expectativas dos clientes, não haverá 
estratégia de marketing que faça milagres.

E depois, sim, há que segmentar o mercado, 
definir os targets, posicionar a marca e opera-
cionalizar tudo isto através de uma eficaz ges-
tão das principais variáveis do marketing mix: 
o produto, a distribuição, o preço e, como é 
óbvio, também a comunicação. A Apple, con-
siderada a marca mais valiosa do mundo, é um 
excelente exemplo de branding envolvendo to-
das aquelas componentes de uma forma muito 
consistente – o que, aliás, lhe permite que, em 
termos relativos, não necessite de investir tan-
to em comunicação como seria de supor.

Em terceiro lugar, a força de uma marca de-
corre da confiança e empatia que for capaz de 
estabelecer com os consumidores. A confiança 
ganha-se quando os produtos da empresa vão 
de forma consistente ao encontro das expecta-
tivas dos clientes do ponto de vista funcional. 
Isto significa que os consumidores só acredi-
tam numa marca quando ela cumpre de for-
ma continuada aquilo que promete. Em ma-
rketing, chama-se a isto coerência da proposta 
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de valor. Ou seja, muito mais importante do 
que uma marca representar o top da qualidade 
técnica, é ela ser capaz de cumprir consistente-
mente aquilo que promete aos clientes.

Já a empatia consegue-se trabalhando as ver-
tentes simbólica e afetiva. Se a par da consis-
tência da promessa, que é geradora de con-
fiança na marca, esta também conseguir um 
elevado engagement emocional com os consu-
midores, então começamos a perceber como 
é possível que marcas como a Apple atinjam 
valores que ascendem a centenas de milhares 
de milhões de dólares.

Quanto custa, então, criar uma marca inter-
nacional? Dez, cem ou quinhentos milhões de 
euros? A questão não se resume a dinheiro – 
se fosse “só” isso seria simples. 

A verdade é que o grande desafio passa pelo 
desenvolvimento de uma estratégia de marke-
ting sólida que vá ao encontro de objetivos 
ambiciosos e que seja aplicada de forma sólida 
com profissionalismo e trabalho sério.

E aqui entramos em dois dos maiores défices 
de Portugal: a falta de estratégia em geral, e 
a falta de marketing em particular. Criar uma 
marca forte não é algo que se consiga de um 
dia para o outro. É certo que investimentos 
avultados em comunicação podem apressar o 

processo, mas um branding de sucesso só se 

consegue com ambição e consistência de atua-

ção a longo prazo. 

Algo que, infelizmente, não abunda no nosso país.

Por outro lado, temos também uma crónica 

falta de marketing. O que me leva a afirmar 

que, em geral, somos melhores do que aquilo 

que parecemos. Há, felizmente, bons exem-

plos, como é o caso do setor do calçado, mas, 

como saliento, em geral existe um défice de 

imagem resultante de uma debilidade crónica 

ao nível do marketing.

Em suma, e voltando ao título deste artigo, 

Portugal tem falhas estruturais que decorrem 

de uma cultura organizacional que reflete uma 

atitude excessivamente virada para o curto 

prazo e para a produção, incapaz de valorizar 

devidamente aquilo que são os nossos pro-

dutos e serviços. O que me leva a deixar uma 

pergunta final: quantos pontos percentuais 

perdemos em termos de crescimento do PIB 

em virtude da falta de uma cultura de marca? 

Em última instância, é corrigindo essa lacuna, 

é criando uma Marca Portugal forte, que pode-

remos ambicionar a ser um país mais próspero 

e desenvolvido. 

cbrito@fep.up.pt

Informação especializada online
Portugalnews
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FACTOS & TENDÊNCIAS
Nove em cada dez países 
registaram retrocessos no 
desenvolvimento humano

“Human Development Report 2021-
22 – Uncertain Times, Unsettled Lives: 
Shaping our Future in a Transforming 
World”, UNPD, setembro 2022

Nove em cada dez países retrocederam 
nos indicadores de desenvolvimento 
humano nos anos marcados pela pan-
demia e pela guerra na Ucrânia, subli-
nha o Programa para o Desenvolvimen-
to das Nações Unidas. Os dois últimos 
anos tiveram um efeito devastador para 
milhões de pessoas em todo o mundo 
e, pela primeira vez desde que come-
çou a ser calculado, há 32 anos, o Índi-
ce de Desenvolvimento Humano decaiu 
globalmente para valores semelhantes 
aos de 2016.
Cerca de 90 por cento dos países regis-
taram um declínio no Índice de Desen-
volvimento Humano em 2020 ou 2021 
e 40 por cento assinalaram um retro-
cesso nestes dois anos. América Latina, 
África Subsariana e Ásia do Sul foram 
as regiões mais afetadas. 

CONSULTAR

O impacto do corte 
no fornecimento de gás 
à Europa
“Europe’s bleak midwinter”, EIU, 
agosto 2022

O fornecimento de gás da Rússia a vá-
rios países europeus a partir do gasodu-
to Nord Stream 1 deverá oscilar entre 
os 0 por cento e os 20 por cento da sua 
capacidade nos próximos meses, o que 
representará um grande desafio para a 
Europa sobretudo no último trimestre 
de 2022 e no primeiro de 2023, segun-
do a Economist Intelligence Unit. 
Hungria, República Checa e Eslováquia 
serão as economias mais afetadas e o 

hoje mais pessimistas do que durante 
a pandemia, por isso as empresas de-
vem apostar em medidas que permitam 
crescer a longo prazo, conclui um estu-
do da McKinsey baseado num inquérito 
a 4.000 pessoas.
Cerca de 30 por cento dos inquiridos 
está pessimista e acredita que o impac-
to para a economia será duradouro e 
resultará numa recessão, o dobro da 
percentagem verificada em março de 
2002. Para além disso, 45 por cento 
considera que os efeitos da inflação 
irão sentir-se nos próximos 6 a 12 me-
ses e apenas 26 por cento está otimista 
e acredita que a recuperação irá iniciar-
-se em dois ou três meses.

CONSULTAR

Impacto das alterações 
climáticas preocupa mais 
de metade da população 
de 34 países

“Climate Change: Severity of Effects 
and Expectations of Displacement – 
A 34-country Global Advisor Survey 
for the World Economic Forum” – 
FEM, setembro 2022

Mais de metade da população (56 por 
cento) de 34 países considera que as 
alterações climáticas já afetaram de 
forma severa a sua região, segundo um 
estudo do Fórum Económico Mundial. 
Portugal é mesmo o país com maior 
percentagem de inquiridos, 88 por cen-
to, a referir que as alterações climáticas 
terão efeitos severos no seu território 
nos próximos 10 anos.
O estudo, que envolveu mais de 23 mil 
pessoas de 34 países, conclui que 71 por 
cento dos inquiridos prevê que as mu-
danças climáticas irão afetar de forma 
severa o local onde vivem ao longo da 
próxima década. México (75 por cento), 
Hungria (74 por cento) e Turquia (74 por 
cento) são os países onde mais pessoas 

abrandamento do setor industrial ale-
mão terá reflexo em toda a região. Os 
países bálticos serão também particular-
mente afetados e em toda a Europa con-
tinuará a registar-se um abrandamento 
do crescimento e elevada inflação.

CONSULTAR

Pandemia afeta 
de forma desigual 
os saldos da conta 
corrente das economias

“Pandemic, War and Global 
Imbalances – External Sector 
Report”, FMI, agosto 2022

A pandemia afetou de forma desigual o 
saldo da conta corrente das economias 
e a dimensão global dos défices e supe-
ravits aumentou em 2021 para 3,5 por 
cento do PIB mundial, sendo expectável 
que continue a aumentar este ano, se-
gundo previsões do Fundo Monetário 
Internacional. Os saldos excedentes glo-
bais diminuíram para 0,9 por cento do 
PIB em 2021, em comparação com 1,2 
por cento do PIB em 2020.
Os preços das commodities começaram 
a aumentar em 2021 e a guerra na Ucrâ-
nia intensificou essa tendência em 2022. 
Houve também alterações no consumo 
que afetaram sobretudo os serviços.

CONSULTAR

Consumidores dos EUA 
estão mais pessimistas 
devido à inflação 

“The Great Uncertainly: US 
consumer confidence and 
behavior during inflationary 
times”, McKinsey, agosto 2022

Os consumidores norte-americanos, 
confrontados com a inflação mais 
elevada das últimas décadas, estão 

https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-great-uncertainty-us-consumer-confidence-and-behavior-during-inflationary-times
https://www.eiu.com/n/europes-bleak-midwinter/
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2022/08/04/2022-external-sector-report
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milhões de euros), pelo que a Consti-
tuição cipriota foi alterada de modo a 
permitir que os processos possam ser 
conduzidos em língua inglesa, se as 
partes envolvidas o desejarem.

CONSULTAR

Identificação do 
importador passa a ser 
obrigatória Reino Unido

“Food labelling: giving food 
information to consumers” – GOV.
UK, maio 2022

A partir de 1 de janeiro de 2024 (a 
anterior data, 1 outubro de 2022, foi 
adiada) a identificação do importador 
no Reino Unido passará a ser obriga-
tória, imposição que poderá ser cum-
prida já em território britânico antes da 
comercialização dos produtos.

CONSULTAR

Marcação UKCA 
de produtos alimentares 
no Reino Unido

“Food labelling: giving food 
information to consumers” – GOV.
UK, maio 2022

Os produtos alimentares comercializa-
dos no Reino Unido vão poder continuar 
a utilizar em simultâneo as marcações 
UKCA (United Kingdom Conformity As-
sessment) e CE até 31 de dezembro de 
2023 e não apenas até ao final de 2022 
como tinha sido definido inicialmente. 
A marcação UKCA comprova que todos 
os requisitos exigidos a um determinado 
bem no Reino Unido foram cumpridos.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 25,1 por cento 
em 2022 (janeiro a julho)

Comércio Internacional de Bens 
de Portugal, INE, setembro 2022

As exportações de bens ascenderam 
a 46,1 mil milhões de euros entre ja-

responderam que as alterações climáticas 
já tiveram efeitos severos na sua região.

CONSULTAR

Moçambique altera 
regulamento sobre 
contratação de cidadãos 
estrangeiro 

“Alteração ao Regulamento dos 
mecanismos e procedimentos 
para contratação de cidadãos de 
nacionalidade estrangeira” – MDR 
advogados, setembro 2022

Moçambique alterou o Regulamento 
dos Mecanismos e Procedimentos para 
Contratação de Cidadãos de Nacio-
nalidade Estrangeira, que visa tornar o 
mercado de trabalho mais competitivo e 
captar mais cidadãos estrangeiros, sen-
do de destacar que o período de traba-
lho considerado de curta duração pas-
sou de 90 para 120 dias.

CONSULTAR

Arábia Saudita aprova 
novo Código Comercial

“Saudi Arabia New Companies’ Law 
2022” – Al Tamimi & Co, julho 2022

Foi aprovado o novo Código Comer-
cial Saudita, que agora permite uma 
maior flexibilidade no que diz respeito 
à incorporação empresarial, prevê um 
novo tipo legal de sociedade, salva-
guarda os interesses dos empresários 
e aposta no setor privado seguindo as 
práticas internacionais.

CONSULTAR

Novo Tribunal Comercial 
no Chipre 

“Cyprus: New Commercial Court 
In Cyprus” – A.G. Erotocritou LLC, 
agosto 2022

Foi aprovado o estabelecimento de 
um novo tribunal comercial em Chi-
pre, que deverá começar a operar em 
2023. Este tribunal irá lidar com dispu-
tas complexas e de elevados valores (2 

neiro e julho deste ano, contra 36,8 mil 
milhões de euros em igual período de 
2021, ou seja, um aumento de 9,2 mil 
milhões de euros (taxa de variação ho-
móloga de 25,1 por cento), de acordo 
com os dados publicados pelo INE. No 
mesmo período, as importações totali-
zaram 62,2 mil milhões de euros e cres-
ceram 16,3 mil milhões de euros, apre-
sentando uma tvh de 35,4 por cento.
Comparando com os primeiros sete me-
ses de 2020, as exportações e as importa-
ções aumentaram 53,0 por cento e 60,9 
por cento, respetivamente (+29,0 por 
cento e +30,7 por cento, pela mesma or-
dem, face ao mesmo período de 2019).
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 16,1 mil 
milhões de euros, correspondente a um 
agravamento de 7,0 mil milhões de eu-
ros relativamente a 2021. A taxa de co-
bertura das importações pelas exporta-
ções situou-se em 74,0 por cento, o que 
corresponde a uma quebra de 6,1 pon-
tos percentuais em comparação com a 

taxa registada em janeiro/julho de 2021.

CONSULTAR

Empresas ligadas 
à atividade turística 
apresentam maior 
resiliência face 
a outras atividades

Economia Numa Imagem, Banco de 
Portugal, setembro 2022

Apesar de o turismo ser um dos setores 

mais afetados em períodos de incerteza, 

a evidência empírica aponta para uma 

maior resiliência e sobrevivência destas 

empresas. Em geral, as organizações 

associadas à atividade turística são mais 

resilientes quando comparadas com em-

presas ligadas à indústria transformado-

ra ou outros serviços.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

http://www.mondaq.com/Article/1220026
https://www.bdo.ie/getattachment/Insights/2022/Customs-Update-Delay-to-label-changes/Information-Delay-to-label-changes.pdf.aspx?lang=en-GB
https://www.bdo.ie/getattachment/Insights/2022/Customs-Update-Delay-to-label-changes/Information-Delay-to-label-changes.pdf.aspx?lang=en-GB
https://www.ipsos.com/en/climate-change-effects-displacements-global-survey-2022
https://events.mlgts.pt/46/938/september-2022/legal-alert---altera%c3%a7%c3%a3o-ao-regulamento-dos-mecanismos-e-procedimentos-para-contrata%c3%a7%c3%a3o-de-cidad%c3%a3os-de-nacionalidade-estrangeira.asp?sid=2c22624f-030c-48fa-bbc8-3eed6d9abeb8
https://www.tamimi.com/news/saudi-arabia-new-companies-law-2022/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848160&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://www.bportugal.pt/page/economia-numa-imagem-174-0
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notícias 
AICEP

investimento, emprego, custos de 
transporte, estratégias digitais e polí-
ticas públicas.
"Os Prémios Call for Papers enqua-
dram-se numa das principais missões 
da AICEP - promover a internacionali-
zação das empresas portuguesas e da 
economia do país. Acreditamos que é 
muito importante que o talento pre-
sente na Academia possa contribuir 
para a análise, discussão e produção 
de conhecimento numa matéria tão 
relevante para a economia portugue-
sa como é o caso da Internacionaliza-
ção, com vista ao desenvolvimento de 
um ambiente de negócios competitivo 
a nível global”, referiu o presidente da 
AICEP, Luís Castro Henriques.
Conheça aqui os artigos vencedores.

Airbus Atlantic 
inaugura primeira 
unidade industrial 
em Portugal 
A Airbus Atlantic Portugal inaugurou, 
no dia 14 de setembro, a nova fábri-
ca em Santo Tirso, um investimento 
de 40 milhões de euros angariado e 
acompanhado pela AICEP.
Além do CEO da Airbus, Cédric Gau-
tier, a cerimónia de inauguração 
contou com a presença do primeiro-
-ministro, António Costa, que salien-
tou o papel da AICEP nesta operação 
industrial, afirmando que o país é 
"afortunado por ter a sorte de ter 
uma agência de desenvolvimento tão 
eficiente e que torna Portugal tão 
amigável para o investimento”.

O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, também marcou presença 
no evento e disse estar “muito con-
tente com o resultado da parceria en-
tre a AICEP e a Airbus Atlantic Portu-
gal que se traduziu na concretização 
do investimento na primeira unidade 
industrial do grupo em Portugal. Este 
é mais um importante passo para o 
reforço da indústria aeroespacial no 
nosso país”.
Em comunicado, a Airbus justifica a 
escolha de Santo Tirso com a “pro-
ximidade a um ambiente empresarial 
saudável” e “a estruturas logísticas 
como o aeroporto do Porto e o por-
to de Leixões”, assim como o dina-
mismo do ecossistema de inovação e 
empreendedorismo.
A nova fábrica da Airbus, onde já 
trabalham cerca de 100 pessoas, vai 
ocupar uma área de 20 mil metros 
quadrados e resulta de um investi-
mento que ronda os 40 milhões de 
euros. A empresa espera chegar aos 
150 trabalhadores até ao final de 
2022, prevendo a criação de mais 
de 250 postos de trabalho altamente 
qualificados nos próximos anos. 

AICEP e GEE 
premeiam artigos 
científicos sobre a 
internacionalização da 
economia portuguesa
A AICEP e o Gabinete de Estratégia e 
Estudos (GEE) do Ministério da Eco-
nomia e do Mar anunciaram os arti-
gos científicos vencedores da Call for 
Papers sobre a Internacionalização 
da Economia Portuguesa no Pós-CO-
VID-19: Oportunidades e Desafios. 
A apresentação dos quatro artigos 
científicos vencedores teve lugar no 
auditório da AICEP, no dia 13 de se-
tembro de 2022.
Este ano, o prémio, no valor de 12 mil 
euros, distinguiu trabalhos científicos 
que refletem sobre diversos temas, 
entre os quais exportações, perfor-
mance empresarial, financiamento, 
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura*
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria
Líbia

Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Myanmar  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quénia 
Quirguistão
Rússia
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Tunísia •
Turquemenistão 
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

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

• Mercado de diversificação de oportunidades             

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

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC



BOOKMARKS

Ouvem-se muitas histórias que se tor-
nam virais sobre confiança financeira, 
booms imobiliários, pessoas que pros-
peram sem qualquer background fi-
nanceiro ou até mesmo sobre BitCoins. 
Muitas vezes estas narrativas, apesar 
de afetarem economias, são ignoradas 
por economistas, que as consideram 
fantasias ou anedóticas.

No entanto, estas histórias espalham-
-se como uma epidemia. Em Economia 
Narrativa, Robert Shiller explica as ra-
zões pelas quais tendemos a ignorar 
essas histórias, e como podemos co-
meçar a levá-las a sério. O autor refle-
te sobre os desafios enfrentados pela 
economia narrativa e olha para a re-

lação entre epidemias de saúde e epi-
demias económicas, e como podemos 
desta relação retirar lições para comba-
ter contágios económicos.

Robert Shiller é economista, professor, 
escritor e vencedor do Prémio Nobel da 
Economia em 2013, juntamente com 
Eugene Fama e Lars Peter Hansen. 

Ao longo da sua carreira, Robert Shi-
ller já publicou uma vasta bibliografia 
sobre mercados financeiros, inovação 
financeira, finanças comportamentais, 
macroeconomia e métodos estatísti-
cos. Escreve para o New York Times e é 
considerado um dos economistas mais 
influentes do mundo. 

Uma antiga canção já dizia “video kil-
led the radio star” e nos últimos anos 
parece que não foi a única vítima. 

Conteúdos em formato audiovisual 
têm tomado conta das plataformas e 
agarrado a atenção dos consumido-
res, não só na televisão, como nas pla-
taformas de partilha de vídeos, como 
o Youtube, ou de streaming, e mes-
mo nas redes sociais (com a crescente 
criação de conteúdo neste formato e 
até redes sociais só dedicadas a este 
tipo de conteúdo).

Sabemos o que é vídeo e o seu cres-
cente consumo, mas o que é video-
marketing? O Videomarketing é a 
utilização de vídeos para promover e 

comercializar o seu produto ou ser-
viço, com o objetivo de aumentar 
o engagement nos canais digitais e 
sociais, alcançado as audiências pre-
tendidas e cativando e educando os 
consumidores e clientes.

Neste livro de Camilo Coutinho, en-
contra dicas práticas para aplicar na 
produção de vídeos, como os méto-
dos de criação de guiões, por exem-
plo. Estas estratégias são tanto para 
profissionais como iniciantes. 

Camilo Coutinho é marketeer digi-
tal especializado em videomarke-
ting e é o CEO da Double Play Me-
dia – uma agência de inteligência 
de vídeos.

 Autor: Robert J. Shiller
Editora: Actual Editora
Ano: 2022
Nº de páginas: 436 pp.
Preço: 25,90€
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