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2. Prefácio
Aumentar as exportações e promover a
imagem de Portugal nos mercados do
Japão, Coreia do Sul e China é o grande
objetivo do Next Challenge Asia, um
projeto promovido pela AEP – Associação
Empresarial de Portugal.
O Next Challenge Asia visa, assim, reforçar
a
internacionalização
através
da
diversificação de mercados, identificando
oportunidades
sem
descurar
os
constrangimentos de acesso a mercados
com potencial. Assume uma importância
nuclear no plano de operacionalização a
disseminação
de
ferramentas
que
permitam capacitar as pequenas e médias
empresas para aumentar as exportações e,
por conseguinte, melhorar a imagem de
Portugal.
Com o Next Challenge Asia pretende-se
que as PME, sobretudo na fileira
Agroalimentar, Casa, Infraestruturas e
Materiais
de
Construção,
expandam
horizontes e, nesse sentido, a AEP dispõese a apoiar e incrementar os esforços de
internacionalização
das
empresas
portuguesas, com o objetivo primordial de
diversificação de mercados e de produtos.

Paulo Vaz
Administrador AEP
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3. Nota Introdutória
Os mercados asiáticos assumem-se como um espaço rico de oportunidades, impossível de
ignorar, para as empresas que pretendam expandir os seus negócios na esfera internacional.
Porém, importa registar que todo este manancial de múltiplas oportunidades, se apresenta com
indicadores algo desafiantes, dado o desconhecimento que ainda se faz sentir sobre algumas
culturas, como o Japão, a Coreia do Sul e a China. A China apresenta-se, de facto, como um país
com um grande potencial de expansão para novas exportações e para a captação de fluxos
turísticos. Dada a dimensão deste mercado, um pequeno ganho de quota de mercado traduz-se
num grande impulso às exportações portuguesas. Já no caso da Coreia do Sul, as parcas relações
comerciais verificadas com Portugal têm justificado, ao longo dos últimos anos, um esforço
político que visa uma maior proximidade e uma realidade promotora de um conhecimento
profícuo, entre os dois povos.
No contexto económico há a salientar, nos últimos anos, a assinatura de memorandos de
entendimento, sobre cooperação, tanto na área do turismo como no âmbito das energias
renováveis e eficiência energética.
Portugal e Japão, por seu lado, têm vindo a estabelecer um estreitamento de relações, a nível
cultural, mas ainda há um longo percurso a realizar para aumentar a perceção económica, lusa,
em terras japonesas. As empresas japonesas há muito descobriram Portugal para fixar as suas
operações, em áreas que abrangem da tecnologia à indústria automóvel. As organizações
portuguesas apontam, atualmente, para nichos de mercado por forma a potenciar a entrada no
mercado nipónico. Este estudo aprofundado sobre os mercados asiáticos, no âmbito do projeto
Portugal Next Challenge Asia, conduzido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal,
constitui um referencial de suporte ao conhecimento e tomada de decisão das empresas
portuguesas, bem como dos seus decision makers.
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4. Economia nos
Mercados Asiáticos
A análise dos principais indicadores macroeconómicos (Tabela 1) demonstra que a região ÁsiaPacífico está, atualmente, a viver uma fase de crescimento. Nos últimos cinco anos, verificou-se um
aumento do PIB superior a 4,0% em praticamente todos os períodos anuais.
Este aumento do PIB refletiu-se num aumento considerável do PIB per capita, o que revela que o
crescimento da região pode dever-se a melhorias em termos de produção e não apenas à entrada
de população ativa no mercado de trabalho. Os números de população total têm-se mantido
estáveis, em torno dos 2.300 milhões de habitantes.
Por um lado, com exceção do ano de 2018, a inflação tem-se mantido em valores inferiores a 2,0%,
o que demonstra uma relativa estabilidade dos preços. Por outro lado, o desemprego efetivo
apresenta valores próximos do desemprego natural. Apenas em 2015 a taxa de desemprego foi
superior a 4,0%. Perante estes factos, a região apresenta uma balança comercial com saldo
positivo.
A região é capaz de exportar mais do que aquilo
que necessita de importar. No entanto, o valor
dos seus saldos comerciais tem diminuído nos
últimos anos. Tal pode ser justificado pela
melhoria do poder de compra da população. Ao
deter maior poder de compra, a população
procura mais produtos e serviços e de melhor
qualidade.
A verdade é que para satisfazer as suas novas
necessidades de consumo, muitas vezes estes
têm de recorrer aos mercados internacionais.
Como consequência, as importações têm
aumentado significativamente.
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Tabela 1: Dados macroeconómicos
Pacifico, 2016-2019.

na

região

Ásia-

2016

2017

2018

2019

PIB ($ milhões)

22.658.432,41

24.223.285,7

26.346.980,79

26.979.805,53

Crescimento do
PIB (%)

4,09

4,76

4,17

3,76

PIB per capita ($)

9.857,98

10.467,70

11.316,76

11.526,74

População
(Milhões

2.298,5

2.314,1

2.328,1

2.340,6

Inflação (%)

1,27

1,85

2,43

1,77

Desemprego (%)

3,99

3,90

3,79

3,83

Fonte: Trademap, 2020
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Gráfico 1: Evolução do Comércio Internacional da região Ásia-Pacífico, em milhões de dólares (2015-2019).
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Fonte: Trademap, 2020

Nas últimas décadas, a região Ásia-Pacífico caraterizou-se por ser um dos principais fornecedores
das economias ocidentais, principalmente, após a entrada destes países na Organização Mundial
do Comércio. Assim, a região em estudo definiu a sua estratégia de desenvolvimento baseada na
promoção de exportações para a Europa e para a América do Norte. Tal, por um lado, permitiu que
no geral a região alcançasse taxas de crescimento económico significativas, e, ainda, saldos
comerciais muito excedentários.
No que diz respeito às condições de vida, a generalidade da população não tinha grande poder de
compra. Como consequência, a procura agregada desta região era diminuta. No entanto, este
paradigma alterou-se nos últimos anos. Como era de esperar, o crescimento económico permitiu
um aumento da qualidade de vida. Decorre de todo este contexto, um aumento da procura que se
tem traduzido no incremento das importações.
A verdade é que as importações da região têm aumentado mais do que as exportações, pelo que o
saldo comercial tem diminuído. Outra questão importante a mencionar é o facto do processo de
desenvolvimento dos países desta região se encontrar longe de estar terminado. Muitos destes
países ainda são considerados em vias de desenvolvimento, isto é, encontram-se em pleno
processo de desenvolvimento.
Como tal, é expectável que o comércio da região se torne cada vez mais dinâmico, ou seja, é
expectável que a tendência de aumento do comércio da região, quer ao nível das importações,
quer ao nível das exportações, continue. Apesar das expectativas serem animadoras, alguns
projetos políticos e económicos poderão beneficiar o comércio interno da região, em detrimento
dos mercados internacionais globais. As perspetivas de um acordo denominado por RCEP
(Regional Comprehensive Economic Partnership) são um bom exemplo desta tendência.
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Este acordo tem como objetivo principal
criar uma zona de livre comércio entre os
países da região Ásia-Pacifico no curto
prazo, assim como estabelecer as bases
para a criação de uma União Económica,
no longo prazo.
Caso tal se concretize, os produtos da
região
tornar-se-iam
muito
mais
competitivos em relação aos de origem
externa. Como tal, esta situação acabaria
por beneficiar o comércio interno.
A China é o principal mercado desta região,
destacando-se em matérias de comércio
internacional. De facto, este país é
responsável por cerca de 52,0% das
importações e por 42,6% das exportações.
Por outro lado, destaca-se o Japão, com
uma
representação
de
19,3%
das
importações (gráfico 2) e 12,0% das
exportações (gráfico 3).
Relativamente
à
Coreia
do
Sul,
é
responsável por 5,4% das importações
(gráfico 2) da região e por 9,3% das
exportações (gráfico 3).
Tendo em conta estas percentagens,
grande parte das tendências de comércio
internacional da região dependem das
tendências verificadas nestes países.
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Gráfico 2: Principais importadores da região Ásia-Pacífico, em
percentagem (2019).
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Gráfico 3: Principais exportadores da região Ásia-Pacífico, em
percentagem (2019).
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Fonte: Trademap, 2020
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Atualmente já é possível verificar-se uma predominância do comércio interno da região face ao
externo. Entre os 10 principais fornecedores dos países da região Ásia-Pacífico, 7 fazem parte da
própria região e entre os seus 10 principais clientes, 9 fazem parte desta mesma região.
A China, em particular, revela-se como o principal fornecedor e cliente destes países. Apesar desta
tendência, os Estados Unidos da América encontram-se em segundo lugar, tanto ao nível das
importações como das exportações.
De entre os mercados europeus, apenas a Alemanha se revela um importante fornecedor da
região, uma vez que ocupa a 8ª posição desta lista. Mais nenhum país europeu ocupa um lugar
de destaque ao nível dos principais destinos de exportações da região Ásia-Pacífico.
No entanto, se considerada como um todo, a União Europeia apresenta-se como o segundo
principal fornecedor e o terceiro principal destino de exportações da região. Em 2019, os países da
região Ásia-Pacífico importaram cerca de 511.994 mil milhares de euros da União Europeia e
exportaram mais de 596.657 mil milhares de euros para a este mesmo destino.

UE
revela-se como o segundo principal fornecedor e o terceiro
principal destino de exportações da região Ásia-Pacífico.
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Tabela 2: Principais fornecedores dos países da região
Ásia-Pacífico, em milhares de dólares (2017-2019).
Importações (Mercados)

China

2017

2018

2019

980.389.864

1.076.063.600

1.051.691.871

Tabela 3: Principais clientes dos países da região ÁsiaPacífico, em milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

China

845.248.346

915.636.736

881.259.048

833.630.081

915.255.382

870.686.724

Exportações (Mercados)

Estados Unidos
da América

431.872.309

465.832.122

436.641.036

Estados Unidos
da América

Japão

391.037.803

416.515.223

389.658.284

Hong Kong

454.841.953

493.844.866

444.284.825

Coreia do Sul

360.202.746

388.917.590

342.417.780

Japão

314.455.937

340.290.735

326.894.392

Taiwan

314.770.183

348.128.869

341.021.437

Coreia do Sul

233.094.883

245.471.190

239.669.258

Total

5.148.369.031

5.792.976.089

5.566.147.905

Total

5.694.556.820

6.167.315.808

6.042.016.943

Fonte: Trademap, 2020

Fonte: Trademap, 2020

Os principais produtos comercializados por esta região (tabela 4 e tabela 5) dizem respeito à
categoria “NC 85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos”. De facto, as transações de produtos
incluídos nesta categoria representam 24,0% do valor total de importações da região e 27,0% do
valor total de exportações da região.
A indústria nuclear apresenta, também, um peso importante no comércio internacional desta
região. De facto, produtos desta indústria representam 11,0% do valor total importado (tabela 4) e
14,0% do valor total exportado (tabela 5).
Por fim, destaca-se também o setor da energia. A importação de combustíveis por parte da região
representa cerca de 16,0% do valor total importado (tabela 4), sendo que a exportação de
combustíveis representa 6,0% do valor total exportado (tabela 5).

Tabela 4: Principais produtos importados pela região
Ásia-Pacifico, em milhares de dólares (2017-2019).

Importações (NC)

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

2017

2018

2019

1.263.980.535

1.396.873.504

1.348.864.385

Tabela 5: Principais produtos exportados pela região
Ásia-Pacifico, em milhares de dólares (2017-2019).

Exportações (NC)

2017

2018

2019

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

1.492.896.230

1.649.020.348

1.611.175.893

807.018.380

890.729.989

852.398.253

27

Combustíveis minerais

724.107.903

956.233.962

882.328.159

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

552.297.800

622.021.974

595.389.652

27

Combustíveis minerais

301.266.705

367.429.464

345.254.585

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

206.343.444

218.509.666

212.110.863

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

323.057.714

340.959.568

336.319.317

26

Minérios, escórias e
cinzas

166.721.546

179.654.503

206.732.525

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

202.058.395

207.657.546

199.624.746

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

203.014.478

212.882.542

202.873.789

39

Plástico e suas obras

180.611.998

200.334.711

198.683.886

Fonte: Trademap, 2020
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4.1. Japão
O Japão é um país insular da Ásia Oriental que conta com uma área de 377.915 quilómetros
quadrados. A moeda utilizada é o yen japonês, $ 1 = ¥ 105.5485 (consultado a 13/10/2020). A sua
língua oficial é o japonês. A sua capital é Tóquio e o país está localizado no Oceano Pacífico, a
leste do Mar do Japão, da República Popular da China, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul e da
Rússia, estendendo-se do Mar de Okhotsk, a norte, ao Mar da China Oriental e Taiwan, a sul.
O Japão é um estado unitário e uma monarquia constitucional, em que o poder do imperador é
limitado a um papel mais cerimonial. Naruhito é o atual imperador do Japão, tendo sucedido a
seu pai Akihito, após a sua ascensão ao Trono do Crisântemo no 1º de maio de 2019. Este é
definido na Constituição como "o símbolo do Estado e da unidade do povo". O poder executivo é
exercido pelo primeiro-ministro e pelo seu gabinete. O Japão caracteriza-se por deter um sistema
político democrático e pluripartidário com seis grandes partidos políticos. O liberal conservador
Partido Liberal Democrata (PLD) está no poder desde 1955 (a não ser por um curto período de
coligação da oposição, em 1993). O maior partido da oposição é o liberal social Partido
Democrático do Japão. A população do Japão supera os 126 milhões de habitantes e as religiões
predominantes são o xintoísmo e o budismo. A população do Japão é equivalente a 1,62% do total
da população mundial. A sua densidade populacional é de 347 habitantes por Km2 e 91,8% da
população é urbana.
No que diz respeito às transações comerciais no comércio externo, o Japão constituiu a 4ª maior
economia, em termos de importação a nível mundial, em 2019. Os seus principais fornecedores
são a China, os Estados Unidos da América, a Austrália e a República da Coreia. No que toca a
valores de exportação, esta economia também se destaca. Os seus principais clientes são os
Estados Unidos da América, a China, a República da Coreia e Taiwan. Ao nível das importações,
como pode observar-se na tabela 9, as principais tipologias de produtos que se destacaram em
2019 foram os combustíveis e óleos minerais.

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA
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Ainda, de elevada importância destacaram-se os produtos enquadrados em maquinaria,
equipamento elétrico e suas partes e máquinas, aparelhos mecânicos, reatores nucleares,
caldeiras, ocupando o segundo e o terceiro lugar no ranking de importações, respetivamente. As
principais exportações japonesas concentraram-se em veículos, exceto material circulante
ferroviário ou elétrico, e suas partes e acessórios; máquinas, aparelhos mecânicos, reatores
nucleares, caldeiras; maquinaria e equipamento elétrico e suas partes. Analisando a tabela 10, é
possível verificar que os produtos previamente mencionados têm números de exportação muito
mais elevados do que os restantes.
Tabela 6: Principais indicadores macroeconómicos no
Japão, 2017-2019.
Indicador

$B

PIB

2017

2018

2019

4866B

1.396.873.504

1.348.864.385

Tabela 7: Principais fornecedores do Japão, em milhares
de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

China

164.587.363

173.814.747

169.236.468

73.972.186

83.668.363

81.259.414

Importações (mercados)

%

PIB Setor Primário

3,44%

956.233.962

882.328.159

Estados Unidos
da América

%

PIB Setor Secundário

24,63%

622.021.974

595.389.652

Austrália

38.919.119

45.733.812

45.461.975

%

PIB Setor Terciário

71,93%

218.509.666

212.110.863

Coreia do Sul

28.110.663

32.149.067

29.629.342

$M

PIB per capita

40.858

41.074

41.429

Taiwan

25.391.415

27.134.971

26.860.116

M

População

126,785

126,529

126,264

Total

672.100.069

749.092.205

720.964.445

%

Taxa de Desemprego

5,57%

5,392%

5,395%

%

Taxa de Inflação

-0,1%

0,98%

0,4%

Fonte: Trademap, 2020

Fonte: Statista; World Bank, Trading Economics, 2020
Tabela 8: Principais clientes do Japão, em milhares de
dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

Estados Unidos
da América

135.071.360

140.656.292

140.468.605

China

132.760.341

144.046.136

134.719.884

Coreia do Sul

53.276.519

52.479.456

46.282.733

Importações (mercados)

Taiwan

40.638.392

42.391.676

43.013.040

Tailândia

35.433.758

34.721.568

33.632.061

Total

698.021.623

738.164.252

705.842.013

Tabela 9: Principais categorias de produtos importadas
pelo Japão, 2019, em milhares de dólares (2017-2019).
Importações (NC)

2017

2018

2019

27

Combustíveis Minerais

141.338.775

174.777.167

155.708.846

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

97.744.484

101.197.257

98.779.207

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

65.258.537

72.923.575

70.541.412

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

25.533.419

27.640.346

28.231.407

30

Produtos Farmacêuticos

22.456.535

25.526.988

27.22.564

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

22.423.522

24.599.995

23.761.560

Fonte: Trademap 2020

Fonte: Trademap, 2020
Tabela 10: Principais categorias de produtos exportadas
pelo Japão, 2019, em milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

146.212.304

154.053.727

148.853.467

84

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

138.382.124

147.932.351

137.115.223

85

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

105.537.243

109.422.593

103.041.447

99

Mercadorias não
especificadas

44.060.363

45.598.508

44.943.815

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

39.817.757

41.310.078

39.079.520

72

Ferro e Aço

27.981.775

29.935.869

26.100.302

Exportações (NC)

Fonte: Trademap, 2020
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Relativamente às principais exportações do
Japão,
de
produtos
agroalimentares,
destaca-se,
primeiramente,
uma
subcategoria das preparações alimentícias
diversas, as não especificadas. Estas
ganharam maior relevância de 2017 para
2018, tendo estas exportações crescido 42%
neste período.
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Tabela 11: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar importadas pelo Japão, em milhares de
dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

0203
27

Carnes de animais de
Combustíveis Minerais
espécie suína

109.961.440
4.378.244

146.937.537
4.410.072

127.290.643
4.634.288

1005
85

Máquinas, aparelhos e
Milho
materiais
elétricos

82.864.221
3.083.234

84.756.968
3.374.687

89.695.616
3.524.970

0304
84

Reatores
nucleares,
Filetes
de peixes
e outra
caldeiras,
máquinas,
carne de
peixes

60.549.346
3.177.341

60.172.740
3.357.105

51.624.132
3.503.038

1602
90

Instrumentos
e aparelhos
Outras preparações
e
de ótica
conversas
de carne

21.654.909
3.001.650

22.415.092
3.220.531

18.478.476
3.166.788

0303
87

Veículos
automóveis,
Peixes
congelados,
exceto
tratores,
ciclos
e outros
filetes
de peixe

15.720.595
3.473.891

16.829.466
3.415.022

16.692.620
3.060.765

Importações
(mercados)
Importações

Fonte: Trademap, 2020

Tabela 12: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar exportadas pelo Japão, em milhares de
dólares (2017-2019).
Importações
(mercados)
Exportações

2017

2018

2019

2106
27

Preparações alimentícias
Combustíveis Minerais
não especificadas

109.961.440
522.763

146.937.537
741.827

127.290.643
832.424

0303
85

Peixes
congelados,
exceto
Máquinas,
aparelhos
e
filetes deelétricos
peixe
materiais

82.864.221
527.966

84.756.968
621.649

89.695.616
522.171

2103
84

Reatores para
nucleares,
Preparações
molhos e
caldeiras,
máquinas,
molhos preparados

60.549.346
358.027

60.172.740
397.528

51.624.132
415.108

2208
90

Álcool
etílico nãoedesnaturado,
Instrumentos
aparelhos
teor alcóolico
inferior a 80%
de ótica

21.654.909
192.039

22.415.092
231.357

18.478.476
297.771

15.720.595
411.859

16.829.466
469.555

16.692.620
424.112

1605
87

Crustáceos,
e outros,
Veículosmoluscos
automóveis,
preparados
ou emeconservas
tratores, ciclos
outros

Fonte: Trademap, 2020

Ainda dentro das preparações alimentícias,
destacam-se as preparações para molhos, sendo
que estas exportações têm vindo a aumentar
desde 2017, revelando um crescimento positivo.
Os peixes congelados constituem um dos
produtos
mais
exportados
dentro
desta
tipologia, ainda que estas transações tenham
diminuído em 2019 face ao ano transato, cerca
de 16%.
Outro produto que viu as suas exportações
aumentar foi o álcool etílico não desnaturado
que pode ter ganho popularidade devido à
pandemia do Covid-19.
As preparações de carnes, de peixes e de
crustáceos também é uma das categorias de
destaque,
destacando-se
a
subcategoria
referente aos crustáceos, ocupando a 5ª posição
nos produtos mais procurados ao Japão.
No que às importações diz respeito, o produto
enquadrado na tipologia agroalimentar mais
procurada ao Japão é a referente às carnes de
espécie suína (tabela 11), sendo esta a
subcategoria mais procurada nos últimos três
anos de análise e com a sua procura a aumentar
a cada ano que passa.

De seguida, destacam-se o milho e os filetes de peixe com valores semelhantes, apresentando,
também, uma procura crescente desde 2017. Apesar de registarem uma diminuição do valor
adquirido face ao ano transato, as outras preparações e conservas de carne (diminuição de 2,0%)
e os peixes congelados (diminuição de 10,0%) aparecem na 4ª e 5ª posição do ranking das
importações, demonstrando também que são produtos ativamente procurados pelos
consumidores japoneses.

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA

12

4.2. Coreia do Sul
A República da Coreia é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia.
Este território possui uma área de cerca de 100.339 quilómetros quadrados e a sua capital é Seul.
A moeda utilizada é o won (1 USD= 1,146.40₩, consultado a 13/10/2020) e a sua língua oficial é o
Coreano. O país faz fronteira com a Coreia do Norte, país este importante para a sua história, uma
vez que até 1945 eram apenas um só. A população é predominantemente da etnia Hanguk-saram
(Coreano:
).

한국 사람

A República da Coreia é caracterizada como uma democracia, embora a mesma só se tenha
convertido numa verdadeira democracia em 1987, ano em que ocorreram as primeiras eleições
diretas e o país se tornou efetivamente numa democracia multipartidária. A população do país
tem vindo a diminuir, apesar de em 2020 a sua taxa de crescimento ter rondado os 0,09%.
Atualmente, a Coreia do Sul conta com cerca de 51 milhões habitantes e uma densidade
populacional de 527 habitantes/km².
Cerca de 82,0% da população reside em áreas urbanas e a idade média situa-se nos 44 anos. O
seu nível de vida é similar ao apresentado nos países da Europa Ocidental. Importa referir que
este mercado se destaca como sendo um dos mercados de consumo mais importantes de toda a
região asiática, apostando, cada vez mais, na procura de produtos de maior valor acrescentado,
oriundos de mercados internacionais.
Desde os anos 60 que o governo coreano se tem focado em desenvolver a sua rede de
infraestruturas. Nos primeiros 20 anos do século XXI, mais de 300 mil milhões de dólares têm sido
investidos na construção de aeroportos, estradas e linhas férreas. Estima-se ainda que as
infraestruturas, na Coreia do Sul, cresçam a uma taxa composta de crescimento anual de,
aproximadamente, 6,0% durante o período de 2016-2025.
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Durante o ano 2020 encontrou-se, também, planeado o investimento de 17 triliões de KRW (Won
Sul Coreano), o equivalente a US$ 14,7 biliões, em projetos de infraestruturas do setor privado,
como forma de impulsionar a recuperação económica por meio de investimentos. Entre os novos
projetos de infraestrutura em análise encontram-se 13,5 triliões de KRW em estradas e ferrovias
principais e 3,5 triliões de KRW em negócios relacionados com o meio ambiente.
A economia apostou, fortemente, no investimento em infraestruturas, a vários níveis. Todo este
investimento realizado levou a que o país se posicione no 6º lugar (entre 140 países), quando
comparados os índices de qualidade das suas infraestruturas. No que diz respeito às principais
atividades económicas, a maioria do PIB do país é explicada pelo setor dos serviços, enquanto o
setor agrícola (primário) pouco contribui para a economia.
Assim, dada esta distribuição do peso do PIB (tabela 13) e as tendências de consumo da população,
existe um leque de oportunidades de negócio nesta economia, ao nível do setor agroalimentar, do
calçado e vestuário e da cortiça. A verdade é que, no passado recente, este mercado tem registado
valores de desenvolvimento económico significativos, com uma forte base industrial e uma
economia de mercado sólida.
A Coreia do Sul posicionou-se, em 2017, como uma das quinze maiores economias do mundo e
encontrava-se entre os dez primeiros lugares enquanto importador e exportador. Tal demonstra
que o país é concorrencial, na medida em que grandes marcas e vários produtos estrangeiros de
cariz competitivo tentam ingressar no mercado através de esforços promocionais e de contacto
com stakeholders.
A economia da Coreia do Sul é orientada para as exportações, o que se reflete na sua forte
integração nas trocas comerciais, no comércio externo. Todavia, tal significa que a Coreia do Sul é
muito vulnerável a choques externos.
Tabela 13: Principais indicadores macroeconómicos na
Coreia do Sul, 2017-2019.
Indicador

2017

2018

2019

$T

PIB

2.125,47T

2.235,29T

2320,5T

%

PIB Setor Primário

1,85%

1,82%

1,69%

%

PIB Setor Secundário

34,77%

33,12%

32,97%

%

PIB Setor Terciário

54,85%

55,45%

56,77%

$M

PIB per capita

27.492,6

28.091,4

28.605,7

M

População

51.096.415

51.171.706

51.225.308

%

Taxa de Desemprego

3,7%

3.85%

4,5%

%

Taxa de Inflação

1,94%

1,48%

0,38%

Fonte: Statista; World Bank, Trading Economics, 2020
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Importa referir o Acordo de Livre Comércio entre
a União Europeia e a Coreia do Sul, que se
destaca pelas isenções ou reduções das taxas dos
direitos aduaneiros na importação de bens
comunitários na Coreia do Sul e que permite aos
países da União Europeia apresentar os seus
produtos de uma forma mais rápida e eficiente.
Além disso, este acordo permite a supressão de
direitos de alfândega em cerca de 1,6 mil milhões
de euros.
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Atendendo às necessidades da população sul coreana, existem oportunidades em produtos como
bebidas alcoólicas (vinho, cerveja) e não alcoólicas, carne de porco (a produção nacional não é
autossuficiente), café, têxteis e moda, tecnologias de informação e comunicação, produtos
farmacêuticos e energias renováveis.
Este acordo veio ainda eliminar os obstáculos técnicos ao comércio entre as partes, relativamente
à cooperação em matéria de normas e questões regulamentares, transparência e rotulagem, mais
interessantes do que as normas previstas pela OMC. A economia coreana foi, em 2018, a 5ª maior
exportadora e a 10ª maior importadora a nível mundial. Em 2018, este mercado vendeu ao exterior
cerca de 617 mil milhões de dólares de mercadorias e comprou cerca de 509 mil milhões,
resultando num saldo comercial positivo de 107 mil milhões de dólares.
Os seus principais fornecedores - tabela 14 - continuam a ser as economias mais próximas de si: a
China e o Japão. Estes mercados representam 31,0% do total das importações sul coreanas, o que
demonstra que a proximidade geográfica e cultural desempenham um papel relevante na
dinâmica de comércio internacional do país. A Coreia do Sul também adquire produtos a outros
mercados, como aos Estados Unidos da América, à Alemanha e a outros dos seus vizinhos
asiáticos.
Relativamente às suas vendas ao exterior, os principais clientes - tabela 15 - da Coreia do Sul são a
China e o Vietname, perfazendo 34,0% das exportações, seguindo-se Hong Kong e demais
economias asiáticas e europeias. Assim, destaca-se novamente a proximidade geográfica e
cultural nas transações com o exterior, ainda que os Estados Unidos da América tenham
alcançado uma posição preponderante no ranking de clientes.
Tabela 14: Principais fornecedores da Coreia do Sul, em
milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

China

97.856.886

106.478.995

107.219.763

Estados Unidos
da América

50.901.449

50.901.449

Japão

55.133.802

Arábia Saudita

Tabela 15: Principais clientes da Coreia do Sul, em
milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

China

142.115.180

162.157.595

136.213.398

62.102.883

Estados Unidos
da América

68.854.696

73.059.980

73.626.605

54.605.035

47.575.433

Vietnam

47.749.153

48.628.513

48.177.684

19.561.250

26.331.066

21.814.446

Hong Kong

39.115.669

45.999.328

31.914.306

Vietnam

16.176.130

19.631.653

21.071.447

Japão

26.827.473

30.574.271

28.412.058

Total

478.413.948

535.172.391

503.259.397

Total

573.716.618

605.169.190

542.333.337

Importações (mercados)

Fonte: Trademap, 2020

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA

Exportações (mercados)

Fonte: Trademap, 2020
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Em 2019, a Coreia do Sul importou bens no valor de 503 biliões de dólares, o que representou uma
ligeira diminuição, face ao ano transato, de cerca de 30 biliões de dólares. Neste último ano, três
categorias de produtos destacaram-se pelo seu maior peso no total das importações de
mercadorias, nomeadamente, combustíveis e óleos minerais (25,0%), maquinaria e equipamento
elétrico e suas partes (18,0%), e ainda máquinas e instrumentos mecânicos, e suas partes (10,0%).
Em 2019, este país exportou bens no valor de 542 biliões de dólares, embora tenha sofrido uma
descida substancial, face ao ano transato, como se pode perceber na tabela 15.
Tabela 16: Principais categorias de produtos importadas
pela Coreia do Sul, em milhares de dólares (2017-2019).
Importações (mercados)

2017

2018

2019

Tabela 17: Principais categorias de produtos exportadas
pela Coreia do Sul, em milhares de dólares (2017-2019).
Exportações (mercados)

2017

2018

2019

27

Combustíveis Minerais

109.961.440

146.937.537

127.290.643

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

163.093.277

184.608.888

153.642.972

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

82.864.221

84.756.968

89.695.616

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas

69.335.811

77.660.795

70.928.337

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

61.923.273

61.176.438

62.686.094

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

21.654.909

22.415.092

18.478.476

27

Combustíveis e Óleos
Minerais

36.319.388

48.195.733

42.134.597

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

15.720.595

16.829.466

16.692.620

39

Plásticos e suas obras

31.485.679

34.917.595

32.594.762

72

Ferro e Aço

16.548.112

16.453.996

15.676.187

72

Ferro e Aço

22.334.528

24.756.756

23.099.912

60.549.346

60.172.740

51.624.132

Fonte: Trademap, 2020

Fonte: Trademap, 2020

Dentro das principais exportações deste país destacam-se a maquinaria e equipamento elétrico
(28,0%), reatores nucleares, máquinas e instrumentos mecânicos, e suas partes (13,0%) e veículos,
exceto material circulante ferroviário ou elétrico, e suas partes e acessórios (12,0%). Estes produtos
perfazem 53,0% das exportações coreanas, sendo que as máquinas e materiais elétricos, e suas
partes merecem um destaque considerável, uma vez que esta tipologia de produtos representa
mais de um quarto do total das vendas ao exterior. Todavia, a Coreia do Sul sofreu os efeitos dos
acontecimentos de 2017, relacionados com a questão nuclear norte-coreana, em que o elevado
nível de tensão política e a intensa atividade militar acabaram por afetar a economia do país e a
sua dinâmica negocial. Consequentemente, a situação afetou também as trocas comerciais.
Apesar de no quadro geral de classificação do risco-país a Coreia do Sul ser considerada muito
estável, é relevante não descurar o seu risco político. Tal deve ser tido em consideração aquando da
conceção de estratégias de internacionalização.
Tabela 18: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar importados pela Coreia do Sul, em
milhares de dólares (2017-2019).
Importações
(mercados)
Importações

2017

2018

2019

Tabela 19: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar exportados pela Coreia do Sul, em
milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

2106
27

Preparações alimentícias
Combustíveis Minerais
não especificadas

109.961.440
782.436

146.937.537
852.097

127.290.643
782.958

82.864.221
668.834

84.756.968
681.632

89.695.616
704.048

Importações
(mercados)
Exportações

1005
27

Combustíveis
MilhoMinerais

0202
85

Carnes de aparelhos
animais dee
Máquinas,
espécie bovina
materiais
elétricos

82.864.221
1.543.344

84.756.968
1.826.547

89.695.616
2.055.264

0303
85

Peixes
congelados,
exceto
Máquinas,
aparelhos
e
filetes deelétricos
peixe
materiais

2106
84

Reatores nucleares,
Preparações
alimentícias
caldeiras,
máquinas,
não especificadas

60.549.346
1.214.451

60.172.740
1.420.975

51.624.132
1.757.775

1902
84

Massas
alimentícias,
mesmo
Reatores
nucleares,
cozidas oumáquinas,
recheadas
caldeiras,

60.549.346
514.494

60.172.740
556.001

51.624.132
612.139

0203
90

Carnes
de animais
de espécie
Instrumentos
e aparelhos
desuína
ótica

2008
90

Instrumentos e aparelhos
comestíveis de plantas,
de ótica
preparados ou conservados

21.654.909
80.915

22.415.092
90.688

18.478.476
230.499

2202
87

Veículos
automóveis,
Águas,
incluindo
minerais e
gaseificadas,
tratores,
ciclos e outros

15.720.595
388.572

16.829.466
469.463

16.692.620
495.764

0303
87

Peixes
congelados,
exceto
Veículos
automóveis,
filetes
de peixe
tratores,
ciclos
e outros

109.961.440
1.788.728

21.654.909
1.527.159
15.720.595
1.374.492

146.937.537
2.132.566

22.415.092
1.733.536
16.829.466
1.408.814

Fonte: Trademap, 2020
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127.290.643
2.352.948

18.478.476
1.599.642
16.692.620
1.294.028

Fruta e outras partes

Fonte: Trademap, 2020
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Relativamente às principais exportações da Coreia do Sul de produtos agroalimentares, no ano
mais recente de análise, as preparações alimentícias não especificadas são o produto mais
exportado. Este registou uma diminuição de 8% face ao ano transato, mas, ainda assim, continua a
ser o produto mais procurado pelos seus clientes internacionais.
Ainda, os peixes congelados são ativamente procurados pelos parceiros comerciais da economia
sul coreana, tendo vindo esta procura a aumentar desde 2017. Numa análise geral, todos os
produtos incluídos no top 5 de produtos mais procurados à Coreia do Sul aumentaram as suas
exportações face a 2018, sendo que o maior aumento registado foi o da fruta e outras partes
comestíveis de plantas, tendo este valor aumentado para mais que o dobro.
No que às importações diz respeito, o produto mais adquirido pela Coreia do Sul aos seus parceiros
comerciais é o milho, de entre os produtos enquadrados na tipologia agroalimentar. Esta é a
subcategoria mais procurada nos últimos três anos de análise e a sua procura tem vindo a
aumentar a cada ano que passa. Imediatamente a seguir, destacam-se as carnes de espécie bovina
congeladas, que em apenas um ano, a sua procura pelos consumidores coreanos, aumentou 12,5%.
A nível de proteínas são, também, procuradas as carnes de espécie suína e os peixes congelados,
ainda que o seu volume de importações tenha diminuído face ao ano transato.
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4.3. China
A República Popular da China é o maior país da Ásia Oriental, contando com uma área de
9.596.961 quilómetros quadrados. A moeda utilizada é o Renminbi (Yuan) (1 USD= 6.99¥, 16/3/2020)
e a sua língua oficial é o Mandarim.
A sua capital é Pequim e o país faz fronteira com 14 países: Mongólia, Rússia, Coreia do Norte,
Vietname, Laos, Mianmar, India, Butão, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e
Cazaquistão. A sua população é maioritariamente da etnia Han. A República Popular da China é
um dos seis últimos Estados a nível mundial que se declaram como socialistas. No entanto, na
prática, a estrutura política da China não pode ser caracterizada de forma tão linear. O atual
governo tem sido descrito como sendo comunista e socialista, mas também como um governo
autoritário, o que tem gerado algumas tensões políticas nas relações diplomáticas do país.
A população do país tem vindo a aumentar, ainda que a uma taxa reduzida. Em 2018, o país
atingiu os 1.393 mil milhões de habitantes, com uma densidade populacional de 148.349
habitantes/km², uma das mais elevadas a nível mundial. Cerca de 59,0% da população é urbana e
a maioria dos indivíduos tem uma idade compreendida entre os 15 e os 64 anos.
O desenvolvimento das infraestruturas continua a ser uma grande prioridade para o governo
Chinês, que desde sempre defendeu que uma economia moderna precisa de boas
infraestruturas ao nível rodoviário, ferroviário e elétrico. Deste modo, o governo tem vindo a fazer
melhorias, nesta componente, em todo o país. Desde os anos 90 e até 2005, registaram-se
melhorias da rede elétrica e de telecomunicações.
Entre 2001 e 2004, o investimento em estradas nas áreas rurais aumentou, cerca de 51,0%/ano, e
nos últimos anos o governo tem mantido um valor significativo de investimento neste setor,
como forma de acompanhar um inegável crescimento económico.
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A economia Chinesa constituiu, em 2019, a 2ª maior importadora mundial e a 1ª a nível de
exportações. Em 2018, vendeu ao exterior quase 2,5 biliões de dólares de mercadorias e comprou
mais de 2 biliões. Um ano mais tarde, em 2019, os valores das transações comerciais de
mercadorias em comércio internacional foram muito semelhantes aos verificados no ano transato,
com exportações a rondar os 2,5 biliões de dólares e importações praticamente de 2,07 biliões de
dólares. Relativamente às suas exportações, os principais clientes da China, em 2019, foram os EUA
e Hong Kong, perfazendo estes dois mercados 31,0% das exportações chinesas, seguindo-se o
Japão e demais economias asiáticas.
Tabela 20: Principais indicadores macroeconómicos na
China, 2017-2019.
Indicador

2017

2018

2019

$T

PIB

12.143T

13.608T

14.343T

%

PIB Setor Primário

7,50%
7,50%

7,00%

7,10%

%

PIB Setor Secundário

39,90%
39,90%

39,70%

39%

%

PIB Setor Terciário

52,70%
52,70%

53,30%

53,9%

$M

PIB per capita

5.638.229
56.382.29

5.981.160

10.561.679

B

População

1.386
1.386

1.393

1.398

%

Taxa de Desemprego

4,40%

4,42%

5,15%

%

Taxa de Inflação

1,59%
1,59%

2,08%

2,9%

Tabela 21: Principais fornecedores da China, em milhares
de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

Coreia do Sul

177.523.904

204.566.451

173.553.267

Taiwan

154.796.770

177.345.362

172.800.947

Japão

165.494.647

180.401.786

171.523.312

China

132.604..645

146.381.812

129.525.387

Estados Unidos
da América

154.839.684

156.004.357

123.235.656

Total

1.840.957.060

2.134.987.265

2.068.950.255

Importações (mercados)

Fonte: Statista; World Bank, Trading Economics, 2020

Fonte: Trademap, 2020

Tabela 22: Principais clientes da China, em milhares de
dólares (2017-2019).

Tabela 23: Principais categorias de produtos importadas
pela China, em milhares de dólares (2017-2019).

2017

2018

2019

Estados Unidos
da América

431.664.273

479.701.581

418.584.250

85

Hong Kong

280.975.081

302.960.301

279.616.724

Japão

137.368.622

147.235.099

Coreia do Sul

102.834.413

Vietnam

72.117.144

Exportações (mercados)

Total

2.271.796.142

2017

2018

2019

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

455.494.791

521.542.155

496.832.132

27

Combustíveis minerais

247.578.520

347.782.297

343.636.632

143.223.969

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas,

196.779.652

202.317.919

190.308.946

109.028.749

110.984.862

26

Minérios, escórias e
cinzas

125.380.730

135.914.467

163.605.608

84.015.799

98.004.333

90

Instrumentos e Aparelhos
de ótica

97.414.143

102.526.375

98.661.866

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

79.231.361

81.492.534

75.578.324

2.494.230.195

Fonte: Trademap, 2020

2.498.569.866

Importações (NC)

Fonte: Trademap , 2020

No que às suas importações diz respeito, os principais mercados fornecedores da China são
economias da região Ásia-Pacífico, destacando-se a Coreia do Sul, Taiwan e o Japão, em que
apenas estes três mercados perfazem um quarto das importações chinesas.
Neste último ano de análise, não existe uma categoria de produtos que demonstre maior destaque
por constituir maior peso no total das importações de mercadorias. Assim, evidenciam-se as três
principais categorias referentes a máquinas e aparelhos elétricos (24,0%), combustíveis minerais
(17,0%), e os reatores nucleares, máquinas e instrumentos mecânicos (9,0%).
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No âmbito das principais exportações deste país (tabela 24) destacam-se as máquinas e aparelhos
elétricos (27,0%), os reatores nucleares, máquinas e instrumentos mecânicos (17,0%) e os móveis,
mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes (4,0%). Estes produtos
enumerados perfazem 48,0% das exportações chinesas, isto é, praticamente metade.

Tabela 24: Principais categorias de produtos exportadas
pela China, em milhares de dólares (2017-2019).
2017

2018

2019

85

Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

598.974.916

1664.425.033

670.997.854

84

Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas

382.926.132

429.953.148

416.975.731

94

Móveis, mobiliário médicocirúrgico, colchões

89.816.692

96.416.994

99.499.770

39

Plásticos e suas obras

70.645.690

80.135.877

84.386.942

87

Veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros

67.358.135

75.094.321

74.366.536

90

Instrumentos e aparelhos
de ótica

70.648.126

71.444.014

72.995.669

Exportações (NC)

Fonte: Trademap , 2020

Tabela 25: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar exportados pela China, em milhares de
dólares (2017-2019).
Importações
(mercados)
Exportações

2017

2018

2019

0304
27

Filetes de peixes e outra
Combustíveis Minerais
carne de peixes

109.961.440
4.403.686

146.937.537
4.472.685

127.290.643
4.292.048

1604
85

Preparações
e conservas
Máquinas, aparelhos
e
de peixes
materiais
elétricos

82.864.221
3.084.733

84.756.968
3.665.396

89.695.616
3.758.611

1605
84

Reatores
nucleares,
Crustáceos,
moluscos
e outros,
caldeiras,
preparados
oumáquinas,
em conservas

60.549.346
4.071.831

60.172.740
4.622.841

51.624.132
3.758.611

0307
90

Instrumentos
e aparelhos
Moluscos, mesmo
com
concha,de
vivos,
frescos, ...
ótica

21.654.909
3.395.515

22.415.092
3.278.301

18.478.476
2.945.066

0712
87

Produtos hortícolas secos,
Veículos automóveis,
mesmo cortados em pedaços
tratores, ciclos e outros
ou fatias

15.720.595
3.980.009

16.829.466
4.021.445

16.692.620
2.939.775

Fonte: Trademap, 2020

Tabela 26: Principais categorias de produtos do setor
agroalimentar importados pela China, em milhares de
dólares (2017-2019).
Importações
(mercados)
Importações

2017

2018

2019

1201
27

Soja, mesmo Minerais
triturada
Combustíveis

109.961.440
39.627.274

146.937.537
38.077.974

127.290.643
35.419.586

0202
85

Carnes de aparelhos
animais dee
Máquinas,
espécie bovina
materiais
elétricos

82.864.221
2.991.540

84.756.968
4.663.063

89.695.616
7.931.483

60.549.346
2.504.487

60.172.740
4.374.488

51.624.132
7.027.305

21.654.909
4.476.012

22.415.092
5.385.840

18.478.476
5.844.129

15.720.595
3.717.222

16.829.466
4.554.887

16.692.620
4.940.068

0306
84
1901
90
0303
87

Crustáceos, mesmo com
Reatores nucleares,
casca, vivos, frescos,
caldeiras, máquinas,
refrigerados
Extratos de malte,
Instrumentos e aparelhos
preparações alimentícias de
de ótica
farinhas, ...

Veículos
automóveis,
Peixes
congelados,
exceto
filetes
de peixe
tratores,
ciclos
e outros

Fonte: Trademap, 2020

Relativamente às principais exportações da China, de produtos agroalimentares, destaca-se
primeiramente uma subcategoria dos peixes e crustáceos, os filetes de peixe - tabela 25. Este
produto registou uma diminuição do seu peso face a 2018, ainda que a diminuição não tenha sido
considerável (4,0%).
Na verdade, de entre este top 5 dos principais produtos vendidos aos parceiros comerciais, foram
os produtos hortícolas secos que registaram maior diminuição face ao ano transato, de cerca de
27%. As preparações e conservas de peixe foram o único produto da tabela 25 que aumentou o
valor das suas exportações. No entanto, fazendo uma análise mais global, as exportações de
produtos agroalimentares pela China também diminuíram entre estes dois últimos anos de
análise.
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Quanto às principais importações da
economia
chinesa,
o
produto
mais
procurado em mercados internacionais,
enquadrado na tipologia agroalimentar, é a
soja. De facto, analisando o top 5 de
produtos
mais
procurados
pelos
consumidores chineses, esta categoria
destaca-se, sendo responsável por 27,0% das
importações
chinesas
de
produtos
agroalimentares.
Conclui-se que, apesar de representar uma
diminuição face ao ano transato do valor
procurado, é ainda um valor considerável.
De seguida, destacam-se as carnes de
espécie bovina e os crustáceos com valores
semelhantes, revelando uma procura com
um crescimento considerável nos últimos 2
anos de transição. Face a 2017, a sua procura
aumentou 47,0% e 81,0%, respetivamente.
Os extratos de malte e preparações
alimentícias de farinhas e os peixes
congelados também aparecem neste top 5,
com os seus valores a registar aumentos
desde 2017, ainda que estes não sejam tão
significativos.
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5. Setor
Agroalimentar nos
Mercados Asiáticos
5.1. Valor do Setor Agroalimentar nos Mercados Asiáticos
Em 2019, o setor agroalimentar gerou mais de 3,7 biliões de euros em vendas. Este valor
representou um aumento de cerca de 4,5% em relação ao ano transato e um aumento médio
por ano de 4,6% desde 2012. Cerca de 38,0% desta receita foi gerada pela economia chinesa.
Na presente década, a quantidade de produtos alimentares consumidos na Ásia manteve-se
estável e ligeiramente acima de 1,0 mil milhões de Kg. A partir de 2017, começou-se a verificar
uma tendência de crescimento ligeira. No mesmo ano, a quantidade consumida de produtos
alimentares, pela Ásia, em milhões de Kg, aumentou 3,3%, sendo que, em 2018 e 2019, se verificou
um aumento de 2,9% e 1,7%, respetivamente.
Para os próximos anos, estima-se que as quantidades consumidas continuem a aumentar a taxas
superiores. É expectável que em 2025, a região esteja próxima de consumir cerca de 1,5 mil
milhões de kg, em produtos alimentares. Em termos agregados, tem-se verificado um aumento
da quantidade consumida de produtos líquidos, nos mercados asiáticos. Em 2019 consumiu-se
aproximadamente um total de 434 mil milhões de litros na Ásia, o que representou um aumento
de 3,5% em relação ao ano transato e um aumento médio de 3,8%/ano, desde 2012.
Em 2020 a quebra de 3,7% do volume total consumido, foi um indicador a considerar. No entanto,
esta quebra deverá ser compensada em 2021 com um aumento de 5,5%. Nos anos seguintes é
esperado que o volume continue a aumentar, ainda que a taxas decrescentes.
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Gráfico 4: Receita do setor agroalimentar nos mercados
asiáticos em milhões de euros (2019-2025).
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Gráfico 5: Crescimento em percentagem, 2019-2025.
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Vermelho: Produtos alimentares
Cinza: Bebidas Alcoólicas
Azul: Bebidas não Alcoólicas
Cinza claro: Bebidas Quentes (Chá e Café)
Eixo Vertical: Valores, em milhões de euros
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Fonte: Statista, 2020
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Eixo Vertical: Crescimento, em percentagem
Eixo Horizontal: Tempo, em anos
Fonte: Statista, 2020

O preço médio dos produtos também tem aumentado nos últimos anos. Em 2019, o preço médio
pago por unidade de produtos alimentares era de 2,41€, enquanto que, o preço médio pago por
bebida era de 2,28€. Entre 2012 e 2019, em média, ocorreu um aumento de 3,30% e 0,89% do
preço por ano dos produtos alimentares e das bebidas, respetivamente.
Entre os produtos para os quais os preços unitários mais aumentaram destacam-se os produtos
lácteos, os vinhos e os produtos derivados de cereais. De uma forma geral, o setor tem vindo a
melhorar os seus resultados nos mercados asiáticos. Isto deve-se tanto a um aumento dos
preços como a um aumento das quantidades vendidas que, em conjunto, se reflete num
aumento das receitas do setor. Acredita-se que esta tendência se mantenha nos próximos anos.
Mesmo tendo em conta o impacto da pandemia provocada pelo Covid – 19, é expectável que os
países asiáticos continuem numa trajetória positiva de desenvolvimento económico e social.
Gráfico 6: Quantidades consumidas, em milhões de litros
(2019-2025).
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Gráfico 7: Crescimento das quantidades consumidas, em
percentagem (2019-2025).
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Fonte: Statista, 2020
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Gráfico 8: Preço médio por unidade, em euros (2019-2025).
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Tal deve-se ao facto de que, quando se
verifica um aumento no poder de compra,
os consumidores aumentam a procura por
produtos
alimentares
de
qualidade
superior.
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Um dos setores em que se espera maior
crescimento devido a este aumento de
qualidade de vida é precisamente o setor
agroalimentar.
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Fonte: Statista, 2020
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Neste contexto percebe-se uma pressão
muito grande do lado da procura, que se
espera que se reflita tanto num aumento
dos preços médios do setor (gráfico 8),
como num aumento das quantidades
vendidas.

5.1.1. Peso do Setor nas Importações
De uma forma geral, os pesos das importações de produtos alimentares no valor total de
importações dos mercados asiáticos têm vindo a aumentar na última década. De facto, verifica-se
que entre 2010 e 2016, este peso aumentou ligeiramente em todos os anos, exceto 2013, uma vez
que, as importações de produtos alimentares aumentaram mais que as importações totais. No
entanto, entre 2014 e 2016, esta diferença foi mais significativa.
O valor do mercado alimentar na Ásia-Pacífico cresceu 10,2% em 2020, como resultado da
pandemia da COVID-19, assim como com o aumento da procura impulsionada por uma mudança
nos gastos dos canais de foodservice.
O impacto da COVID-19 no mercado alimentar foi evidente, durante 2020, através do aumento da
procura de supermercados e outros retalhistas. Em particular, a procura de alimentos, como uma
necessidade básica, foi ainda mais forte, com o receio dos consumidores perante a possível
escassez de alimentos, devido a ruturas na cadeia de abastecimento (que levaram à compra em
pânico nas primeiras semanas da pandemia). Mesmo durante o resto do ano, a procura mantevese elevada em comparação com os anos anteriores, com os consumidores a comprarem mais do
que aquilo de que necessitavam, armazenando alimentos com elevados prazos de validade.
Especificamente, o valor dos alimentos, bebidas e produtos domésticos vendidos no mercado da
Ásia-Pacífico, em 2020, aumentou 9,7%, 15,3% e 12,4%, respetivamente, em comparação com 2019.
Além disso, este crescimento do consumo é também atribuível a uma mudança nas despesas dos
consumidores, como resultado das medidas de encerramento dos espaços comerciais, com os
retalhistas alimentares a beneficiarem do colapso da procura nos estabelecimentos de foodservice,
que permaneceram fechados durante a maior parte do ano. Em detalhe, os consumidores
substituíram o consumo em restaurantes, cafés e fornecedores de catering, pelo consumo em
canais não comerciais, substituindo o consumo de comida por mercearia em casa.
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O setor do retalho alimentar da Ásia-Pacífico teve receitas totais de 5.234,3 mil milhões de dólares
em 2020, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,4% entre 2016 e
2020. Em comparação, o mercado chinês e o mercado japonês cresceram com CAGR de 9,4% e
3,8% respetivamente, durante o mesmo período, para atingir os respetivos valores de 2.823,8 biliões
e 573,4 biliões de dólares, em 2020.
Os preços dos alimentos também subiram durante a pandemia, devido a uma procura mais forte,
que foi ampliada por perturbações à cadeia de abastecimento, causadas pela escassez de mão-deobra nas fábricas que, por vezes, reduzem a sua capacidade de produção. Além disso, o aumento
dos custos de transporte, como resultado da imobilização de voos comerciais de passageiros,
juntamente com perturbações e atrasos na circulação transfronteiriça de mercadorias devido às
medidas de contenção do vírus, influíram ainda mais os custos. De acordo com a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o preço dos produtos alimentares básicos
(carne, peixe, cereais, óleos vegetais e açúcar) foi 3,1% mais elevado no seu valor agregado em 2020,
face aos valores apresentados em 2019.
Especialmente, o preço dos cereais e óleos vegetais registou os maiores aumentos, como resultado
de ruturas na cadeia de abastecimento global e uma maior procura por produtos de longa
duração. O canal de distribuição online registou um enorme crescimento em 2020, através de um
pico na procura de produtos de mercearia, uma consequência direta do facto dos consumidores
evitarem viagens sucessivas às lojas. O ajustamento da recolha de encomendas e capacidades de
entrega dos grandes retalhistas, a fim de acomodar o aumento da procura, impulsionou ainda
mais o crescimento do canal de distribuição online durante o segundo semestre do ano.
O segmento alimentar foi o mais lucrativo do mercado em 2020, com receitas totais de 3.908,0 mil
milhões de dólares, o equivalente a 74,7%. do valor global do mercado. O segmento de bebidas
contribuiu com receitas de 719,3 mil milhões de dólares em 2020, equivalente a 13,7% do valor
global do mercado. O segmento de bebidas do mercado Ásia-Pacífico registou a mais forte
expansão nos últimos anos, registando um CAGR de 10,3% durante 2016-2020, seguido pelo
segmento alimentar, que registou uma CAGR de 8,8% durante o mesmo período. O segmento de
produtos domésticos e o tabaco também registaram um crescimento, registando CAGR de 6,9% e
3,4% durante 2016–2020.
Prevê-se que o desempenho do setor desacelere, com um CAGR previsto de 6,5% para o período
2020 - 2025, que deverá conduzir o setor a um valor de 7.177,5 mil milhões de dólares, até ao final
de 2025. Comparativamente, os mercados chinês e japonês crescerão com CAGR de 7,1% e 0,3%
respetivamente, durante o mesmo período, para atingir os respetivos valores de 3.978,6 biliões de
dólares e 583,3 biliões de dólares, em 2025.
O crescimento do setor alimentar deverá ser mais lento durante nos próximos anos, dado que a
incerteza do consumidor, vivida em 2020, deverá diminuir com a contenção gradual da pandemia.
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Mais importante ainda, o levantamento gradual das medidas de contenção, através da imunização
da população, permitirá a abertura de setores da economia, tais como o foodservice, a partir dos
quais o setor alimentar registou ganhos.
No entanto, a médio prazo, o choque macroeconómico no emprego e nos rendimentos disponíveis
deverá desacelerar o crescimento da procura no setor alimentar, afetando particularmente a
procura de produtos de alta qualidade. De facto, espera-se que os consumidores se tornem mais
sensíveis ao preço, com o aumento da procura de produtos de média qualidade.
Finalmente, o impacto da pandemia deverá ser duradouro ao nível dos hábitos de consumo a
longo prazo; prevê-se que o canal de distribuição online continue a crescer a partir do seu pico,
uma vez que os consumidores se habituaram a ele, enquanto que nas lojas físicas são esperadas
menos idas a estes espaços comerciais, assim como a compra de menos artigos a cada visita.
Valor de Mercado
O segmento retalhista de alimentos da Ásia-Pacífico cresceu 10,2%, em 2020, para se atingir um
valor de 5,2 biliões de dólares. A taxa de crescimento anual composta do setor no período 2016-20
foi de 8,4%.
Segmentação por Categorias
O segmento de produtos alimentares perfila-se como o maior do setor retalhista na Ásia-Pacífico,
representando 74,7% do valor total do mercado. O segmento das bebidas representa mais 13,7% do
segmento.
Segmentação Geográfica
A China é responsável por 53,9% do valor do setor retalhista de alimentos da Ásia-Pacífico. A Índia é
responsável por mais 11,3% do mercado Ásia-Pacífico.
5.2. Valor do Setor nos Mercados-alvo
Japão
Em 2019, o setor agroalimentar japonês gerou cerca de 570 mil milhões de euros em vendas. Este
valor representa um aumento de aproximadamente 0,5% em relação ao ano anterior. De facto, este
setor tem demonstrado uma tendência de crescimento nos últimos anos. Entre 2012 e 2019, as
receitas derivadas de produtos agroalimentares aumentaram em todos os anos, a uma taxa média
de aproximadamente 1,0%/ano. Devido à pandemia global provocada pelo vírus Covid-19, é de
registar a quebra nas receitas deste setor em 2020 de cerca de 1,3% em relação ao ano anterior. No
entanto, esta quebra deverá ser rapidamente recuperada nos anos seguintes. De facto, espera-se
que o valor de receitas gerado em 2019 seja ultrapassado em 2022.
A venda de produtos alimentares representa cerca de 64,0% das receitas totais geradas em 2019
pelo setor agroalimentar japonês. No entanto, as receitas correspondentes a estes produtos têm-se
mantido estáveis, ao redor dos 360 mil milhões de euros nos últimos anos. No gráfico que se segue
(gráfico 9) podemos observar as receitas do setor agroalimentar (eixo vertical) em milhões de
euros, relativamente ao tempo (eixo horizontal), medido em anos.
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Gráfico 9: Receitas setor agroalimentar e previsõesJapão, em milhões de euros (2019-2025).
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Assim, apesar de representar um menor peso em
termos de receitas totais, o setor das bebidas é
aquele que tem contribuído de forma mais
significativa para o aumento das receitas totais
do setor agroalimentar. Em particular, as receitas
obtidas através da venda de bebidas quentes e
bebidas não alcoólicas aumentaram numa
média anual de 3,4% e 3,0%, entre 2012 e 2019,
respetivamente. É de notar que a quebra de
receitas do setor se verificou, em 2020,
essencialmente por uma diminuição das receitas
provenientes das bebidas.

2025

Eixo vertical: Valores, em milhões de euros, Eixo horizontal:
Tempo, em anos.
Branco: Produtos alimentares
Cinza: Bebidas Alcoólicas
Azul: Bebidas não Alcoólicas
Cinza claro: Bebidas Quentes (Chá e Café)
Fonte: Statista, 2020.
Gráfico 10: Receitas setor agroalimentar e previsõesJapão, em percentagem (2019-2025).

No entanto, esta quebra deve ser atenuada por
um aumento gerado através da venda de
produtos alimentares. Nos anos seguintes, é
expectável que a situação se inverta. Ou seja, as
receitas geradas pela venda de bebidas deverão
crescer a taxas próximas de 5,0%, enquanto que a
receita proveniente de produtos alimentares
deverá diminuir ligeiramente.
No gráfico 10 podemos observar as flutuações
das receitas do setor agroalimentar no Japão,
apresentando a taxa de crescimento em pontos
percentuais (eixo vertical), relativamente ao
tempo (eixo horizontal), medido em anos.
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Eixo

Em 2019, o setor agroalimentar sul coreano
obteve uma receita de cerca de 137 mil milhões
de euros. Tal representa um aumento de cerca de
0,4% face ao ano transato e um aumento anual
de 3,0%, em média, desde 2012.
É de notar que a receita deste setor tem
aumentado de forma significativa nos últimos
anos. As estimativas apontam para que este
ritmo de crescimento mantenha nos próximos
anos.
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Em 2020, mesmo considerando os impactos da pandemia provocada pela pandemia Covid-19, os
indicadores das receitas deste setor remeteram para um aumento de 1,10%. Assim, é esperado que
em 2025 este setor atinja um valor de receitas próximo dos 160 mil milhões de euros. Todas as
categorias deste setor têm contribuído para o aumento das receitas totais. De facto, apenas em
2019 se verificou uma ligeira diminuição do valor de receitas proveniente do setor de produtos
alimentares, de cerca 1,2%.
No entanto, analisando o período entre 2012 e 2019, é possível concluir que a Coreia do Sul
apresentou um crescimento médio das receitas de cerca de 3,0/ano. Em 2020, sobressaiu uma
quebra significativa em todas as categorias de bebidas, que deverá ser compensada por um
aumento das receitas provenientes dos produtos alimentares.
Nos anos seguintes espera-se que os impactos da pandemia global sejam atenuados por um
aumento superior nos segmentos de bebidas e por uma diminuição das receitas provenientes dos
produtos alimentares. No gráfico que se segue (gráfico 11) podemos analisar as receitas do
segmento agroalimentar, presente no eixo vertical (em milhões de euros), relativamente ao tempo
(medido em anos). Podemos observar que o setor espera um crescimento regular anual ao longo
dos próximos anos.

Gráfico 11: Receitas segmento agroalimentar e previsõesCoreia do Sul, em milhões de euros (2019-2025).
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O gráfico 12 apresenta o crescimento do setor agroalimentar em pontos percentuais (eixo vertical),
relativamente ao tempo (eixo horizontal). Os dados indiciam que o setor pode esperar um
aumento na percentagem de crescimento ao longo dos próximos anos, no entanto, é expectável
que este crescimento diminua em 2025.
O gráfico 13 apresenta com maior detalhe as receitas do setor agroalimentar na Coreia do Sul.
Podemos observar o valor das receitas (eixo vertical) em milhões, relativamente ao tempo (eixo
horizontal).
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No gráfico em análise (gráfico 13) reporta-se a distinção entre o crescimento de produtos
alimentares, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas e bebidas quentes (chá e café). Assim,
constata-se que, apesar de um crescimento anual em todas as tipologias de produtos presentes,
de 2020 para 2021 existe um declínio nas receitas do setor.
Gráfico 13: Receitas setor agroalimentar - Coreia do Sul,
em milhões de euros (2019-2025).

Gráfico 14: Crescimento do setor agroalimentar - Coreia do
Sul, em % (2019-2025).
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No gráfico 14 registam-se as flutuações das receitas do setor agroalimentar na Coreia do Sul,
apresentando a taxa de crescimento em pontos percentuais (eixo vertical), relativamente ao tempo
(eixo horizontal) em anos.
China
A China é atualmente o maior mercado agroalimentar do mundo. Em 2019, o setor gerou o
equivalente a 1.438 mil milhões em vendas. Isto corresponde a um aumento do valor das vendas de
5,0% em relação ao ano transato e a um aumento médio por ano de 5,8% desde 2012. De facto,
entre 2012 e 2019, apenas em 2016 o mercado cresceu a uma taxa inferior a 5,0%.
Estimativas apontam para que o mercado como um todo seja pouco afetado pela pandemia
provocada pelo Covid-19. Em 2020, o valor global da receita proveniente dos produtos
agroalimentares, na China, aumentou cerca de 5,1%. Neste contexto, é expectável que o setor
cresça a taxas superiores a 5%. No gráfico que se segue (gráfico 15) podemos observar as receitas do
setor agroalimentar (eixo vertical) em milhões de euros, relativamente ao tempo (eixo horizontal),
medido em anos. No gráfico 16, é possível ver o crescimento do setor.
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Gráfico 15: Receitas setor agroalimentar - China, em
milhões de euros (2019-2025).

Gráfico 16: Crescimento setor agroalimentar - China, em %
(2019-2025).
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Gráfico 17: Receitas setor agroalimentar por tipologia China, em milhões de euros (2019-2025).

Gráfico 18: Crescimento do setor agroalimentar por tipologia China, em % (2019-2025).
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No entanto, este fator deve ser compensado por um aumento do valor das vendas de produtos
alimentares. Nos anos seguintes é expectável que o setor recupere desta quebra e que o valor das
vendas de todas as categorias aumente a taxas superiores a 4,0%. Em 2019 a venda de produtos
alimentares representou cerca de 70% do valor total de vendas do setor na China.
Os restantes 30,0% correspondentes às vendas resultantes de bebidas dividem-se pelas bebidas
alcoólicas, bebidas não alcoólicas e bebidas quentes. Estas categorias representaram 18,0%, 5,0% e
7,0% do valor total de receita, respetivamente. Apesar de representarem um menor peso, o valor de
vendas de bebidas não alcoólicas e de bebidas quentes são aqueles que mais têm crescido nos
últimos anos.
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6. Análise
Estratégica do Setor
Agroalimentar
6.1. Japão
6.1.1. Contexto Internacional
A análise PESTEL é um instrumento que
permite uma avaliação de mudanças
políticas,
económicas,
socioculturais,
tecnológicas,
ecológicas
e
legais
no
contexto empresarial.
A análise PESTEL identifica o impacto que o
ambiente externo pode ter na empresa,
produtos
comercializados
ou
serviços
disponibilizados. Mediante estes aspetos,
enumeramos
algumas
das
principais
conclusões sobre o mercado japonês.

Política
O Japão assinou um acordo de comércio
livre de grande escala, o Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPATPP) com 10 países
diferentes.
As relações com a China e Coreia do Sul
continuam tensas pois ambos os países
ainda detêm poder nuclear, sendo uma
ameaça para o Japão. A relação entre o
Japão e a Coreia do Sul tem vindo a
deteriorar-se devido à guerra comercial
entre ambos. Este contexto afeta as grandes
empresas de tecnologia.
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Economia
O Japão é atualmente uma das economias mais fortes do mundo, com uma indústria
transformadora bastante desenvolvida. Segundo o governo japonês, um estímulo fiscal e reformas
em setores como, por exemplo, a agricultura são mecanismos de ação fundamentais para manter
a economia do país, saudável, a longo prazo. Contudo, o crescimento das exportações é lento e
não se espera que este seja significativo nos próximos anos. O Japão apresenta uma das maiores
dívidas públicas em percentagem do PIB, de entre os países da OCDE. O governo tem vindo a
recorrer a uma estratégia de combinar estímulo monetário e fiscal, com reformas estruturais.

Social
O envelhecimento da população do país tem sérias implicações para a força de trabalho. Tal,
sucede uma vez que à medida que a população diminui, reduz também a força de trabalho,
conduzindo a uma maior escassez de mão-de-obra. As previsões, relativamente à população em
idade ativa, apontam para uma diminuição.
Tecnologia
O país detém mão-de-obra altamente qualificada, grandes empresas com renome internacional e
inovadoras, no setor tecnológico. Segundo o banco mundial, uma parte considerável (17,2%) das
exportações do Japão são referentes a produtos manufaturados de alta tecnologia.
O país não investe na prática de I&D. O país perde em termos de competitividade para a China e a
Índia que conseguem crescimento em I&D com a prática de outsourcing. Na verdade, os
incentivos governamentais para fomentar I&D são fracos, quando comparados com outros países,
no que diz respeito a financiamento público direto empresarial e na taxa de subsídios fiscais.

Ambiente
Atualmente, o mercado apresenta uma boa performance no Índice de Desempenho Ambiental e
encontra-se a expandir as suas energias renováveis. As emissões de CO2 diminuíram de 2012 para
2017.
As autoridades deveriam fazer uso da tributação ambiental de forma eficaz, reduzindo os
prejuízos do meio ambiente com o uso de combustíveis fósseis. De facto, os impostos sobre os
aspetos ambientais são bastante baixos. Atualmente, um dos grandes desafios do mercado
Japonês é a poluição radioativa, em que o terramoto e tsunami de 2011 deixaram marcas com a
explosão na central nuclear de Fukushima Daiichi, levando ao desencadeamento de efeitos
perigosos sobre todos os seres vivos.

Leis
Iniciar um negócio no Japão é muito mais complexo e moroso do que em qualquer outro país da
OCDE. Além disso, o Japão apresenta uma carga tributária para as empresas (imposto sobre o
rendimento, contribuições patronais e segurança social, imposto sobre o salário) menor
comparativamente à média da OCDE. O Japão é cada vez mais um país seguro e a taxa de
criminalidade tem vindo a diminuir (destacando-se a diminuição do número de roubos). A maior
parte dos crimes são praticados via online e estes têm vindo a aumentar.
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No entanto, o país tem em curso reformas estruturais e políticas de incentivos para impulsionar a
produção interna através da revitalização das zonas rurais e da inovação em zonas urbanas. Por
exemplo, o Japão é pioneiro em sistemas de irrigação altamente eficientes e adaptáveis a
diferentes habitações. O país pretende incentivar os seus habitantes a cultivar pelo menos parte
dos seus alimentos nas varadas dos seus apartamentos, nos próximos anos.
O Japão é um país muito deficitário em termos de comércio internacional de produtos
alimentares. Isto deve-se essencialmente ao facto de o país ter um setor agrícola subdesenvolvido.
Desta forma, para assegurar o equilíbrio entre a procura e a oferta de alimentos e garantir
estabilidade social, o Japão importa grandes quantidades de diversos tipos de produtos.
6.1.2. Dimensão do Mercado
Os principais produtos importados da tipologia agroalimentar pelos japoneses são os seguintes:
carne de porco, boi, soja, trigo, cigarros, vitela, frango e café. A grande maioria dos mercados é
dominada por produtos estrangeiros. Porém, é importante destacar a autossuficiência do país em
arroz e produtos derivados e alguns segmentos de outros mercados. Atualmente, verifica-se que a
tendência para o consumo de arroz é contrária à tendência verificada noutros produtos.
Como se pode depreender do gráfico 19, os principais fornecedores japoneses de produtos
alimentares são os Estados Unidos da América e a China. Em concreto, estes países são
responsáveis por 21,0% e 13,0% do valor total importado pelo Japão, respetivamente. Apesar deste
destaque, é possível constatar que o Japão não está excessivamente dependente de nenhum país
ou região no que diz respeito ao fornecimento de produtos alimentares.
As principais categorias importadas pelo Japão são os peixes e crustáceos, carnes e preparações
destas, como se encontra refletido no gráfico 20. Estes representam 18,0%, 17,0% e 17,0% do valor
total importado pelo país, respetivamente. Para além destes produtos, destaca-se a importação de
cereais, sementes e preparações de frutas e vegetais. Para além disto, o saldo comercial do Japão
nestes produtos foi deficitário em 56,8 milhões de dólares. Tal demonstra a dependência do país
nos mercados internacionais para satisfazer a procura interna. De destacar o facto de o valor
importado pelo Japão em produtos alimentares ter subido interruptamente desde 2015.
Gráfico 19: Principais fornecedores
produtos alimentares, 2019.
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Gráfico 20: Principais produtos alimentares importados pelo
Japão, 2019.
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NC 03 - Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos-18%
NC 02 - Carnes e miudezas, comestíveis-17%
NC 16 - Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos-10%
NC 10 - Cereais-9%
NC 12 - Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens -7%
NC 20 - Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas-6%
NC 22 - Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres-6%
NC 08 - Fruta; cascas de citrinos e de melões -5%
NC 07 - Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis-4%
Outros-17%

Antes da pandemia, um dos fatores que mais exercia um impacto negativo no crescimento
potencial do volume de alimentos embalados era a contração da população japonesa, devido a
uma taxa de natalidade em declínio. Isto estava a encorajar os produtores a concentrarem-se no
desenvolvimento de produtos de maior valor, particularmente em categorias mais procuradas. Os
produtores estavam também a concentrar-se no aproveitamento das principais tendências que
moldam a procura dos consumidores, particularmente na crescente influência da consciência para
a saúde e a ênfase crescente na conveniência associada ao consumo.
A popularidade das dietas com baixo teor de carboidratos é uma característica particularmente
proeminente da tendência de saúde e bem-estar, impulsionando o desenvolvimento de
determinados produtos, como o pão com baixo teor de carboidratos, e aumentando a procura de
produtos com alto teor de proteínas, como o frango processado refrigerado. A tendência para a
saúde estava também a revigorar a procura de produtos tradicionais, como o tofu e o arroz tufado.
Maiores restrições no tempo dos consumidores estavam também a gerar uma procura por
produtos que reduzem o tempo e o esforço necessários para a preparação e cozedura, tais como
alimentos congelados e refeições prontas, ao mesmo tempo que limitavam as vendas de produtos
que colocam maiores exigências aos consumidores. A tendência associada à conveniência foi
também observada na crescente procura de produtos e embalagens compatíveis com o consumo
on-the-go.
Embora a maioria destas tendências tenha permanecido ativa durante 2020, o aparecimento do
coronavírus alterou temporariamente a trajetória de crescimento. As medidas impostas pelo
governo para travar a transmissão do vírus incluíram o encerramento de escolas e empresas
durante vários meses. Como tal, mais pessoas começaram a preparar e a comer alimentos em casa
e com maior frequência. Isto levou a picos na procura de produtos alimentares embalados fáceis
de preparar, particularmente refeições prontas congeladas, uma vez que permitem aos
consumidores uma maior rapidez na confeção. Estes tipos de alimentos foram particularmente
bem recebidos pelas famílias e pelos pais que tiveram de tomar conta dos seus filhos.
Mesmo quando se permitia que os restaurantes reabrissem, continuava a haver um aumento na
cozinha caseira, com as pessoas a optarem por ficar em casa para evitar a exposição à COVID-19.
Além disso, quando abertos, muitos restaurantes foram sujeitos a restrições, incluindo a redução
do horário de trabalho e da capacidade de lugares, levando a uma mudança no sentido de manter
as vendas através de serviços de entrega, tais como Uber Eats.
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Numa outra tendência, à medida que a crise sanitária se desenrolou, a procura por alimentos
saudáveis e de bem-estar foi reforçada, numa tentativa de fortalecer os sistemas imunitários e de
prevenir a infeção. Segundo o Inquérito de Saúde e Nutrição da Euromonitor International, mais
de metade dos inquiridos japoneses preferem adotar soluções naturais ou tradicionais na
prevenção de doenças, classificando o Japão em terceiro lugar neste aspeto entre todos os países
que foram inquiridos.
Esta tendência reflete-se nos hábitos alimentares dos consumidores e no desejo de procurar
alimentos para fins médicos, em vez de tomar suplementos ou medicamentos. Durante 2020, a
pandemia acelerou esta tendência, beneficiando ainda mais categorias como o iogurte, que
registou uma inversão de uma tendência decrescente de quatro anos para atingir um recorde de
vendas. Como já foi referido, o valor das receitas provenientes dos produtos alimentares tem-se
mantido estável. No entanto, têm-se verificado duas tendências antagónicas neste setor em
particular. Por um lado, o volume de vendas tem diminuído de forma significativa em média 0,6%
por ano, desde 2012.
Por outro lado, o preço destes produtos tem aumentado em média 1,4%, por ano, também desde
2012. Até ao momento, a magnitude destas tendências tem sido semelhante, o que justifica o
comportamento relativamente estável do valor das vendas. Espera-se que esta relação se
mantenha durante os próximos anos. No entanto, alterações nestas tendências podem provocar
diferenças significativas no valor do setor de produtos alimentares japonês.
Em relação ao setor de bebidas, tanto a quantidade vendida (gráfico 21) como o preço unitário
(gráfico 22) têm revelado uma tendência de crescimento, ligeira, nos últimos anos. De facto, entre
2012 e 2019, o preço unitário médio, ponderado, aumentou em média 1,0% por ano, enquanto a
quantidade total de bebidas vendidas, aumentou em média 0,1% por ano. Isto demonstra que
existe uma tendência de crescimento estável neste setor. Para além disto, é importante salientar
que 81,0% da quantidade vendida de bebidas no Japão diz respeito a bebidas alcoólicas, enquanto
que as bebidas não alcoólicas e as bebidas quentes correspondem a apenas 18,6% e 0,4%,
respetivamente.
Gráfico 21: Evolução do setor de bebidas do Japão, em milhões
de litros (2019-2025).

Gráfico 22: Evolução do setor de bebidas do Japão- Preço
Unitário, em dólares (2019-2025).
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Segundo dados do Eurostat, o Japão é o 5º principal destino das exportações de produtos alimentares
europeus. Em 2019, a União Europeia exportou para este país o equivalente a 7.280 milhões de euros
em produtos alimentares, o que representou 4,0% do total exportado para todo o mundo.
Para além disso, tem-se revelado uma tendência de crescimento do valor exportado pela UE para o
Japão em produtos alimentares. Tal demonstra que existe uma abertura por parte deste mercado aos
produtos europeus.
Segundo o relatório The Food and Beverage Market Entry Handbook: Japan, a tendência é que ocorra
um aumento ainda maior destes números, como resultado dos acordos recentemente ratificados pela
UE e o Japão.

Gráfico 23: Evolução do setor de produtos alimentares do Japão,
quantidade comercializada, em milhões de kg (2019-2025).
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6.1.3. Tendências do Setor
Os consumidores japoneses são tipicamente sensíveis ao preço, à qualidade e à facilidade de uso
dos alimentos. Destes, verifica-se uma predominância pela qualidade. Assim, os consumidores
estão dispostos a pagar mais por produtos de elevada qualidade. Isto verifica-se especialmente em
consumidores com rendimentos mais elevados. De destacar também que o Japão é um dos países
com maior número de milionários em todo o mundo, o que aumenta a procura por produtos com
maior valor acrescentado. É possível distinguir também outros grupos de consumidores mais
específicos, como a classe média, os jovens e os seniores, cada um com as suas especificidades.
Por outro lado, a diminuição do número de turistas, devido à COVID-19, levou ao decréscimo
substancial das vendas de alimentos embalados para os visitantes, em 2020. Tal teve um impacto
significativo no crescimento de algumas categorias, entre as quais aquelas onde os turistas
representam uma base de consumidores-chave, tais como os produtos de confeitaria. Em resposta,
alguns players que se concentram principalmente na venda de lembranças ou presentes,
começaram a expandir as suas redes de distribuição, a fim de atrair um público mais vasto.
Os agentes da indústria com produtos que oferecem propriedades de imuno-refeição estão
também a registar uma forte procura desde o início da COVID-19. Por exemplo, a Meiji desfrutou
de um grande pico nas vendas do seu iogurte probiótico, contendo bactérias do ácido láctico R-1,
que se diz melhorar a função imunológica do corpo e reduzir o risco de gripe. A empresa também
lançou a marca em embalagens maiores de 336g, em resposta ao aumento da procura no início de
2020 e para utilização entre as famílias. Outros exemplos de novos produtos com posicionamento
imunitário incluem bolas de carne contendo bactérias ácidas lácticas Shield, da NH Foods,
lançadas em finais de 2020. As variedades incluem chicken dango, com bactérias de ácido láctico e
gengibre, e chicken dango com bactérias de ácido láctico e inhame.
Numa outra vertente, existe no Japão uma cultura muito forte de troca de presentes em reuniões e
eventos sociais. Tem-se verificado um aumento da procura de alguns produtos alimentares, como
o vinho, para essas ofertas. Este pode constituir um novo segmento a explorar, isto também
porque a produção de produtos alimentares japoneses tem um potencial de crescimento limitado.
Em primeiro lugar, devido à sua localização geográfica. O território do país é muito suscetível a
desastres naturais e a eventos meteorológicos extremos. Assim, o risco para os produtores
aumenta, o que resulta em pouco investimento e, consequentemente, pouca competitividade do
setor japonês em relação ao resto do mundo.
A experiência de compras dos consumidores tem sido dramaticamente diferente, com os
compradores a terem de usar máscaras e manter o distanciamento social. Para além dos
inconvenientes causados, muitas pessoas optaram por evitar completamente as lojas e escolheram
o comércio eletrónico e os canais de compras ao domicílio, tendo ambos testemunhado um
aumento da procura. Como resultado, os fornecedores de entregas ao domicílio, tais como a Oisix e
a Co-opdeli Cooperative Consumers' Co-operative Union, desfrutaram de um forte aumento das
vendas. Produtos como massas, produtos alimentares congelados embalados e kits de refeições
estavam entre as categorias que registaram os picos mais fortes nas entregas ao domicílio.
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Dada a natureza prolongada da pandemia da COVID-19, os supermercados estão também a
oferecer cada vez mais opções de comércio eletrónico em resposta à procura das pessoas que
ficam em casa e para melhorar os serviços e a variedade de produtos disponíveis. Por exemplo, a
Aeon, um dos maiores comerciantes do Japão, iniciou um serviço em larga escala no qual os
clientes podem receber artigos que encomendam online através de um sistema drive-through.
Outros estão a operar através de frigoríficos partilhados.
A Life Corp está também a desenvolver o seu serviço de entrega de alimentos em conjunto com a
Amazon Japan GK. Desde a pandemia, a empresa acelerou a sua expansão para servir as 23
freguesias de Tóquio e quatro cidades da capital, bem como a cidade de Osaka. Graças à sua
capacidade de envio, juntamente com produtos encomendados sob os serviços da Amazon, a Life
pode agora alcançar áreas que de outra forma não seriam rentáveis, com muitas entregas a terem
lugar em menos de duas horas. As entregas também têm lugar em lojas, proporcionando aos
consumidores a opção de recolher os produtos à sua conveniência, desde que tal ocorra durante o
horário de abertura da loja.
Outros desenvolvimentos e mudanças que foram especificamente estimulados pela pandemia
incluíram os da Cookpad Inc. Esta empresa opera um website de partilha de receitas e também
permite aos consumidores recolherem os produtos encomendados online a partir de frigoríficos
comuns instalados em estações ferroviárias, drogarias e outros locais. Pode também entregar
produtos encomendados por um máximo de 50 pessoas simultaneamente.
O seu serviço Cookpad Mart é também popular para produtos alimentares frescos e permite aos
consumidores passar pelos frigoríficos à sua conveniência, com a empresa a receber pedidos de
instalação de frigoríficos em áreas comuns de condomínios.

6.1.4. Principais players e potenciais parceiros de negócio
O estatuto do Japão como superpotência cultural é talvez melhor exemplificado pela popularidade
global da cozinha japonesa. A comida japonesa goza também de uma reputação de promoção da
saúde e longevidade, com a sua tradicional ênfase no arroz, peixe e ingredientes sazonais. As
importações de produtos agrícolas, florestais e da pesca e de alimentos estão numa tendência
ascendente devido a um aumento dos preços de importação, devido a um iene mais fraco.
Segue-se uma listagem de alguns dos principais players japoneses do setor alimentar.
Japan Consumers Cooperative Union (Coop)
A JCCU é a maior cooperativa de retalho alimentar do Japão e lidera o canal de hipermercados do
segmento com as lojas Coop. O crescimento das suas cooperativas de consumo baseadas na
comunidade, que são o núcleo do seu negócio de alimentos, registou crescimento nas receitas em
2018, mas a taxa desse crescimento tem diminuído gradualmente nos últimos anos.
Como representante das cooperativas membros, a JCCU comunica com uma variedade de
organizações, promove o movimento cooperativo de consumidores, e faz propostas políticas. JCCU
também desenvolve e fornece produtos da marca CO-OP às suas cooperativas membros, e apoia o
desenvolvimento dos negócios e actividades das cooperativas membros.
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Há duas funções principais de negócio de produtos da JCCU.
Desenvolvimento de produtos da marca CO-OP: JCCU desenvolve e melhora os produtos da
marca CO-OP para satisfazer as necessidades dos membros na sua vida diária.
Distribuição de produtos às cooperativas membros a nível nacional: JCCU gere a distribuição de
produtos da marca CO-OP de forma abrangente desde a gestão de encomendas até à logística
e entrega, cooperando com os fabricantes para uma gestão óptima.
Para além do acima referido, JCCU opera a compra conjunta de produtos incluindo produtos de
marca nacional e importações, faz catálogos de entrega ao domicílio, e organiza o planeamento da
promoção de produtos em cooperação com as cooperativas membros.
Principais dados:
Morada CO-OP PLAZA 3-29-8, SHIBUYA, SHIBUYA-KU, TOKYO, 150-8913
Website: www.jccu.coop/
Fim do ano fiscal: janeiro
Número de colaboradores: 1.439 (2019FY)
Aeon Co. (Daei)
Aeon é dona da segunda maior cadeia de hipermercados do Japão, Daei, em termos de receita. Os
custos operacionais para a empresa mãe aumentaram significativamente nos últimos três anos,
conforme esta foi implementando conceitos inovadores de loja e expandindo os seus centros de
processamento de alimentos.

Contudo, estes investimentos foram equilibrados por melhorias na lucratividade do negócio
de alimentos. Aeon Mall Co Ltd (Aeon Mall), uma subsidiária da AEON Co Ltd, é uma
promotora imobiliária. A empresa desenvolve shoppings em vários locais da China, Japão e
regiões da ASEAN.
Esta oferece locação de lojistas, construção de shopping, administração de imóveis e serviços
de aluguer de shoppings. A empresa opera por meio das suas afiliadas, como Shimoda Town
Co., Ltd, OPA Co., Ltd, Aeon Mall (Suzhou) Business Management Co., Ltd., Pt. Aeon Mall
Indonésia, Aeon Mall Vietnam Co., Ltd. e Aeon Mall (Tianjin) Business Co., Ltd. A empresa está
presente no Japão, China, Indonésia, Vietname e Camboja. A Aeon Mall está sediada em
Chiba, No FY2019, a margem operacional da empresa foi de 14,1%, em comparação com uma
margem operacional de 14,3% no FY2018. No FY2019, a empresa registou uma margem
líquida de 10,7%, em comparação com uma margem líquida de 10,6% no FY2018.
Principais dados:
Morada HQ: 7th 8th and 9th Floor, Aeon Tower Building, 1-5-1, Nakase, Chiba-Shi, Chiba,
Japan Number
Website: www.aeonmall.com/
Bolsa de valores: Tokyo Stock Exchange
Fim do ano fiscal: fevereiro
Número de colaboradores: 3303

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA

39

President Chain Store Corp (7Eleven)
A empresa retalhista de Taiwan, President Chain Store Corp (PCSC), é dona da rede 7Eleven, que é
a marca dominante da tipologia loja de conveniência no Japão. A empresa registou um
crescimento de receitas de 6,64% em 2018, superando muitos dos seus concorrentes, e lançou
novos conceitos de loja em Taiwan, incluindo uma loja de conveniência não tripulada, que
provavelmente será direcionada ao mercado japonês.
President Chain Store Corp (PCSC), uma subsidiária da Uni-President Enterprises Corp, é uma
grande empresa de retalho que opera lojas de conveniência e department stores em diversos
países.
A empresa oferece uma variedade de produtos de consumo diário nas suas lojas, que incluem
alimentos frescos e bebidas, medicamentos e cosméticos, e outros produtos domésticos. As suas
lojas de retalho são operadas sob marcas diferentes, como a 7-Eleven. A PCSC fornece serviços de
logística que incluem entrega de revistas, grossistas e entrega de alimentos refrigerados, produtos
e alimentos em temperatura ambiente. Também fornece serviços de IT e software, consultoria de
stock, serviço de bilheteira eletrónica e serviços de consultoria de informação. A empresa opera na
China Continental, em Taiwan, no Japão e nas Filipinas. A PCSC está sediada em Taipei, Taiwan.
A empresa registou receitas de TWD (dólares taiwaneses) 245 mil milhões no ano fiscal encerrado
em dezembro de 2018 (FY2018), um aumento de 10,7% em relação ao FY2017.
No FY2018, a margem operacional da empresa foi de 5,2%, em comparação com uma margem
operacional de 4,7% no período anterior. No FY2018, a empresa registou uma margem líquida de
4,2%, em comparação com uma margem líquida de 14% no FY2017.
Ainda, registou receitas de TWD 64 mil milhões no segundo trimestre encerrado em junho de
2019, o que representou um aumento de 4,7% em relação ao trimestre anterior.
Principais dados:
Morada HQ: 2F 65 Tung Hsing Road - 105, Sinyi District, Taipei City, Taipei, Taiwan
Website: www.7-11.com.tw
Bolsa de valores: Taiwan Stock Exchange
Fim do ano fiscal: dezembro
Número de colaboradores: 39 198
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
Tokyo University of agriculture (
As universidades de Nagoya (
Hokkaido (
) e Chiba (

北海道大学

東京農業大学);
名古屋大学 ), Kyushu ( 九州大学 ), Tokyo ( 東京大学 ), Kobe ( 神戸大学 ),
千葉大学) oferecem cursos relacionados com a agricultura.

INOVAÇÃO NO MERCADO
A crescente tendência global de serviços de entrega de alimentos começou a causar rutura e,
consequente inovação no setor de alimentos do Japão.
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A Amazon lançou o seu serviço de entrega Fresh em algumas zonas de Tóquio em 2017 e, em
2018, o maior retalhista do mundo, Walmart, lançou uma proposta semelhante por meio da sua
subsidiária japonesa Seiyu GK. A Seiyu fez parceria com a empresa de comércio eletrónico
Rakuten para oferecer o atendimento de pedidos de supermercado feitos no site da mesma, por
meio de uma joint venture chamada Rakuten Seiyu Netsuper.
No entanto, a procura deve continuar a crescer à medida que mais mulheres japonesas se
tornam trabalhadoras em tempo integral, deixando um espaço para a entrega de produtos com
uma procura mais elevada em mais casas japonesas. À medida que a concorrência aumenta, a
forte presença da marca Amazon pode tornar o serviço de entrega Fresh uma forte alternativa.

6.1.5. Principais
setorial

oportunidades

e

constrangimentos

no

acesso

ao

mercado

Oportunidades
O setor de produtos alimentares japonês é considerado de grande dimensão. Para além disto,
devido às restrições estruturais, ao aumento da produção interna, a procura por produtos
internacionais tem aumentado e é expectável que esta tendência continue.
Por outro lado, devido às relações de longa data deste país com a UE e à credibilidade deste
bloco económico, os produtos da UE são valorizados. De facto, tem-se verificado uma
aproximação dos hábitos alimentares japoneses à dieta típica no ocidente. O país dispõe,
também, de uma rede desenvolvida de serviços de logística e de transporte que facilitam o
comércio.
Há a registar que é expectável que as oportunidades de mercado para os produtos alimentares
europeus aumentem devido à implementação do acordo de parceria entre a UE e o Japão, que
pretende facilitar as trocas comerciais e espera-se que atribua vantagem comparativa aos
produtos europeus no acesso ao mercado japonês em relação a produtos com outras origens.
Para além disto, acredita-se que a atenção por parte do mercado japonês a produtos de origem
protegida aumente, devido às suas caraterísticas únicas e regulações exigentes que asseguram
a sua qualidade e segurança. Espera-se, também, um aumento de oportunidades para produtos
inovadores e produtos orgânicos.
A grande maioria das restrições ao comércio de produtos alimentares (como veremos de
seguida) está relacionada com questões legais de certificação. Devido ao acordo entre a União
Europeia e o Japão é esperado que as barreiras comerciais, como, por exemplo, tarifas à
importação, sejam eliminadas para muitas categorias de produtos.
Mais especificamente, é esperada a remoção total de tarifas de importação para vinhos e
reduções significativas em produtos de origem animal como o porco, laticínios, entre outros. No
planeamento está também prevista a remoção faseada das tarifas de importações dos restantes
produtos agrícolas.

Fonte: Statista, 2020
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Constrangimentos
No sentido inverso, a possibilidade de o Japão fazer acordos comerciais com outros países ou
blocos económicos e de os consumidores serem muito fiéis aos produtos domésticos são as
principais ameaças aos produtos europeus, neste mercado. Para além disto, os quadros
regulamentares complexos e a preferência dada por potenciais parceiros japoneses a relações já
sólidas pode dificultar a entrada nestes mercados. Por outro lado, pode ser importante
considerar a tendência de envelhecimento da população para projetos a longo prazo. Segundo
relatórios da União Europeia, um dos pontos fracos do mercado japonês para os produtos
alimentares é a necessidade da existência de relações comerciais prévias à entrada no mercado.
Assim, no caso de serem produtos novos ou desconhecidos, no mercado japonês, por norma,
procede-se ao envio de uma amostra para a obtenção de certificação.
A regulação sobre a importação de produtos alimentares por parte do Japão é extensa e varia
muito, de produto para produto. Assim, é aconselhável o agendamento de uma reunião com o
MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) do país, para iniciar o processo de
comercialização de forma a agilizar todas as dinâmicas. Normalmente, é necessário a submissão
de uma notificação de importação, onde são especificados os produtos a importar, a sua origem,
as suas caraterísticas, entre outros.
Este documento será avaliado pelo MHLW que posteriormente decidirá se os produtos
mencionados estão aptos para entrar no mercado japonês. Em alguns casos, mesmo depois dos
produtos serem aceites, pode ser exigida uma nova avaliação. Isto deve-se ao facto do país fazer
vistorias aleatórias e regulares aos produtos importados. Dependendo de fatores como a
regularidade de importação, da urgência do produto, entre outros, este procedimento pode ser
adaptado.
Caso os produtos sejam autorizados a entrar no mercado japonês, existem outros procedimentos
alfandegários e documentação que é necessário ter em consideração.
Os procedimentos alfandegários típicos são os seguintes: livre circulação, entreposto aduaneiro,
admissão temporária e em trânsito. Vários documentos podem ser requeridos dependendo dos
produtos a serem comercializados ou do procedimento alfandegário.
No entanto, regra geral, é sempre necessária a fatura e uma certificação de embarque da
mercadoria. Para além destes, podem ser requeridos outros certificados em questões de
qualidade e segurança alimentar. As regras de segurança alimentar genéricas são definidas pelo
MHLW no âmbito legal de Food Safety Basic Law. Ainda, podem ser adicionados mais requisitos
específicos para certos produtos. É aconselhável, ter atenção às regras de rotulagem que
também podem variar de produto para produto. Em jeito de conclusão, o grande
constrangimento à entrada de produtos alimentares no mercado japonês está relacionado com
questões legais de entrada dos produtos.
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6.1.6. Legislação de acesso ao mercado
e criação de empresa
Criação de empresa no Japão
Para criar uma empresa no Japão é necessário
cumprir 8 procedimentos que demoram cerca
de 11,2 dias. Os procedimentos necessários são
os seguintes:
1) Procurar um nome para a empresa
Este procedimento realiza-se no Gabinete de
Assuntos Jurídicos do Ministério da Justiça.
2) Criar o Selo da empresa
A taxa associada é JPY 10.000 para o selo
esculpido à máquina ou JPY 20.000 para o selo
esculpido à mão. O carimbo da empresa deve
ser registado no Gabinete de Assuntos Jurídicos
no momento da constituição.
3) Registo da Empresa
Este procedimento deve realizar-se junto do
Gabinete de Assuntos Jurídicos do Ministério da
Justiça e devem ser apresentados os seguintes
documentos:
Contrato Social;
Pedido de Registo do Selo;
Carta de procuração (se a empresa for
registada por um advogado);
Selo pessoal do membro executivo;
Prova de capital integralizado (extrato
bancário ou carta do representante da
empresa certificando o recebimento das
contribuições de capital);
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Prova de morada;
Confirmação da nomeação do representante da empresa;
Confirmação do representante da empresa de que concorda com a nomeação.
Após os documentos serem aprovados, a empresa solicita a emissão de um certificado de registo.
O documento Company Registration confirma que as entidades empresariais estão registadas
junto do Legal Affairs Bureau do Ministério da Justiça e é obrigatório por questões aduaneiras e
de estabelecimento comercial. A taxa de registo para empresas estrangeiras é de 90.000 JPY e o
período de validade é estipulado pela autoridade.
4) Registar a notificação de constituição de empresa e a abertura de um escritório de folha de
pagamento e solicitar a aprovação das declarações fiscais.
Este procedimento deve ser feito na agência nacional de impostos. A notificação de constituição
da empresa deve ser apresentada à agência tributária no prazo de 2 meses a partir da data de
constituição.
5) Apresentação da notificação de início de negócios na repartição das finanças local
Uma notificação do início de negócios deve ser fornecida às autoridades competentes.
Se a sede da empresa estiver localizada dentro dos 23 distritos de Tóquio, a empresa deve
apresentar uma Notificação para o Início dos Negócios na repartição de impostos do Governo
Metropolitano de Tóquio. Se a sede da empresa estiver localizada fora dos 23 distritos de Tóquio,
a empresa deve apresentar uma Notificação de Incorporação na repartição de impostos do
governo municipal e na repartição de impostos do governo da província.
6) Apresentação das notificações de seguro de trabalho e regras de emprego
Procedimento a realizar no escritório de Inspeção de Padrões de Trabalho.
7) Apresentação dos pedidos de seguro de saúde e providência pública
Procedimento a realizar no Japan Pension Service.
8) Apresentação do pedido da empresa para seguro de emprego
Procedimento a realizar na Public Employment Security Office.
Questões relacionadas com a importação
Todos os empresários que pretendam atuar como importadores devem registar a empresa no
departamento de assuntos jurídicos local. As empresas estrangeiras que desenvolvam operações
comerciais são obrigadas a estabelecer uma sucursal ou uma empresa subsidiária. Se os
produtos forem comercializados sob uma marca ou denominação comercial especifica, é
necessário um Trademark Registration certificate do Japan Patent Office (JPO) de forma a
proteger os direitos autoriais da marca.
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Trademark Registration é um documento
comprovativo de que a trademark foi
reservada para o seu titular. Este
documento pode ser exigido para questões
alfandegárias e de acesso ao mercado, se
algum nome comercial ou trademark for
destinado ao uso no Japão.
A taxa de pedido de registo é de 3.400 JPY
e 8.600 JPY por classificação. A taxa de
registo propriamente dito é de 28.200 JPY
por classificação.
Como forma de aumentar a segurança e
prevenir o terrorismo, a alfândega do
Japão exige que informação antecipada,
relativamente ao navio ou avião e à carga
carregada, passageiros e tripulação, seja
enviada.
No que diz respeito aos principais
procedimentos
e
regulamentos
aduaneiros,
a
legislação
aduaneira
japonesa
diferencia
os
seguintes
procedimentos
aduaneiros
para
as
importações: release for free circulation,
customs
warehousing,
temporary
admission e transit. As declarações de
importação devem ser feitas após as
mercadorias
importadas
terem
sido
levadas para uma área alfandegária para
despacho aduaneiro.
Além
da
Declaração
Aduaneira
de
Importação, os seguintes documentos são
geralmente exigidos para o despacho
aduaneiro:
Fatura
comercial,
conhecimento
de
embarque
ou
conhecimento aéreo, lista de embalagem
(se necessário), contas de frete (se
necessário), certificado de seguro (se
necessário),
licenças,
certificados
relevantes (se as mercadorias a serem
importadas forem restritas por leis e
regulamentos que não a Lei Aduaneira),
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declaração detalhada sobre reduções ou isenções de deveres aduaneiros e impostos (se
aplicável), prova de pagamento de direitos aduaneiros (no caso de mercadorias tributáveis) e
uma prova de origem não preferencial (apenas em casos específicos).
Os documentos e dados necessários para o despacho aduaneiro também podem ser
apresentados antes da chegada, o que pode facilitar os procedimentos. Como algumas cargas
precisam de passar por procedimentos adicionais, estes podem ser realizados ao mesmo tempo
que os procedimentos alfandegários. Além disso, o importador pode ser informado com
antecedência sobre as inspeções exigidas, para que possa tomar providências prévias, para o
efeito. Após a verificação dos documentos e, se necessário, das cargas e após o pagamento de
todas as taxas, as autoridades aduaneiras japonesas emitem uma licença de importação,
permitindo que as mercadorias sejam retiradas da alfândega.
De modo a facilitar os processos de importação, um importador pode solicitar uma Advance
Ruling, num posto alfandegário japonês para determinar a classificação tarifária correta e / ou a
taxa aplicável de uma mercadoria a ser importada. A maioria dos procedimentos de importação
pode ser conduzida eletronicamente. As alfândegas ou outras autoridades podem solicitar
documentação adicional, se considerarem que as informações fornecidas, na documentação
habitual, são insuficientes ou duvidosas. O ministério da Economia, Comércio e Indústria pode
impor quotas para determinados tipos de bens. Portanto, um importador de tais mercadorias
deve solicitar a alocação de quotas e a respetiva aprovação de importação do Ministério da
Economia, Comércio e Indústria.
Na Access2Markets, da responsabilidade da Comissão Europeia, usufruindo da ferramenta My
Trade Assistant, os empresários podem aceder a informação adicional sobre os bens que
exportam, como tarifas, procedimentos e formalidades alfandegárias, requisitos específicos de
cada produto, estatísticas e barreiras específicas de cada produto no acesso ao mercado.
No que concerne à rotulagem, a rotulagem do país de origem não é, regra geral, exigida para a
importação de mercadorias. No entanto, tais requisitos podem tornar-se obrigatórios conforme
estipulado pela legislação. Por norma, estes são necessários para produtos alimentares, matériasprimas e ingredientes específicos de produtos alimentares processados, carne, peixe e produtos
marinhos, certos produtos agrícolas (por exemplo frutas e vegetais frescos, soja usada para fazer
tofu), cosméticos, pneus, artigos de pele com pelo e certas roupas (por exemplo bolsas e malas
de couro e artigos desportivos).
A rotulagem do país de origem na mercadoria e / ou na sua embalagem deve corresponder à
origem declarada nos documentos comerciais.
O processo de exportação de bens alimentares pode ser descrito, de forma simplificada.
Primeiramente, o exportador deve entregar uma aplicação para inspeção, sobre a jurisdição do
Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca (MAFF) para que produtos vegetais e animais possam
ser sujeitos a uma quarentena e inspeções de qualidade e segurança.
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Durante este tempo, produtos como
vegetais, frutas, frutos secos, grãos, entre
outros, são inspecionados pela MAFF para
garantir que cumprem os requisitos da
Lei da proteção das plantas “Plant
Protection Law”. Se, por sua vez, os
produtos forem de origem animal, terão
igualmente de cumprir a quarentena da
MAFF e passar pelo controlo de doenças
infeciosas “Domestic Animal Infectious
Diseases control Law”.
Após obterem aprovação são transferidos
para uma outra estação de quarentena,
desta vez ao cargo do Ministério da
Saúde, Trabalho e Bem-estar (MHLW). Os
produtos de origem animal ou vegetal
passam, igualmente, por esta fase, para
serem aprovados em conformidade com
os requisitos referentes à “Sanitation Law”
(Lei de saneamento). Produtos não
pertencentes
às
categorias,
anteriormente descritas, começam nesta
etapa,
não
sendo
abrangidas
por
controlos da MAFF.
Finalmente, os produtos chegam à área
da
alfândega
onde
todos
os
procedimentos
normais
são
implementados e se procede à verificação
de rótulos e impostos sobre certos tipos
de produtos. Concluída esta fase do
processo, a cargo do Ministério das
Finanças, pode efetuar-se a distribuição,
domesticamente.
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6.2. Coreia do Sul
6.2.1. Contexto Internacional

A análise PESTEL é um instrumento que
permite uma avaliação de mudanças
políticas,
económicas,
socioculturais,
tecnológicas,
ecológicas
e
legais
no
contexto empresarial.
A análise PESTEL identifica o impacto que o
ambiente externo pode ter na empresa,
produtos
comercializados
ou
serviços
disponibilizados. Mediante estes aspetos,
enumeramos
algumas
das
principais
conclusões sobre o mercado sul coreano.

Política
O Japão e Coreia do Sul retiraram-se
mutuamente
da
lista
de
parceiros
comerciais de confiança em 2019. Novo
presidente eleito em 2017, na 19ª eleição
presidencial, Moon Jae-in.
Economia
A economia deste país é orientada para a
exportação e é líder mundial na construção
naval, eletrónica e automóvel. A força
económica do país deriva de grandes
conglomerados industriais. O crescimento
económico da Coreia do Sul abrandou para
2,7% em 2018, face aos 3,2% alcançados no
ano transato.
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Este abrandamento deve-se à desaceleração das atividades económicas e das exportações, devido
à disputa comercial em curso com o Japão. Apresenta produtividade laboral em termos de PIB
por hora trabalhada elevada, face aos valores registados na OCDE, em 2017. Em 2018, o custo
unitário de mão-de-obra aumentou cerca de 2,0%, valor inferior à média da OCDE. O Presidente
Moon Jae-in desenvolveu uma política para apoiar as PME (mais fragilizadas) e limitar o domínio
dos conglomerados.

Social
A força de trabalho é tipicamente e tecnicamente qualificada. A taxa de alfabetização do país é
uma das mais elevadas do mundo. Todavia, a baixa taxa de fertilidade ainda apresenta um desafio
significativo, uma vez que a Coreia do Sul se vê confrontada com uma população cada vez mais
envelhecida.
A despesa do governo com o bem-estar social é baixa, segundo os padrões da OCDE. Nos últimos
20 anos, o número de médicos per capita aumentou a um ritmo significativo. O governo planeia
reformar as leis laborais existentes, para aumentar a flexibilidade no despedimento de
trabalhadores regulares e remover barreiras à entrada de trabalhadores estrangeiros, em certos
setores. Em 2017, a diferença salarial entre homens e mulheres, como percentagem do salário
médio masculino, era das mais elevadas entre os países membros da OCDE (34,6%).

Tecnologia
Em Abril de 2019, três telecentros do país lançaram serviços 5G para os dispositivos móveis do
público em geral. O governo sul-coreano conta que o surgimento desta tecnologia crie cerca de
600 mil empregos, até 2026. Este país detém instalações bem equipadas, constituindo assim um
destino privilegiado para I&D. No entanto, existem também constrangimentos, devido à fraca
coordenação entre os ministérios, em que cada um conta com as suas próprias políticas de
investigação e financiamento.
Para melhorar a I&D para as PMEs, o governo iniciou o Programa de Garantia de Compras de
Novas Tecnologias e Aquisições, que exige que as agências públicas dêem preferência às PMEs na
aquisição de bens e serviços. O governo está também a formular um sistema de inovações
globalmente aberto e um programa cooperativo, além de tomar medidas para promover o
investimento em investigação básica e fundamental, através do International Science Business
Belt.

Ambiente
Os recursos naturais são limitados neste mercado e a erosão do solo é uma realidade. Existe
atualmente forte intervenção governamental para proteger o ambiente e tem-se verificado a
promoção de parques nacionais e o uso de tecnologias mais amigas do ambiente. O governo sulcoreano pretende aumentar a quota de energias renováveis na eletricidade usada no país a 20%
até 2030.
No início de 2019, o governo adotou medidas de emergência para resolver a questão da poluição
do ar no país, nomeadamente, um projeto de lei que promovia a instalação obrigatória de
purificadores de ar nas salas de aula, e o incentivo de vendas de veículos LNG.
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Leis
Para promover uma cultura de empreendedorismo entre as pequenas empresas, o governo está
a fornecer incentivos aos capitalistas de risco e aos business angels. Os incentivos ao
investimento financeiro na Coreia do Sul incluem deduções e isenções no imposto sobre o
rendimento das empresas, do governo local e central, bem como subvenções em dinheiro para
investimentos em indústrias de alta tecnologia. As Zonas Económicas Livres de Incheon,
Gwangyang, e Busan/Jinhae criam uma atmosfera favorável para a condução de negócios.

6.2.2. Dimensão do Mercado
O aumento das receitas provenientes da venda de produtos alimentares é sustentado
simultaneamente, por um aumento do volume total comercializado (gráfico 24) e por um
aumento dos preços médios unitários (gráfico 25) praticados. Entre 2012 e 2019, os preços
unitários aumentaram em todos os anos, e a uma média de 0,8% por ano. No mesmo período,
apenas em 2019 se verificou uma diminuição de cerca de 1,8% do volume total comercializado.
No entanto, verifica-se que o volume total vendido aumentou em média 0,95% por ano. Em 2020,
regista um choque extraordinário de aumento das quantidades vendidas.
De facto, neste ano, o aumento de cerca de 7,1% do volume total vendido deverá ser atenuado
por uma redução de 3,1% e de 0,6% nos dois anos seguintes, respetivamente.
O setor de bebidas tem vindo a crescer de forma significativa durante os últimos anos, com
especial destaque para o segmento das bebidas quentes e das bebidas não alcoólicas. Entre 2012
e 2019, o volume total de bebidas vendidas na Coreia do Sul aumentou cerca de 2,6%.
Este aumento de dimensão no mercado tem sido acompanhado por um aumento dos preços
médios praticados. No mesmo período, o preço médio ponderado, praticado no mercado,
aumentou em média 2,6%, por ano. Para além disto, destaca-se, também, a tendência de
aumento, em termos relativos, do peso das bebidas não alcoólicas.
Gráfico 24: Evolução do setor de produtos alimentares da
Coreia do Sul, em quantidade comercializada de produtos,
em milhões de kg (2019-2025).

Gráfico 25 Evolução do setor de produtos alimentares da
Coreia do Sul, em preço unitário, em dólares (2019-2025).
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Em 2012, este segmento representava cerca de 64,0% do volume total comercializado de bebidas.
Em 2019, o peso deste setor passou a ser próximo de 70,0%. Em 2020, registou-se uma quebra de
14,0% no preço médio ponderado, unitário, e uma quebra de 4,9% do volume total comercializado
de bebidas. No entanto, a situação será, compensada ao longo de 2021. Nos anos seguintes é
esperado que estas categorias continuem a crescer, tanto em dimensão (gráfico 26) como em
preço (gráfico 27).
Gráfico 26: Evolução do setor de bebidas da Coreia do Sul,
em quantidade comercializada em milhões de litros (20192025).

Gráfico 27: Evolução do setor de bebidas da Coreia do Sul
nas principais categorias de referência - Preço unitário, em
dólares (2019-2025).
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Gráfico 28: Balança Comercial de Produtos Alimentares da
República da Coreia, em milhares de dólares (2015-2019).
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A Coreia do Sul possui a indústria mais
intensiva em I&D do mundo (4,3% do PIB é
gasto em I&D). O país tem um saldo comercial
de produtos alimentares tradicionalmente
deficitário (gráfico 28). De facto, as estimativas
apontam para que mais de metade dos
produtos alimentares consumidos pelo país
sejam importados, sendo expectável que esta
situação se agudize nos próximos anos.
Assim, é possível constatar que o país tem
optado por se especializar noutros setores, nos
quais detém vantagens comparativas e tem
optado por assegurar o abastecimento
alimentar através dos mercados internacionais.
Por outro lado, tem-se verificado um aumento
do poder de compra e dos padrões de vida da
população deste país. É de salientar que a
procura de produtos alimentares aumente,
com destaque para produtos de melhor
qualidade.
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Gráfico 29: Saldo Comercial de Produtos Alimentares da
República da Coreia, em milhares de dólares (2015-2019).
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Uma vez que, a produção de produtos
alimentares interna, em princípio, não terá
capacidade para acompanhar esta procura
(gráfico 29), espera-se que o volume de
importações destes produtos aumente ainda
mais nos próximos anos. Em 2019, a República da
Coreia importou produtos alimentares em valor
superior a 28.950 mil milhares de dólares. Este
valor representa 5,8% do valor total importado
pelo país no mesmo ano. Ao contrário do valor
total importado pelo país, que tem sofrido
alterações, o valor importado de produtos
alimentares aumentou desde 2015. O valor
exportado pelo país em produtos alimentares em
2019 superou os 7,2 milhões que representa 1,3%
do valor total exportado pela República da Coreia
no mesmo ano.

Para um país como a Coreia do Sul que está tão dependente dos mercados internacionais, para
garantir este abastecimento, é importante assegurar a diversidade dos seus parceiros de forma a
reduzir a dependência de uma só região.
Assim, é pouco expectável que uma região ou pais domine tipologias específicas de produtos
alimentares na Coreia do Sul.
Gráfico 30: Principais Fornecedores
Alimentares Sul Coreanos, 2019.

de

Produtos

Estados Unidos da América
China

Os principais produtos alimentares importados
pela Coreia do Sul são carnes, peixes e
crustáceos e cereais, como se pode ver no
gráfico 31. Nos últimos anos tem-se verificado
um aumento da procura significativo por carnes
e preparações diversas.
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De facto, entre 2015 e 2019, verificou-se um
aumento, em média, de 10% e 14% por ano, do
valor
importado
destes
produtos,
respetivamente. Pelo contrário, verificou-se uma
diminuição ligeira da procura por sementes.
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No mesmo período, o valor importado de sementes diminuiu, em média, 1% por ano. Importa,
igualmente, destacar o pouco peso que os produtos já transformados têm nas indústrias
alimentares. Apesar do país precisar de importar a matéria prima, este tem alguma capacidade
interna de transformação dos produtos.
De destacar que estas são as atividades de maior valor acrescentado dos produtos alimentares.
Apesar disto, a única categoria de produtos na qual a República da Coreia tem um saldo
comercial positivo é a NC – 19 Preparações à base de cereais, de farinhas, amidos, féculas ou leite;
produtos de pastelaria.
Gráfico 31: Principais Produtos Alimentares importados
pela Coreia do Sul, 2019.
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Em 2020, as vendas de alimentos embalados na
Coreia do Sul registaram o maior crescimento
em valor dos últimos anos. As categorias de
refeições prontas aumentaram gradualmente as
suas vendas nos últimos anos, mas registaram
um pico no crescimento do seu valor, em 2020,
graças à oferta de substitutos de refeições
domésticas e de substitutos de refeições feitas
em restaurantes. Para além da conveniência da
cozinha doméstica, os consumidores tendem
cada vez mais a procurar a alta qualidade e o
bom gosto das refeições prontas, com a
colaboração de restaurantes reconhecidos no
mercado.
Enquanto que o ato de cozinhar e o consumo de
refeições em casa tem aumentado, os sulcoreanos também têm lanchado em casa com
mais frequência, desde o surto da COVID-19, o
que também afetou significativamente o
segmento de alimentos embalados. Os adultos
que têm trabalhado a partir de casa ao longo dos
últimos meses têm consumido um elevado
número de lanches a partir de casa, comprandoos eles próprios em vez de ser o seu empregador
a pagar por eles, o que significa que as vendas se
deslocaram para o canal de retalho. .

Fonte: Statista, 2020

Além disso, a maioria das crianças teve de passar muito tempo em casa devido ao encerramento
das escolas, como medida de combate à propagação do vírus. Como resultado, os produtos de
confeitaria, bolachas doces e salgados foram todos consumidos em casa com mais frequência.
No entanto, todas as categorias de gelados continuaram a diminuir, em 2020, devido ao mau
tempo - no Verão choveu durante mais de 50 dias, afectando negativamente o consumo desta
tipologia de produtos.
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Os fabricantes de produtos alimentares têm tendido a desenvolver produtos apenas dedicados
ao comércio eletrónico, como forma de resposta ao isolamento dos seus consumidores. Como os
segmentos de pastelaria e sobremesas caseiras têm vindo a aumentar, a Shinsegae Food, por
exemplo, introduziu uma sobremesa congelada de leite e mel distribuída exclusivamente
através de canais de comércio eletrónico.
Como muitos dos espaços Shinsegae têm tido dificuldades devido à redução acentuada de
vendas nos estabelecimentos de foodservice, a empresa começou a fornecer as suas famosas
sobremesas em forma congelada para entrega ao domicílio. Os clientes de Shinsegae têm
estado ansiosos por ter uma sobremesa foodservice sem terem de visitar os cafés, pois desejam
diminuir o risco de transmissão COVID-19. Por conseguinte, a entrega ao domicílio, através de
canais de comércio eletrónico está a revelar-se popular entre os consumidores, que são capazes
de replicar em casa a sua experiência em cafés e bares, também com preços muito mais
baratos.
Os kits de refeição também têm sido mais procurados, à medida que as pessoas se aventuram
menos e procuram a conveniência de ter comida e bebida entregues à sua porta. O líder do
comércio eletrónico SSG.COM lançou a marca SSG Fresh, que consiste em alimentos frescos,
produtos de padaria e misturas para jantar (kits de refeição), com o objetivo de gerar sinergias
com os serviços de entrega noturna. Com esta abordagem, os fabricantes de alimentos estão a
mostrar vontade de assumir um risco ao cessarem a distribuição nos canais baseados nas lojas, a
fim de se concentrarem no comércio eletrónico, mas é provável que o impacto do COVID-19
continue a favorecer as vendas online num futuro próximo.

6.2.3. Tendências do Setor
A Coreia do Sul apresenta uma escassez estrutural de produtos alimentares. Espera-se que o
aumento dos padrões de vida e do poder de compra das famílias provoque um choque positivo do
lado da procura. As principais consequências expectáveis deste choque são um aumento dos
preços médios dos produtos alimentares e um aumento da procura por estes produtos nos
mercados internacionais.
Do ponto de vista demográfico, verificam-se duas tendências predominantes. Por um lado, o
número de famílias unipessoais tem vindo a aumentar e espera-se que esta trajetória se
mantenha. Por outro lado, verifica-se uma tendência de envelhecimento da população. Estes dois
grupos de consumidores caraterizam-se por preferirem soluções de alimentação práticas e
acessíveis. Por conseguinte, espera-se um aumento da procura por este tipo de produtos. Já é
característico da cultura sul coreana trabalhar um número de horas muito superior àquelas
trabalhadas nos países ocidentais. De facto, em média os trabalhadores deste país dedicam mais
17,5% de horas ao trabalho do que a média dos países da OCDE.
Tem-se verificado uma tentativa de redução destes valores. Por exemplo, recentemente, o número
de horas de trabalho máximo, permitido por semana, foi reduzido de 68 horas para 52 horas. No
entanto, este fator continua a influenciar os hábitos de consumo do país. Em geral, estes
trabalhadores procuram refeições rápidas e práticas. Para além disto, fazem parte também da
cultura sul coreana as preocupações com a saúde. Por este facto, também é frequente os
habitantes destes países demonstrarem preocupações com a qualidade e segurança dos
alimentos que consomem.
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No entanto, nos últimos anos, verificou-se um aumento da consciencialização dos consumidores
para aspetos mais técnicos da indústria alimentar. Assim, o rigor na avaliação dos produtos e as
exigências por parte dos consumidores têm vindo a aumentar. Na Coreia do Sul não tem havido
um armazenamento significativo de alimentos embalados, graças ao comércio eletrónico. De facto,
os consumidores têm demonstrado confiança em plataformas capazes de entregar artigos
domésticos essenciais, incluindo alimentos, com prazos de entrega bastante reduzidos, negando
justificações para a compra massiva nas lojas físicas (com eventual receio de quebras nas cadeias
de fornecimento).
Com base na infraestrutura bem construída de entrega ao domicílio de comércio eletrónico na
Coreia do Sul, mesmo a geração mais velha passou sem problemas para as compras online de
alimentos, e os intervenientes do comércio eletrónico estão a encontrar grandes oportunidades
para expandir os seus negócios mais cedo do que esperavam. Em 2020, a dimensão total do
segmento de comércio eletrónico para a FMCG (fast-moving consumer goods) deverá ultrapassar
os canais baseados em lojas físicas na Coreia do Sul, devido ao impacto da COVID-19. Além disso, o
forte e contínuo desempenho do comércio eletrónico dentro dos alimentos embalados fez com
que a quota de valor do canal ultrapassasse a das lojas de conveniência, pela primeira vez, em
2020.
Enquanto os maiores hipermercados de canais de venda de alimentos embalados continuaram a
perder quota de mercado em 2020, os supermercados e lojas de conveniência localizadas perto de
áreas residenciais obtiveram fortes ganhos, ajudando os seus respetivos canais a manter as suas
quotas globais para o ano em questão. Conscientes do distanciamento social, os consumidores
tenderam a evitar visitar locais onde normalmente ficariam mais tempo para fazer compras,
incluindo hipermercados, que não apelaram a alguns compradores que receiam encontrá-los
lotados. Isto levou a uma preferência por pequenos supermercados ou lojas de conveniência perto
da sua casa, nas quais podem passar um período de tempo mais curto, mas que podem visitam
com mais frequência.

6.2.4. Principais players e potenciais parceiros de negócio
O setor alimentar é um dos setores-chave com oportunidades promissoras para empresas
estrangeiras na Coreia do Sul. Alinhado com a Estratégia para o Crescimento Verde da Coreia do
Sul, o setor tem vindo a crescer de forma constante nos últimos anos. As importações de alimentos
biológicos são particularmente significativas (60 a 70%).
A Coreia do Sul é um mercado privilegiado para as empresas que oferecem alimentos e bebidas a
preços razoáveis - tais como alimentos biológicos processados ou ingredientes como farinhas,
cereais, alimentos para bebés - ou produtos "masstige" (produtos com rótulo premium de origem
comunitária, especialmente chocolate e vinho). O Acordo de Equivalência Coreia do Sul-UE, em
vigor a partir de 2015, significa que os produtos com o rótulo de certificação orgânica da UE
também são automaticamente rotulados como "orgânicos certificados" na Coreia.
De seguida são apresentados alguns dos principais players sul coreanos do setor alimentar.
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Lotte Shopping
Lotte Super e Lotte Mart representam a divisão de alimentos da sua empresa mãe (Lotte), que é a
maior da Coreia do Sul em termos de receita auferida. Em agosto de 2018, o Lotte Ecommerce foi
lançado para impulsionar o crescimento das vendas online. No entanto, a estratégia “omnichannel”
é o objetivo final da empresa, concentrando-se em manter as suas 1.452 lojas físicas na vanguarda
do crescimento geral da receita. Lotte Shopping Co., Ltd. (Lotte Shopping) está envolvida no setor
das operações em lojas de retalho. Opera supermercados, departament stores e cinemas. O
portfólio de produtos inclui acessórios, vestuário, cosméticos, alimentos, móveis, eletrodomésticos,
brinquedos, entre outros. A empresa trabalha também com lojas omnichannel sob a marca Lotte
Himart (junção de canais físicos e digitais para oferecer uma melhor experiência ao cliente). A
empresa opera uma cadeia de cinemas multiplex sob a bandeira Lotte Cinema. A empresa opera
na Rússia, Coreia do Sul, Singapura, China, Indonésia e Vietname. A empresa está sediada em Seul,
na Coreia do Sul.
Principais Dados
Morada HQ: Lotte Shopping Center BldgNamdaemun-81, Joong-Su, Jung-gu, SEOUL, Seul,
República da Coreia (Coreia do Sul);
Website: store.lotteshopping.com;
Bolsa de valores: Korea Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: dezembro.
Emart
Emart é a rede de hipermercados líder na Coreia do Sul. A sua presença online é mantida através
do Emart Mall, o site de comércio eletrónico da empresa que oferece entregas ao domicílio ou a
opção de fazer as compras online, mas ir buscá-las à loja. A empresa registou um forte crescimento
a nível de vendas YOY (year over year) em 2018, mas no segundo trimestre de 2019 (ano fiscal tem
início em janeiro), registou a primeira perda, citando a concorrência de retalhistas online. EMART
Inc (EMART), uma subsidiária da Shinsegae, está envolvida na operação de hipermercados.
A empresa oferece diversos produtos alimentares e bebidas. Emart opera lojas especializadas,
incluindo departament stores sob a marca Emart; Emart Mall; Emart Traders, uma marca de loja de
baixo preço, para produtos do dia-a-dia. Supermercado Premium sob a marca PK Market; Molly’s
Pet Shop, uma marca de lojas de soluções para animais de estimação; Boots, a franquia da marca
de loja de produtos de saúde e beleza; e Electromart, marca de loja especializada em produtos
eletrónicos. A empresa também executa vários serviços, incluindo catering, serviços de resort,
distribuição de alimentos e negócios de retalho de bebidas. A empresa realiza operações por meio
de várias subsidiárias, incluindo E-Mart Inc., E-Mart Everyday Inc., E-Mart 24 Inc., Shinsegae
Property Inc., Starfield Cheongna Inc., Starfield Goyang Inc., SP Cheongju Professional Investment,
SP Daechi Primeiro profissional, Shinsegae Dutyfree Global Inc. A EMART está sediada em
Seongdong-gu, Seul, Coreia do Sul.
Principais dados:
Morada HQ377 Ttuseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, República da Coreia (Coreia do Sul);
Website: www.emartcompany.com;
Bolsa de valores: Korea Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: dezembro;
Número de funcionários: 30.085.
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GS Retail
As redes de lojas de conveniência e hipermercados GS25 e GS Supermarket são subsidiárias do
conglomerado GS Retail e geraram um crescimento de vendas de 4,6% e 5,1% para a empresa,
respetivamente. Em julho de 2018, a GS Retail investiu US $ 29 milhões na Thrive Market Inc., uma
empresa online dos EUA. Com esta nova participação, a GS está a abastecer os seus
supermercados coreanos com produtos orgânicos da Thrive Market, na esperança de alcançar o
domínio naquilo que considera uma categoria de produtos cada vez mais procurada.
GS Retail Co Ltd (GS Retail), uma subsidiária da GS Holdings Corp, opera lojas de conveniência,
supermercados, shoppings e departament stores. O portfólio de produtos da empresa inclui
produtos de mercearia, produtos alimentares, artigos para o lar, produtos de panificação e bebidas.
Oferece também artigos de saúde, beleza e para casa. A empresa vende produtos através de
televendas, departament stores, lojas de desconto e portais de comércio eletrónico.
GS Retail opera lojas sob GS25, GS Supermarkets, GS Mart, GS25, GS Supermarket e banners lalavla
e GS Square. GS Retail está sediada em Seul, Coreia do Sul. A empresa reportou receitas de KRW
8.692 mil milhões no ano fiscal encerrado em dezembro de 2018 (FY2018), um aumento de 5,1% em
relação ao FY2017.
Em FY2018, a margem operacional da empresa foi de 1,9%, em comparação com uma margem
operacional de 2,0% no FY2017 No FY2018, a empresa registou uma margem líquida de 1,4%, em
comparação com uma margem líquida de 1,4% no FY2017. A empresa relatou receitas de KRW
2.083 mil milhões no primeiro trimestre encerrado em março de 2019, uma diminuição de 4,1%
sobre trimestre anterior.
Principais dados:
Website: www.gsretail.com/;
Bolsa de valores: Korea Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: dezembro;
Número de funcionários: 8830.
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Inovação de Mercado
A alta densidade populacional e o subsídio
precoce da infraestrutura, levaram a Coreia
do Sul a ter uma das taxas mais altas de
acesso à Internet do mundo.
Os mesmos fatores, combinados com essa
taxa de acesso, tornaram o retalho
omnicanal incrivelmente popular, no país.
O retalhista britânico Tesco tem sido um
pioneiro nesta área, desde o lançamento
da sua loja virtual, com pontos de acesso
em estações de autocarros e estações de
metro, em 2011. Todos os principais players
já estão totalmente desenvolvidos no
conceito de entrega online como parte de
sua oferta.
Também existe pressão para renovar a
experiência do cliente em loja com novas
tecnologias, especialmente porque há
economias significativas para os players
envolvidos.
Em 2018, por exemplo, GS Retail foi o
último a entrar na disputa com o seu
conceito
de
loja
de
conveniência
inteligente, apresentando checkouts não
tripulados mais rápidos, sem leitura de
código de barras. Esta foi uma resposta ao
lançamento anterior, em 2017, das lojas de
conveniência não tripuladas da 7-Eleven,
desenvolvidas em conjunto com o Lotte
Retail.
A ascensão desse conceito de loja foii
acelerada em 2018, pela perspetiva de
aumento do salário mínimo do governo,
fazendo com que os assistentes de loja no
local se tornem mais dispendiosos para a
empresa.
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6.2.5. Principais
setorial

oportunidades

e

constrangimentos

no

acesso

ao

mercado

Oportunidades
O mercado sul coreano cada vez dá mais importância à qualidade dos produtos. No caso de
produtos novos, pode ser difícil de demonstrar a qualidade, algo que funciona de certa forma
como uma barreira de entrada.
No entanto, os padrões de qualidade exigidos aos produtos europeus são reconhecidos
internacionalmente. Isto pode ser uma vantagem na entrada dos mercados. Existe um acordo
bilateral entre a União Europeia e a República da Coreia para o reconhecimento de produtos
orgânicos. Isto facilita a entrada dos produtos europeus neste mercado com tendência de
crescimento, em comparação com produtos de outras regiões.
O acordo de livre comércio entre a UE a este país pode abrir novas oportunidades e criar
condições de concorrência favorável aos produtos europeus em comparação com o de outras
regiões.
Constrangimentos
A preferência por produtos locais e desconfiança em relação à qualidade de produtos
estrangeiros pode ser uma barreira à entrada de novos produtos. Os consumidores sul coreanos
têm preferências declaradas acerca da origem de alguns produtos, como o caso do vinho chileno
ou das laranjas da Califórnia.
A crescente preocupação com a vulnerabilidade das cadeias de valor globais dos alimentos à
transmissão de possíveis vírus como altamente contagiosos tem aumentado. Isto pode resultar
num aumento das restrições ou exigências em relação à importação de certos produtos como as
carnes ou frutos. A Coreia do Sul está neste momento em negociações com outros países e
blocos económicos para a criação de zonas de comércio livre que pode prejudicar a
competitividade dos produtos europeus.
Os produtos portugueses enfrentam elevada concorrência de outros produtos europeus na
exportação para este país. A regulação acerca da importação de produtos alimentares é extensa
e complexa na Coreia do Sul, o que pode também funcionar como uma barreira à importação.
Para além disto, tem-se verificado um aumento da regulação em relação aos pesticidas usados,
especialmente no cultivo de frutos e vegetais.

6.2.6.

Legislação de acesso ao mercado e criação de empresa

O estabelecimento de um negócio na Coreia do Sul demora cerca de 8 dias e requer 3
procedimentos. Os procedimentos são os seguintes:
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1.O selo da empresa deve ser feito no momento de registo da empresa.
Pode ter um custo de aproximadamente 30.000 KRW e leva cerca de 1 dia para se realizar. Este
pode ser feito online.
2. Registo da empresa no Start-Biz e pagamento das taxas
A entidade responsável é a Small and Medium Business administration (SMBA) e este
procedimento pode ser feito online. É necessário verificar a disponibilidade de nome comercial,
obter certificado de disponibilidade do nome, abrir conta bancária, preencher a inscrição e obter
uma nota fiscal de registo. Segue-se o registo da empresa e obter o certificado de impressão do
carimbo da empresa, registar e obter um número de identificação fiscal, o registo para o
programa de seguro de saúde pública, fundo nacional de pensão, seguro de trabalho e
compensação de acidentes industriais.
Nesta etapa, são aplicadas taxas no valor de 2.000 KRW (acrescido de 1,2% do capital de registo),
mais 20% de imposto e, ainda, mais 20.000 KRW do formulário de registo.
3. Registo no departamento das Finanças
A entidade responsável é a National Tax Service. Os documentos a serem entregues são os
seguintes:
Certificado de Registo;
Artigo de incorporação;
Certificado do registo comercial;
Contrato de arrendamento do escritório;
Certificado do selo corporativo;
Selo corporativo;
Licença;
Prova de fundos e a sua origem (por exemplo, cópia da declaração de impostos ou um
contrato de empréstimo).
Questões de Importação
Para os bens ingressarem no mercado sul-coreano têm que cumprir requisitos de qualidade e
certificação. O organismo governamental responsável por estas normas é a KATS – Korean
Agency for Technology and Standards, que presta a declaração KC Mark, essencial para produtos
industriais, para que estes produtos sejam certificados como tendo as korean industrial
standards.
Esta certificação para certos tipos de produtos é voluntária, mas é recomendável, sempre que
possível. Além deste organismo, o Korea Customs Service implementou o Single Window system,
de modo a conseguir efetuar todos os procedimentos relacionados com a importação num único
portal e de forma mais simplificada.
A Pauta Aduaneira deste mercado segue o sistema harmonizado de designação e codificação de
mercadorias (SH), semelhante ao usado pelos estados membros da União Europeia.
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Os Requisitos gerais exigidos na Coreia do Sul para importação de mercadorias são os seguintes:
Declaração de entrada;
Declaração Aduaneira de Importação;
Declaração de Valor Aduaneiro;
Fatura Comercial;
Lista de embalagem;
Certificado de Origem Não-Preferencial;
Prova de Origem Preferencial;
Air Waybill;
Conhecimento de embarque / Bill of Landing.
Na Access2Markets, da responsabilidade da Comissão Europeia, com o uso da ferramenta My
Trade Assistant, os empresários podem aceder a informação adicional sobre os bens que
exportam, como tarifas, procedimentos e formalidades alfandegárias, requisitos específicos de
cada produto, estatísticas e barreiras específicas de cada produto no acesso ao mercado.
Em relação à propriedade intelectual, o registo de marcas na Coreia do Sul é possível e está
regulado no Trademark act. Nos últimos anos, as leis compreendidas neste âmbito têm sofrido
alterações de forma a reconhecer as marcas registadas, em certos países ou blocos económicos
parceiros, com particular destaque para aqueles com o qual o país tem um acordo de comércio
livre, como a União Europeia. De um modo geral, os documentos podem ser preparados em
coreano ou em inglês. Os códigos usados para descrição das mercadorias e descrições incluídas
nos documentos comerciais devem fazer referência à base da nomenclatura. Além da
documentação oficialmente exigida, podem resultar necessidades adicionais de acordos
contratuais com o importador ou até mesmo pelas autoridades aduaneiras.
Quanto à rotulagem, os bens importados devem indicar nos respetivos rótulos, de forma legível,
o país de origem em coreano, inglês ou chinês. O mais aconselhável é que as empresas
exportadoras contactem com os seus clientes/importadores no país de modo a conversarem
acerca dos requisitos necessários para proceder com as transações comerciais no produto em
específico que estão a comercializar.
Acordo de comércio livre Coreia do Sul – União Europeia
Alguns obstáculos técnicos ao comércio foram reduzidos devido ao acordo de comércio livre
União Europeia – Coreia do Sul em vigor. No que concerne às regras de origem, apenas a
declaração de origem na fatura serve como prova de origem das mercadorias, não podendo a
empresa recorrer ao Certificado de Circulação EUR.1. Para que o produto seja qualificável para a
tarifa preferencial, deve originar da União ou da Coreia do Sul.
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Considera-se que um produto tem origem na UE ou na Coreia do Sul quando é: totalmente
obtido na UE ou Coreia do Sul; produzido exclusivamente a partir de materiais originários da UE
ou da Coreia do Sul; produzido em países pertencentes à UE ou na Coreia do Sul utilizando
materiais originários de outros países, desde que esses materiais tenham sido submetidos a
operação ou processamento suficiente. A UE e a Coreia do Sul cooperam no que diz respeito a
regulamentações técnicas, definindo padrões e avaliações de conformidade, de forma a facilitar o
comércio internacional. As regras a serem cumpridas variam de acordo com o setor ou categoria
do produto. Estes setores ou produtos podem ser divididos em 4 categorias: equipamentos
elétricos e eletrónicos; produtos farmacêuticos/ dispositivos médicos; veículos a motor e suas
peças; produtos químicos.
A legislação acerca da importação de produtos alimentares da República da Coreia é extensa e
complexa. Tal deve-se em grande parte ao facto de diferentes partes do processo estarem sobre
a alçada de diferentes entidades. Entre elas destacam-se: Korea Customs Service (KCS), Ministry
of Food and Drug Safety (MFDS), Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA), Animal
and Plant Quarantine Agency (APQA que faz parte da MAFRA).
Antes de iniciar o processo de importação, alguns registos são necessários. O tipo de registo e a
entidade com a qual as empresas devem contactar depende do tipo de produtos a comercializar.
Empresas que pretendem exportar produtos alimentares devem submeter um registo ao MFDS.
Empresas que pretendem exportar animais vivos devem submeter o seu registo à APQA ou ao
MAFRA através do seu governo. Também é necessário confirmar que a entidade importadora
está registada na Coreia do Sul. Isto é especialmente importante caso a empresa opte por
comercializar através de um acordo com um importador-distribuidor.
Os formulários de registo estão disponibilizados nos sites das diferentes entidades. Após o
registo, é necessário conseguir uma declaração de importação. Para a obtenção desta declaração
é necessário cumprir alguns requisitos gerais, referentes à importação de qualquer produto
alimentar e, dependendo do produto, alguns requisitos específicos.
Os requisitos gerais são os seguintes:
A obtenção de uma declaração de entrada no porto,
Uma declaração de importação alfandegária,
Uma declaração de valor alfandegaria,
Uma fatura em inglês;
Uma lista descritiva da mercadoria (são necessários 3 exemplares);
Um certificado de origem não preferencial ou uma prova de origem preferencial,
Toda a dinâmica dependendo do produto e da pretensão do produtor; “air waybill” ou “bill of
lading”, dependendo se o transporte é feito por via aérea ou via marítima.
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Diversos requisitos específicos do tipo de
produtos podem ser pedidos. Como tal, é
aconselhável
a
consulta
da
plataforma
Access2Markets para informações especificas
para cada produto. Para além disto, é importante
estar consciente de que todos os produtos novos
que entram no mercado sul coreano são sujeitos
a testes que variam de produto para produto.
Para além do procedimento de acesso ao
mercado, é importante considerar outros
quadros
regulatórios
importantes,
nomeadamente, a regulação sobre a qualidade e
segurança alimentar, a regulação sobre a
rotulagem e a regulação sobre propriedade
intelectual. Em relação à qualidade e segurança
alimentar,
vários
certificados
podem
ser
requeridos.
As
normas
genéricas
são
estabelecidas pelo MFDS e estão estipuladas na
The Food Sanitation Act e no Functional Food
Act. As normas relacionadas com estas matérias
especificas aos produtos importados estão
definidos no Special Act on Imported Food Safety
Management.
Por fim, o Food Code estipula os padrões
aceitáveis para todo o ciclo de vida dos produtos
desde a produção ao tratamento dos resíduos,
passando
pela
manufaturação
e
o
armazenamento.
Existem
outros
procedimentos
legislativos
específicos para determinadas fases do processo
de importação, como por exemplo, as regras
sobre as inspeções aos produtos importados, que
é aconselhável consultar, dependendo do tipo de
produto. Como já foi referido anteriormente, em
relação à rotulagem, a legislação difere do tipo
de produto que se está a comercializar. Existe um
padrão genérico de rotulagem para os produtos
alimentares; outro para os produtos pecuários;
para produtos agrícolas não processados; para
produtos alcoólicos e para produtos com origem
certificada.
No geral, todos exigem que o rótulo seja
disponibilizado em coreano e contenha o nome
do produto, o tipo de produto, o nome do
importador, os ingredientes usados, aditivos,
nutrientes, entre outros.
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6.3. China
6.3.1. Contexto Internacional

A análise PESTEL é um instrumento que
permite uma avaliação de mudanças
políticas,
económicas,
socioculturais,
tecnológicas,
ecológicas
e
legais
no
contexto empresarial.
A análise PESTEL identifica o impacto que o
ambiente externo pode ter na empresa,
produtos
comercializados
ou
serviços
disponibilizados. Mediante estes aspetos,
enumeramos
algumas
das
principais
conclusões sobre o mercado chinês.

Política
Desde 1949, o Partido Comunista da China
(PCC) é o partido no poder. Com cerca de
90,59 milhões de membros no final de 2018,
o partido controla todos os aspetos do
governo, desde a formulação de políticas
até o nível provincial.
Desde 1986, o estado segue uma política
económica de "portas abertas". Durante este
tempo, a China emergiu como uma das
economias de crescimento mais rápido no
mundo. O PCC a promoveu reformas nas
políticas económicas, sociais, externas e de
defesa.
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Em 2018, a China obteve 8,9% no parâmetro de voz e responsabilidade dos Indicadores de
Governação Mundial. Tal fator mede até que ponto os cidadãos podem participar na seleção do
seu governo. Mede, também, a liberdade de expressão, liberdade de associação e a liberdade
concedida aos meios de comunicação. A China está na faixa mais baixa neste critério devido a
princípios comunistas enraizados e a um Estado de Direito centralizado, também este, muito
enraizado e sem qualquer espaço para oposição política.
Os meios de comunicação são controlados estritamente pelo governo e existe muito pouca
liberdade de expressão ou de associação. Em comparação, a Índia alcançou 60,1% no mesmo ano.
A China começou a enfrentar uma forte reação política em 2020 devido a diversos eventos. O
primeiro surto da doença COVID-19 em Wuhan, no final de 2019, e a sua eventual disseminação
gerou apreensão de uma forma transversal por todo o mundo.

Economia
A crise económica global, em conjunto com as tensas relações com os EUA, fez com que o
crescimento económico do país desacelerasse para 6,6% em 2018 e 6,1% em 2019. A taxa de
crescimento do PIB tendeu a desacelerar ainda mais para 1,9% em 2020, devido ao surto de
COVID-19, que afetou severamente as atividades económicas globais. A China é uma das poucas
nações que controlou a propagação do vírus, e as atividades económicas foram retomadas em
março de 2020. Com melhorias nos principais indicadores macroeconómicos, a economia
chinesa
apresenta um crescimento positivo em 2020, ao contrário de outras nações
semelhantes, que evidenciaram indicadores de recessão. A China foi o segundo maior recetor de
investimentos estrangeiros diretos (IED) em 2019, depois dos EUA, de acordo com a Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Social
No 13º plano quinquenal do país (2016–2020), a China promoveu condições de melhoria da
segurança social. O governo tem vindo a acionar mecanismos promotores da redução das
disparidades, aumentando os salários e fornecendo mais benefícios de bem-estar. As regiões
empobrecidas da parte ocidental do país foram abrangidas para a implementação de ações de
desenvolvimento. Embora a política do filho único tenha sido alterada para a política de dois
filhos em 2016, tem havido uma falta de respostas positivas a esta medida, principalmente por
razões económicas. As despesas totais com saúde como percentagem do PIB ficaram em 5,1%
em 2018, em comparação com 5,1% em 2017. Em termos absolutos, as despesas aumentaram
para US$ 698,26 mil milhões em 2018 de US$ 614,63 mil milhões em 2017.

Tecnologia
A entrada da China na Organização Mundial do Comércio e a assinatura do Acordo sobre Aspetos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio em dezembro de 2001,
resultou na liberalização da política comercial e num aumento Y-o-Y (year over year) no número
de patentes recebidas. A China tem uma das taxas mais altas de software não licenciado entre as
nações Pacifico-Asiáticas. O valor comercial do software não licenciado na China foi o mais alto
entre todas as nações Pacifico-Asiáticas, com um valor de US$ 6,84 biliões em 2017.
De acordo com uma pesquisa realizada, a utilização de telemóveis fixou-se nas 115 unidades por
cada 100 pessoas em 2019, com um total de 1,6 biliões de assinantes móveis. A população
conectada à Internet da China alcançou os 812 milhões, no final de 2019, com 58,0% da população
a utilizar a Internet.
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Ambiente
Para equilibrar a pressão sobre os recursos naturais causada pelo seu rápido crescimento,
desenvolvimento e urbanização, o governo implementou uma "estratégia de crescimento verde",
que foi implementada pela OCDE em 2011. De acordo com o relatório do Índice de Desempenho
Ambiental para 2020, a China sofre com a poluição do ar, com uma classificação geral do índice
de 137º entre 180 nações no indicador de Saúde Ambiental. Tem sido classificado em 147º de 180
para o indicador PM2.5, e 169º em 180 países para o indicador de ozono.

Leis
De acordo com o relatório do banco Mundia “Doing Business 2020”, a China alcançou o 31º lugar
entre as 190 economias analisadas. O governo comprometeu-se a combater a corrupção e
implementar um modo de governação abrangente e rigoroso para garantir um crescimento
económico mais rápido. No “2018 FDI Regulatory Restrictiveness Index”, o país foi visto como um
dos mais restritivos. O índice de restrição regulatória de IED (Investimento Direto Estrangeiro)
chinês fixou-se em 0,251 (em 1), em 2018.
6.3.2. Dimensão do Mercado
Em relação aos produtos alimentares, o aumento do valor das vendas deve-se, por um lado, a um
aumento dos preços unitários e, por outro lado, a um aumento das quantidades vendidas. De facto,
entre 2012 e 2019, a quantidade vendida em quilogramas de produtos alimentares aumentou cerca
de 2,9% por ano, enquanto que, no mesmo período, o preço unitário aumentou 2,7% por ano.
Assim, é reforçada a ideia de que o setor se encontrava numa fase de rápido crescimento. As
tendências em relação ao setor das bebidas são semelhantes. De facto, também no setor das
bebidas como um todo se tem verificado uma tendência de um aumento da quantidade vendida
total e um aumento dos preços médios unitários.
Entre 2012 e 2019, o volume total de bebidas vendidas em litros aumentou em média 4,5%, por ano,
enquanto que, o preço médio unitário ponderado aumentou em média 0,1%, por ano. Apesar disto,
a quantidade vendida de bebidas alcoólicas diminuiu em média 0,5%, por ano, enquanto que o
preço médio unitário destes produtos aumentou em média 2,11%, por ano. Globalmente, o setor
alimentar chinês viu o seu crescimento no retalho abrandar em 2020, devido ao impacto negativo
da pandemia COVID-19. Algumas das principais medidas para limitar a propagação do vírus
envolveram o encerramento de lojas e restrições à livre circulação de pessoas, o que teve um efeito
adverso nas vendas da maioria das categorias de alimentos embalados.
Além disso, o surto da COVID-19 estava ainda em curso durante as celebrações do Ano Novo
chinês, um período que normalmente gera vendas significativas em várias categorias de alimentos,
tanto para consumo, como também para a oferta de presentes. Entre as categorias mais atingidas
por este decréscimo estiveram os aperitivos salgados, o leite e os cereais. Por outro lado, algumas
categorias viram a sua procura reforçada pelas novas condições resultantes da pandemia. O
encerramento de locais de trabalho e escolas e a imposição do isolamento doméstico durante o
auge do surto resultou num aumento do consumo de alimentos em casa, nomeadamente
impulsionando as vendas de produtos adequados à cozinha doméstica e, particularmente, itens
básicos como o arroz, óleos comestíveis e massas. A carne congelada e o marisco, categorias que
lutaram para superar a forte preferência dos consumidores chineses por produtos frescos, foram
outras beneficiárias do aumento da cozinha doméstica durante o confinamento, uma vez que os
consumidores apreciaram a componente prática da confeção destes produtos.
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Os produtos básicos também beneficiaram da acumulação de stocks por parte dos consumidores,
particularmente na fase inicial da pandemia, uma vez que os agregados familiares estavam
preocupados com o esgotamento de artigos essenciais e não podiam visitar os espaços comerciais
com a frequência habitual. Assim, produtos básicos com um longo prazo de validade, tais como o
arroz, as massas instantâneas e as fruta e legumes processados estiveram entre aqueles que viram
as suas vendas reforçadas pela acumulação de stocks durante o bloqueio.
Apesar desta acumulação de stocks por parte dos consumidores, em 2020 houve pouca falta de
produtos, tendo a oferta permanecido estável na maioria das categorias, embora algumas, tais
como leite em pó importado, tenham sido afetadas por perturbações nas importações. Este
ambiente tem beneficiado o desenvolvimento de marcas nacionais.
Gráfico 32: Evolução do setor de produtos alimentares da
China,
quantidade
comercializada
de
produtos
alimentares, em milhões de kg (2019-2025).

Gráfico 33: Evolução do setor de produtos alimentares da
China, preço unitário, em dólares (2019-2025).
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Gráfico 34: Evolução do setor de bebidas na China, em
milhões de litros (2019-2025).
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Gráfico 35: Evolução do setor de bebidas da China- Preço
Unitário, em dólares (2019-2025).
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6.3.3. Tendências do Setor
A procura por produtos importados continua forte, impulsionada pela urbanização e pelo aumento
salarial da classe média. Os consumidores pertencentes a esta classe, no mercado em questão,
gastaram em 2018 cerca de 814,5 USD per capita, o que representa uma taxa de crescimento de
9,9% por ano. As vendas de produtos alimentares importados estão a crescer com uma taxa de
aproximadamente 15% ao ano, contra uma média mundial de cerca de 4,0%, o que demonstra um
elevado nível de competição.
Os produtos importados competem cada vez mais com os produtos chineses tanto em qualidade
quanto em preço. Algumas potenciais barreiras passam pelas melhorias na qualidade dos produtos
nacionais e impostos mais altos para produtos importados. Tal como acontece com muitos outros
bens e serviços, as pesquisas gerais na Internet fornecem a principal fonte de informação para os
consumidores chineses. Estes pesquisam marcas de alimentos para obter informações, antes de
comprar um produto; seguido por familiares e amigos e aplicações de redes sociais, como mostra o
gráfico 36.
De acordo com um painel de pesquisa, 17,9% dos consumidores compraram alimentos online,
enquanto 84,0% compraram produtos importados. A maioria comprou alimentos importados
online, sob a forma de presente. As motivações mais importantes para a compra de alimentos
importados foram: a segurança (4 em cada 5 entrevistados do painel referiram este ponto) e a
qualidade / marca (2 em cada 3 entrevistados referiram este ponto). As origens preferenciais dos
produtos incluíam os Estados Unidos da América, países da União Europeia, o Japão, o Canadá e a
Austrália.
Gráfico 36: Fonte de informação
alimentares na China, 2019.
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Várias tendências importantes no setor do
retalho estão a sofrer alterações na China
como resposta ao aumento da concorrência
em mercados mais desenvolvidos, mais
investimentos em infraestrutura e maior
acesso à Internet.
O número de pequenos negócios e
mercados tem vindo a diminuir, à medida
que outros canais de retalho se
consolidam mais;

Super e Hipermercados mostram sinais de crescimento, contudo devido a um aumento na
competição e dos custos de operações, algumas grandes cadeias têm reduzido o número de locais
de atuação quando estas não têm os lucros necessários em cidades de tier 1 e 2;
O comércio eletrónico tem vindo a aumentar, seja em B2B ou em B2C, com a introdução de
comércio eletrónico transfronteiriço, com zonas económicas livres a criarem oportunidades
para produtos estrangeiros;
Lojas de especialidade, boutiques e lojas de segmento alto nível têm vindo a aumentar para dar
resposta à crescente procura por parte de uma, crescente, clientela mais sofisticada.
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Uma maior ênfase nos canais digitais nas estratégias dos fabricantes será provavelmente um efeito
duradouro do surto da COVID-19, tendo o envolvimento digital dos consumidores sido
significativamente reforçado pela experiência da pandemia e do longo período de confinamento. O
comércio eletrónico desempenhou um papel fundamental na manutenção do acesso dos
consumidores aos seus produtos durante o período de confinamento, com as plataformas de
comércio eletrónico a lançarem políticas favoráveis para apoiar os retalhistas. Uma das grandes
plataformas de comércio eletrónico, a Tmall, lançou um conjunto de políticas como a isenção da
taxa de serviço, pelo período de seis meses, e a oferta de empréstimos com uma taxa de juro baixa,
a fim de reforçar a cooperação com os retalhistas, por exemplo.
6.3.4. Identificação dos principais players e potenciais parceiros de negócio
Como já mencionado, a China representa cerca de um quarto do total da população mundial e
acolhe um dos mercados de consumo em mais rápido desenvolvimento no mundo, o que
proporciona um tremendo impulso à indústria alimentar e de bebidas. Nos últimos anos, a procura
de produtos alimentares e de bebidas estrangeiros por parte da China tem vindo a desenvolver-se
a um ritmo acelerado, em paralelo com o seu rápido desenvolvimento económico. De acordo com
a OMC, a China tornou-se o maior país de importação global de produtos alimentares e agrícolas
em 2011, posição que tem mantido desde então.
De seguida são enunciados alguns dos principais players do setor no mercado chinês.
Sun Art Retail
Sun Art Retail é uma joint venture entre os grupos Auchan e RT-Mart, dois dos líderes históricos
deste mercado. A empresa possui hipermercados e shoppings sob as marcas Auchan e RT-Mart. A
empresa viveu uma queda nas vendas gerais e na margem líquida em 2018, mas ainda assim, foi
um ano de sucesso para a sua estratégia de transformação digital, impulsionada principalmente
por uma parceria com a “gigante” do retalho online, Alibaba. Sun Art Retail Group Ltd (Sun Art) é
uma marca de lojas de retalho que opera os hipermercados e supermercados RT-Mart e Auchan na
República Popular da China (RPC).
A empresa revende, comercializa e vende produtos têxteis, produtos elétricos, artigos de papelaria,
produtos desportivos e de lazer e outros produtos domésticos. Oferece também bebidas, produtos
de limpeza pessoal e doméstica, mercearia, vegetais e frutas, carnes, frutos do mar e produtos de
panificação. Todos estes produtos são comercializados sob várias marcas e banners, incluindo
Auchan, Fields e RT-Mart. Estas lojas estão estrategicamente espalhadas por várias partes da China.
Como mencionado anteriormente, além da loja física, comercializa produtos por meio online. A Sun
Art está sediada na cidade de Hong Kong. A empresa relatou receitas de (Renminbi) CNY 99.359
milhões no ano fiscal encerrado em dezembro de 2018 (FY2018), uma diminuição de 2,9% em
relação ao FY2017. No FY2018, a margem operacional da empresa foi de 4,2%, em comparação com
uma margem operacional de 4,4% no FY2017. No FY2018, a empresa registou uma margem líquida
de 2,6%, em comparação com uma margem líquida de 2,7% no FY2017.
Principais dados
Website: www.sunartretail.com;
Bolsa de valores: Hong Kong Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: dezembro
Número de colaboradores: 143 143.
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Walmart
Walmart, a empresa com maior faturação do mundo, é o segundo maior player no retalho de
alimentos na China, país este que representa apenas 7,0% dos seus enormes negócios
internacionais. Uma parceria com a gigante chinesa de comércio eletrónico JD.com, em 2018,
permitiu à empresa oferecer a entrega de mantimentos em menos de uma hora, em mais de 160
lojas no país. Além disso, destaca-se o lançamento de sua Sam’s Club Global Flagship Store no site
JD.com.
Walmart Inc (Walmart) é uma multinacional dedicada ao retalho global, estando responsável por
mercearias, supermercados, hipermercados, department stores e mercados. As lojas da empresa
oferecem produtos de mercearia e consumíveis, saúde e bem-estar, tecnologia, escritório e
entretenimento, categorias de vestuário e casa a preços baixos. Opera também clubes de depósito
(incluindo Sam's Clubs) e lojas de cash & carry. O Walmart detem várias marcas próprias e marcas
licenciadas, incluindo Equate, Everstart, Bonobos, Mainstays, George, Onn, Parent’s Choice, Time
and Tru, Wonder Nation e No Boundaries. Também comercializa produtos por meio de diversos
portais de comércio eletrónico. A empresa está sediada em Bentonville, Arkansas, nos EUA.
A empresa relatou receitas de US$ 514.405 milhões no ano fiscal encerrado em janeiro de 2019
(FY2019), um aumento de 2,8% em relação ao FY2018. No FY2019, a margem operacional da
empresa foi de 3,3%, em comparação com uma margem operacional de 3,5% no FY2018. No FY2019,
a empresa registou uma margem líquida de 1,3%, em comparação com uma margem líquida de
2,0% no FY2018. A empresa relatou receitas de US$ 130.377 milhões no segundo trimestre
encerrado em julho de 2019, um aumento de 5,2% em relação ao trimestre anterior.
Principais dados:
Morada HQ: 702 South West 8th Street Bentonville, Arkansas, United States;
Website: www.walmart.com;
Bolsa de valores: New York Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: janeiro;
Número de colaboradores: 2 200 000.
President Chain Store Corp
A empresa retalhista, oriunda de Taiwan, President Chain Store Corp (PCSC) é dona da rede
7Eleven, que domina o setor das lojas de conveniência na China. A empresa experienciou um
crescimento de receita de 6,7%, ano a ano, até 2018, superando muitos de seus concorrentes.
Lançou novos conceitos de loja em Taiwan, incluindo uma loja de conveniência que não necessita
de funcionários, que provavelmente será direcionada ao mercado chinês.
President Chain Store Corp (PCSC), uma subsidiária da Uni-President Enterprises Corp, é uma
grande empresa de retalho que opera lojas de conveniência e lojas de departamento sob
diferentes bandeiras. A empresa oferece uma variedade de produtos de consumo diário nas suas
lojas, que incluem alimentos e bebidas frescos, medicamentos e cosméticos, e outros produtos
domésticos.
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A PCSC fornece serviços de logística que incluem entrega de revistas, entrega de alimentos
refrigerados, produtos e alimentos à temperatura ambiente.
Além disso, também fornece serviços de IT e software, consultoria de stock, serviços de e-ticket e
serviços de consultoria de informação. A empresa opera na China Continental, Taiwan, Japão e
Filipinas. A PCSC está sediada em Taipei, Taiwan.
A empresa registou receitas de (dólares taiwaneses) TWD 244.888 milhões no ano fiscal encerrado
em dezembro de 2018 (FY2018), um aumento de 11,0% em relação ao FY2017. No FY2018, a margem
operacional da empresa foi de 5,2%, em comparação com uma margem operacional de 4,7% no
FY2017. No FY2018, a empresa registou uma margem líquida de 4,2%, em comparação com uma
margem líquida de 14,0% no FY2017. A empresa reportou receitas de TWD 63.948 milhões no
segundo trimestre encerrado em junho de 2019, um aumento de 4,7% em relação ao trimestre
anterior.
Principais dados
Morada HQ: 2F 65 Tung Hsing Road - 105, Sinyi District, Taipei City, Taipei, Taiwan;
Website: www.7-11.com.tw;
Bolsa de valores: Taiwan Stock Exchange;
Fim do ano fiscal: dezembro;
Número de colaboradores: 39 198.
Universidades e Institutos

东北农业大学);
四川农业大学);
华南农业大学).

Northeast Agricultural University (
Sichuan Agricultural University (
South China Agricultural University (
Inovação no mercado

A China encontra-se à frente da crescente tendência global de entrega de alimentos ao domicílio,
em parte devido aos serviços, já bem estabelecidos e altamente populares, de entrega de
refeições. A única alteração que estes sentiram necessidade de fazer foi a mudança de parcerias
com restaurantes para supermercados, gerando uma grande eficiência de custos para esses novos
clientes.
Deste modo, têm lutado para competir com as suas próprias ofertas de entrega. As marcas líderes
neste campo emergente são Meituan e Ele.me, este último constitui agora uma subsidiária da
gigante de tecnologia Alibaba.
Os custos para supermercados até agora têm-se concentrado principalmente nas suas operações
de logística, mas a taxa de aceitação dos serviços de entrega de mercearia torna provável que,
num futuro próximo, as lojas físicas dos principais retalhistas se possam inclinar fortemente para o
formato de loja de conveniência. Nessa eventualidade, empresas como a PCSC, com fortes cadeias
de lojas de conveniência pré-existentes, vão competir mais intensamente com gigantes como a
Sun Art Retail.
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6.3.5. Principais
setorial

oportunidades

e

constrangimentos

no

acesso

ao

mercado

Oportunidades
As principais mudanças nos últimos tempos centram-se na melhoria das condições de vida e no
aumento do poder de compra da população no país. Assim, tem-se verificado uma transição dos
hábitos de consumo tradicionais para uma dieta mais próxima daquela praticada nos países
ocidentais.
Como tal, os produtores ocidentais (europeus e americanos) têm vantagem histórica na
produção destes produtos que pode facilitar a entrada no mercado chinês. Para além disto, uma
vez que as famílias têm maior poder de compra, a qualidade dos produtos é um fator cada vez
mais importante, nas escolhas do consumidor, no país. As técnicas de produção na Europa são
reconhecidas internacionalmente como sendo exigentes, em termos de qualidade. Esta garantia
pode facilitar a entrada de produtos europeus na China.
A adequabilidade dos produtos europeus às novas tendências de consumo no país é também
um ponto forte a favor destes. Nomeadamente, verifica-se um aumento da procura de produtos
biológicos e sustentáveis. De facto, a investigação demonstra que a população chinesa evidencia
cada vez maior sensibilidade a questões ambientais. O facto de a Europa ter sido dos primeiros
espaços económicos a incentivar a produção destes produtos dá-lhe vantagem comparativa em
relação aos restantes blocos económicos.
Verifica-se também uma tendência de crescimento da oferta de alguns produtos
agroalimentares (vinhos e queijos principalmente) como presentes. Esta é também uma prática
frequente na Europa, pelo que, pode facilitar a transposição para o mercado Chinês.

Constrangimentos
O principal constrangimento destacado está relacionado com a pouca eficácia da aplicação das
regras de proteção de propriedade intelectual e de proteção de origem certificada. De facto, é
frequente a contrafação e imitação, neste país, de todo o processo produtivo, nomeadamente a
imagem e estratégia de comunicação com os consumidores.
Sendo que os consumidores não conseguem distinguir facilmente os produtos e que, por norma,
os produtores nacionais conseguem colocar os seus produtos a preços mais competitivos no
mercado, este pode ser um grande obstáculo na fase de solidificação da presença no país. Para
além disto, os produtos europeus estão também em desvantagem competitiva em relação a
produtos de outras regiões com as quais a China tem acordos de livre comércio.
O novo acordo económico na região Ásia-pacífico pode prejudicar ainda mais a competitividade
dos produtos europeus. Por fim, nos mercados tradicionais os consumidores chineses são muito
leais aos produtores tradicionais e locais, o que acaba por dificultar a entrada de novos produtos
neste mercado. No entanto, este fator não se verifica tanto no domínio agroalimentar, uma vez
que estes setores não têm propriamente operadores históricos.
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6.3.6. Legislação de acesso ao mercado e criação de empresa
Criação de uma empresa
Para iniciar/criar um negócio na China são necessários 4 procedimentos que têm a duração de
cerca de 8,6 dias. Os procedimentos necessários são os seguintes:
1) Registo da empresa e solicitação de um certificado de licença comercial
A entidade responsável é a Shanghai Administration for Market Regulation (SAMR). A inscrição
deve ser preparada e enviada online para o site. Para este procedimento é necessário apresentar os
seguintes documentos:
Formulário de inscrição;
Estatutos;
Documentos de identificação pessoais dos acionistas;
Carta de Autorização;
Cópia da certidão de imóvel do escritório (assinada pelo proprietário do imóvel);
Formulário de registo de informações complementares.
2) Criar o selo da empresa
A criação do selo deve ser realizada numa empresa que tenha licença especial para a indústria e
este procedimento tem custo associado entre CNY 300 e CNY 1.000.
3) Obter o equipamento de controlo da declaração de impostos e solicitar uma autorização para
imprimir ou adquirir faturas financeiras
A entidade responsável por este ponto é a Autoridade Fiscal. A empresa deve requerer às
autoridades competentes (os serviços fiscais estatais e locais) a aprovação para a aquisição e
emissão de faturas/recibos financeiros.
O requerente deve visitar o Gabinete Municipal de Shanghai da Administração Estatal de
Tributação para obter a aprovação. Além disso, este deve fazer-se acompanhar dos seguintes
documentos:
Certificado de registo fiscal (uma cópia);
Cartão de identificação do pessoal fiscal (uma cópia);
Formulários de candidatura;
Modelos de selo de faturação;
Selo da empresa.
4) Registar empregados no Centro de Segurança Social
A entidade responsável por este procedimento é o Centro de Seguros de Bem-Estar Social. A
empresa deve efetuar o registo dos empregados no Gabinete Municipal de Recursos Humanos e
Segurança Social de Xangai, que é o gabinete local de segurança social do Ministério de Recursos
Humanos e Segurança Social. O serviço local da segurança social emitirá o cartão de registo da
segurança social para a empresa ao receber uma notificação bancária de abertura de conta, para
que a empresa possa começar a pagar as contribuições para a segurança social.
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Questões de importação
Todos os indivíduos ou entidades que pretendam exportar e importar produtos da China, devem
estar registados no Ministry of Commerce.
Em termos de procedimentos de despacho aduaneiro importa referir que qualquer agente
económico na China (ex.: importador) deve estar registado junto das autoridades aduaneiras
(Customs Registration Number – CR). A legislação sobre os procedimentos de entrada no mercado
chinês é extensa e complexa. Isto deve-se essencialmente ao facto de, apesar de ter uma parte
geral comum, a maior parte da regulação diferir entre setores ou mesmo entre produtos do
mesmo setor. Como tal, é aconselhável as empresas procurarem auxílio de agentes certificados,
especializados e experientes nas primeiras vezes que tentarem exportar para este país.
Primeiramente, a empresa tem de confirmar se o país de origem tem um acordo sanitário com a
China para os produtos que se pretende comercializar. O recente acordo de comércio entre a UE e
a China garante este certificado para praticamente todos os produtos. Em segundo lugar, é
requerido que as empresas que pretendam exportar para este país estejam registadas no país
através do AQSIQ (Registration for the Export of Recycling Material to China).
Pode ser exigida a comprovação que o agente importador do país também está registado. É
também frequente ser necessário um registo específico em relação aos produtos a comercializar.
Caso seja elegível, o procedimento de entrada no mercado inicia-se sempre com um registo
alfandegário.
De seguida, por norma, é feita uma inspeção aos produtos a serem comercializados. Caso esteja
tudo em conformidade, é emitida uma declaração alfandegária. Antes de ser aceite para entrada
no país, o processo pode ainda ser selecionado para uma inspeção alfandegária. Estas inspeções
são tradicionalmente exigentes.
A nível de documentos a serem apresentados pelo exportador, podem ser exigidos certificados de
origem, solicitados pelo importador, pela instituição bancária ou por imposição da carta de crédito,
ou outros certificados a obter pelo exportador (como por exemplo, certificados de análise). Nestes
casos, o exportador deve questionar a secção consular da Embaixada da República Popular da
China em Portugal sobre a exigência de legalização dos mesmos.
Vários produtos estão submetidos a certificação obrigatória (CCC - China Compulsory Certification),
em cumprimento de National Standards/GB Standards, necessitando da respetiva CCC Mark. O
processo de obtenção da certificação CCC envolve várias etapas, desde a solicitação para a
obtenção do CCC e obtenção do número de certificação, a preparação de produtos de teste e
outros documentos, o envio de produtos para a China a fim de serem testados. Seguidamente, a
autoridade de certificação chinesa realiza uma auditoria inicial na fábrica do vendedor. A inscrição
é aceite ou rejeitada e é ainda necessário encomendar adesivos CCC ou obter uma Licença para
marcar os produtos. O certificado é válido por 5 anos.
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Na Access2Markets, da responsabilidade da Comissão Europeia, com o uso da ferramenta My
Trade Assistant, os empresários podem aceder a informação adicional sobre os bens que
exportam, como tarifas, procedimentos e formalidades alfandegárias, requisitos específicos de
cada produto, estatísticas e barreiras específicas de cada produto no acesso ao mercado.
O sistema de importação de bens na China estabelece 3 categorias de produtos:
Permitted Goods - Abrange a maior parte dos produtos, para os quais apenas é necessária a
obtenção de licença de importação automática, para fins estatísticos (Automatic Import
Licence).
Restricted Goods - Os bens incluídos nesta categoria são monitorizados via quotas ou
licenciamento não automático, por razões de segurança e saúde públicas, assim como
proteção dos recursos naturais. Entre os produtos sujeitos a quotas tarifárias encontram-se os
seguintes: arroz; farinha; açúcar; algodão; entre outros. No que diz respeito aos que necessitam
de licença destacam-se os produtos eletrónicos usados e todos os que sejam suscetíveis de
colocar em risco a camada de ozono.
Prohibited Goods – Alguns produtos são mesmo proibidos de serem importados no mercado
chinês. Tal é o caso dos produtos químicos e resíduos tóxicos/perigosos, alguns bens em
segunda mão (como vestuário e máquinas) e produtos alimentares suscetíveis de causar danos
nos consumidores.
Existem alguns cuidados a contemplar na abordagem a este mercado. Não existe qualquer
obrigatoriedade legal de assinatura de um contrato presencial, pelo que a insistência ou sugestão
desta formalidade por parte de potenciais clientes/importadores pode constituir um sinal de alerta
para uma situação fraudulenta. É recomendável que os agentes económicos tomem medidas
preventivas de despiste nos contactos com eventuais clientes chineses..
Exemplos de medidas a providenciar: solicitar cópia de certificado de registo da empresa; testar os
contactos disponibilizados; diligenciar no sentido de obter mais esclarecimentos e informação
adicional sobre a empresa importadora; requerer indicação de outros clientes estrangeiros que
possam fornecer referências; optar sempre pela carta de crédito irrevogável e confirmada como
meio de pagamento.
As licenças de importação, outro ponto importante a destacar como medida a priorizar, dado que
devem ser asseguradas, previamente, e não durante o processo.
O país é particularmente exigente com o cumprimento dos requisitos de rotulagem. No geral,
estes são definidos pelos padrões gerais de rotulagem nacionais. No entanto, alguns produtos
específicos como bebidas alcoólicas podem ter requisitos específicos.
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No geral, é exigido que o rótulo dos produtos contenha toda a informação disponibilizada em
mandarim. Mais especificamente, o rótulo deve conter a lista dos ingredientes usados em
percentagem; peso líquido e volume total; nome do produtor original e do agente; distribuidor
local; data de produção; país de origem; classificação de qualidade; e código das categorias dos
produtos.
O layout de apresentação do rótulo não tem de seguir nenhum modelo específico, mas está sujeito
a aprovação pelas autoridades locais.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da regulação em relação à proteção intelectual e
à proteção de origem na China. O país continua a ter um grande problema com a prática de
contrafação de produtos. No entanto, este aumento de regulação é visto como uma tentativa de
combate a esta situação, por parte da comunidade internacional.
Acordos entre a UE e a China permitiram definir 200 produtos europeus protegidos pela
denominação de origem. De Portugal fazem parte destes produtos 5 tipos de vinho (Vinho do
Porto, Vinho Verde, Vinho do Alentejo, Vinho do Douro e Vinho do Dão) e a Pêra Rocha do Oeste.
Para além disto, é também possível destacar diferenciações entre produtos através da certificação.
Nomeadamente, é frequente os produtos diferenciarem-se em termos de processos de produção.
Em particular, a procura de certificação de produtos biológicos tem aumentado no país, uma vez
que se verifica uma tendência de aumento da procura por estes produtos.
A China dispõe de regulamentos rigorosos de segurança alimentar e quarentena para alimentos
importados. A lei mais importante para os exportadores é a Lei de Segurança Alimentar da China
(2015). Esta enfatiza a prevenção de riscos através da supervisão e controlo de cada passo na
produção, cadeia de abastecimento, distribuição, venda, e processo de recolha de produtos
alimentares. Confere poderes aos organismos reguladores e estabelece sanções mais severas para
as violações e introduz mais diretrizes para o fabrico e produção de produtos de consumo.
Os organismos reguladores chineses de importação de alimentos e agricultura estão sob a
autoridade dos Ministérios do Conselho de Estado e dos Departamentos do Conselho de Estado.
Em Março de 2018, foram anunciadas mudanças administrativas abrangentes que consolidam
uma série de ministérios e departamentos reguladores.
A nova Administração Estatal para a Regulamentação do Mercado (SAMR) tem as
responsabilidades combinadas da antiga Administração Estatal para a Indústria e Comércio (SAIC),
Administração Alimentar e dos Medicamentos da China (CFDA), e algumas funções da
Administração Geral de Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena (AQSIQ) e Administração
de Certificação e Acreditação da China (CNCA).

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA

76

Assim, foi criado um organismo regulador com poderes consolidados e de longo alcance na
regulamentação do mercado, segurança alimentar, inspeção de qualidade, certificação e
acreditação, e proteção dos direitos de propriedade intelectual. Produtos lácteos, fórmulas infantis,
alimentos saudáveis, alimentos para fins medicinais especiais (FSMP) e cosméticos devem agora
registar-se no SAMR antes da exportação. Todos os exportadores e importadores de alimentos
"estrangeiros" devem estar no "Sistema de Registo de Alimentos Importados" da China. A
alfândega examina a informação eletrónica no momento do pedido de registo, e emite um
número de registo. Após aprovação através do sistema de registo, é muito importante que as
empresas mantenham este número no registo. Se o âmbito dos produtos exportados (ou
importados) sofrer alterações, as empresas devem atualizar esta informação.
Sempre que necessário, o produtor, processador ou empresa deve preencher e apresentar um
pedido detalhado à DAWR (Department of Agriculture and Water Resources). Se avaliado como
satisfazendo os requisitos chineses, o DAWR apresentará a candidatura à CNCA ou ao GACC.
Dependendo de outros requisitos, a CNCA ou GACC realizará uma auditoria da empresa no local
(quando necessário e numa altura que se ajuste ao seu calendário de auditorias internacionais).
Após a auditoria, a CNCA ou GACC fornecerá um resumo das suas conclusões num relatório de
auditoria. A empresa poderá ter de implementar ações corretivas que o DAWR verificará e
reportará à CNCA ou GACC.
Se a empresa for avaliada como cumprindo os requisitos de registo chineses, será publicamente
listada nos sítios web da CNCA ou do GACC. As empresas não são elegíveis para exportar para a
China até constarem da lista destes sítios web. Quando é um requisito, o DAWR é responsável pela
emissão de certificados oficiais de exportação para certos produtos alimentares exportados para a
China. Para mais informações sobre quais os alimentos que requerem um certificado sanitário ou
fitossanitário, consultar o Manual de Requisitos do País Importador.
O não cumprimento dos requisitos de importação chineses pode resultar em custos adicionais e
atrasos no desalfandegamento, e potencialmente atrair uma série de sanções, dependendo da
gravidade do não cumprimento.
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7. Relações
Bilaterais com
Portugal
7.1 Japão
No que diz respeito ao relacionamento económico bilateral entre o Japão e Portugal, assistimos a
um desequilíbrio da balança comercial entre ambos os mercados. Esta relação acaba por ser
mais benéfica para o Japão, visto as importações portuguesas serem mais elevadas. Em 2019, o
Japão ocupou a 28ª posição no ranking de clientes das importações portuguesas de bens, o que
correspondeu a uma quota de 0,5% face ao total global. Enquanto cliente, o Japão ocupou a 39ª
posição, o que correspondeu a uma quota de 0,3% das importações totais. Assim, o saldo da
Balança comercial do Japão face à economia portuguesa atingiu os 276,7 milhões de dólares, em
2019.
Na estrutura das exportações japonesas de bens, destacam-se os veículos, exceto material
circulante ferroviário ou elétrico, e suas partes e acessórios (33,8%); maquinaria e equipamento
elétrico (18,9%); equipamentos eletrónicos (11,8%). O Japão tem vindo a exportar cada vez mais
maquinaria e equipamento elétrico, assim como plásticos (crescimento de 26,0% e 18,0%,
respetivamente), o que revela que Portugal revela uma procura acrescida por produtos desta
tipologia.
Ao nível das importações, os principais grupos de produtos que mais se destacam são os
seguintes: preparações de vegetais, frutas e frutos secos (20,1%), equipamentos elétricos (10,8%) e
químicos orgânicos (7,7%).
Segundo os dados finais de 2019, as importações ao mercado português aumentaram face a 2018,
cerca de 3,0%, ainda que certas categorias de produtos tenham visto a sua procura a Portugal
aumentar. Tal é o caso das carnes (que registaram um forte aumento de 392,0%, face a 2018). Por
outro lado, categorias como os equipamentos elétricos tiveram um decréscimo de 11% em 2019,
face ao ano transato.
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Tabela 27: Principais produtos do setor agroalimentar
exportados pelo Japão para Portugal, em milhares de
dólares (2017-2019).
Exportações

2017

2018

2019

1518

Gorduras e óleos animais
ou vegetais

5.534

9.629

8.270

2103

Preparações para molhos

1.671

1.640

2.088

1901

Extratos de malte

159

182

552

1902

Massas alimentícias,
mesmo cozidas...

181

290

270

1905

Produtos de padaria,
pastelaria, ...

133

194

222

2009

Sumos de fruta ou de

217

165

180

produtos hortícolas
Fonte: Trademap,
2020

Fonte: Trademap, 2020.
Tabela 28: Produtos do setor agroalimentar importados
pelo Japão a Portugal, em milhares de dólares (20172019).
Importações

2017

2018

2019

2002

Tomates preparados ou
conservados

33.765

34.799

35.841

2004

Vinho de uvas frescas

7.201

8.536

7.759

Peixes Congelados

0303

7.589

6.523

5.554

0203

Carnes de animais de
espécie suína ...

4.585

6.034

5.230

0304

Filetes de peixe e outras
carnes de peixe...

3.517

6.068

4.149

0402

Leite e nata, concentrados
ou adicionados de açúcar ...

118

2.854

2.720

Fonte: Trademap, 2020.

No que concerne às exportações, o
número de empresas portuguesas com
atividade exportadora para o Japão tem
sido
crescente.
Em
termos
de
oportunidades de negócio, o Japão poderá
ser um mercado interessante para áreas
como os produtos alimentares, produtos
de cortiça, materiais de construção,
indústria farmacêutica, entre outras.
A 19 de dezembro de 2011 assinou-se a
Convenção entre Portugal e o Japão,
para evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de
impostos sobre o rendimento.
O Acordo de Parceria Económica (EPA)
UE-Japão entrou em vigor em fevereiro
de 2019. Atualmente existem cerca de
cem
empresas
japonesas
a
implementar os seus negócios em
Portugal.
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7.2. Coreia do Sul
Ao nível das importações, os grupos de produtos que mais se destacaram foram os seguintes:
artigos de vestuário e acessórios de vestuário de malha (26,0%), maquinaria e equipamento
elétrico e suas partes; gravadores e reprodutores de som, televisão (13,0%) e borracha e artigos
derivados (12,0%).
Segundo os dados finais de 2019, as importações ao mercado português também diminuíram
face a 2018, ainda que certas categorias de produtos tenham visto a sua procura a Portugal
aumentar. Tal é o caso dos plásticos (cuja procura aumentou consideravelmente face ao ano
transato), assim como os artigos de vestuário e sapatos. Em 2017, a liderança das importações
coube à borracha e seus artigos, mas desde 2018 que os artigos de vestuário de malha lideram o
ranking das compras a Portugal.
Ainda que a diferença não seja muito significativa, o ritmo médio de crescimento das
exportações portuguesas ao longo da última década é superior ao das importações: 10,6% face a
7,3%, respetivamente. Mais ainda, em termos absolutos, entre 2007 e 2018, as exportações
nacionais com destino ao mercado sul-coreano cresceram 143,7%, quando comparadas com um
aumento das importações que não chegou aos 74,0%.
No que concerne às empresas exportadoras portuguesas, o número de empresas com atividade
exportadora para este mercado tem sido crescente, sendo que, em 2017, cerca de 640 empresas
exportavam para a Coreia do Sul. Tal representou um aumento de 10,7% face ao ano transato.

A 2 de dezembro de 1977 assina-se, em Lisboa, o Acordo de comércio com a Coreia do Sul;
A 16 de junho de 1984 assina-se, em Seoul, o Acordo de cooperação económica, industrial e
técnica entre a República Portuguesa e a República da Coreia;
A 21 de novembro de 1990 assina-se, em Lisboa, um Acordo cultural;
A 3 de maio de 1995, é assinado o Acordo sobre promoção e proteção mútua de investimentos.

Tabela 29: Principais produtos do setor agroalimentar
exportados por Portugal para a Coreia do Sul, em
milhares de dólares (2017-2019).

Tabela 30: Principais produtos do setor agroalimentar
importados por Portugal da Coreia do Sul, em milhares
de dólares (2017-2019).

2019
Importações

0303

Peixes Congelados

2017

2018

7.965

10.315

7.060

1905

Produtos de padaria,
pastelaria ou indústria de
bolachas ...

2.034

2.659

3.110

2204

Vinho de uvas frescas

964

1.192

1.862

0901

Café, mesmo torrado ou
descafeinado

11

123

396

2202
0203

Tomates preparados ou
conservados
Carnes de animais de
espécie suína

207

0

336

0

Fonte: Trademap, 2020.
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2017

2018

2019

1604

Reparações e conservas de
peixes ...

5.097

5.611

4.458

0303

Peixes Congelados

3.765

2.612

960

0304

Filetes de peixes e outra
carne de peixe

300

613

330

0307

Moluscos, mesmo com
concha, vivos, ...

1.797

2.648

225

1902

Massas alimentícias,
mesmo cozidas...

64

40

185

1901

Extratos de malte,
preparações alimentícias

21

33

101

Exportações

2019

313

255

Fonte: Trademap, 2020.
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7.3. China
Ao nível do relacionamento económico bilateral, as exportações portuguesas para a China (tabela
31) e as importações provenientes desse mercado (tabela 32) apresentam alguma discrepância
entre si, mas ainda assim constituem valores significativos. Em 2019, a China ocupou a 15ª posição
no ranking de clientes das exportações portuguesas de bens, valor correspondente a uma quota
de 1,1% face ao total nacional. Enquanto fornecedor, a China ocupou a 6ª posição do ranking, o que
correspondeu a uma quota de 3,1% sobre o total de importações. Sendo assim, a balança comercial
é tradicionalmente benéfica para a China.
De facto, entre 2014 a 2018 registou-se um crescimento anual das importações (30,7%), mas deu-se
um decréscimo das exportações (-30,3%). Na estrutura das exportações destacaram-se o sal,
enxofre, terras e pedras (8,8%); pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas (11,4%);
veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. Ao nível das
importações, os principais grupos de produtos em destaque são os seguintes: máquinas, aparelhos
e materiais elétricos, e suas partes (23,0%); reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos, e suas partes (12,4%).
Tabela 31: Principais produtos do setor agroalimentar
exportados por Portugal para a China, em milhares de
dólares (2017-2019).
Importações

2017

2018

2019

0303

Peixes Congelados

14.535

19.122

25.711

2203

Cervejas de malte

63.389

40.322

25.381

Tabela 32: Principais produtos do setor agroalimentar
importados por Portugal da China, em milhares de
dólares (2017-2019).
Exportações

2017

2018

2019

1604

Preparações e conservas
de peixe

29.659

39.215

59.104

0307

Moluscos, mesmo com
concha, ...

90.156

86.028

42.178

34.210

36.777

41.741

2204

Vinhos de uvas frescas

23.576

25.168

24.853

0305

Peixes secos, salgados ou
em salmoura

0203

Carnes de animais de
espécie suína

0

0

7.629

0304

Filetes de peixe e outra
carne de peixes ...

15.927

16.651

17.057

1520

Glicerol em bruto

9.185

7.847

5.339

0504

Tripas, Bexigas e
estômagos, de animais ...

5.764

11.521

13.111

1901

Extratos de malte,
preparações alimentícias...

283

2.237

2.709

0306

Crustáceos, mesmo com
casca, vivos, frescos, ...

17.838

17.064

11.485

Fonte: Trademap, 2020.

Fonte: Trademap, 2020.

Memorando de entendimento para cooperação no quadro da nova rota da seda marítima –
“Uma Faixa, uma Rota”;
Memorando de entendimento de cooperação em matéria de comércio e serviços (como
transportes, turismo e tecnologia);
Memorando de entendimento para a partilha de programação de festivais culturais;
Memorando de entendimento para a implementação da parceria em matéria de Ciência e
Tecnologia;
Memorando de entendimento para a implementação do STARLAB, um programa que visa o
estabelecimento, em Portugal, de um Laboratório de Pesquisa de Tecnologia Avançada nos
domínios do Mar e do Espaço;
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Memorando de entendimento para a
cooperação no domínio da água;
Memorando de entendimento entre a
COFCO International e a AICEP para a
criação de um serviço global da COFCO em
Matosinhos, com a criação de 150 postos de
trabalho;
Memorando de entendimento entre a EDP
e a China Three Gorges para a cooperação
ao nível da responsabilidade social das
empresas, designadamente no domínio da
cultura,
desenvolvimento
sustentável,
inovação e R&D;
Memorando de entendimento entre a State
Grid e a REN, para reforço da cooperação
entre ambos;
Memorando entre a MEO e a Huawei, sobre
o desenvolvimento da tecnologia 5G;
Carta de intenções sobre cooperação entre
as Câmaras Municipais de Tianjin e Setúbal;
Acordo entre o BCP e a Union Pay, para a
emissão de cartões de crédito da empresa
chinesa de serviços financeiros que lidera os
pagamentos eletrónicos na China;
Acordo entre o Grupo Media da China e a
RTP para a produção conjunta de
documentários;
Acordo para o estabelecimento do Instituto
Confúcio na Universidade do Porto;
Acordo para a criação de um centro de
estudos chineses na Universidade de
Coimbra; Protocolo para a implementação
do memorando de entendimento entre a
CGD e o Bank of China para a emissão de
Panda Bonds, referente à emissão da dívida
pública em Renminbi (a moeda chinesa).
Tem um acordo bilateral com o Chile, Costa
Rica, Paquistão, Jordânia, Tailândia, Senegal,
Peru, Nova Zelândia e Singapura.
Tem também a Closer Economic Parnership
Agreement (CEPA) com Hong Kong e
Macau.
China- ASEAN Free Trade Area (CAFTA)
elimina 90,0% das tarifas e barreiras de
investimento entre dois países.
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8.
Cultura Negocial
8.1. Japão

A cultura ímpar do Japão tem sido moldada
por tendências e forças oriundas de dentro
e de fora do próprio país. Uma correta
compreensão destas tendências e da forma
como
estas
moldaram
a
sociedade
japonesa irá auxiliar as empresas nas suas
relações com o povo japonês, assim como
com as suas empresas e sociedade, em
geral.
Os japoneses têm sido bastante eficazes na
adaptação a diferentes religiões e escolas
de pensamento exteriores ao seu país. O
confucionismo e o budismo entraram no
Japão através da China e da Coreia do Sul,
com os japoneses a absorverem estes
ensinamentos e a adaptá-los às condições e
sensibilidades locais.
Após mais de dois séculos de exclusão
autoimposta, os japoneses voltaram a fazer
o mesmo com ideias e instituições
ocidentais a partir da década de 1860, com
grande sucesso. A cultura moderna
japonesa pode ser vista como o reforço
mútuo das antigas tradições xintoístas,
budistas e confucionistas, sobrepostas às
instituições modernas.
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Para as empresas portuguesas que procuram lançar-se no mercado japonês, é crucial obter uma
compreensão de algumas práticas culturais japonesas fundamentais, particularmente porque
estas se aplicam no contexto empresarial.
Graus e Cumprimentos
O respeito pela idade e pelo estatuto é muito importante na cultura japonesa, com a hierarquia a
afetar todos os aspetos das interações sociais. Os japoneses sentem-se mais à vontade a interagir
com alguém que consideram ser seu semelhante. O estatuto é determinado por uma
combinação do papel que alguém ocupa numa organização, assim como para que organização
trabalha, que universidade frequenta ou frequentou e qual a sua situação face ao matrimónio.
Como em muitas partes da Ásia, os nomes de famílias japonesas vêm primeiro, e são seguidos
pelo nome dado. Por exemplo, se alguém é apresentado como Tanaka Hiroshi, Tanaka é o nome
de família e Hiroshi é o nome próprio. É habitual dirigir-se a alguém pelo seu nome de família
seguido do honorífico san, Tanaka-san por exemplo. Enquanto san é semelhante ao Sr e Sra em
inglês, san é mais versátil na medida em que pode ser usado para ambos os sexos e vai
perfeitamente bem com um nome de família ou nome próprio.
Business Cards
A troca de cartões de visita (meishi) é uma componente essencial das reuniões no Japão e segue
um protocolo rigoroso. Tal permite aos japoneses determinar rapidamente a posição e o título da
sua contraparte. Enquanto ainda estiver de pé, deve entregar educadamente um cartão de visita
com duas mãos, e receber um em troca. Uma ligeira vénia deverá ser feita, como forma de
respeito quando a troca é normalmente realizada. Não deixe simplesmente cair o cartão no
bolso; em vez disso, leve alguns segundos a rever nomes e títulos, comentando-os se o tempo o
permitir. Se estiver sentado, coloque-o sobre a mesa à sua frente durante todo o tempo da
reunião. Se possível, coloque o cartão recebido da pessoa mais sénior no topo, com o dos seus
subordinados em baixo ou à esquerda.
Comportamento durante as reuniões
Neste país, as reuniões são marcadas com muita antecedência. Os japoneses são extremamente
pontuais e valorizam a pontualidade nos restantes participantes. Para além disto, esta é uma
sociedade que valoriza muito a ideia de "grupo" e as discussões em grupo. Assim, é frequente
que as reuniões integrem vários intervenientes. Os japoneses valorizam também o trabalho de
preparação. Torna-se importante conhecer a empresa e os aspetos importantes a debater na
reunião, de forma prévia e cuidada.
Em termos de comunicação empresarial, é muito importante prestar atenção à linguagem
corporal, à postura e às variações de tons de voz quando se interage em encontros empresarias
no Japão. É frequente procurar-se transmitir mensagens para além daquilo que é dito
verbalmente. Para além disto, é muito importante demonstrar respeito pela pessoa com quem
se está a interagir, especialmente se esta for mais velha. Para tal, deve-se respeitar os tempos de
fala de cada interveniente, evitando interrupções e evitando olhar fixamente para a pessoa
durante um período alargado. Os japoneses valorizam muito a dignidade individual e evitam ser
desagradáveis. Pelo exposto, não é comum recusarem pedidos.
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Mas não use san quando se referir a si próprio. Para os portugueses que fazem negócios no
Japão, o nome de família seguido de san será normalmente suficiente. Dirija-se sempre às
pessoas pelo seu nome de família até ser convidado a chamá-las pelo seu nome próprio.
Curvatura e Apertos de Mão
O ato de curvar é uma parte importante da vida quotidiana no Japão, inclusive no contexto
empresarial. Os japoneses curvam-se aos mais velhos, tanto como uma saudação, como como
uma demonstração de respeito. A pessoa mais júnior inicia o arco, dobrando-se da cintura para
um ângulo entre 30 e 45 graus da vertical. Os homens mantêm os braços ao lado e as mulheres
podem cruzar as mãos ou os dedos à altura das coxas. Um arco menos acentuado, geralmente
cerca de 15 graus, é devolvido como reconhecimento da pessoa mais idosa. É considerado má
educação e agressivo manter contacto visual com alguém quando se faz uma vénia; isto é
normalmente feito por concorrentes nas artes marciais antes de eles lutarem. Cumprimente
primeiro o indivíduo com o estatuto mais elevado, seguido pelo mais velho quando se encontra
com um grupo de japoneses.
Construção de Relações
O Japão é uma cultura mais orientada para o relacionamento interpessoal, particularmente
quando se trata de fazer negócios. Os japoneses privilegiam conhecer e confiar em alguém antes
de fazerem negócios com essa pessoa. As relações são desenvolvidas, por norma, através de
reuniões sociais informais.
Dress Code
A aparência é muito importante e os japoneses tendem a vestir-se de forma mais formal do que
os portugueses. O traje comercial é conservador, com ênfase na uniformização e não na
expressão individual. Os homens devem usar fatos de cor escura com gravatas e camisas
brancas. A joalharia, no caso masculino, deve ser reduzida ao mínimo - um relógio e uma aliança
de casamento são os itens mais utilizados. As mulheres devem também vestir-se de forma
conservadora e com cores moderadas.
O Valor da Modéstia
A cultura japonesa valoriza a modéstia e a humildade. Falar em tom calmo e não gesticular
demasiado irá dar uma impressão modesta, calma e humilde, o que é apreciado entre os pares.
Índice de Risco
Segundo a Coface, o “risco país” do Japão é de A2, enquanto que o ambiente de negócios tem
uma classificação de A1. A mesma fonte indica que os principais pontos fortes do país são o facto
deste deter uma localização privilegiada numa região dinâmica, um nível de poupança nacional
considerado elevado (23,0% do PIB), o facto de 90,0% da dívida pública ser detida por investidores
nacionais, a capacidade de inovação e investigação em tecnologia, o recente acordo de comércio
com a UE e a Parceria Transpacífica e, por fim, a tradição de um pagamento correto por parte
das suas empresas.
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Pelo contrário, os principais pontos fracos são a dificuldade de o Japão conseguir consolidar as
suas finanças públicas e a existência de uma pressão deflacionista, um aumento do número de
trabalhadores precários, o facto de o seu potencial de crescimento ser reduzido, pouca
participação das mulheres no mercado de trabalho e pouca proteção às crianças, uma tendência
de envelhecimento da população.
No entanto, o país enfrenta alguns desafios que podem pôr em causa o desempenho e os
resultados dos negócios num futuro próximo. Em primeiro lugar, espera-se que o país enfrente
uma inevitável contração provocada pela pandemia covid-19.
É expectável que esta pandemia afete em larga escala o consumo doméstico e as atividades
dependentes do turismo. Como consequência, é provável que o país enfrente problemas com
pressões deflacionistas. Por sua vez, isto pode criar um efeito bola de neve em que, por um lado,
as empresas diminuem os seus investimentos e, por outro lado, o desemprego e os problemas
sociais aumentam.
O Japão está inserido e muito dependente das cadeias de valor que ligam a China e os Estados
Unidos da América. A guerra comercial entre estes dois países pode pôr em causa o valor e
volume de exportações do Japão. No limite, isto pode significar que o saldo da balança corrente
pode passar a ser negativo num futuro próximo.
Por fim, recentemente aumentaram as preocupações em relação às tensões das relações
internacionais entre o Japão, a China, a República da Coreia e os EUA. Por um lado, o acordo
recente entre o Japão e os EUA garantem que as exportações japonesas estão protegidas de
represálias a possíveis avanços na guerra comercial entre a China e os EUA.
No entanto, a China continua a ser um importante mercado para os produtos japoneses. Nos
anos recentes tem-se assistido a um aumento das tensões entre o Japão e a China.
Por sua vez, as relações entre o Japão e a Coreia do Sul continuam instáveis uma vez que, os
países ainda não se entenderam acerca das compensações a ser atribuídas pelo trabalho escravo
realizado pelos coreanos enquanto estes foram uma colónia japonesa.
Estes países estão todos, de certa forma, muito dependentes uns dos outros, devido às cadeias
de valor que surgiram com a globalização.
Estas tensões podem provocar graves consequências em termos de comércio e desempenho
económico em todos estes países.

Índice de Facilidade em Fazer Negócios
O Japão obteve uma classificação de 78 pontos (em 100 possíveis) no índice “Doing Business
2020”. Este formou uma lista em que analisa vários pontos, tais como condições necessárias a
começar um negócio, os impostos a pagar, entre outros.
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A ideia é formular uma lista composta por
países em que o ato de fazer negócios seja
mais fácil ou complexo, explicando fatoreschave da cultura em específico.
Pela posição alcançada depreende-se que
o Japão alcançou posições altas nos
parâmetros analisados, destacando-se as
seguintes variantes:
Resolver insolvência;
Obtenção de eletricidade
De facto, ao nível das questões de
insolvência, o Japão destaca-se na 3ª
posição a nível mundial.

Estabelecer e Gerir um Negócio
Neste tópico pretende-se aferir o número
de processos, o tempo, o custo e os
requerimentos mínimos de capital para
uma pequena média empresa iniciar as
suas operações no mercado, na maior
cidade de negócios do país (como
referência).
No que toca ao início de atividade
comercial no Japão, nesta análise, o país
ocupa a posição 29 a nível mundial. O
procedimento de abertura de atividade
requer um mínimo de 8 pessoas fiscais e
demora uma média de 11 dias úteis a
concretizar-se. O capital mínimo pago é de
1 JPY (iene japonês).
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8.2. Coreia do Sul
Os três países em questão neste estudo
são
altamente
influenciados
pelo
confucionismo (
), sendo a China a
origem deste sistema filosófico. Os
princípios criados por Confúcio (
)
tornaram-se nestes países um modo de
vida, uma filosofia a seguir e uma
ideologia política a promover. Este sistema
foi composto através da compilação e
organização de antigas tradições da
sabedoria chinesa.

儒學

孔夫子

A razão deste sistema ter uma influência
em países como a Coreia e o Japão, e não
só no seu país de origem, resume-se à
posição histórica da China na região. A
“supremacia” chinesa na região não é um
fenómeno recente, existe quase desde a
sua criação. Esta economia tem operado
como o exportador de cultura para toda a
região, expandindo a sua influência e
aumentando a sua esfera de poder
perante os seus vizinhos.
Era norma da “nobreza” japonesa e
coreana tentar emular a cultura, filosofia e
estilo de vida dos chineses, pois estes
eram vistos como o expoente máximo a
nível cultural.
De mencionar que, embora a Coreia e o
Japão tenham adotado o confucionismo,
com o tempo, registaram-se alterações,
consoante o país e a população.
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Atualmente,
a
influência
do
confucionismo encontra-se por toda a
cultura coreana, estendendo-se à cultura
de negócios. Na Coreia do Sul, valores
como a harmonia de grupo, o respeito
pelos mais velhos e pela autoridade, a
importância da família e dos seus
ancestrais e o valor da tradição
permanecem.
O conceito de “face”, que corresponde ao
nosso conceito de honra é um indicador
de elevado valor. Neste tipo de culturas,
manter a honra é algo extremamente
importante e valorizado a todo o custo.
Estes valores previamente mencionados
são observados no comportamento de
superiores,
em
que
possuem
consideravelmente mais poder sobre os
seus funcionários. As decisões têm de ser
feitas com a aprovação do superior,
limitando a autonomia dos funcionários.
O “status” é bastante importante e
altamente
respeitado
dentro
da
sociedade, mas também dentro do
ambiente de trabalho. Na dinâmica de
negócios, as empresas sul coreanas
tendem a preferir realizar negócios com
entidades que conheçam, dado que
privilegiam
laços
de
confiança
e
relações duradouras.
De igual modo, assumem que as
relações de negócios se encontram
acima de relações pessoais e devem ser
mantidas através de simples gestos,
como a oferta de presentes ou a partilha
de refeições.
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No que respeita ao primeiro contacto não é recomendável encontrar um intermediário, visto que
“cold calls” tendem a não funcionar. Qualquer reunião deve ser marcada com semanas de
antecedência e esta deverá ser ocorrer entre as 10h00 e as 12h00, durante o período da manhã, e
entre as 14h00 e as 16h00, durante o período da tarde.

Gestão de Tempo
A pontualidade é extremamente importante e deve ser respeitada, embora colaboradores em
altos cargos possam chegar atrasados. Tal acontece devido à sua agenda, geralmente bastante
ocupada. As reuniões podem ser canceladas e, se isto ocorrer várias vezes, podem transmitir um
sinal de desinteresse.
Graus e Cumprimentos
Ao estabelecer qualquer contacto, é necessário ter em atenção a idade e o cargo dos
interlocutores. Uma vénia de 15 graus é utlizada quando se conhece uma pessoa da mesma idade,
mas no caso de ser uma pessoa de um alto cargo ou de uma idade mais avançada, a vénia deverá
ser de 30-45 graus.
No caso de contactar alguém que seja superior em cargo ou idade, e este iniciar com um aperto
de mão, deve ser respondido com as duas mãos, adotando uma posição semi-curvada, quase
como fazendo uma pequena vénia durante o aperto de mão.
É comum usar as expressões “olá” (
! – an-nyeong-ha-se-yo!) ou “é um prazer conhecê-lo”
(
! – ban-gab-seub-ni-da!), seguido pelo seu nome. É normal abordar a pessoa com quem
estamos pelo seu sobrenome seguido do grau e “Nim” (exemplificando “Diretor Kim Nim”). Em
empresas, é normal abordar os colegas de trabalho através de uma junção de grau e nome de
família.

반갑습니다

안녕하세요

Oferta de Presentes
A oferta de presentes é algo importante, especialmente no impacto que tem em manter relações.
O ato de oferecer um presente deve ser executado com as duas mãos, e com respeito à hierarquia,
no caso da oferta ser feita em público. É costume negar várias vezes o ato de receber o presente,
de modo a mostrar que a relação é mais importante que o presente e deve ser aberto em privado,
de modo a evitar comparações entre presentes.
Dress Code
O dress code adotado nesta economia é formal, sendo necessário ter em atenção que, em caso de
ida a um restaurante ou a uma casa, é necessário tirar os sapatos. Assim é necessário ter cuidado
com as meias usadas, atendendo essa possível situação.
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Business Cards
Estes devem ser claros no estatuto e na hierarquia da pessoa que o está a oferecer, de modo a
permitir que a empresa coreana consiga ajustar o seu comportamento. O ato da entrega do
cartão deve ser realizado com as duas mãos, o cartão deve ser lido e de seguida colocado em
cima da mesa.
Comportamento durante uma reunião

No início de uma discussão, a conversa é focada em assuntos pessoais e é normal ser-se
questionado sobre a família.
Qualquer informação que seja partilhada na discussão deve ser feita antes da conversa de
negócios começar e deve ser partilhada em coreano e em português.
É necessário que as apresentações comerciais e/ou institucionais sejam feitas de acordo
com a empresa com que se está a contactar. A ideia passa por evitar excesso de textos, mas
antes foca o objetivo em criar uma apresentação que seja esteticamente agradável, não
devendo ser ultrapassados os 10 minutos, para deixar tempo para discussão de propostas.
Importa também relevar que os coreanos veem os contratos como o início de um acordo
entre duas empresas, pelo que a flexibilidade é um indicador a privilegiar, uma vez que
permite reajustes ao longo do tempo.
O comportamento deve ser moderado evitando-se qualquer situação de conflito. Em
qualquer interação, o foco permanece na tentativa de encontrar soluções, ainda que a
situação evidencie incorreções. Evitar uma abordagem agressiva, muito pelo facto de
perder a “face” é uma mais valia no processo de tomada de decisões. Se for necessário
assumir uma atitude discordante, deve proceder-se de forma polida, sempre, privilegiando
uma comunicação eficaz.
Recomenda-se, também, evitar dominar a conversa, especialmente, se a pessoa com quem
se interage não dominar o inglês fluente. No final, um possível indicador de que a reunião
correu bem é a vénia. Se for uma vénia demorada e respeitosa, é um sinal positivo. Caso se
trate de uma vénia rápida, tal pode ser preditor de que algo pode ter corrido menos bem.

Outros Comportamentos
Aquando das refeições, é preciso ter em mente que os líderes de ambas as empresas se sentam
em posições opostas na mesa. No caso em que o prato pedido seja noodles ou uma sopa é bem
visto se se fizer barulho enquanto se come. Em relação ao pagamento da conta, no final da
refeição, é por norma a pessoa mais velha da mesa a proceder ao pagamento.
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Índice de Risco
A Coreia do Sul, tal como todos os
mercados possui os seus riscos. A nível
geográfico, encontra-se numa precária
posição, sendo inevitavelmente forçado
nos jogos de interesses dos superpoderes
que operam na sua esfera de influência,
tais como a China, Rússia e Estados Unidos
da América.
Esta posição certamente terá um grande
impacto na sua política externa e no
desenvolvimento
de
relações
internacionais,
um
lapso
pode
rapidamente levar à perda de acesso a
certas mercadorias ou mercados, algo
desastroso quando tomamos em conta o
quão dependente é a Coreia do Sul das
exportações.
A nível económico, tem sido umas das
maiores
potências
na
Ásia,
sendo
considerada como a 4ª maior potência
económica asiática. Mesmo durante a crise
de 2008, a Coreia do Sul conseguiu manter
a
sua
economia
estável,
tendo
experienciado
crescimento
económico
durante o pico da crise económica
mundial.
O crescimento foi abaixo do esperado,
devido a uma combinação de fatores.
Fatores externos como a guerra económica
entre a China e os Estados Unidos da
América, a desaceleração da economia
chinesa, bem como investimentos pouco
profíquos justificam esta situação.
De acordo com estimativas do Fundo
Monetário
Internacional,
devido
à
pandemia
COVID-19,
regista-se
um
crescimento equivalente a -1,2% durante
2020, voltando a subir para 3,4% em 2021.
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A nível social, o envelhecimento da população é um desafio que coloca em risco, a longo prazo, a
sustentabilidade da proteção social e da própria economia.
De mencionar, também, as desigualdades socioeconómicas que ameaçam a estabilidade a nível
social, mas também a nível económico. Apesar dos riscos previamente mencionados, é de
salientar que continua a ser um dos mercados mais importantes da região Ásia-Pacífico,
constituindo um mercado de sofisticação e inovação, em que é necessário respeitar os elevados
níveis de exigência, pedidos pelo mercado, mantendo a identidade do produto, valorizando a sua
origem e especificidade.
Índice de Facilidade em Fazer Negócios
A Coreia do Sul ocupa uma alta posição no ranking elaborado pelo website Doing Business. Este
elencou vários pontos de análise, tais como condições necessárias a começar um negócio, os
impostos a pagar, entre outros.
A ideia é formular uma lista composta por países em que o ato de realizar negócio seja mais fácil
ou difícil, explicando fatores chave da cultura em específico. Nesta lista, a Coreia do Sul ocupa o
5º lugar com uma pontuação de 84.0 pontos. Esta posição permite validar que a Coreia do Sul
possui uma pontuação alta em todas as categorias.
Estabelecer e Gerir um Negócio
Neste tópico pretende-se medir o número de processos, tempo, custo e os requerimentos
mínimos de capital para uma empresa de pequeno ou médio tamanho começar a operar, na
maior cidade de negócios do país.
No que toca a começar um negócio na Coreia do Sul, nesta categoria, o país em questão ocupa a
posição 33, a nível global. O procedimento requer apenas 3 pessoas e demora mais ou menos 8
dias. O capital mínimo pago (% da renda per capita) é inexistente, providenciando em geral boas
condições, embora o custo per capita seja muito mais elevado do que noutros países, sendo
equivalente a 15% do rendimento per capita.
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8.3. China
A sociedade chinesa e a sua cultura diferem,
em muitos aspetos, da sociedade ocidental.
Estas diferenças refletem-se, de forma
vincada, na cultura negocial do país. Em
primeiro lugar, a sociedade chinesa é
extremamente hierarquizada e estratificada,
sendo a família um dos pilares desta
sociedade.
É através da família que os Chineses cedo
aprendem a importância do respeito pela
hierarquia. Apesar do rápido crescimento
económico das últimas décadas, ainda é
possível verificar uma diferença entre
diferentes classes sociais, algo que é
extremamente observado na China.

Graus e Cumprimentos
Um conceito muito valorizado pelos chineses
é a dignidade do indivíduo. Por norma, os
chineses valorizam a honra, a reputação e o
respeito pelos outros.
Ao encontrar alguém pela primeira vez, o uso
de
algumas
palavras
chinesas
irá
impressionar. Deve dar um leve e duradouro
aperto de mão, iniciado pelo seu homólogo
chinês. É costume olhar para baixo e a
proximidade física deve ser evitada. O
carinho e o sorriso são também saudações
muito comuns. É aconselhável dirigir-se aos
seus parceiros comerciais com um título
profissional e o seu nome. Se uma pessoa
não tiver um título profissional, use "Sr.",
"Senhora", "Menina" mais o nome. Note-se
que a maioria dos nomes chineses usa o
apelido primeiro (por exemplo, um Sr. Lee
Hong seria abordado como Sr. Lee).
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Existe um grande respeito pela estrutura hierárquica do poder nas empresas chinesas. Apesar do
trabalho de grupo ser frequente e valorizado, é expectável que as decisões sejam tomadas
apenas pelo topo da hierarquia. Posições hierárquicas inferiores não têm por hábito questionar
ou procurar influenciar as decisões.
Comportamento durante as Reuniões
Os encontros de negócios seguem uma estrutura rigorosa, que deve ser respeitada. Estes
encontros devem ser agendados com antecedência, bem estejam devidamente preparados.
A pontualidade é considerada uma virtude, pelo que é imperativo chegar a tempo a qualquer
reunião. Um ligeiro atraso pode ser considerado uma grave ofensa. Uma vez que o trabalho em
grupo é valorizado, é expectável que os intervenientes chineses tragam colaboradores para os
auxiliarem durante a reunião. É de notar que os chineses valorizam muito a dignidade e o
respeito, pelo que é desaconselhável interromper o outro, durante as suas exposições. Aguardar
que a palavra lhe seja concedida e evitar criticar abertamente alguém, presente na reunião são,
também, critérios de atuação a reter.
Gestão do Tempo
As negociações são tipicamente lentas. Os chineses procuram tomar decisões ponderadas e
sensatas, pelo que precisam de tempo para refletirem sobre as mesmas.
Por outro lado, paralelamente às relações de negócios, os chineses procuram desenvolver
relações sociais de confiança, com os seus potenciais parceiros, pelo que é habitual, no fim de
uma reunião, ser-se convidado para um almoço ou jantar, com os membros presentes nessa
mesma reunião. Por ser um país tipicamente conservador, as decisões são, por norma, tomadas
num ambiente de cordialidade e respeito mútuo. Também por isto, os chineses têm dificuldade
em dar respostas negativas, de forma aberta. Pelo contrário, estes preferem transmitir a
mensagem de forma implícita na linguagem usada e na sua postura corporal.
É importante estar atento a estes sinais, de forma a conseguir distinguir as negociações com
potencial, daquelas que não terão os resultados pretendidos.
Business Cards
Os cartões de visita são trocados no encontro com uma nova pessoa e seguem um protocolo
rigoroso. O cartão deve ser impresso em chinês e inglês. Apresente o seu cartão de visita com
ambas as mãos e assegure-se de que o lado impresso em chinês é virado para o seu contacto.
Receba o cartão do seu associado chinês com ambas as mãos (nunca apenas com a mão
esquerda), leia-o com atenção, e guarde-o cuidadosamente. E não escreva no cartão na presença
do seu parceiro de negócios.
Dress Code
O dress code é formal e discreto (um fato). No entanto, espera-se que o mesmo reflita o sucesso,
sem ser ostentoso: deve usar-se roupa de boa qualidade, relógios, sapatos, entre outros artigos
de caráter formal.

PORTUGAL NEXT CHALLENGE ASIA

95

Oferta de Presentes
O ato de dar e receber presentes simboliza o início de uma relação. O presente não deve ser
demasiado caro e deve ser sempre embrulhado. As ofertas são frequentemente recusadas duas
ou três vezes antes de serem aceites e raramente são abertas à frente de quem as oferece. O
presente deve ser dado e/ou recebido com ambas as mãos.
Índice de Risco
Segundo dados da Coface, a China tem uma avaliação de risco nível B e um clima de negócios
com a mesma classificação nível B, um nível intermédio de risco. Os principais pontos fortes
deste país baseiam-se no facto da sua dívida pública ser detida por capitais nacionais e estar
emitida em moeda local. Tal garante que o país é soberano nas suas políticas macroeconómicas.
Para além disto, o país também detém elevadas reservas em moeda estrangeira, de forma a
diminuir a sua exposição a problemas de sobre-endividamento do setor privado.
Nos últimos anos o país desenvolveu a sua infraestrutura e reformulou a sua estrutura
económica. Atualmente, o setor dos serviços tem um peso predominante na economia chinesa
algo que pode indicar que a transição de uma economia emergente para uma economia
desenvolvida pode estar quase concluída.
Na atualidade, as atividades empresariais chinesas focam-se em atividades de elevado valor
acrescentado. No entanto, o país tem também pontos fracos significativos. Em primeiro lugar, as
principais empresas nacionais estão altamente endividadas. Para além disto, o país continua
dependente do comércio internacional para a aquisição de alguns componentes tecnológicos
considerados essenciais.
Algumas estimativas apontam para uma mudança em termos de saldo balança corrente.
Atualmente a China tem um saldo positivo, no entanto, espera-se que o país tenha défices nos
próximos anos. É de considerar que o país tem graves problemas ambientais e uma política
ambígua entre implementar reformas estruturais e promover o crescimento.
Tendo em conta estas características, a China, atualmente, enfrenta alguns desafios que podem
pôr em causa a continuidade do seu desenvolvimento económico e a estabilidade social do país.
Nas últimas décadas o mundo surpreendeu-se com as elevadas taxas de crescimento que a
China obteve.
No entanto, recentemente o valor da taxa de crescimento tem vindo a diminuir
consecutivamente. Registe-se que o crescimento do país em 2020 foi inferior a 6% do PIB. Há
alguma incerteza sobre a forma de como a economia chinesa e as expectativas dos cidadãos se
vão adaptar à realidade de conviver com taxas de crescimento mais baixas.
Um dos grandes riscos do país está relacionado com a forma que as empresas, altamente
endividadas, escolheram para se estabilizarem, no caso de crescerem menos do que o esperado.
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Índice de
Negócios

Facilidade

em

Fazer

Segundo dados do Banco Mundial, a China
obteve uma classificação de 77,9 pontos
(em 100 possíveis) no índice “Doing
Business 2020” e ocupa atualmente a 31ª
posição a nível mundial. Este formou uma
lista em que analisa vários pontos, tais
como condições necessárias a começar
um negócio, os impostos a pagar, entre
outros.
A ideia é formular uma lista composta por
países em que o ato de fazer negócios seja
mais fácil ou difícil, explicando fatores
chave da cultura em específico. Para esta
classificação contribuíram principalmente
as boas pontuações nos parâmetros
“Começar um negócio” e “Distribuição de
eletricidade”, com valores superiores a 94
pontos. Destaca-se o facto de que neste
último parâmetro, o país ocupa a 5ª
posição a nível mundial.
Estabelecer e Gerir um Negócio
Neste tópico pretende-se medir o número
de
processos,
tempo,
custo
e
os
requerimentos mínimos de capital para
uma empresa de pequeno ou médio
tamanho começar a operar, na maior
cidade de negócios do país.
No que toca a começar um negócio na
China, nesta categoria, o país em questão
ocupa a posição 31, a nível global. O
procedimento requer 4 pessoas jurídicas
e demora, em média, 9 dias. O capital
mínimo pago (% da renda per capita) é
inexistente, tomando a forma legal
standardizada para a criação de uma
empresa a designação de "Limited
Liability Company".
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9.
Estratégias de
Internacionalização
A escolha do mercado asiático irá depender
da atividade central da empresa em questão.
Outrora, a China era conhecida pela Europa
por ser um destino de deslocalização
industrial, mas hoje evoluiu para um mercado
consumidor, onde os custos logísticos
ultrapassam os dos mercados vizinhos, e para
onde a maioria das cadeias de abastecimento
se deslocaram. Caso o alvo seja relacionado
com tecnologia, então deverá direcionar-se a
aposta
para
mercados
com
maiores
incentivos e apoios à investigação e
desenvolvimento, nomeadamente, Singapura
e Hong Kong.
Num mercado de dimensão continental, para
se alcançarem clientes de forma rápida e
eficiente é importante ter uma presença
estabelecida, por exemplo, em Xangai, de
modo a reduzir a necessidade de travessias
fronteiriças e ajudar a assegurar rotas mais
rápidas para estes mercados.
Singapura, por exemplo, é considerada um
dos melhores centros de ligação para o acesso
a países do sudeste asiático. No caso da
Indonésia, importa referir que o governo
limita a percentagem de propriedade
estrangeira em vários setores (agricultura,
petróleo e gás, assim como no retalho). Por
outro lado, é importante perceber as
perspetivas
de
futuro
dos
mercados.
Singapura promove esforços para manter
acordos comerciais fortes e eficazes com os
países vizinhos e detém inúmeros acordos de
dupla tributação.
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Assim, para aceder eficazmente à entrada nos
mercados asiáticos existem alguns fatores a
contemplar. Primeiramente, importa investir
numa boa liderança estratégica de vendas, uma
vez que a região da Ásia-Pacífico é extremamente
competitiva. O mercado contém já diversas
multinacionais, competindo quer por preço, quer
por qualidade. Além disso, é importante perceber
que os comportamentos de compra dos
consumidores variam significativamente de
região para região. Assim, uma força de vendas
bem consolidada é fulcral para ganhar a
confiança da distribuição e dos consumidores. É
essencial desenvolver-se esta confiança desde a
fase inicial, com um conjunto de agentes
comerciais e não contratá-los às empresas
concorrentes.
Os consumidores asiáticos são leais às marcas e
aos distribuidores locais. Como já referenciado é
importante analisar o mercado-alvo e segmentar
muito bem esse mercado. Os consumidores, nos
mercados asiáticos, podem agrupar-se nas
seguintes categorias: premium (apenas aceitam
marcas de topo, com a melhor qualidade e com
serviços
associados);
valor
acrescentado
(procuram qualidade e serviços que satisfaçam
necessidades específicas); e, foco no preço
(procuram a melhor relação qualidade-preço).
As maiores oportunidades, para o consumidor, a
oferta de valor acrescentado são os produtos
existentes, porém com um diferencial que de
alguma forma os destaque. Os consumidores que
procuram a melhor relação qualidade-preço
estão a conseguir ter à sua disposição uma maior
variedade,
devido
à
globalização.
Os
consumidores premium já começam a procurar
produtos que sejam menos dispendiosos. Um dos
desafios estará, por isso, na decisão de abarcar
mais que um segmento, ou especializar a oferta
da empresa/marca na resposta a um destes
targets.
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Outro fator a considerar é uma abordagem personalizada para cada reunião. Muitas empresas
adaptam a sua abordagem de acordo com a região, mas é preferível adotar a abordagem de
acordo com a situação específica, de forma individualizada. A flexibilidade a nível de tempo,
planeamento, adoção de uma postura formal são indicadores que otimizam todo este processo.
Por seu lado, a chegada atempada aos compromissos e o fator paciência ao longo do processo de
tomada de decisão são facilitadores para estabelecer uma boa conexão.
A presença física e o contacto pessoal são vistos como essenciais no continente asiático, sendo
que a criação de um escritório local é considerada a forma mais eficaz de conduzir transações
comerciais com clientes, parceiros ou fornecedores, assim como as autoridades governamentais.
Uma presença de longo prazo, com os investimentos necessários efetuados, ajuda as PME a lidar
com as volatilidades características deste mercado. Esta presença consolidada é a chave para
estabelecer relações de conexão com os mercados asiáticos.
Apesar de atualmente haver uma tendência para a aposta no digital como forma de comunicação,
as culturas asiáticas têm uma especial preferência pelo contacto pessoal, no que concerne ao
aprofundamento de relações de confiança. Assim, a falta de presença consolidada, de
investimento em capital humano local e compromisso a longo prazo com o mercado, pode não
ser sustentável no contexto dos mercados asiáticos.
A opção de escolher um sourcing agent, isto é, um indivíduo ou empresa que representa um
comprador na procura de um produto ou um fornecedor num país estrangeiro (com a capacidade
adequada ao que é procurado) é, também, uma boa opção. Estes agentes ajudam a encontrar as
melhores negociações de preços quando informados pela empresa sobre as especificidades dos
produtos/serviços. Estas negociações ficam facilitadas quando o diálogo é promovido na mesma
língua e de acordo com as normas culturais de negócios do mercado, maximizando os benefícios.
Para além do caráter positivo a nível das negociações, a escolha de um sourcing agent permite,
ainda, maximizar benefícios na monotorização de normas de produção (partes intermédias do
processo produtivo). Questões como métodos preferenciais de pagamento, controlos de
qualidade
(inspeção
e
certificações
de
mercadorias),
transporte,
armazenamento,
desalfandegamento no país, são, também uma mais-valia, neste processo.
Apesar do comércio eletrónico e o digital serem uma realidade cada vez mais presente nos
mercados asiáticos, as negociações B2B ainda continuam a ser conduzidas da forma tradicional.
Nestes mercados, em geral, as empresas não estabelecem compromissos baseadas, apenas, em
fotografias de produtos, e não validam a fiabilidade dos fornecedores a partir dos seus websites.
Em suma, as principais vantagens situam-se ao nível da poupança de tempo, da redução de
barreiras de comunicação e, consequentemente, minimiza-se o risco de entrada no mercado.
Nota: aquando da procura de um sourcing agent, convém confirmar a sua identidade (através de
https://www.whois.com/whois/) e qual a sua verdadeira área de especialização. Este último ponto é
passível de ser validado através da cidade onde a empresa se localiza (clusters industriais).
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Japão
Existem pilares básicos para aceder, eficazmente, ao mercado japonês, tal como às demais
economias asiáticas. Neste contexto, é necessário estabelecer e manter uma forte relação
comercial com parceiros locais, privilegiando o tempo e uma gestão cuidada nas interações. A
visita em presença física ao país, de modo a potenciar contactos, de elevado valor é essencial,
para antecipar dinâmicas positivas nas mais diversas condições comerciais.
Apesar das restrições à entrada, devido à pandemia atual da Covid-19, estão a ser desenvolvidos
acordos de “travel bubble” com vários países da região, o que poderá permitir a viagem a alguns
mercados. A forma mais comum de ingressar no mercado é através do encontro de um parceiro
local (agente, distribuidor, representante). Os agentes e distribuidores constituem a estratégia
mais comum adotada pelas empresas estrangeiras. Mais tarde, também pode ser considerada a
opção do estabelecimento de uma sucursal.
Assim, importa reter alguns indicadores, a saber:
Estabelecimento de um escritório no Japão
Permite ter um contacto mais direto com clientes e possíveis parceiros. No entanto, alguns
exigem requisitos de investimentos e de mão-de-obra. Os procedimentos dependem do tipo de
escritório que se pretende estabelecer no mercado (sucursal, empresa subsidiária, gabinete de
representação, sociedade de responsabilidade limitada).
Parceria com empresas locais
Para ter sucesso na entrada no mercado japonês é necessário haver uma consciência cultural e
compreensão do mercado, sendo estes aspetos no Japão únicos. Assim, uma parceria pode ser a
solução ideal para empresas europeias ganharem este tipo de conhecimentos.
E-commerce
Este método de venda é praticamente indispensável neste mercado, porém, é importante
perceber qual é o segmento-alvo, quais os métodos de pagamento mais adequados ao mercado,
como construir um website em língua nativa, entre outros fatores.
Intermediário
A figura de intermediário comercial poderá ser utilizada se se revelar importante a presença de
um representante no mercado (no caso de não existir escritório comercial), capaz de promover
negociações em nome da empresa de forma mais rápida e próxima dos possíveis clientes.
Tendo em conta as referências supracitadas, atendendo que para a entrada no mercado japonês
as relações desenvolvidas são cruciais, recomenda-se que as empresas europeias envidem todos
os esforços para participar estrategicamente em feiras internacionais que decorram no Japão.
Acresce, ainda, a importância de diversificar e expandir a base de consumidores assim como
preparar os produtos de acordo com as especificações (adaptar) às necessidades do mercado
japonês.
Características comuns das empresas da União Europeia bem-sucedidas no Japão:
O objetivo comercial é de longo prazo. Apesar dos elevados custos de entrada, assim que as
exportações se tornam de pontuais a regulares, com a lealdade dos consumidores, as vendas
são praticamente garantidas. Recrutar um representante experiente no Japão, que fale
japonês fluentemente e que detenha contactos com intermediários locais é um passo
determinante para ingressar no mercado.
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A maioria das PME confiam em
intermediários,
dispondo
de
uma
margem sobre o preço de retalho. Esta
opção apresenta desvantagens ao nível
de perda do controlo da empresa sobre o
marketing e direitos de propriedade
intelectual. Acresce a esta situação, o
facto de certas margens exigirem que os
preços praticados no mercado sejam
demasiado altos para os consumidores.
Este intermediário deve ser selecionado
em função do tipo de loja em que se
pretende vender os produtos e das
capacidades logísticas.
Adaptação do produto ao mercado,
flexibilidade. Tal significa que o processo
se inicia ouvindo as recomendações do
representante
ou
do
importador,
estudando os padrões de consumo,
elevar as qualidades do produto aos
padrões de consumo japoneses.
o Criar um packaging especialmente
concebido para o mercado japonês
que seja fácil de usar, conveniente,
armazenável.
o Explicar a marca e o produto, em
japonês, na internet e redes sociais.
Empresas criativas e capazes de resolver
problemas são capazes de se adaptar às
regras japonesas. Investem na explicação
cuidada
aos
consumidores,
nomeadamente, como preparar os seus
produtos, construir uma imagem, e
tornar o produto visível. Os processos
negociais levam muito mais tempo do
que na Europa, são extremamente
programados
e
,
requerem
uma
abordagem pedagógica. O mercado é
complexo a nível de organização, canais
de distribuição e tendências.
Recorrer às estruturas de apoio às
empresas
dos
estados-membros,
agências, escritórios comerciais, de modo
a perceber os principais importadores,
certificações, forma de fazer negócios,
entre outros, são valências a reter.
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Diversificar e expandir a base de consumidores. No Japão, os produtos agroalimentares da EU
são vistos como produtos de gama alta. Um posicionamento mais baixo talvez permitisse aos
exportadores da União Europeia angariar a procura de consumidores pouco familiarizados
com estes produtos (consumidores jovens ou famílias com menores rendimentos) e concorrer
com países fortemente competitivos em matéria de preços. A escolha das empresas europeias
deveria incidir na aposta em cada segmento de mercado, com produtos e preços diferentes.
Case Study - Empresa portuguesa de transformação de produtos alimentares
Esta empresa portuguesa, produtora de tomate a granel, vende há 40 anos para o mercado
japonês, mercado onde constitui a maior empresa exportadora portuguesa, devido à sua
diferenciação, inovação e qualidade conferida nos produtos.
O consumidor japonês é reticente relativamente à quantidade de sal colocada nos seus pratos, e
esta empresa desenvolve produtos de tomate que contém glutamina, um intensificador de sabor,
que permite destacar o sabor, sem fazer uso do sal.
A empresa vende, ainda, variedades de tomate vermelho com licopeno (carotenoide com efeitos
antioxidante e anti-inflamatório), altamente apreciado pelos consumidores que procuram seguir
um estilo de vida mais saudável. Neste caso, a empresa vende um produto que corresponde às
necessidades dos consumidores japoneses.

Case Study - Empresa portuguesa de produtos alimentares
Empresa portuguesa, fundada na década de 40, com a abertura de um salão de chá/ confeitaria,
numa rua principal da sua cidade. Rapidamente a empresa se transformou numa referência
nacional na produção de bolachas, amêndoas e rebuçados. A sua presença no mercado japonês já
se mantém há mais de 25 anos. Em 2015, as suas vendas rondavam os 30 milhões de euros,
contavam com 198 trabalhadores e 40,0% das vendas era destinada à exportação.
A sua expansão internacional começou por mercados europeus, mas mais tarde focou-se no
oriente, para o mercado japonês. O objetivo desta empresa para consolidar a sua presença
internacional é investir em estruturas eficientes. Na Escandinávia, apostou numa plataforma
distributiva para alcançar todo este mercado. Noutros mercados opta por abordar diretamente as
cadeias de distribuição. No México, apostou em trabalhar diretamente com a Walmart (maior
grupo de distribuição do mundo). Nos países em desenvolvimento, o consumo recai
maioritariamente em produtos básicos, de primeira necessidade. Nos países desenvolvidos, os
produtos que mais se destacam são os que primam pela diferenciação.
Relativamente ao mercado japonês, esta presença foi considerada uma grande conquista pela
empresa, devido à complexidade deste mercado. O consumidor japonês é crítico e exigente. As
certificações apresentadas pelos produtos e o rigor da apresentação destes parecem ser o pontochave para o sucesso da entrada no mercado.
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Coreia do Sul
Tal como nos outros mercados asiáticos de
referência neste estudo, estabelecer e manter
uma forte relação comercial com as empresas
é fulcral para o sucesso na Coreia do Sul. As
empresas que pretendam entrar e iniciar
operações neste mercado devem visitar
frequentemente o país para cultivar contactos
e melhor antecipar as condições comerciais.
Contudo, devido à pandemia da Covid-19, as
viagens
encontram-se
atualmente
condicionadas.
Primeiramente, é importante alocar tempo e
recursos ao estudo do mercado local, de
modo a perceber quais os pontos fortes e
fracos do mercado, do setor e as suas
eventuais
barreiras.
Para
tal,
o
mais
aconselhado é participar em feiras comerciais
e organizar visitas a potenciais parceiros
locais. Outra questão importante é a primeira
impressão
causada
aquando
de
uma
apresentação “virtual”.
É importante destacar o facto de que uma
presença local é essencial para o sucesso.
Neste caso, deve existir uma relação da
empresa
com
um
representante
ou
distribuidor, nomear uma empresa de trading
registada como agente, ou mesmo optar por
estabelecer uma sucursal de vendas. Os
parceiros comerciais têm a capacidade para
distribuir e fornecer localmente apoio técnico.
Assim,
reduz-se
o
tempo
e
custos
despendidos em estudar o mercado, e as
empresas conseguem rapidamente adquirir o
conhecimento local e as redes de contacto do
agente/distribuidor. :
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Optar por um escritório de representação costuma ser um dos primeiros passos dados pelas
empresas estrangeiras, uma vez que estes organizam visitas de negócios, tratam dos processos de
obtenção de vistos de negócios e realizam eventual pesquisa de mercado. Contudo, estes não
podem assinar contratos, receber rendimentos, nem emitir faturas. Se for esta a vontade da
empresa, é preferível optar por uma sucursal, quando a empresa não pretende ter a sua sede na
Coreia do Sul. Para evitar constrangimentos e fragilidades ao nível dos conhecimentos de
mercado e diferenças nas práticas negociais e culturais, constitui uma mais valia apostar numa
Joint Venture.
Um fator importante a considerar, caso a escolha seja beneficiar de um acordo de licenciamento e
franchising, é que na Coreia do Sul, se respeita a tendência de assumir "o acordo", um contrato,
em conformidade com o que vulgarmente denominamos de “acordo de cavalheiros”. Este pode
ser objeto de renegociação, caso as circunstâncias o justifiquem. Esta perceção sobrepõe-se ao
contrato vinculativo.
Uma presença permanente no mercado pode indiciar diversos benefícios, uma vez que é uma
atitude que vincula empenho, permite deter maior controlo, facilita a condução dos negócios e
transações, pois existem setores de atividade que exigem uma presença marcadamente contínua.
No passado, para os investidores estrangeiros poderem deter este tipo de presença precisavam de
ter um parceiro sul-coreano. Atualmente, as empresas estrangeiras podem estabelecer-se no
mercado, desde que cumpram as orientações e procedimentos definidos pela legislação em vigor.
Para estabelecer uma presença empresarial no mercado, relevam-se quatro aspetos a ponderar:
·Empresa Local;
·Empresa privada criada por uma pessoa estrangeira ou empresa estrangeira (reconhecido
com investimento estrangeiro);
·Filiar local;
·Escritório local na Coreia do Sul por uma empresa estrangeira.
Investir na qualidade, numa apresentação criteriosa de conteúdos únicos e personalizados na
língua nativa, com critérios de verificação da estrutura linguística (gramática, ortografia e
pontuação) são procedimentos fundamentais para o sucesso de implementação de todo o
processo. Assim, investir num tradutor é uma valência a ser considerada por forma a assegurar
uma comunicação eficaz e positiva.
Relativamente às estratégias de entrada no mercado, elencam-se três dinâmicas que se
destacam pela rapidez e simplicidade, a saber
Através de um importador
Esta é a forma mais comum de entrada no mercado. Aqui o importador pode vender diretamente
ao consumidor final ou a retalhistas/distribuidores. Muitos retalhistas da Coreia do Sul preferem
lidar com importadores, em vez do produtor, de forma direta. A grande vantagem associada é a
possibilidade de aceder a vários canais de vendas, mas uma grande desvantagem - o facto das
comissões aumentarem os preços dos produtos.
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Exportação direta
Um retalhista do mercado importa diretamente, sem partes envolvidas, apenas para
determinados canais de vendas (mais limitado) e apenas alguns produtos selecionados
(normalmente após teste de mercado).
Venda direta online
Apesar das vendas online estarem em alta no mercado e da popularidade deste meio, as taxas de
entrega poderiam tornar-se insustentáveis (muito elevadas) e requererem altos conhecimentos
aprofundados de marketing e produto. Um dos segmentos de mercado que mais está a crescer
desde o início de 2020 é o referente às vendas online. Vários retalhistas de alimentos frescos
registaram aumentos acima dos 90,0% das suas vendas desde esse período, em que os
consumidores optam por encomendas de entrega ao domicílio.

Case Study - Empresa multinacional norte-americana, com a maior cadeia de
cafeterias do mundo.
Os consumidores coreanos são dos que mais consomem café na região Ásia-Pacífico (cerca de 5
vezes a média da região). Em 2015, a Coreia do Sul era o 11º mercado de maior consumo de café a
nível mundial. Inicialmente, como forma de entrada, a empresa optou por uma simples
colaboração com uma marca, uma vez que a entrada no mercado coreano constituía uma subestratégia para penetração no mercado asiático. À medida que a procura foi aumentando, a
empresa decidiu investir diretamente.
A empresa soube escolher o parceiro ideal, ao estabelecer uma joint venture com a empresa
Shinsegae. Inicialmente, em 1997, estabeleceram um acordo de licenciamento, mas três anos
mais tarde, após um período para cimentar a relação entre as partes, a empresa decidiu optar
pelo estabelecimento de uma joint venture, o que alavancou o desenvolvimento do produto e do
marketing.
A aposta na localização das lojas foi também fulcral para o sucesso da empresa, em que a opção
de iniciar a primeira loja numa faculdade prestigiada permitiu que alunos que já conheciam a
marca se sentissem mais confortáveis ao visitar a loja. Para além de fatores legais, a lealdade à
marca e a elevada qualidade do produto, foram fatores cruciais para o sucesso na Coreia do Sul.
Por outro lado, os preços praticados por esta empresa na Coreia do Sul são dos mais caros no
mundo, no setor. A questão do preço pode parecer uma desvantagem, mas na verdade, esta
estratégia de preços foi nuclear para tornar a empresa tão popular, uma vez que era símbolo de
prestígio. Além disso, os menus também são customizadas às necessidades locais.
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China
Em 2020, a China começou a testemunhar
uma nova tendência de métodos de
consumo. Durante o período pandémico, o
grande destaque do consumo online fez com
que as grandes empresas de retalho
investissem
nas
suas
tecnologias
de
digitalização e informação.
O esperado é que a China, nos próximos
anos, incremente a adoção de novas formas
de negócio mais focadas em e-commerce,
logística inteligente, acelerando a integração
tanto dos negócios online como dos offline.
O
consumo
mais
aprofundado,
mais
específico, mais preciso e delicado assumirse-á como potencial de crescimento.
Considerando as valências do 5G, big data,
Internet of things, computação em cloud,
inteligência artificial, e outras novas gerações
de tecnologia de informação, a penetrarem
em diversos campos da economia e da
sociedade, as transformações e atualizações
das indústrias tradicionais serão mais
aceleradas. Os clusters de manufatura mais
avançados
permitirão
impulsionar
o
desenvolvimento
sustentável
de
alta
qualidade da economia.
No que diz respeito a E-commerce, a China é
líder mundial em vendas pela internet. Em
2019, o volume total de transações em
vendas através da internet atingiu os 4,2
biliões de euros, mais de metade do volume
atingido a nível mundial. De acordo com o
E-commerce Region Report, os países do Sul
da Europa, onde Portugal está incluído,
tiveram os segundos melhores resultados da
zona euro. As receitas das compras online
ascenderam a 98 mil milhões de euros em
2019, numa subida de 22,5% face aos valores
do ano anterior.
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O Grupo Alibaba detinha, em 2020, 25,0% da quota de mercado, seguindo-se a JD.com. A empresa
local Eternal Asia, localizada no sul da China, é intermediária da empresa JD.com e das empresas
portuguesas, responsabilizando-se pela importação, distribuição e estratégia de marketing.
Antes de tentar entrar no mercado chinês, as empresas devem analisar os seus recursos, a
experiência de exportação e a sua estratégia. Uma estratégia destacada para entrar no mercado
chinês é através de parceiros de negócio já estabelecidos no mercado. Neste sentido, seguem
alguns insights de boas práticas, no momento de abordagem do mercado:
Considerar uma abordagem regional
Devido ao tamanho do mercado chinês, as empresas devem considerar abordar cada um dos
diferentes mercados na China como diferentes segmentos geográficos, diferentes níveis de
rendimento e idade, com diferentes necessidades e especificidades. Assim, importa procurar
ativamente parceiros de negócio, agentes, distribuidores em cada região.
Considerar a dimensão dos players locais
As cidades de Tier-1 (Beijing, Xanghai e Guangzhou) são consideradas as melhores localizações
para procurar novas oportunidades de negócio, uma vez que os diferentes agentes e empresas já
estão habituados a lidar com empresas estrangeiras. No caso de empresas mais pequenas, a
adoção de uma estratégia mais focada num nicho ou numa região específica pode ser a mais
acertada. Contudo, atendendo ao tamanho do mercado, os nichos podem ser de grande
dimensão.
Avaliar criticamente os parceiros
Encontrar o parceiro ideal requer preparação e pesquisa. A aposta em parceiros especializados em
setores/segmentos industriais específicos é importante, uma vez que este detém ligações com
empresas de maior dimensão, ligadas ao estado e empresas privadas.
Proteger os direitos de propriedade intelectual
As empresas devem estudar antecipadamente quais os recursos a este nível disponíveis, consultar
advogados especializados antes de qualquer transação.
A China expandiu a sua influência em todos os assuntos relacionados com inovação. Esta
tendência levou à familiarização com o conceito de “Criado na China”, em paralelo com o rótulo
conhecido “Fabricado na China”. A China está a evoluir de um grande país de implementação dos
Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), para um grande país de geração de DPI, e de se dedicar
à quantidade de DPI para se dedicar à melhoraria da sua qualidade. Como tal, a China precisa de
se proteger a si própria e aos seus artistas e inventores da violação de DPI, tal como qualquer
outro país com poder criativo.
O Governo chinês está focado em investir neste ramo do direito. Um exemplo disso é o facto de,
desde 2008, a China ter colocado em prática vários planos nacionais de proteção dos DPI, sendo
que o 14º Plano Quinquenal de 2021 a 2025 renovou a importância na proteção dos DPI, na atração
de talentos, nas infraestruturas tecnológicas, e no estabelecimento de centros de inovação
interdisciplinares e transregionais em massa. Tais planos visam não só proteger os DPI mas
também assegurar os interesses públicos e a criação de incentivos adequados à inovação.
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Case Study - Empresa portuguesa produtora de café
Em 2015, 100% do seu negócio na China era feito via online, modelo diferente do que a empresa
segue noutros mercados. Venderam cerca de 700 máquinas de café de cápsulas, comercializadas
em apenas 3 semanas, na plataforma online gerida pelo seu parceiro local. A empresa tem
presença em Xangai, Macau. Em 2018, a empresa anuncia que iria vender máquinas de café e café
no gigante Alibaba.
Na verdade, a empresa foi escolhida para dinamizar a categoria café neste marketplace, que
domina o e-commerce na China, num projeto de parceria desenhada, em 2018, a cinco anos.
Cerca de 60% das vendas online de produtos alimentares na China são asseguradas por esta
empresa.
Apesar de nesse ano, apenas 8,0% dos chineses consumirem café, tal representa 110 milhões de
consumidores. Para se adaptar, a empresa estudou quais seriam as cores que mais agradavam aos
consumidores chineses e foi fundamental escolher criteriosamente o parceiro.

Case Study - Empresa portuguesa produtora de cerveja
No mercado chinês, esta empresa encontra-se a apostar nas cervejas premium, a aposta está
assente na gama de cervejas especiais de seleção. A presença da empresa neste mercado faz-se
através de pontos de venda do canal HORECA e através da exploração de canais de venda como o
e-commerce, mais recentemente.
A sua estratégia de entrada no mercado é através da exportação e, em 2019, não fazia parte dos
planos apostar em produção local. A empresa identifica o mercado chinês como promissor devido
à sua dimensão populacional e por existir abertura aos mercados externos. Reconhece que a
entrada neste mercado requer tempo para desenvolver relacionamentos institucionais e
identificar os parceiros locais.

Case Study - Empresa transnacional suíça do setor de alimentos e bebidas
A empresa começou desde muito cedo a sua inserção no mercado asiático, em 1874 começou a
exportar para Hong Kong e em 1908 abriu um escritório de vendas em Shangai. A sua presença foi
sendo consolidada ao longo dos anos, desde abertura de fábricas, parcerias com empresas locais
de renome, abertura de centros de I&D e estabelecimento de sucursal.
A empresa abriu duas fábricas na China, de modo a expandir o seu negócio pelo mercado. O
grupo abriu uma fábrica de café na província de Shandong (cerca de 107 milhões de euros) e uma
fábrica na província de Anhui (cerca de 257 milhões de euros).
Esta última fábrica abriu em parceria da empresa com o principal produtor chinês de leite de
amendoim pronto a consumir. Estas empresas complementam-se pelos produtos que oferecem
para a indústria de serviços alimentares. Em 2011, a empresa adquiriu 60% das ações da Yinlu
Foods Group, e em conjunto investiram cerca de 291,1 milhões de euros na ampliação das atuais
instalações da Yinlu.
A empresa afirmou que toda esta ação se deve ao excelente conhecimento das preferências dos
consumidores chineses e do mercado que a empresa detém, além da rede de distribuição de
vendas, ampla e consolidada.
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10. Estudo de
Benchmarking
No que respeita ao benchmarking procuramos compreender os processos levados a cabo por
alguns dos principais players identificados nos mercados-alvo, analisando a forma como os seus
decisores processam a procura por novos produtos, novos fornecedores, assim como a sua
noção/conhecimento sobre produtos de origem europeia e, mais concretamente e sempre que
possível, de origem portuguesa portuguesa.
Nesta monitorização do mercado importa validar os parâmetros de análise, interpretação,
avaliação e medição das informações recolhidas. Para se criar uma verdadeira inteligência de
mercado é determinante obter uma perceção rigorosa das noções transmitidas e de como
podem as empresas portuguesas beneficiar dessas mesmas referências.
Japão
Empresa: IMAI Group
Pessoa de Contacto: Joji Imai
Cargo: Direção
A IMAI Group é um distribuidor de produtos alimentares sedeado no Japão. Dentro do seu
portefólio encontram-se diversas referências de produtos ocidentais, nomeadamente referências
do mercado brasileiro.
Quando questionado sobre as oportunidades mais relevantes para a entrada de novos players no
setor alimentar japonês, os responsáveis pela IMAI Group definiram o interesse do consumidor
japonês pela experiência cada vez mais constante dos ingredientes que são utilizados nos
mercados europeus, assim como nos EUA. Por outro lado, os produtos oriundos de mercados mais
maduros e consolidados são alvo de um maior controlo dos índices de segurança alimentar, o que
confere uma predisposição acrescida ao seu consumo.
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Ao nível da importação e pelas suas próprias características, as grandes cadeias de retalho
japonesas não importam diretamente e dependem das entidades importadoras/distribuidoras. Os
exportadores devem estar, assim, preparados para negociar com os intermediários no processo
comercial.
Quando analisados os períodos temporais onde se dá, por norma, a entrada de novos
fornecedores no mercado, é necessário ter em linha de conta que as empresas importadoras
iniciam as negociações até 45 dias antes dos pedidos das redes de retalho; estas fazem as suas
aquisições duas vezes por ano, coincidentes com as mudanças de estações: Primavera/Verão
(março a agosto) e Outono/Inverno (setembro a fevereiro).
Se analisadas as cadeias de abastecimento e o seu modo de funcionamento no mercado,
percebe-se que os exportadores negoceiam as suas ofertas com empresas importadoras e
distribuidoras. Por sua vez, estas apresentam as suas ofertas às redes de retalho. Em geral, os
importadores mantêm os produtos nos seus armazéns e enviam-nos às redes de retalho, em
períodos definidos ou com base em períodos de maior procura.
De uma forma geral, os produtos portugueses são desconhecidos; muitas vezes, desconhecem-se
até os produtos mais reconhecidos, como o Vinho do Porto, o Bacalhau e as Sardinhas, o que se
revela um entrave à confiança necessária para uma mais fácil entrada dos produtos de origem
portuguesa no mercado.
Como empresa importadora de produtos europeus, da América Latina e do sudeste asiático, a
IMAI tem bons conhecimentos dos produtos portugueses; já os seus clientes, empresas do setor
de retalho tem pouca informação, em geral, sobre os produtos portugueses. A IMAI já importou
vinhos, azeite e conservas mas, de momento, não tem nenhum produto português no seu
portfólio.
Ao nível das barreiras comerciais, o Japão apresenta barreiras fitossanitárias rígidas mas, de forma
geral, os produtos oriundos da União Europeia não apresentam maiores dificuldades para entrada
no mercado. O Acordo Comercial entre a União Europeia e o Japão, assinado em 2018, trouxe
algumas dificuldades aos importadores, pois os compradores finais, as redes de retalho, imaginam
que houve redução efetiva de impostos e, portanto, solicitam preços mais baixos; esta
consideração faz com que as margens dos importadores e distribuidores tenha sido reduzida.
Ao nível das tendências, nomeadamente das que interferem de forma direta na entrada no
mercado japonês, os exportadores devem investir em ações de marketing para entrar no mercado.
A divulgação de produtos, a sua origem e a ações específicas de degustação em supermercados
são alguns dos fatores para se colocar novos produtos no mercado japonês.
Como exemplo, um fornecedor espanhol investiu cerca de 250 mil euros por ano em ações de
marketing para a colocação dos seus produtos no mercado japonês e teve, como retorno, vendas
próximas de um milhão de euros/ano.
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Coreia do Sul
Empresa: PM Elpise
Pessoa de Contacto: Kelly
Choi
Cargo: General Manager
A PM Elipse trata-se de uma empresa sul
coreana do setor alimentar, especialista na
importação de dairy food e produtos
processados, nomeadamente bebidas e
snacks, entre outros.
Quando
questionado
sobre
as
oportunidades mais relevantes para a
entrada de novos players no setor
alimentar japonês, os responsáveis pela
empresa
definiram,
atualmente,
o
segmento dos molhos, bebidas alcoólicas,
ingredientes para o foodservice e os
alimentos prontos a comer/cozinhar, uma
vez que cada vez mais consumidores sul
coreanos preferem realizar as suas
refeições em casa. Além disso, a procura
de alimentos saudáveis (suplementos
alimentares) está a aumentar à medida
que mais consumidores sul coreanos
começam a preocupar-se de forma
crescente com a sua saúde. Por outro lado,
o segmento de produtos sazonais, como
os chocolates (principalmente para o Natal
ou para o Dia dos Namorados) tem estado
estagnado, após o surto da pandemia.
Entretanto, as vendas on-line de produtos
alimentares
têm
mostrado
um
crescimento notável nos últimos anos e
espera-se que continue.
Ao nível da importação e dos seus
processos na Coreia do Sul, existem muitas
empresas especializadas na importação de
produtos alimentares e que fornecem
produtos importados a distribuidores e
retalhistas.
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Contudo, os principais retalhistas, especialmente as cadeias de hipermercados incluindo Emart,
Lotte Mart, Homeplus, têm uma equipa dedicada à importação direta, especialmente de produtos
associados a maiores volumes de vendas.
Nesta linha de orientação, os importadores sul coreanos estão à procura de bons produtos, em
qualquer estação do ano, não existindo um momento ideal e específico do ano para a
apresentação e/ou introdução de novas referências.
Ao nível dos canais de distribuição, existem cadeias líderes de hipermercados, department stores,
supermercados e lojas de comércio eletrónico. Para a distribuição de alimentos importados é
muito importante ter um parceiro apropriado para os fornecedores estrangeiros, especialmente
para os novos fornecedores. Alguns fornecedores querem trabalhar diretamente com cadeias de
hipermercados. Mas esses retalhistas são muito orientados para as vendas e, se as mesmas não
forem boas, retiram facilmente os produtos do seu armazém. Além disso, em termos de
marketing, o apoio dos retalhistas é muito limitado. No entanto, os importadores estão mais
concentrados no branding e no marketing e estão a tentar aumentar a sua quota de mercado
para os produtos importados, em cooperação com fornecedores estrangeiros.
Os importadores coreanos estão a considerar os produtos europeus como produtos premium e
high-end. Se os produtos são comercializados como produtos europeus, são considerados
produtos fiáveis e de boa qualidade, em termos de preferências e gostos. No entanto, os produtos
portugueses e espanhóis são considerados de qualidade inferior, em comparação com outros
países europeus, tais como França e Alemanha. Esta empresa revela experiências de importação
de produtos portugueses durante quatro anos, com feedback positivo por parte dos seus
consumidores.
Quando abordados os aspetos regulamentares de acesso ao mercado, as regras e regulamentos
para alimentos importados impostas pelo Ministério Coreano da Segurança Alimentar e dos
Medicamentos (MFDS) são muito rigorosas, principalmente em aspetos como a rotulagem ou o
packaging, entre outros. Especialmente quando se fala em produtos premium, torna-se mais
difícil a sua importação porque todos os certificados e documentação relevante devem ser
submetidos ao MFDS. Geralmente, os produtos premium afirmam que são orgânicos, não-OGM,
sem aditivos, mas toda a documentação relevante a provar é necessária e o apoio dos
fornecedores é muito relevante para o sucesso deste processo.
Ao nível das tendências a ter em consideração na entrada neste mercado, seria melhor se os
fornecedores compreendessem as tendências dos consumidores, os regulamentos locais, os
acordos de comércio livre, os sistemas de certificação antes da sua entrada no mercado. Além
disso, os conteúdos são muito importantes para promover os produtos na Coreia do Sul. Materiais
de marketing completos como imagens, vídeos, histórias de produtos e outros elementos
precisam de ser cedidos por fornecedores estrangeiros aos importadores, para a sua correta
adaptação às tradições locais.
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China
Empresa: Jing‘Xiang Food
Pessoa de Contacto: Mr. Zhouhaiying
Cargo: Direção
Quando questionado sobre as oportunidades mais relevantes para a entrada de novos players no
setor alimentar japonês, os responsáveis pela Jing'Xiang Food definiram o mercado chinês como
relativamente transparente, observando que cada vez mais os produtos com características
diferenciadoras têm um potencial crescente de penetração no mercado, face aos produtos
baseados no consumo de massas ou, então, baseados na reputação conferida pelas suas marcas.
Ao nível da importação e dos seus processos, deverá ser privilegiado um parceiro local e esse
considerará a importação direta. A razão para que tal aconteça prende-se com a gestão do preço
de mercado, geralmente também esta feita de forma transparente. Se o produto passar por
múltiplos canais, isso levará a uma falta de competitividade no mercado. Mas se o comprador tiver
um forte poder de negociação, também cooperará com o vendedor e ambos terão um ganho
relativo mais positivo no processo de importação.
Quando abordada a entrada de novos fornecedores no mercado, os produtos tendem a ser
selecionados ao longo de todo o ano para as diversas categorias de consumo e nos canais de
comércio eletrónico. Deve ser dada uma especial atenção à gestão da cadeia de abastecimento.
Se o poder de negociação do comprador a montante desta cadeia não for forte e o produto obtido
não tiver uma vantagem de preço, será difícil vendê-lo no mercado de forma eficiente.
Quando abordado o conhecimento sobre os produtos portugueses, existem atualmente produtos
nacionais vendidos no mercado chinês, principalmente produtos como o vinho. Aqui, as
referências portuguesas são relevantes, assim como outras marcas italianas e tailandesas. Ao nível
do Vinho do Porto, esta assume-se como um produto de nicho, onde as vendas globais na China
são limitadas.
Quando caracterizado o mercado chinês, percebe-se que o "antigo" setor de alimentos e bebidas
importadas e vendidas na China, a preços altos e margens elevadas já não existe. E, com produtos
de todos os países a serem direcionados para este verdadeiro mercado global, será mais a
penetração de novos produtos sem as já referidas características diferenciadoras e sem a
existência de bons canais de distribuição.
Embora as principais plataformas de comércio eletrónico, tais como Tmall International e JD
Internacional, estejam também a introduzir novos produtos do estrangeiro, estão também a
fornecer serviços de abertura de lojas online. No entanto, o fator mais importante para as vendas
no mercado chinês continua a ser o canal tradicional, e não o facto de o espaço comercial ter ou
não presença online. As lojas online devem ser abertas com fortes atividades de promoção e
marketing, para impulsionar o comportamento de vendas. Uma equipa profissional precisa de ser
contratada para operar no mercado, caso contrário, o custo de abertura da loja será desperdiçado.
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11. O Papel do Plano
de Recuperação e
Resiliência (PRR) no
incentivo à
internacionalização
do tecido empresarial
português

No final de 2017, Portugal iniciou a
preparação de uma estratégia de médiolongo prazo, consubstanciada na Estratégia
Portugal 2030. Em março de 2020, a
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2
veio tornar inevitável a revisitação dos
trabalhos até então concluídos, com a
necessidade de introdução de medidas
mitigadoras de curto e médio prazo, visando
a recuperação e a resiliência da economia e
da sociedade.
No início de 2021 , foi aprovada pelo Governo
a Estratégia Portugal 2030 que constitui o
referencial para a aplicação dos vários
instrumentos de política a adotar no futuro
próximo, dos quais se destacam o Quadro
Financeiro Plurianual (Portugal 2030) e o
Next Generation EU, instrumento europeu
temporário - onde se inserem os Planos de
Recuperação e Resiliência (PRR) nacionais concebido para impulsionar a recuperação
económica e social, tendo presentes os danos
causados pela pandemia COVID-19.
Em termos globais, este será o maior pacote
de medidas de estímulo alguma vez
financiado
pelo
orçamento
da
União
Europeia, num total de 1,8 biliões de euros,
para ajudar a reconstruir a Europa no pósCOVID-19, criando uma Europa mais verde,
mais digital e mais resiliente.
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Este plano constitui o reflexo do pensamento estratégico para o período 2020 a 2030, apostando
nas temáticas atuais da sustentabilidade e promoção do valor do país. De uma forma geral, os
seus principais objetivos singram-se em promover a descarbonização, a transição energética, a
sustentabilidade, a proteção da biodiversidade e a valorização do capital natural. Este plano cobre
vários eixos relevantes da economia do país e tem medidas propostas para os aprimorar. Os eixos
são os seguintes: Infraestruturas Físicas, as Qualificações e a Transição Digital, o Setor da Saúde, o
Estado Social, a Reindustrialização, a Reconversão Industrial, a Transição Energética e a
Eletrificação da Economia, o Território, a Agricultura e a Floresta, o Novo Paradigma para as
Cidades e a Mobilidade, a Cultura, Serviços, Turismo e Comércio.
A ideia é tornar Portugal um espaço geoeconómico integrado e conectado a nível global,
aumentar a competitividade da nossa economia, criar emprego e aprimorar o bem-estar social.
De facto, o país tem recursos importantes que se podem tornar fontes de criação de riqueza e
valor, ao mesmo tempo que se assegura um desenvolvimento sustentável.
Ao longo do documento é referida a importância de que Portugal atraia investimentos externos,
crie consórcios internacionais e que promova a retenção de talento jovem.
Este plano tem 9 objetivos principais para o país no período entre 2020 e 2030, que são os
seguintes:
Concluir a construção da rede energética de infraestruturas de transportes e mobilidade;
Apostar na qualificação da população a todos os níveis, acelerar a transição digital e apostar
nas infraestruturas digitais em todos os setores e administração pública;
Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, aumentar a sua capacidade de resposta e potenciar o
cluster da saúde para afirmação no mercado internacional;
Investir no Estado Social, contribuir para a criação da riqueza e de emprego;
Apostar na reindustrialização do país e apostar nas fileiras estratégicas associadas às energias
renováveis, ao hidrogénio verde, bioeconomia sustentável, recursos minerais e mar, garantindo
a descarbonização das atividades;
Reconversão industrial e preparar o tecido industrial para os desafios do futuro, garantir a
transição energética e a descarbonização;
Aposta na eficiência energética, com a incorporação crescente de energias de fontes
renováveis;
Promover a coesão do território, com programas orientados para a preservação da
biodiversidade, valorização do capital natural, para enfrentar os efeitos das alterações
climáticas;
Desenvolvimento de cidades mais verdes e com melhores condições de vida, apostando na
mobilidade elétrica, construção de ciclovias, apoio à habitação de longa duração.
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Plano de Recuperação e Resiliência
Este Plano de Recuperação e resiliência desenvolve-se a partir da Visão Estratégia Portugal 2030,
que pretende preparar o futuro da estratégia do país. A perspetiva é dar resposta a uma crise
pandémica, através da preparação da respetiva estratégia de recuperação. O Plano propõe
medidas em diversas componentes enquadradas na transição climática, resiliência e na transição
digital, que vão de encontro com os objetivos do Plano Nacional da Energia e Clima 2030. Os
principais objetivos do PNEC 2030 são os seguintes:
Descarbonizar a economia nacional (redução das emissões de GEE em todos os setores de
atividade);
Dar prioridade à eficiência energética;
Reforço da aposta nas energias renováveis e de redução da dependência energética e aposta
no uso eficiente dos recursos;
Garantir a segurança do abastecimento;
Promoção da mobilidade sustentável;
Propor a promoção de uma agricultura e floresta sustentáveis;
Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva;
Garantir uma transição justa, democrática e coesa.

Relativamente às medidas propostas, através de subvenções e empréstimos, 13% do montante
global do plano será disponibilizado através de pré-financiamento para as instituições. Em 2021, é
garantido o desembolso de 20% da dotação global, além do pré-financiamento, de modo a gerar a
liquidez necessária para que o PRR funcione como instrumento efetivo de resposta à crise e
imediato.
Economia Circular
A ideia destes planos consiste em preparar os setores tradicionais da economia portuguesa para a
reconversão industrial, adotando modelos de economia circular, garantindo a transição energética
e a descarbonização.
De entre os planos definidos no plano de recuperação económica, o referente ao plano de
investimento em empresas na área da economia circular é o que mais se destaca nesta
abordagem da economia circular. Portugal apresenta uma baixa taxa de circularidade de
materiais, em que face às matérias-primas, muito pouco material recuperado é introduzido nos
processos de produção. Existem oportunidades no tratamento de resíduos e de reciclagem. É
esperado que se houver maior aposta nos processos de reciclagem, as necessidades a nível
europeu em termos de minerais estratégicos podem reduzir.
Internacionalização das empresas
De entre os planos definidos no plano de recuperação económica, o referente ao apoio à
internacionalização das empresas é o que mais se destaca na abordagem dos processos de
internacionalização. O objetivo deste plano é apoiar as empresas para fomentar o seu
reposicionamento nas cadeias de valor internacionais. Aborda-se a aposta em marketing mais
agressivo de modo a atrair a atenção para Portugal no mercado global, promovendo os produtos
portugueses.
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É dado especial destaque para o setor do turismo, que foi tão abalado com a situação da
pandemia, em que promover a visibilidade e a imagem do nosso país com um destino seguro é
fulcral. Além disso, outra sugestão para aprimorar a visibilidade nas redes globais de consumo é a
realização de showrooms digitais de produtos portugueses de várias fileiras da indústria, desde a
agricultura, têxtil, fabricação de máquinas e equipamentos, software, design, entre outros.
Outro programa enquadrado no plano de recuperação económica de Portugal é o referente à
valorização dos produtos exportados e a promoção da marca Portugal. A ideia é reforçar as
dinâmicas de proximidade aos mercados finais e autonomia estratégica nos segmentos maduros
da procura europeia. Este plano prevê iniciativas ao nível da União Europeia para evitar que
produtos concorrentes entrem no espaço europeu com certificações falsas. Assim, o plano deve
ajudar as empresas e produtos portugueses através da promoção da “Marca Portugal”, através da
criação de um selo de certificação do esforço verde da indústria nacional e da aposta em energias
renováveis. Assim, é feita a ligação entre a “Marca Portugal” ao mar e à sustentabilidade
energética, para estimular a diferenciação.
Economia Verde
A promoção deste plano insere-se no pacto ecológico europeu, de modo a atingir as metas
climáticas que permitirão o alcance da neutralidade climática até 2050. A descarbonização da
economia e da sociedade é um objetivo a cumprir, que promove oportunidades para o país. Deste
modo, a promoção do desenvolvimento de setores económicos é realizada em torno da produção
de energias renováveis, a promoção da inovação, investigação e aplicação de tecnologias de
produção e consumo de energia mais eficientes.
Além disso, Portugal e Espanha criaram um grupo de trabalho conjunto para promover a
implementação de projetos conjuntos nos domínios do hidrogénio verde, proteção do
ecossistema, exploração de recursos minerais estratégicos, água e biodiversidade, cadeia de valor
do veículo elétrico, redes 5G, centro ibérico de conectividade digital e empreendedorismo digital.
Das iniciativas destacadas no PRR, as que mais se identificam com a dinâmica das infraestruturas
são as seguintes:
Eficiência Energética em edifícios: Investimentos esperados de cerca de 610 milhões de euros,
em eficiência energética em edifícios residenciais (300 milhões), eficiência energética em
edifícios da administração pública central (240 milhões) e em edifícios de serviços (70 milhões).
Os objetivos que se pretende alcançar com esta medida envolvem a redução significativa dos
consumos de energia, a redução da dependência energética do país, a redução da pobreza
energética, a melhoria dos níveis de conforto e qualidade do ar interior, benefícios para a
saúde, a promoção da produtividade laboral, a redução do consumo de água, a extensão da
vida útil dos edifícios, e promover um efeito multiplicador no emprego.
Neste aspeto, os investimentos serão transparecidos em melhorias passivas a nível da envolvente,
como o isolamento térmico de paredes, coberturas e envidraçados, em melhorias ativas, como
sistemas de climatização e sistemas de produção de energia elétrica de origem renovável,
promoção da eficiência hídrica, ao proceder à substituição dos equipamentos por mais eficientes,
e, a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas,
coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática nos edifícios.
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Hidrogénio e energias renováveis: Investimentos totais esperados de cerca de 370 milhões de
euros, dividindo-se em investimento em hidrogénio e gases renováveis (185 milhões de euros),
potenciação da eletricidade renovável na Madeira (69 milhões de euros) e transição energética
nos Açores (116 milhões de euros). A grande finalidade é promover a transição energética no
país, por via de apoio às energias renováveis, e reduzir a dependência energética nacional.
Infraestruturas: Os investimentos totais esperados ascendem os 690 milhões de euros, com
investimentos em alargamento da rede de carregamento de veículos elétricos, áreas de
acolhimento empresarial (110 milhões de euros), missling links e aumento da capacidade de
rede (313 milhões de euros), ligações transfronteiriças (65 milhões de euros), acessibilidades
rodoviárias (142 milhões de euros), circuitos logísticos – rede viária regional dos Açores (60
milhões de euros). Pretende-se organizar e gerir melhor o tráfego rodoviário, causando o
menor impacto a nível ambiental possível e promovendo a competitividade empresarial.
Transição digital
A Transição Digital constitui um dos instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento do
país. Portugal tem feito esforços para a adoção de tecnologias digitais nos processos produtivos e
nos modelos organizacionais. Com a crise do covid-19, o atraso no processo da transição digital foi
notório, nomeadamente em empresas e organismos da Administração pública, no que diz
respeito à organização do teletrabalho, competências de uso das tecnologias digitais,
desmaterialização dos processos.
A tecnologia 5G, computação em nuvem, IoT, sistemas de inteligência artificial, constituem em
conjunto os principais alicerces da transição energética da economia. Assim, torna-se relevante
alargar a fibra ótica para cobrir todo o país, reforçando a coesão territorial e a integração do
interior da economia nacional e global. O mesmo se aplica para a utilização da nova geração de
tecnologias móveis, a rede 5G. Além destes pontos, importa contemplar um grande projeto para
completar as infraestruturas tecnológicas e de gestão, nomeadamente em escolas, universidades
e nos centros tecnológicos e de investigação.
As medidas incluídas no plano relacionadas com a transição digital são as seguintes:
Extensão da fibra ótica a todo o país;
Plano de investimento para a literacia digital no sistema educativo – dotar os cidadãos das
competências digitais necessárias à sua plena realização pessoal e profissional, inovação e
desenvolvimento do sistema educativo;
Plano de investimento na administração pública – reforço das competências no uso das
tecnologias digitais e na flexibilização e simplificação dos processos de trabalho;
Plano de investimento no tecido empresarial – concretização da indústria 4.0, facilitação do
acesso aos meios digitais, aquisição de equipamentos e de competências para a digitalização
dos processos.
Estas medidas encontram-se relacionadas com um dos objetivos do plano que é a
reindustrialização do país, promovendo uma indústria competitiva e de futuro. Este programa,
neste aspeto, pretende cobrir todos os setores da economia, destacando a indústria
transformadora, moldes, injeção de plásticos, química, metalomecânica, têxteis, calçado, indústria
automóvel, aeronáutica, entre outras.
A pandemia veio mostrar a importância de dispor de estruturas digitais eficazes que permitam
desenvolver eficazmente os processos e transações. Este plano PRR aposta fortemente numa
transição digital focada na digitalização da economia, da sociedade e da administração pública.
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12. Principais
Conclusões
Construção
de
estratégias
bemsucedidas de entrada no mercado
asiático
Os
mercados
asiáticos
oferecem
oportunidades excecionais de crescimento,
mas apenas uma percentagem residual das
pequenas e médias empresas portuguesas
exportam para a Ásia. Algumas são rápidas a
afirmar que, pela sua própria natureza, as
PME
são
demasiado
pequenas
para
penetrarem nos diversos e complexos
mercados asiáticos. Outros argumentam que
o atual quadro político governamental não
está a oferecer os cenários adequados para
permitir às PME tirar o máximo partido
destas lucrativas oportunidades na Ásia. E
finalmente, as próprias PME, intimidadas
pela força das exigências das atividades
comerciais na Ásia, ou simplesmente por não
saberem por onde começar.
A ascensão da Ásia marca uma das
mudanças decisivas do século XXI. Estima-se
que, em 2021, a Ásia representará 44,0% do
produto interno bruto mundial, 54,0% da
classe média global, e consumirá 4,8 biliões
de dólares anualmente – 42,0% do consumo
total mundial.
Estes dados apresentam um sinal claro para
o setor privado, incentivando-o a tomar a
iniciativa de transformar oportunidades em
sucessos nesta região tão dinâmica e
diversificada. A importância asiática para o
futuro
da
economia
portuguesa
é
inquestionável, especialmente no contexto
da atual mudança da Ásia de uma economia
orientada para o investimento para uma
economia orientada para o consumo e os
serviços.
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A urbanização em grande escala, a expansão da classe média e o crescimento económico
sustentado estão entre os principais motores do desenvolvimento futuro e da riqueza na Ásia. Isto
irá traduzir-se numa procura crescente em vários sectores industriais, tais como: fornecimento e
distribuição de energia, produção e logística alimentar, e eletrónica. Mas a maior procura será nos
setores de serviços, incluindo: informática e TI, finanças e seguros, engenharia, arquitetura e
ciência, serviços relacionados com recursos naturais e agricultura, saúde e serviços educativos.
Estas tendências devem ser vistas como as que proporcionam sólidas oportunidades para as
empresas portuguesas.
Contudo, o acesso aos mercados asiáticos está a tornar-se cada vez mais complicado, uma vez que
os governos e as empresas de todo o mundo se concentram nas oportunidades na região. Para
serem bem-sucedidas na Ásia, as PME portuguesas terão de encontrar formas de operar num
ambiente mais competitivo. A Ásia não é todo um mercado e as empresas portuguesas não
devem considerá-lo como homogéneo. Cada país tem as suas tradições culturais, línguas,
economias e governos diferentes. Uma abordagem ou estratégia de entrada no mercado não vai
funcionar em cada país, ou mesmo em diferentes regiões dentro do mesmo país. A compreensão
dos parâmetros dos vários mercados asiáticos de um ponto de vista político, social, económico e
tecnológico é fundamental para o sucesso das PME portuguesas nesta parte do mundo.
São apontados quatro desafios-chave que as empresas enfrentam quando tentam fazer negócios
para além das fronteiras nacionais, e mais especificamente na Ásia: baixa confiança e falta de
experiência internacional, falta de conhecimento e análise parca dos mercados asiáticos, assim
como a falta de compromisso a longo prazo.
Pense além das suas fronteiras
As pequenas e médias empresas, em Portugal, têm em muitas circunstâncias um dilema de
confiança. Porquê? Porque é necessário um certo conjunto de competências para passar de
operações domésticas para operações internacionais. Segundo o relatório do HSBC e do
Conference Board of Canada, Selling to the World: As chaves do sucesso empresarial internacional,
os quatro fatores que nos permitem determinar a disponibilidade da empresa para se tornar
global - e o que o HSBC chama "uma vantagem competitiva global" - são:
Quadros dirigentes qualificados
Conhecimento do mercado
A capacidade de inovar nas redes de contactos internacionais
As PME portuguesas que dominem estas premissas serão as capazes de criar operações de
sucesso nos mercados asiáticos.
Crie a sua própria rede de conhecimento global
A análise do mercado está longe de ser fácil. Isto é ainda mais verdadeiro quando a empresa
enfrenta o desafio de visar um mercado completamente desconhecido, com um elevado nível de
diferenças culturais e económicas.
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Infelizmente, demasiadas empresas estão a
tomar decisões comerciais com base apenas
numa visão "instantânea" do mercado, o que
é frequentemente impreciso. O ritmo de
mudança é tão rápido na Ásia que os planos
da empresa se tornam obsoletos antes
mesmo
de
serem
totalmente
implementados.
Muitas análises de mercado podem ser
tendenciosas e mal feitas, o que resulta no
fracasso ou no desalinhamento da estratégia
internacional da empresa.
Em suma, além da instabilidade política e
social
que
alguns
países
europeus
atravessam,
o
fator
demográfico
experienciado
nos
mercados
asiáticos
acarreta consigo um desafio capaz de
alavancar
as
exportações
nacionais
e
europeias para esses mercados. Em dez anos
está previsto que o mercado asiático seja
responsável, por exemplo, por 56,0% das
compras mundiais no setor das frutas e
legumes, enquanto a Europa apenas 16,0%.
Também a tendência para o crescimento de
consumo de alimentos mais saudáveis se
revela um aspeto digno de registo, pelo que
uma estratégia muito assertiva na
abordagem a estes mercados terá hipóteses
acrescidas de sucesso, tal como com a
abertura de acordos bilaterais com alguns
países como a China, Índia e Indonésia, três
mercados que merecem a atenção dos
players europeus ao longo dos próximos
anos.
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Lista de Siglas

APQA: Animal and Plant Quarantine Agency
AQSIC: Administração Geral de Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena
ASEAN: Associação de Nações do Sudeste Asiático
B2B: business to business
B2C: business to consumer
CAGR: taxa de crescimento anual composta
CCC: China Compulsory Certification
CEPA: Closer Economic Parnership Agreement
CFDA: Administração Alimentar e dos Medicamentos da China
CNCA: Administração de Certificação e Acreditação da China
CNY: Yuan chinês
CPATPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
DAWR: Department of Agriculture and Water Resources
FAO: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FMCG: fast-moving consumer goods
GEE: gases de efeito de estufa
I&D: Investigação & Desenvolvimento
JCCU: Japan Consumers Cooperative Union
JPO: Japan Patent Office
JPY: iene japonês
KCS: Korea Customs Service
KRW: Won Sul Coreano
MAFF: Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca
MAFRA: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
MFDS: Ministry of Food and Drug Safety
MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare no Japão
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OMC: Organização Mundial do Comércio
NC: Nomenclatura combinada
PCC: Partido Comunista Chinês
PCSC: President Chain Store Corp
PIB: produto interno bruto
PLD: Partido Liberal Democrata japonês
PME: pequenas e médias empresas
PNEC 2030: Plano Nacional da Energia e Clima 2030
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership
SAMR: Shanghai Administration for Market Regulation
SH: sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias
TWD: dólares tailandeses
UE: União Europeia
YOY: year over year
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