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1.Considerações iniciais 
1.1. Porquê Exportar   

Um enquadramento externo caracterizado pela interdependência das economias, a 
liberalização, a globalização dos mercados e a mundialização da concorrência tem 
obrigado as empresas a desenvolver esforços para a adopção de estratégias activas 
de internacionalização que assegurem a sua competitividade num mercado alargado e 
lhes permitam apropriar-se dos ganhos resultantes da progressão na cadeia de valor 
dos produtos, através do desenvolvimento e controlo das funções de distribuição e 
comercialização. 

A venda de produtos e serviços fora do território geográfico nacional é a forma mais 
simples e mais frequente, entre várias outras (ex. penetração contratual via 
concessão, licenciamento, franchising e investimento directo) de desenvolvimento no 
mercado externo, pressupondo riscos acrescidos por comparação com a actuação no 
mercado doméstico, por estarem em causa actividades económicas que cruzam as 
fronteiras internacionais. 

Atendendo aos factores de incerteza em causa, é preciso estar atento à complexidade 
e evolução dos riscos associados ao negócio internacional (financeiro, político, 
legislativo, fiscal, cambial, etc.). A multiplicidade de países envolvidos neste negócio 
gera um conjunto de problemas cuja solução exige o recurso a adequadas fontes de 
informação e a uma previsão da evolução prospectiva de um determinado conjunto de 
variáveis. 

Se vender no exterior, parte ou a totalidade da produção doméstica, representa um 
risco e exige investimentos prévios maiores ou menores, consoante o grau de 
compromisso que se pretende assumir com os mercados externos, também as vendas 
no mercado interno implicam riscos e têm custos de oportunidade perdida, a 
considerar pelos empresários. Estes, através de processos de exportação adequados 
podem entrar no mercado internacional, com um mínimo de modificações na sua linha 
de produtos, pequenos ajustamentos na sua organização empresarial e investimentos 
perfeitamente comportáveis. 

As PME Nacionais e a Exportação 

Constata-se que as empresas exportadoras portuguesas ainda vendem no estrangeiro 
mais como consequência de um processo de crescimento e em resposta a consultas 
concretas e a pedidos de operadores externos do que em função de uma opção 
estratégica de internacionalização (em sentido lato). Muitos dos exportadores não 
efectuam promoção externa e a maior parte utiliza canais de distribuição alheios. 

Contudo, neste contexto, e em resposta a pressões da concorrência internacional com 
impacto no mercado interno e às limitações do próprio mercado doméstico, as 
empresas exportadoras regulares, rapidamente tomaram consciência dos benefícios 
sinergéticos decorrentes da necessidade de procedimentos e planeamento integrados 
e de uma estratégia global para a expansão dos seus negócios. 
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Vantagens da Exportação 

As vantagens da exportação mais comummente salientadas relacionam-se com o 
acesso a novos mercados:  

 Prossecução de objectivos de crescimento e/ou de diversificação geográfica da 
base de negócios das empresas, alargando, com frequência, o ciclo de vida 
normal dos produtos e nivelando flutuações sazonais de produção.  

 Obtenção de margens comerciais acrescidas, permitindo o alargamento das 
bases de pesquisa, inovação e desenvolvimento de produto.  

 Aproveitamento de vantagens competitivas detidas e/ou exploração de 
oportunidades de negócio existentes em nichos de mercado estrategicamente 
escolhidos que sustentam também a competitividade (capacidade 
concorrencial), a prazo, a nível interno.  

 Avanço na cadeia de valor do produto e procura de economias de escala, 
através da agregação de maior valor aos produtos/serviços fornecidos.  

 Acompanhamento da internacionalização dos clientes.  
 Necessidade de proteger os seus mercados naturais, fazendo face à 

concorrência internacional acrescida e de criar massa crítica empresarial que 
permita os desejados aumentos de produtividade e competitividade.  

Barreiras à Exportação 

Ao nível dos entraves à exportação, os mesmos agrupam-se em duas grandes 
categorias:   

 Barreiras Tarifárias ou Pautais, de natureza quantitativa e relacionados com 
direitos aduaneiros e taxas que incidem sobre os produtos importados nos 
mercados de destino.  

 Barreiras Técnicas ou Não Tarifárias, de ordem qualitativa e respeitantes a 
procedimentos de diversa natureza, designadamente documentação 
necessária, regulamentação técnica a cumprir, certificados, licenças, 
inspecções, ou particularidades específicas de um determinado mercado.  

As duas maiores barreiras psicológicas à penetração nos mercados via exportação 
têm relação entre si: as empresas desconhecem as principais matérias envolvidas na 
actividade exportadora e têm receio dos riscos acrescidos que ela envolve. 

1.2.  A Importância da Exportação  

Para as PME (que constituem a base do tecido empresarial português) prosseguir o 
caminho da globalização internacionalizando as suas actividades, mais do que um 
desígnio é uma necessidade. De facto, a internacionalização apresenta-se, 
actualmente e de forma crescente, como uma estratégia determinante da 
competitividade empresarial, uma condição de sobrevivência das empresas – o lema é 
“expedir1 para sobreviver” e “exportar para competir”.  

Assim, potenciar ou manter a competitividade sustentada das empresas pela via da 
internacionalização, designadamente da exportação, constitui um desafio e uma 
inevitabilidade e surge como resultado natural de estratégias empresariais integradas. 

A criação de capacidades de gestão e de intervenção comercial em mercados 
progressivamente mais alargados, bem como de condições para o desenvolvimento 
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harmonioso das vantagens competitivas das empresas e de massa crítica global 
vocacionada para a actividade exportadora pode revelar-se uma condição 
indispensável para o sucesso do crescimento e da competitividade sustentada destas 
empresas. 

Oportunidades para as PME 

 O recente alargamento da União Europeia representa um desafio e uma oportunidade 
muito importante para as PME portuguesas, devendo as mesmas, responder 
eficazmente ao forte aumento da concorrência que advém desta realidade, 
aproveitando o crescimento exponencial do “mercado interno” e o previsível aumento 
de captação de projectos de cooperação financiados por instrumentos e fundos 
disponíveis de ajuda internacional. 

Consequentemente, no seu horizonte estratégico, as empresas devem ponderar, 
simultaneamente, as ameaças e oportunidades de ordem nacional e internacional, não 
limitando as possibilidades de negócio aos seus produtos e/ou serviços actuais e 
identificando, ao invés, áreas de procura onde a sua capacidade de performance, 
comparativamente com os seus concorrentes é maior, ainda que as necessidades 
específicas do comprador imponham uma adaptação no produto/serviço a fornecer. 

  

Saber se a empresa está ou não em condições de exportar depende, em larga 
medida, da avaliação da sua capacidade actual e do seu potencial exportador 
(conjugando factores como sejam a qualidade e o preço do produto e a assistência) e 
não tanto da respectiva dimensão. Não é necessário ser-se muito grande para 
exportar, nem a experiência é essencial para se começar. 

Pontos Fortes das PME 

 Refere-se, frequentemente, a existência de pontos fortes comuns a vários sectores 
com elevada vocação exportadora, a boa relação qualidade/preço dos produtos, o 
adequado know-how e flexibilidade produtiva, a crescente capacidade de resposta 
técnica às exigências do consumidor externo (diversidade de oferta qualificada) e o 
facto de as empresas se encontrarem bem apetrechadas, em termos de 
desenvolvimento tecnológico.  

 As PME têm vindo, progressivamente, a melhorar a sua capacidade para satisfazer as 
expectativas do cliente final e a actuar em função dos padrões de qualidade 
internacionalmente aceites, o que tem implicado fazer da qualidade um verdadeiro 
negócio, enquanto exigência concorrencial prioritária.  

 Há que tirar partido destas vantagens e da rapidez de resposta que a flexibilidade 
típica das PME permite e investir nos factores mais descurados – na inovação e em 
I&D, na formação de recursos humanos e nas capacidades de gestão e organização, 
no controlo dos canais de distribuição, na criação/lançamento de marcas próprias, na 
diferenciação do serviço prestado ao cliente – apostar no marketing, no design e na 
implementação de programas de promoção adaptados aos mercados alvo, na criação 
e no aproveitamento de economias de escala e de gama 

1.3. Formas de Penetração e Abordagem aos Mercados  
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O meio ambiente internacional condiciona sempre, em maior ou menor grau, a 
actuação empresarial do fabricante. 

A escolha da forma mais correcta de penetração nos mercados depende da vontade 
dos decisores empresariais e do seu modo de conceber o desenvolvimento da 
empresa, bem como da existência de barreiras, regulamentos ou estruturas internas 
de cada país que constituem condicionantes das escolhas realizadas. Acresce que os 
diferentes modos de internacionalização correspondem a diferentes fases da evolução 
e do crescimento das empresas.  

A nível da exportação distinguem-se duas formas de acesso aos mercados: 
exportação directa e exportação indirecta. 

Exportação Directa “versus” Exportação Indirecta 

Na exportação directa o investimento necessário e o risco envolvidos são maiores, em 
termos comparativos, mas o potencial de retorno também o é e a empresa exerce um 
controlo máximo sobre a política comercial, na medida em que prescinde de 
intermediários para a venda ao exterior dos seus produtos, tratando directamente com 
empresas de países terceiros (via de regra, agentes e/ou distribuidores), ou seja, 
desenvolve a sua própria força de vendas.  

O agente limita-se a obter encomendas, remetendo-as em seguida, mediante uma 
comissão, ao exportador. O distribuidor, ao invés, faz mais que isso, compra ele 
próprio o produto, armazena-o e realiza as vendas ao consumidor final, por sua própria 
conta.  

Em contrapartida, a exportação indirecta é a forma de entrada no mercado 
internacional mais popular e cautelosa para as PME que estão a iniciar a actividade 
exportadora, por envolver menor investimento (não é preciso o desenvolvimento de 
uma força de vendas externa) e menos riscos (o intermediário detém o know-how e os 
serviços de marketing necessários), com a subcontratação total ou parcial das vendas 
por recurso aos serviços de um intermediário no próprio país de origem. 

Três grandes factores determinam a opção por uma destas duas formas de 
penetração comercial: os objectivos visados e relacionados com o tipo de controlo 
permitido por cada forma de abordagem ao mercado, o tipo de produto e a sua 
posição no seu ciclo de vida (marca, papel do serviço pós-venda e valor acrescentado) 
e o tipo de mercado alvo (grau de abertura às importações, grau de maturidade das 
estruturas comerciais, tipo de sistema económico). Também a distribuição do volume 
de vendas no exterior pelos diferentes mercados deve ser ponderada: uma grande 
dispersão inviabilizará a criação de circuitos próprios, enquanto a forte concentração o 
aconselha 

Se a empresa entender que deve desenvolver os seus próprios canais de distribuição 
para maximizar o seu mercado potencial, pode chegar à conclusão que é oportuno 
juntar-se a outros fabricantes com linhas de produtos complementares, através de 
uma rede de cooperação que permita atingir mercados mais vastos e mais dispersos, 
partilhando custos. 

Vamos tratar, preferencialmente, da exportação e de venda intracomunitária directa, o 
que implica uma transacção entre um vendedor português e um comprador localizado 
num Estado-membro da União Europeia ou num país terceiro. 
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 1.4. Pressupostos da Exportação com Sucesso  

Mesmo hoje, muitas PME apresentam reduzidos volumes de produção, não dominam 
as técnicas de exportação, são comercialmente pouco agressivas, possuem sistemas 
de informação deficientes e encontram-se em situação económico financeira 
comprometedora, na sequência de vários anos de subsídio dependência. 

 Actualmente, a situação destas empresas, a nível interno, ainda se caracteriza pela 
descapitalização, pelo desconhecimento de técnicas de gestão, pelo peso excessivo 
do custo da mão-de-obra e pela persistência de custos de capital elevados. 

 A nível externo, ainda se verifica, por parte destas PME, uma grande dependência de 
mercados de exportação tradicionais, o desconhecimento dos 
mercados/consumidores, o recurso excessivo à subcontratação e a generalizada 
ausência de práticas de cooperação empresarial. 

 Todos estes factores prejudicam um bom desempenho a nível exportador, sendo os 
principais estrangulamentos das PME nacionais e causadores de um progressivo 
decréscimo da sua competitividade externa, a falta de recursos humanos qualificados 
e as lacunas detectadas nas competências em gestão/marketing, resultando em 
estratégias comerciais pouco agressivas e em sistemas de informação sobre os 
mercados insuficientes e por vezes, pouco credíveis. É usual a inexistência nas PME 
de quadros técnicos em número ou com formação e experiência em comércio 
internacional para desenvolver um processo de alargamento geográfico da sua base 
de negócios. 

Se as empresas não estiverem convenientemente apetrechadas com este tipo de 
conhecimento, o risco envolvido nos processos de exportação cresce 
exponencialmente, de forma quase proporcional à falibilidade do sistema de 
informação existente sobre o comportamento recente e prospectivo dos mercados. 

 Condições Prévias ao Processo de Exportação 

Para ganhar este desafio e considerando os factores de competitividade mais 
importantes (Marketing / Qualidade/ Design / Inovação / Marca / Imagem), as PME 
deverão reunir um conjunto de condições, designadamente:  

 Identificar os factores críticos de sucesso dos negócios (as áreas onde convém 
ter excelência, pois correspondem às características do produto ou serviço que 
são mais valorizadas na decisão de compra).  

 Deter vantagens competitivas (pontos fortes) face à concorrência, 
nomeadamente em áreas especializadas ou a servir nichos/segmentos de 
mercado previamente identificados.  

 Desenvolver capacidades de fazer/produzir diferentes, transmitindo valor 
acrescentado ao cliente e afirmando uma imagem corporativa de excelência.  

 Potenciar ao máximo a informação estratégica relevante disponível e fidedigna 
que permita o conhecimento dos mercados e das oportunidades de negócio 
neles geradas.  

 Recrutar recursos humanos (quadros superiores e intermédios especializados, 
motivados e com formação em internacionalização), técnicos (sistemas de 
informação adequados) e financeiros (estrutura de capitais equilibrada) que 
permitam controlar e sustentar todo este processo.  
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 Deter capacidades de gestão interactiva e de organização mínimas mas 
adequadas à maior complexidade dos processos de exportação.  

 Criar uma estrutura mínima para as suas actividades de marketing.  
 Ter uma actuação prudente, responsável e gradual, com aderência à realidade 

da empresa.  

De uma forma muito sucinta, antes de avançar para um processo de exportação 
regular e directa, as empresas devem reunir condições de viabilidade estratégica, 
económica, financeira e técnica que permitam a expansão dos negócios, com 
sucesso, no exterior. 

 

2) Formalidades para exportar 

2.1. Documentos sobre Transporte Internacional  

Os principais documentos utilizados exclusivamente no transporte internacional (intra e 
extracomunitário) são: 

 Transporte Marítimo 

 “Bill of Lading” ou “Conhecimento de Embarque” – emitido pela empresa de 
navegação, é o documento utilizado como comprovativo do contrato de transporte 
entre o armador e o carregador / empresa, servindo ainda, de título de crédito e de 
propriedade da mercadoria (autoriza o proprietário / importador a retirar os produtos) e 
recibo comprovativo das condições em que a mercadoria foi recebida a bordo. 

Transporte Rodoviário 

 “Declaração de Expedição”, “Carta de Porte Rodoviário CMR/TIR” ou “CMR” 
(“Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandise par 
Route”) – é o documento comprovativo do contrato de transporte rodoviário entre o 
transportador e a empresa e regula o transporte internacional rodoviário entre dois 
países desde que, pelo menos um deles tenha ratificado a Convenção CMR. 
Evidencia as instruções fornecidas ao transportador e tem que acompanhar o envio da 
mercadoria. 

Transporte Ferroviário  

“Declaração de Expedição CIM” ou “Carta de Porte Ferroviário CIM/COTIF” – é o 
documento comprovativo do contrato de transporte ferroviário. Este documento regula 
o transporte internacional ferroviário entre pelo menos dois países com ligação através 
de uma das linhas ferroviárias inscritas numa lista anexa ao Convénio CIM/COTIF 
(Convénio Internacional relativo ao Transporte de Mercadorias por Caminho de Ferro). 
Contudo, actualmente, este tipo de transporte na modalidade de “grupagem” 
organizada pelos transitários não tem expressão, representando menos de 0,05% das 
operações com intervenção de transitários. 

Transporte Aéreo  

“Air Way Bill”, “Carta de Porte Aéreo” ou “Carta de Porte” – é o documento que 
comprova o contrato de transporte aéreo celebrado entre a companhia aérea e a 



Guia do Exportador 

10 
 

empresa, sendo emitido pelo primeiro a favor do segundo ou por um agente de carga 
IATA autorizado. 

Por vezes, as empresas utilizam um outro documento, o “Manifesto de Carga” nos 
transportes marítimos e aéreos, contendo a identificação da transportadora, da 
nacionalidade do avião, portos ou aeroportos de origem e destino. É obrigatório para o 
despacho aduaneiro de entrada e saída de barcos e aeronaves. 

Relações entre Transitários e Clientes 

Nas relações entre os transitários e os seus clientes utilizam-se os seguintes 
documentos:  

 FBL (“Forwarder Bill of Lading” ou “Conhecimento Particular do Transitário” – é 
o documento que comprova o contrato de transporte entre o transitário e o seu 
cliente relativamente aos tráfegos de “grupagem” que utilizam mais de um 
modo de transporte.  

 FCR (“Forwarder Certificate of Receipt”) ou “Certificado de Recepção do 
Transitário” – é o documento emitido pelo transitário a pedido do seu cliente 
que atesta que o primeiro recebeu do segundo uma determinada mercadoria 
destinada a envio internacional e que, simultaneamente, recebeu ordens 
irrevogáveis deste para a fazer chegar a um destinatário identificado nesse 
documento ou de a ter à disposição desse destinatário. 
É um documento muito importante, na medida em que permite ao seu detentor 
(a empresa) negociar o “crédito documentário” aberto num banco pelo 
destinatário da mercadoria a seu favor.  

 FCT (“Forwarder Certificate of Transport”) ou “Certificado de Transporte do 
Transitário” – é o documento de transporte emitido pelo transitário ao seu 
cliente, no que concerne a cargas de “grupagem” que utilizem um só modo de 
transporte. É emitido antes de o transitário celebrar o contrato de transporte da 
unidade completa com o transportador efectivo da mercadoria.  

Transporte Multimodal  

Existe uma Convenção de Transporte Multimodal (“United Nations Convention on 
International Multimodal Transport of Goods”), de 24 de Maio de 1980, que prevê uma 
responsabilidade única para toda a cadeia de transporte, através do recurso a um só 
documento a utilizar em todos os “modos”. Contudo, esta Convenção ainda não está 
em vigor no ordenamento jurídico internacional pois carece das necessárias 
ratificações. Assim, continua a ser aplicada a regra de cada “modo” de transporte, quer 
a nível de documentos necessários, quer no que respeita à responsabilidade inerente. 

 Na medida em que hoje, naturalmente, não existem transportes “unimodais”, sendo o 
recurso a vários “modos” (transporte combinado) muito utilizado, já existe um conjunto 
de regras uniformes e consensualmente aceites a nível internacional aplicáveis a esta 
situação para suprir a lacuna da falta de Convenção e embora sem a sua força 
vinculativa. Estas regras foram aprovadas pela Câmara de Comércio Internacional 
(CCI), representada em Portugal pela Delegação Portuguesa da CCI e pela 
Associação Comercial de Lisboa. 

O documento a utilizar nestes casos, chamado “FIATA FDL” ou “Conhecimento de 
Embarque Multimodal”, regula o transporte internacional em regime “multimodal” 
organizado sob a responsabilidade de transitários que pertençam à FIATA (Federação 
Internacional de Transitários), cujo membro português é a APAT – Associação de 
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Transitários de Portugal e cujas coordenadas constam dos Contactos Úteis deste 
documento. 

A Associação dos Transitários de Portugal recomenda moderação na emissão deste 
documento por envolver um substancial acréscimo de responsabilidades para as 
quais, nem sempre os transitários dispõem de seguros adequados. 

Outros Documentos 

Naturalmente que outros documentos poderão ser necessários:  

 Apólice de Frete – contrato de transporte marítimo no âmbito de um regime de 
contratação livre cuja finalidade é o transporte de grandes volumes de 
mercadoria em navios completos.  

 Apólice de Seguro – Contrato de Seguro mediante o qual, a empresa 
seguradora se obriga, contra cobrança de um prémio, a indemnizar um dano 
sofrido pelo segurado ou a satisfazer um capital, renda ou outras prestações 
convencionadas.  

De referir, neste contexto, que se o exportador solicitar ao transitário que este se 
encarregue de contratar os seguros marítimos, terrestres e aéreos dos produtos, esse 
serviço será prestado, eventualmente até em condições mais vantajosas do que se o 
exportador recorrer a uma companhia de seguros, por si próprio. De facto, muitos 
transitários dispõem de “apólices flutuantes”, o que, frequentemente, lhes permite a 
obtenção de condições mais favoráveis junto destas entidades. 

2.2. Trocas Extracomunitárias de Bens  

Estão condicionadas no seu processamento e com carácter excepcional (a maioria 
das operações encontram-se liberalizadas), à apresentação de vários documentos 
aduaneiros, entre os quais se destacam, pela sua relevância:  

 Licenças – no caso de produtos objecto de restrições quantitativas.  
 Declarações – no caso de produtos sujeitos a regime de vigilância estatística.  
 Certificados – sempre que a legislação o impõe (ex. produtos agrícolas).  

 A Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo (Direcção 
de Serviços de Licenciamento – www.dgaiec.min-financas.pt) é a entidade competente 
para a emissão dos documentos mencionados, não sendo permitido o 
desalfandegamento das mercadorias sem a apresentação dos mesmos. 

 Para além dos documentos já mencionados, assumem também particular relevância 
os seguintes: 

 Documento Administrativo Único (DAU) – modelo oficial da declaração 
aduaneira, elaborado por escrito, no âmbito do procedimento normal, para 
sujeição das mercadorias a um regime aduaneiro ou para a sua reexportação, 
nos termos das Disposições de Aplicação do Código Aduaneiro Comunitário – 
Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão de 2 de Julho. Trata-se assim, 
do formulário usado nas transacções comerciais entre a UE e países terceiros, 
para o cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação, devendo as 
empresas para este efeito, contactar um despachante oficial responsável pelo 
preenchimento da documentação alfandegária imprescindível.    
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O modelo deste formulário pode encontrar-se no site da DGAIEC acima indicado, onde 
também pode ser consultado, na página “Informação Aduaneira”, o Manual do 
Utilizador do DAU com instruções para o respectivo preenchimento e informações 
sobre o Sistema de Tratamento Automático da Declaração Aduaneira (“STADA 
Exportação”). 

 Factura Comercial (“commercial invoice”) – documento base para qualquer 
transacção comercial, datado e numerado, cuja emissão é, em regra, 
obrigatória, entregue pelo vendedor ao comprador e devendo ser passada na 
língua do importador. Deve ainda mencionar os elementos essenciais da 
venda, designadamente, os respectivos nomes (moradas e números de 
contribuinte do exportador e do importador), a quantidade, o preço unitário, a 
designação e descrição detalhada das mercadorias vendidas / serviços 
fornecidos, o IVA, o valor e o código pautal. 

Para além da descrição das mercadorias, a factura comercial inclui normalmente o 
como e quando foram enviadas pelo vendedor, quem é responsável pelo seu 
transporte e, claro, os termos do pagamento, presumindo-se que o contrato de compra 
e venda está concluído. A factura intervém geralmente (mas não é obrigatório) quando 
se concretiza uma transacção comercial, após a entrega das mercadorias ao 
comprador.  

Segundo a prática comercial corrente, a factura é utilizada pelo vendedor, 
simultaneamente, para liquidar a venda (fixar o seu montante definitivo), para informar 
disso o comprador e notificá-lo de que deve pagar a importância em causa. Uma vez 
efectuado o pagamento, é remetido ao comprador um exemplar da factura com a 
menção pago, acompanhada da data e do modo de pagamento (cheque, numerário, 
etc.). Faz então prova de que o comprador pagou e vale como quitação (a factura diz-
se "quite"). 

Um aspecto importante neste contexto é o da conformidade da factura comercial com 
outros documentos, designadamente os previstos na carta de crédito. 

 Certificado de Origem – documento que atesta a proveniência da mercadoria, 
destacando-se a existência de regimes preferenciais resultantes de acordos 
entre a UE e países terceiros para o estabelecimento de concessões mútuas 
ou unilaterais a nível dos direitos aduaneiros. Este certificado assume assim, 
particular importância como título justificativo da concessão dos regimes 
previstos em Acordos Preferenciais, que se traduzem na aplicação de direitos 
aduaneiros em geral mais favoráveis do que os estabelecidos no âmbito da 
OMC. 

Nas importações dos países beneficiários do Sistema de Preferências Generalizadas 
(SPG) comunitário, deverá ser emitido o “Certificado de Origem FORM A”, nas 
importações dos restantes países, a origem dos produtos comprova-se mediante 
apresentação do “Certificado de Circulação de Mercadorias EUR 1.” ou através da 
“Declaração na Factura”, no caso de se tratarem de exportadores comunitários 
autorizados ou para remessas cujo valor não exceda 6.000€. 

Os certificados de origem relativos às mercadorias comunitárias que se destinem a ser 
exportadas deste espaço geográfico, com destino a países terceiros não preferenciais 
devem ser solicitados às autoridades nacionais competentes para a sua emissão, 
normalmente associações e câmaras de comércio, cujas coordenadas aparecem 
discriminadas nos Contactos Úteis deste Guia. 
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 Informações adicionais sobre a matéria deverão ser solicitadas à Direcção-Geral das 
Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo. 

 Ainda neste âmbito, sempre que a regulamentação nacional em vigor, comunitária ou 
do país de destino dos produtos o exigir, por razões de protecção da saúde e 
segurança públicas e da defesa dos consumidores ou do meio ambiente, a exportação 
de um número crescente de produtos está sujeita à apresentação de certificados de 
origem diversa em função do tipo de produtos em causa (certificados de qualidade 
para alguns produtos agrícolas, certificados de conformidade para produtos industriais, 
certificados sanitários ou fitossanitários para produtos de origem animal ou vegetal, 
respectivamente, etc.). 

 São responsáveis pela emissão deste tipo de documentos a ASAE – Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica, a Direcção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR), o Instituto da Vinha e do Vinho, a Associação para 
a Certificação de Produtos (CERTIF), mencionados nos Contactos Úteis deste Guia. 

 Atendendo a que nas operações de exportação, as autoridades do país de destino 
dos produtos podem exigir a apresentação de documentos específicos, convém 
sempre que o exportador contacte previamente o importador, até para saber em que 
casos é legalmente obrigatória a inclusão nos produtos importados da expressão 
“made in” na rotulagem dos mesmos. 

 Para a generalidade dos países a utilização da expressão “made in” na rotulagem dos 
produtos não reveste carácter obrigatório, na medida em que é considerada uma 
informação complementar ao consumidor e nem sempre corresponde à real origem 
das mercadorias, a qual, é comprovada através de documentos aduaneiros 
apropriados ou de certificados emitidos para o efeito. 

2.3. Trocas Intracomunitárias de Bens  

 
Estão sujeitas, em termos de documentação, à factura comercial, certificados de 
diversa natureza (em conformidade com o tipo de bens) e à Declaração Intrastat, 
tendo sido suprimido o formulário DAU (Documento Administrativo Único).  
 
A factura comercial deve indicar os números de registo de IVA do vendedor e do 
comprador, acrescidos de um prefixo indicando o país em causa.  
 
A Declaração Intrastat existe para efeitos de recolha de informação estatística sobre 
as transacções de bens entre Estados-membros da UE e aplica-se às mercadorias em 
livre circulação no mercado interno, devendo ser efectuada junto do INE – Instituto 
Nacional de Estatística (www.ine.pt), através de um formulário específico de 
expedição/chegada de mercadorias. A Declaração Intrastat é de preenchimento 
obrigatório a partir dos seguintes valores (2011): chegadas (200.000€) e expedições 
(250.000€). Deve ser entregue no INE a partir do momento em que as operações da 
empresa atingem esses valores.  
 
Para obtenção de informação adicional sobre IVA intracomunitário, nomeadamente o 
número de cliente de IVA dos diversos Estados-membros, deverá ser contactada a 
Direcção-Geral de Contribuições e Impostos – DGCI (www.dgci.min-financas.pt), cujas 
coordenadas estão nos Contactos Úteis do Guia. Assim, no âmbito do “Sistema de 
Intercâmbio de Informações sobre o IVA (VIES) Validação N.º IVA”, os interessados 
poderão verificar a validação de um número de IVA de um dado país especificando o 
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número de IVA e seleccionando, no menu pendente do site indicado, o Estado-
membro onde pretende que esse número seja validado.  
 
A livre circulação de mercadorias no Mercado Interno não invalida a obrigatoriedade 
do cumprimento das regras relativas ao transporte, segurança, qualidade e 
especificações técnicas dos produtos impostas pela própria legislação comunitária 
para defesa, saúde e segurança dos consumidores. Assim, por exemplo, a legislação 
relativa à rotulagem dos produtos alimentares está uniformizada no âmbito da UE.  

2.4. Formalidades e Imposições Aduaneiras nos Mercados  

 Em função do país de destino das mercadorias e do tipo de produtos que se pretende 
exportar, as formalidades podem ser substancialmente diferentes. 

Com o apoio da Rede Externa da aicep Portugal Global e com a colaboração de 
outras entidades (Embaixadas e Câmaras de Comércio), a aicep poderá recolher, a 
pedido dos interessados, informação específica (ex. sectorial) de natureza 
regulamentar, entre outras, designadamente no que concerne a: 

 Formalidades de importação no país de destino.  
 Restrições à importação (quotas/contingentes).  
 Direitos aduaneiros e outras taxas.  
 Regulamentação técnica de produtos.  

Formalidades de Importação 

As empresas podem ter acesso a informação sistematizada sobre os regimes de 
importação em vigor nos diferentes mercados, através da consulta da Livraria Digital 
do site da aicep Portugal Global, bem como da consulta à página deste site dedicada 
aos Mercados Externos. 

Aconselha-se também a consulta, na Internet, do site “Market Access Database” 
(madb.europa.eu), da responsabilidade da Comissão Europeia, que disponibiliza 
informação sobre a política comercial em países terceiros, as barreiras ao comércio 
com os referidos países (alfandegárias e técnicas), entre outra informação pertinente. 
Relativamente a formalidades e documentação de importação, as empresas deverão 
consultar, para além do seu cliente no mercado alvo, este site no tema – “Exporter’s 
Guide: Import Formalities”. 

Direitos Aduaneiros e Outras Taxas 

A exportação de bens está normalmente sujeita ao pagamento de direitos de 
importação e outros impostos quando da entrada no país de destino. 

A União Europeia disponibiliza informação importante relativa aos direitos aduaneiros 
e outras taxas aplicáveis por países terceiros num endereço electrónico – site “Market 
Access Database”: madb.europa.eu.  

 Para aceder a esta informação, o interessado deverá clicar em “Applied Tariffs 
Database”, seleccionar o mercado (ex. «USA»), digitar o código/classificação pautal do 
produto (“SH – Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias” / 
“NC – Nomenclatura Combinada”), clicar em “HS-Code Search” e aceitar as condições 
em “accept”. Para visualizar outras taxas e informações úteis, os utilizadores deverão 
clicar também no código pautal do produto. 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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Para obtenção da posição pautal / classificação dos produtos as empresas devem 
contactar, em caso de necessidade: a Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos 
Especiais sobre o Consumo e a Câmara Portuguesa dos Despachantes Oficiais, cujas 
coordenadas constam dos Contactos Úteis deste Guia. 

 

3) Grandes Etapas para Exportar com Sucesso 

3.1. Compromisso de Exportar  

 O primeiro passo para exportar com sucesso é assumir o compromisso de o fazer: 
enfrentar a concorrência internacional nos seus próprios mercados, já que hoje, as 
empresas estão diariamente sujeitas a ela. 

Todas as actividades empresariais exigem um compromisso inicial. De cada vez que 
uma empresa coloca um novo produto no mercado, abre novas instalações ou lança 
uma nova campanha de promoção, assume um novo compromisso. Sendo a vocação 
exportadora transversal na economia portuguesa e admitindo que as questões 
técnicas nas vendas internacionais são bastante diferentes das utilizadas nas vendas 
no mercado interno, a verdade é que estas matérias se encontram razoavelmente 
normalizadas e disponíveis. 

Uma vez adquiridos os conhecimentos indispensáveis e dominada a linguagem do 
comércio internacional, exportar não apresenta maior complexidade do que vender 
para o mercado interno. 

Ao assumir o compromisso de exportar, o empresário exprime a sua vontade de 
expandir a actividade da sua empresa, aceitando riscos razoáveis como contrapartida 
da expectativa de um aumento de facturação e de uma maior rendibilidade. Este tipo 
de atitude é muito importante, mesmo que a empresa ainda não esteja em condições 
de exportar, na medida em que revela a determinação de proceder aos necessários 
ajustamentos para o vir a fazer, no futuro. 

A própria definição do Plano Estratégico Internacional é um consubstanciar do 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do compromisso de exportar, resultando da 
actividade prévia de análise de recursos e de avaliação do potencial exportador, em 
paralelo com os estudos/pesquisa e selecção de mercados e segmentos alvo, bem 
como da ponderação dos custos/formas de entrada nos mercados. 

Exercício para a Definição do Compromisso de Exportar 

Para ajudar na definição do seu compromisso de exportar, o empresário pode fazer 
um primeiro exercício, testando o interesse da sua empresa em o fazer, através da 
resposta a questões como as seguintes:  

 Numa escala de 1 a 5 (em que 5 é muito importante e 1 sem significado) 
classifique a relevância para a sua empresa dos seguintes motivos para 
exportar:  

o Aumentar o volume de vendas.  
o Melhorar a quota de mercado.  
o Utilizar um excesso de capacidade de produção.  
o Compensar flutuações sazonais nas vendas em Portugal.  
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o Reduzir custos médios unitários de produção.  
o Aumentar a facturação para absorver despesas de I&D.  
o Alargar o ciclo de vida de produtos existentes.  
o Reduzir riscos gerais diversificando mercados.  
o Aprender técnicas, métodos e processos avançados utilizados noutros 

mercados.  
o Acompanhar concorrentes nacionais em expansão para outros 

mercados.  
o Contribuir para a expansão da empresa.  
o Aumentar a rendibilidade do investimento.  
o Explorar vantagens competitivas detidas pela empresa.  
o Adquirir conhecimentos sobre a concorrência internacional.  
o Aproveitar oportunidades para licenças ou “joint-ventures” contratuais 

externas.  
o Outros motivos.  

 Quais as suas primeiras ideias sobre o potencial exportador da sua empresa?  
 Liste 3 grandes razões para a sua empresa exportar.  
 Liste 3 fraquezas ou problemas significativos a resolver.  
 Que grau de compromisso de exportação é necessário para o seu sucesso?  
 Quais são as suas opções de marketing de exportação?  
 São necessários alguns requisitos especiais nos produtos para exportar?  
 Que regras sobre preços e condições de pagamento deseja estabelecer?  
 Defina os seus objectivos iniciais de exportação para o 1.º ano (volume em €, 

lucros, rendibilidade do investimento).  

3.2. Diagnóstico do Potencial Exportador  

As empresas cuja base de negócios está circunscrita ao território geográfico nacional 
devem medir/aferir se possuem as condições de viabilidade estratégica, económica, 
financeira e técnica, relacionadas com os factores críticos de sucesso numa actividade 
exportadora. 

Nesta fase, pretende-se portanto, avaliar a situação actual/potencial da empresa, a 
sua posição competitiva no mercado nacional, bem como a sua capacidade 
exportadora, segundo critérios pré-definidos e standardizados. Poderá fazer-se um 
auto diagnóstico ou ser contratado este trabalho a uma empresa de 
consultoria/auditoria. 

Como aspectos a focar no diagnóstico sobre a capacidade efectiva e potencial 
exportador da empresa, deverão constar, entre outros, os seguintes:  

 Motivação, vontade e empenhamento dos decisores.  
 Dimensão.  
 Produto (atributos) e qualidade.  
 Capacidade produtiva “versus” capacidade produtiva exportável.  
 Situação económico-financeira.  
 Factores críticos de sucesso do negócio.  
 Pontos fortes e fracos, vantagens competitivas.  
 Perfil dos recursos humanos e suas competências.  
 Recursos técnicos.  
 Tipo de gestão e organização.  
 Apostas estratégicas.  
 Sistema de informação existente.  



Guia do Exportador 

17 
 

 Principais lacunas e dificuldades a superar.  

Vantagens Competitivas 

É importante, nesta fase, identificar as vantagens competitivas da empresa (rapidez de 
resposta, know-how técnico de produção, flexibilidade produtiva, binómio 
qualidade/preço, capacidade de inovação/criação de colecções e marcas próprias, 
prestação de serviço ao cliente, aposta na I&D, etc.) que poderão funcionar como 
alavancas, aumentando fortemente a rendibilidade através do compromisso em 
exportar. A forma para o fazer é medir o desempenho da empresa, avaliando as suas 
forças e fraquezas. 

Neste contexto, releva saber se a capacidade produtiva está totalmente tomada com o 
mercado doméstico, se certas linhas de produto ou segmentos de mercado não estão 
a revelar-se suficientemente rentáveis, justificando-se a canalização de capitais e 
recursos humanos para uma actividade exportadora mais rentável. 

Se a empresa passa por altos e baixos anuais regulares, ao nível das vendas, as 
exportações podem ser a actividade ideal para elevar, estabilizando, o nível de 
facturação. 

 Um exemplo disto é a linha de produtos com um período de Verão elevado e um 
período de Inverno baixo: a exportação para o hemisfério sul (onde o Verão se 
materializa durante o nosso Inverno) pode resolver o problema, mantendo a produção 
e as vendas a 100% durante todo o ano. 

Produto 

Nesta avaliação do potencial como exportador deve concentrar-se a atenção no 
produto – o que faz ele? Quais as necessidades que satisfaz? Quais as suas 
características e atributos (a nível tecnológico, de diferenciação, grau de 
transformação, adaptação às exigências internacionais específicas do sector, controlo 
de qualidade, design, etc.)? Quem são os consumidores? Quais as suas motivações 
de compra? Estão satisfeitos com os serviços ou produtos que compram? Quais são 
as necessidades não satisfeitas? 

Não se deve fazer suposições sobre as reacções ao produto no mercado externo 
baseadas no mercado interno. A boa aceitação dos produtos em Portugal não é 
garantia de idêntica atitude, por parte de consumidores estrangeiros. 

Geralmente, o acto de exportar envolve a necessidade de adaptar um produto 
existente ao mercado de destino para o tornar competitivo, ou lançar uma nova linha 
específica para exportação. O momento certo para saber desta necessidade e 
respectivo custo é antes de começar a exportar e não depois. Daí, esta etapa ser 
simultânea com a fase seguinte (pesquisa e selecção de mercados externos). 

Contudo, partindo da avaliação das características do produto e das possibilidades de 
lhe introduzir modificações mais ou menos substanciais, pode simplificar-se a 
actividade de pesquisa de mercados externos, eliminando vários deles, logo à partida. 

No levantamento dos recursos técnicos cabe a identificação, em particular, da 
existência de sistemas de informação adequados que permitam controlar e monitorizar 
todo o processo de exportação. 
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Dificuldades a Superar 

A identificação das principais dificuldades e obstáculos à exportação é muito 
importante para a empresa saber a que nível se situam e se constituem impedimentos 
que obrigam a protelar o início da actividade exportadora ou não, dado que poderão 
ser de diversa natureza (estratégica –produto/preço/promoção/distribuição; de 
informação; de recursos humanos; de gestão/organização; de estrutura de capitais, 
etc.).  

Se os resultados do diagnóstico apontarem no sentido de a empresa não reunir as 
condições necessárias para exportar com sucesso, a avaliação terá servido para 
apontar um curso de acção possível, tendo em vista inverter a situação detectada ou 
seja, identificar as “correcções” a considerar por forma a que, numa fase posterior, se 
assim o entender, possa vir a fazê-lo com maiores probabilidades de ser bem 
sucedida. 

“Check-list” de Questões a Considerar 

 Uma auditoria preliminar da situação interna para exportar poderá ter como 
referência, a resposta à seguinte lista-chave de questões:  

A – Experiência Anterior  

o Para que países a empresa já exportou ou recebeu pedidos mesmo que 
pontuais?  

o Que linhas de produtos são mais solicitadas?  
o Quais os pedidos de oferta de cada comprador por produto e mercado?  
o A tendência de vendas / pedidos é crescente ou decrescente?  
o Quem são os principais concorrentes nacionais e estrangeiros da 

empresa?  
o Que conhecimentos adquiriu a empresa com experiências passadas de 

exportação, mesmo que irregulares e esporádicas?  

  

B – Pessoal e Organização das Exportações  

o Quem é o responsável pela organização do departamento de 
exportação e pelo seu pessoal?  

o Qual o tempo efectivo do director destinado às exportações e qual o 
que deveria ser atribuído?  

o Quais as expectativas da direcção/departamento para este esforço?  
o Qual a estrutura organizativa necessária para assegurar que as vendas 

para exportação tenham um serviço adequado e que implicações em 
termos de políticas estratégicas daí resultam?  

o Quem acompanhará e se responsabilizará pela implementação do 
plano estratégico a adoptar?   

C – Aspectos da Produção  

o Qual o grau de utilização actual da capacidade produtiva (por produto 
ou linha de produtos)?  

o Existe flutuação nas cargas mensais? Se sim, quando e porquê?  



Guia do Exportador 

19 
 

o Qual a quantidade mínima de encomendas exigida (por produto ou 
linhas de produtos)?  

o O que será necessário para desenhar produtos especificamente para 
exportação?  

o Qual a procura potencial para compromissos nacionais e a capacidade 
para fornecer produtos para exportação?   

D – Aspectos Financeiros  

o Que quantitativos de capital podem ser destinados às exportações?  
o Qual o custo de desenvolver produtos específicos para exportação ou 

modificar/adaptar a gama de produtos já existente?  
o Que valores de custos operacionais do departamento de exportação 

pode a empresa suportar?  
o Como vão ser atribuídas as despesas dos esforços iniciais para as 

exportações?  
o Que outros novos planos de desenvolvimento estão previstos?  
o Qual o período de retorno do investimento necessário e durante quanto 

tempo antes de um esforço de exportação é necessário suportar o seu 
custo?  

3.3. Pesquisa e Selecção de Mercados   

Quando cerca de 30 países são responsáveis por quase 90% do comércio mundial, os 
mercados de exportação mais atractivos para as PME são relativamente fáceis de 
localizar, embora a sua prospecção/estudo tenha custos por vezes onerosos, em 
termos de tempo, trabalho e pessoal especializado e possam ocorrer erros graves de 
avaliação dos segmentos de mercado alvo. 

A decisão de selecção de mercados alvo deve utilizar uma estrutura de taxa de retorno 
sobre o investimento, o que envolve uma avaliação de diversos factores:  

 Estimativa do potencial de mercado actual.  
 Previsão do potencial de mercado futuro.  
 Previsão de participação no mercado (quota).  
 Projecção de custos e lucros/vendas.  
 Estimativa da taxa de retorno sobre o investimento.  

As actividades requeridas para esta etapa são: informação, segmentação, avaliação e 
previsão. 

A segmentação de mercado passa pela identificação clara e caracterização dos 
consumidores alvo. Deve começar-se por identificar as necessidades do cliente alvo, 
só posteriormente faz sentido avaliar as competências produtivas (capacidade efectiva 
e potencial) da empresa para as satisfazer, adaptando produtos ou lançando novas 
gamas. 

Os estudos dos mercados externos são feitos, em primeiro lugar, numa base macro 
económica (população, produto nacional bruto, estatísticas de comércio, ambiente 
político, estrutura social, contexto económico, factores geográficos, clima, cultura, 
importações e exportações por produto e origem, etc.). Esta análise pode permitir 
excluir logo alguns países pelos elevados custos de transporte ou pela atomização da 
concorrência e identificar outros como potenciais candidatos. 
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Factores a Considerar 

As viagens de prospecção, numa fase posterior a este levantamento, permitem um 
contacto mais estreito com as clientelas e a concorrência. Tem então início o trabalho 
micro económico: identificar consumidores, as suas necessidades e a estrutura da 
decisão de compra, saber os padrões de consumo e o nível de compras estatais de 
bens e serviços que satisfaçam as mesmas necessidades dos da empresa, conhecer 
os pontos fortes e fracos da concorrência (incluindo as práticas em matéria de 
concessão de créditos aos importadores para produtos similares) e abrir conversações 
preliminares com potenciais representantes. 

Em paralelo, avalia-se a facilidade de entrada (restrições à importação, licenças de 
importação e quotas, impostos e direitos alfandegários, direitos preferenciais, acordos 
comerciais, outras taxas de importação, barreiras não tarifárias, leis anti-dumping, 
etc.), a credibilidade da informação disponível, a previsão de vendas, ponderam-se os 
custos de entrada, o potencial de obtenção de lucros e o grau de aceitação dos 
produtos. 

Neste contexto, é importante identificar os mercados que possam ser desenvolvidos 
mais rapidamente tendo em vista uma mais célere recuperação do investimento da 
empresa. 

Nesse sentido, a avaliação da concorrência, da sua posição no mercado e da sua 
estrutura comercial é muito importante: conhecer os investimentos recentes, os 
problemas com que se debate, a qualidade dos seus produtos e o tipo de apoio pós-
venda que presta, a sua reputação/imagem no mercado, o seu suporte financeiro, as 
comissões, remunerações, garantias e direitos que paga, como factura e concede 
crédito, a sua situação económico financeira, a estrutura de fabrico, o tipo de gestão 
que faz, a qualidade das suas actividades de investigação e desenvolvimento, as 
especificidades técnicas dos seus produtos, os seus fornecedores, os seus custos de 
fabrico, os canais de distribuição a que recorre, a forma como organiza e funciona a 
sua força de vendas, os preços que pratica, a quota de mercado que detém e a sua 
evolução recente. 

Este tipo de informação permite determinar qual será a melhor posição da empresa 
portuguesa no mercado e como pode tirar partido das fraquezas dos concorrentes. 

Avaliação Comparativa de Mercados 

É possível analisar comparativamente os mercados entre si e classificá-los de acordo 
com as expectativas de retorno do investimento ou até a própria opção mercado 
interno “versus” mercado externo, com base em alguns critérios determinantes das 
escolhas estratégicas a este nível:  

 Necessidades fundamentais da clientela.  
 Dimensão e estádio de desenvolvimento do mercado.  
 Crescimento do mercado.  
 Concorrência.  
 Quota de mercado prevista.  
 Previsões (vendas e custos, lucros e investimento).  

Assim, gradualmente, identificam-se mercados de oportunidades preliminares, passa-
se a mercados de oportunidades possíveis, depois a mercados de oportunidades 
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prováveis e finalmente, obtém-se a lista de países prioritários para os esforços de 
exportação. 

O mercado potencial do produto, grosso modo, corresponderá à soma da produção 
interna e das importações, subtraindo as exportações do produto em causa. 

Selecção de Mercados Prioritários 

A selecção dos mercados alvo deve ser feita em função da “procura” perspectivada, 
contudo, é natural que, na maioria dos casos, essa escolha passe pelos seguintes 
mercados:  

 Espanha que representa para as empresas portuguesas uma extensão natural 
do seu mercado doméstico face à proximidade geográfica.  

 O espaço da UE, agora alargado.  
 Os PALOP, com quem Portugal mantém uma importante tradição comercial  

De facto e neste contexto, o alargamento da base de exportadoras para Espanha 
(extensão a este mercado da noção de “dimensão doméstica” do mercado interno), 
representa uma oportunidade “económica” e de relativamente baixos “riscos” na 
tomada de decisões estratégicas e uma boa experiência para a posterior penetração 
noutros mercados. 

A aposta no mercado interno alargado ou mercado ibérico como um todo e de uma 
forma integrada é transversal a todos os sectores de actividade, uma extensão natural 
do mercado português interno (sentido estrito de espaço geográfico nacional). 

 3.4. Formas Alternativas de Entrada  

Como já foi referido, a entrada nos mercados via exportação pode processar-se pelo 
método directo ou indirecto. O primeiro, envolve a escolha de um agente ou 
distribuidor, ou uma combinação dos dois, para representar a empresa nos mercados, 
sendo em geral, responsável pelo embarque da mercadoria; o segundo passa pela 
celebração de um acordo, delegando vários graus de responsabilidade das vendas 
nos mercados externos a um terceiro localizado no país de origem. 

Qualquer dos métodos tem vantagens e inconvenientes mas a opção por um deles em 
detrimento do outro depende do grau de compromisso com os mercados externos que 
a empresa quer fazer e, consequentemente, dos diferentes níveis de controlo que quer 
ter sobre as vendas e, ainda, dos factores de custo que está disposta a assumir. 

Na exportação directa, a empresa executa a maior parte das operações de exportação 
em vez de as delegar noutras organizações. Deste modo, tarefas como o estudo e o 
contacto com o mercado, a distribuição física, as formalidades de exportação, o 
estabelecimento de preços e as actividades de promoção são desempenhadas pela 
própria empresa. 

Esta hipótese não só proporciona maior controlo sobre as operações, como permite 
uma melhor informação sobre os mercados externos e um aumento da experiência 
internacional. Os custos desta alternativa são mais elevados do que no caso da 
exportação indirecta, por não haver partilha com outras empresas. 



Guia do Exportador 

22 
 

A exportação directa tem normalmente lugar, quando o vendedor é procurado por um 
importador ou quando o seu mercado cresceu em tamanho o suficiente para justificar 
a realização da sua própria actividade de exportação. 

As duas formas de exportação não são mutuamente exclusivas, já que a empresa 
pode exportar directamente para os seus mercados mais importantes e indirectamente 
para os menos significativos. 

3.5. Estratégias de Actuação  

Está em causa a definição de um programa de acções harmonioso, sistemático e 
operacional que inclui:  

 Estabelecimento de objectivos/metas do marketing, a curto, médio e longo 
prazos (volume de vendas, quota de mercado, lucros e rendibilidade dos 
investimentos, etc.).  

 Indicação dos prazos de implementação/execução.  
 Análise do mercado (procura – segmentação, oferta – principais concorrentes, 

forças e fraquezas, vantagens concorrenciais sustentáveis).  
 Identificação dos recursos disponíveis.  
 Definição da política seguida em matéria de marketing-mix após identificação 

da clientela alvo e do posicionamento desejado: Produto, Preço, Canais de 
Distribuição, Promoção, com base nos mercados seleccionados.  

 Apresentação do orçamento global de marketing, discriminado também pelas 
diferentes componentes do marketing-mix, compreendendo, ainda, o plano de 
lucros (receitas), despesas fixas e variáveis, despesas totais, ponto crítico das 
vendas, meios libertos para as decisões estratégicas e rendibilidade dos 
investimentos.  

 Previsão de vendas mensais por mercado/segmento e por regiões.  
 Fixação de alvos por etapa os quais, habilitam a empresa a medir o seu 

progresso e ajudam a motivar o pessoal, fixando metas mensuráveis a serem 
alcançadas.  

 Previsão de processos de avaliação e controlo do plano.  

De facto, o plano estratégico deve dar resposta às principais questões que se 
colocam:  

 Mercados e segmentos alvo de exportação.  
 Estratégias prosseguidas para explorar os mercados.  
 Passos operacionais específicos a dar.  
 Timing de execução.  
 Fundos financeiros a alocar para financiar o orçamento de exportação.  

Estratégia e Competitividade 

As fases mais importantes para a definição da estratégia global das empresas são a 
avaliação da posição competitiva global em cada mercado e a decisão quanto aos 
pontos de força a desenvolver em função do conjunto de factores críticos de sucesso 
locais e do negócio. 

A estratégia deve ser desenhada por forma a ganhar uma vantagem significativa e 
continuada em relação aos concorrentes, pelo que deve identificar-se em cada 
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mercado a performance e o ênfase estratégico dos líderes de mercado locais e 
planear em conformidade. 

O objectivo a prosseguir é a identificação dos pontos de força (áreas em que a 
empresa tem vantagens comparativas em relação à concorrência) com os factores 
críticos de sucesso em cada mercado. Este plano estratégico, por natureza e 
necessidade tem que ser encarado como um instrumento de gestão flexível que se vai 
progressivamente ajustando e redesenhando, de acordo com as mutações dos 
mercados e o desenvolvimento da própria empresa. 

  

A estratégia de entrada no mercado pode passar pelo estabelecimento de uma aliança 
com um fabricante de produtos complementares tendo como motivação aumentar a 
capacidade de investigação e desenvolvimento de novos produtos ou conseguir o 
acesso a mercados mais alargados, através de departamentos de exportação 
conjuntos, por forma a enfrentar os concorrentes em posição mais confortável. 

3.5.1. Produto   

Sendo a qualidade a palavra-chave do sucesso de qualquer produto face à crescente 
exigência dos consumidores, mais informados e mais atentos a estas questões, as 
opções são as seguintes: não alterar o produto, adaptá-lo aos mercados ou 
desenvolver um novo produto ou uma nova gama específica para exportação. De 
salientar que se está a falar de qualidade total compreendendo o serviço prestado ao 
cliente. 

 A tentação das empresas é fazer adaptações mínimas nos seus produtos domésticos, 
apenas as obrigatórias para cumprir os requisitos legais ou técnicos do mercado alvo e 
os normativos comunitários (rotulagem, embalagem, certificados de origem, normas de 
certificação / homologação de produtos, etc.). 

Adaptação 

 Sempre que se adapta o produto a novas exigências deve ter-se a preocupação de 
testá-lo ao nível da sua aceitação no mercado e no segmento alvo. Ele deve ser 
adequado para o uso destinado e ser eficaz, deve ser seguro e fiável, cumprir os 
requisitos legais e ter um aspecto atractivo para captar a atenção do consumidor e 
diferenciar-se da concorrência, criando uma imagem de marca que expresse a 
identidade do fabricante. 

 Estes aspectos devem estar presentes na embalagem do produto, a qual, tem um 
papel de crescente importância na estratégia do produto pela sua influência directa no 
processo de decisão de compra. Uma boa embalagem apresenta e “vende” o próprio 
produto ajudando a criar a fidelização por parte do cliente. 

Segmentação 

O alargamento da UE tem duas implicações fundamentais: a existência de um 
mercado mais vasto que permite uma maior especialização e o facto de as empresas 
portuguesas terem de concorrer, cada vez mais, com empresas estrangeiras, muitas 
das quais, são de maior dimensão que as nacionais, beneficiando de menores custos 
devido a economias de escala, descontos de fornecedores, melhor poder negocial e 



Guia do Exportador 

24 
 

acesso a financiamentos, etc. e cobrando preços mais elevados pelos seus produtos 
por terem uma melhor imagem de marca. 

Neste contexto, em particular as PME devem especializar-se em determinados 
segmentos da sua indústria e servirem-nos com excelência, recolhendo os benefícios 
próprios da especialização (economias de escala, adaptação do produto a 
determinado tipo de consumidor, exploração em profundidade de certos canais de 
distribuição). 

A segmentação de mercado passa pela identificação clara e caracterização dos 
consumidores alvo. 

A estratégia de segmentação significa estreitar em termos de produto para alargar em 
termos de mercado a área de operação da empresa, mas o segmento seleccionado 
deve revestir algumas características:  

 Não deve ser o segmento onde se concentram as empresas estrangeiras de 
maiores dimensões e recursos financeiros.  

 Deve ser um segmento onde a empresa detenha uma vantagem competitiva 
em termos de conhecimento, tecnologia, experiência, rapidez de resposta, ou 
outra.  

Uma vez que a empresa se tenha especializado em determinado segmento da 
indústria, poderá diversificar para outro, mas mantendo uma certa homogeneidade em 
termos de canais de distribuição e/ou força de vendas e/ou maquinaria utilizada e/ou 
instalações fabris, etc. 

Obter sinergias é conseguir custos mais baixos e transportar para o novo segmento a 
experiência e conhecimento adquiridos no primeiro. Deve evitar-se a tentação de 
diversificar excessivamente, numa primeira fase, actuando em muitos segmentos de 
mercado, apenas porque parecem atraentes em termos de preço, volume de vendas e 
crescimento. 

3.5.2. Preço  

Os preços de exportação são baseados em dois objectivos principais: a margem de 
lucro pretendida e a manutenção da vantagem concorrencial no mercado alvo. 

Frequentemente, o preço de exportação é determinado apenas com base no preço do 
mercado doméstico e no preço da concorrência no mercado mas o estabelecimento de 
um preço “certo” deve ser bem fundamentado e avaliado, estando sempre relacionado 
com a qualidade (medida pela capacidade de resposta célere e eficaz às 
necessidades do consumidor), o nível de rendimento do segmento de mercado alvo, 
as flutuações cambiais, a inflação, o controlo do preço, as leis anti-dumping (contra a 
fixação de preços abaixo dos custos), etc.  

Aos custos de produção acrescem os custos de exportação e a margem de lucro 
desejada, bem como os custos de investigação e desenvolvimento de produtos que 
devem ser repercutidos nas vendas para o mercado externo. 

Pode ser muito difícil para as PME competir, a nível de comércio externo, com uma 
congénere de um país em vias de desenvolvimento quando esta conta com subsídios 
à exportação, matéria-prima subvencionada, não assume encargos sociais, não tem 
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preocupações nem custos ambientais e também não investe na criação e inovação de 
produtos. Uma política de formação de preços com base apenas no cálculo de custos 
pode produzir um efeito nocivo pois as empresas habituam-se a não ser competitivas 
nos preços em função da procura e dos concorrentes e visam aumentar os seus 
preços, de modo a que possam manter as suas margens. 

Procura e Concorrência 

 Na determinação do preço de venda o procedimento a adoptar passa pela análise dos 
seguintes factores:  

 Procura: é uma premissa incontornável por representar os “clientes”, devendo 
ser avaliada a elasticidade da procura em relação ao preço.  

 Concorrência: para a determinação do preço “certo” deverá tomar-se como 
referência o preço dos produtos que satisfazem as mesmas necessidades no 
mesmo segmento alvo do mercado em questão. Nos mercados de produtos 
indiferenciados o factor concorrência incide normalmente no preço.  

Nos mercados oligopolistas a competição baseada no factor preço tende a ser limitada 
pois as empresas preferem competir através do produto, da rede de distribuição ou da 
promoção, na medida em que uma baixa de preços provoca, geralmente, uma reacção 
imediata da concorrência e a queda de margens de lucro. Nos mercados de produtos 
de grande consumo, os principais fabricantes procuram evitar “guerras de preços” para 
preservar as suas margens. 

Condicionantes Internas e Externas 

Podem assim, distinguir-se condicionantes internas e externas dos preços: as internas 
são os objectivos do plano de marketing, os custos, a diferenciação do produto, a 
organização e o marketing-mix; as externas são os distribuidores, as condições 
económicas, as restrições legais, a procura e a concorrência. 

Por outro lado, a moeda em que os preços são fixados deve favorecer a empresa, 
sendo que a fixação de preços na moeda local do mercado do comprador, 
normalmente, permite ao vendedor eliminar o seu risco de câmbio. 

Cálculo em Regime FOB “versus” CIF 

A fixação de preços em regime FOB (“Free on Board”) em que o comprador se 
responsabiliza por todos os custos relativos a transportes, seguros e fretes, desde o 
ponto de venda contratado no país de origem, geralmente, favorece o vendedor, pelo 
que o regime CIF (“Cost, Insurance and Freight”) é preferido pelo comprador, 
facilitando a comparação do preço entre diferentes compradores, por estas três 
componentes do custo estarem cobertas pelo vendedor, até à chegada ao ponto de 
compra contratado no país de destino. 

A escolha do regime depende das condições competitivas e do impacto do regime de 
preços no potencial de vendas, bem como do poder negocial do vendedor. 

Tipos de Custos 

 O preço final de venda deverá ter em conta diversos factores e cobrir diferentes tipos 
de custos:  
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 Fixos directos de produção: amortizações de equipamentos e instalações, 
distribuição, etc.  

 Fixos indirectos: administrativos, de gestão, etc.  
 Variáveis: mão-de-obra, matérias-primas e subsidiárias, embalagens, 

transporte, custos variáveis de distribuição, financeiros (relacionados com 
seguros e despesas cambiais), tarifas e direitos alfandegários, custos de 
cobertura de riscos comerciais e políticos e outros custos inerentes à produção.  

A este somatório é preciso acrescer a margem de lucro para a determinação do preço 
a cobrar. 

Componentes do Preço 

A correcta determinação das seguintes componentes do preço é fundamental para a 
análise comparativa com a concorrência e para a realização de testes de aceitação 
junto do comprador: valor monetário; quantidades mínimas e máximas; transporte; 
seguros; prazo e local de entrega; moeda e forma de pagamento; condições de 
financiamento; prazo de pagamento; instalação do material; garantia (duração e tipo 
de cobertura) e assistência técnica (nível de qualidade e tempo de resposta). 

A nível de comércio internacional assumem particular relevo no preço o prazo e local 
de entrega, os seguros, a moeda e a forma de pagamento. 

Variáveis Concorrenciais 

 Ao fixar os preços, as variáveis concorrenciais com maior peso no cálculo global são 
as seguintes:  

 Grau de concorrência no mercado (forte, média, fraca).  
 Preço do fornecedor principal ou do líder na indústria ou no mercado.  
 Preços estipulados pelo governo e pelas associações comerciais ou industriais 

locais.  
 Estratégia de comercialização para dominar a concorrência ou que permita 

obter uma mais rápida penetração no mercado.  
 Situação da procura e da oferta no mercado de exportação.  
 Desejo de obtenção de uma quota de mercado estável a longo prazo, através 

da redução de preços no curto prazo.  

Variáveis de Distribuição 

As variáveis de distribuição mais importantes são:  

 Actividades de crédito e financiamento do distribuidor.  
 Capacidade de serviço pós-venda do distribuidor.  
 Capacidade de armazenamento.  
 Percentagem de participação do distribuidor em promoção e publicidade.  
 Padrões locais de descontos de distribuição para uma determinada indústria.  
 Número e tipo de distribuidores no mercado.  
 Exclusividade ou não de contrato do distribuidor.  
 Saber se o distribuidor trabalha ou não com produtos concorrentes.  
 Vendas feitas directamente.  
 Valor das reexportações do distribuidor para países terceiros.  

Considerações sobre o Preço 
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As empresas terão interesse em fabricar e vender um determinado produto desde que, 
pelo menos, o preço de venda seja superior aos custos resultantes da fabricação e 
venda (incluindo despesas de promoção) do produto. Se a empresa, no caso de 
produtos indiferenciados, não conseguir vender o seu produto a preços mais 
competitivos que os da concorrência, deverá reconsiderar se deve ou não exportar, de 
momento, para o mercado em causa. 

Contudo, antes de decidir não introduzir um produto num mercado alvo por não poder 
praticar um preço competitivo, a empresa deve ponderar a hipótese de reduzir custos 
de operação, transporte, frete e seguros, os custos de financiamento e/ou a margem 
de lucro. Também se devem considerar as vantagens de economia de escala obtidas 
com a exportação, o que talvez proporcione uma margem de manobra maior. 

As estratégias de preços também estão relacionadas com o ciclo de vida dos produtos 
(lançamento “versus” maturidade), incluindo ainda, incentivos especiais, como 
descontos ou bónus para estimular o aumento de vendas. 

Por outro lado, a estratégia comercial que estabelece diferentes preços para cada 
mercado em função das condições locais da procura, da oferta e da concorrência, 
pode aumentar significativamente os lucros da empresa, mas sempre tendo em 
atenção a legislação anti-dumping que impede os fabricantes de oferecer bens a um 
preço inferior ao que se verifica nos seus países de origem. 

Quando a própria legislação favorece a livre concorrência através dos preços, as 
decisões respeitantes à subida ou descida dos preços para exportação são 
relativamente fáceis de tomar e podem ter efeitos imediatos, mas com repercussões 
que é necessário prever atempadamente, em termos de capacidade de resposta da 
concorrência. 

Taxa de Rentabilidade 

O lucro é uma medida da eficácia da actuação da empresa que deverá calcular a sua 
rentabilidade para as duas alternativas estratégicas:  

 Não encetando exportações.  
 Com a actividade de exportação.  

Pode determinar-se a taxa de rentabilidade através da divisão dos lucros estimados 
em cada caso, pelos capitais próprios exigidos em qualquer dos cenários alternativos. 
Se esta não cresce substancialmente com a internacionalização da empresa, pode 
não valer a pena correr riscos, nesse momento, com a exportação. 

Não se deve também esquecer, antes de ser tomada a decisão de exportar, a 
estimativa das consequências dessa actividade para a tesouraria da empresa. A 
importância da liquidez pode ser decisiva no desenvolvimento empresarial. 

 3.5.3. Canais de Distribuição  

Respeitam à selecção da melhor forma de fazer chegar o produto ao consumidor, 
contudo, independentemente do canal escolhido, a empresa deve esforçar-se por ter 
uma visão global de toda a cadeia de intermediários, desde o fabricante até ao 
consumidor final.  
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Raramente os produtores vendem directamente ao consumidor final, são normalmente 
os intermediários que têm essa função. Por isso, em geral, na estratégia de entrada 
das PME no mercado via exportação não se prevê um esforço para os controlar. 

A escolha do canal em cada mercado deve considerar dois aspectos: a transferência 
da propriedade das mercadorias do exportador para o importador e o movimento físico 
das mercadorias até ao destinatário final através de meios de transporte e locais de 
armazenagem. 

Agentes “versus” Distribuidores 

As alternativas para o exportador variam, desde a entrega a uma entidade externa 
com responsabilidade pela distribuição até ao estabelecimento de um sistema de 
distribuição próprio com agentes de venda e armazéns no exterior, dependendo a 
escolha, da dimensão das exportações, da importância relativa destas no conjunto das 
vendas globais, do grau de internacionalização da empresa, da natureza dos produtos 
exportados e das características dos mercados alvo. 

Os agentes são meros representantes da empresa no mercado e não tomam contacto 
com o produto, excepto através de amostras ou literatura de suporte que utilizam para 
apresentações ao potencial comprador. 

Os distribuidores ficam com a propriedade do produto, assumem os riscos de crédito e 
encarregam-se de fazer chegar o produto aos potenciais consumidores. Promovem, 
vendem, abrem créditos, efectuam recebimentos, fazem stocks, prospectam o 
mercado, podem prestar serviços de apoio e dão garantias aos compradores directos. 
Efectivamente, fornecem mais serviços que os agentes e a constituição de uma rede 
de distribuidores num mercado externo é mais económica do que a nomeação de 
agentes. 

Assim, não obstante a tentação de organizar uma rede de agentes por a percentagem 
de comissão cobrada ser menor, a empresa deve atender a que o distribuidor fornece 
mais serviços e com ele, a empresa recebe mais cedo.  

Em ambos os casos, os intermediários possuem um contrato com a empresa, por um 
período de tempo determinado, o qual, deve ser escrito e ter uma redacção detalhada, 
definindo territórios, formas de remuneração, eventuais acções de formação e outros 
detalhes. 

Na utilização do termo “agente” deve atender-se ao facto de muitos países terem “Leis 
de Agenciamento” que poderão implicar uma relação de trabalho (tipo contrato de 
trabalho) entre a empresa e o agente. Por isso, frequentemente, se usa em alternativa 
o termo “representante” ou “nomeado” para a mesma realidade. 

De referir ainda que via de regra, o intermediário gosta de elevadas margens unitárias 
de lucro e comprar a crédito, o que aumenta o custo e o risco do fabricante. 

Vantagens e Inconvenientes da Utilização de Intermediários 

 Entre as principais vantagens na utilização de intermediários nas exportações 
contam-se as seguintes:  

 Fornece, nos estágios iniciais, o apoio de especialistas a empresas que 
querem penetrar em novos mercados.  
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 Evita o envolvimento directo de financiamento em mercados inexplorados ou 
de menor potencial.  

 Abre os mercados de exportação com custos mínimos.  
 Fornece oportunidade de testar a aceitação dos produtos nos mercados 

escolhidos, a baixos custos.  
 Permite o pagamento imediato dos produtos, sem ter que esperar pelo 

comprador final.  
 Atrai um sistema mais forte de distribuição através do fornecimento de uma 

linha variada de produtos complementares e não concorrenciais.  
 É útil como complemento do departamento de exportação da própria empresa.  
 Serve para introduzir novas linhas de produtos através de novos canais ou em 

mercados diferentes dos cobertos pelo departamento de exportações.  
 Fornece, em alguns casos, armazenamento nos mercados e serviços de 

venda.  
 Proporciona contactos relevantes, nos casos em que as compras estatais são 

importantes.  

Em contrapartida, os principais aspectos negativos resultantes da utilização de 
intermediários, em vez do desenvolvimento de uma força de vendas própria são:  

 Corta significativamente as margens de lucro.  
 Dificulta o contacto directo com o consumidor e limita a informação a posteriori 

do mercado, pela introdução de um elo extra na cadeia de distribuição.  
 Reduz a flexibilidade e controlo sobre o preço, promoção, serviço e distribuição 

do produto.  
 Limita o apoio ao produto se o intermediário lidar com produtos concorrentes 

ou representar muitos produtos.  
 Dificulta a identificação da marca nos mercados de exportação.  
 Dificulta o domínio directo das operações de exportação pelo fabricante.  
 Conduz ao desinteresse do intermediário em fazer crescer as vendas, a partir 

de certos níveis de facturação, quando sente que o fabricante está prestes a 
tomar conta directa da exportação nesse mercado.  

Controlo / Avaliação da “Performance” dos Intermediários 

Ao trabalhar com intermediários, o controlo e a comunicação são fundamentais, 
devendo a empresa marcar metas de crescimento de vendas no mercado e ter planos 
para atingir esses objectivos, os quais, passam pela organização de programas de 
formação que aumentem o conhecimento do intermediário em termos de gestão do 
produto, pelo desenvolvimento de campanhas de promoção adequadas aos mercados 
(incluindo catálogos na língua do país de destino, amostras para a clientela, 
publicidade nos meios de comunicação locais, etc.), pela melhoria do serviços pós-
venda para assegurar a satisfação dos clientes, pelo fornecimento dos serviços 
necessários e dos manuais técnicos do produto e pela colaboração em estudos de 
mercado para identificação de tendências e oportunidades de venda. 

 Na avaliação de resultados do intermediário a empresa deve:  

 Comparar os seus rácios de venda com os dos seus concorrentes.  
 Comparar as vendas actuais com os resultados anteriores (em unidade e 

valor).  
 Comparar os resultados com as metas dos estudos de mercado existentes.  
 Verificar os rácios de rotação dos stocks.  
 Controlar a eficácia da promoção feita.  
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 Selecção do Canal de Vendas 

A pedra de toque deste tipo de distribuição está em seleccionar adequadamente o 
canal de vendas para o produto e dessa selecção dependerá o êxito de toda a 
estratégia de marketing. A melhor técnica para o fazer consiste em identificar os 
clientes de um distribuidor e contactá-los directamente para recolher a sua impressão 
sobre os mais activos no mercado. Também a aicep Portugal Global pode ajudar neste 
trabalho de selecção. A empresa pode ainda recorrer aos serviços de consultores 
comerciais, câmaras de comércio, etc.  

Neste âmbito, a empresa deve obter informações credíveis sobre a reputação do 
intermediário junto de bancos e clientes e sobre a sua experiência com produtos 
idênticos, avaliando também a qualidade dos seus vendedores e a sua capacidade 
financeira e ainda, as vantagens logísticas que oferece (dimensão, localização, 
existência de armazém, capacidade de fornecer serviço pós-venda, etc.), o nível de 
conhecimento sobre as técnicas de promoção do mercado, o número e tipo de canais 
de escoamento cobertos. 

Aspectos a Salvaguardar 

O contrato de distribuição deve ser redigido por um advogado com experiência de 
direito internacional e que conheça bem as leis do mercado de exportação, devendo 
conter, no mínimo, os seguintes componentes: identificação das partes contratantes, 
período de validade, área de actuação, produtos cobertos, compromissos legais, 
direitos e deveres do produtor e do distribuidor bem detalhados. 

O financiamento em crédito pode ser utilizado para melhorar os resultados do 
distribuidor, por isso, a empresa deve:  

 Oferecer condições de crédito concorrenciais (prazos, formas de pagamento).  
 Dar boas condições de acesso a novos distribuidores ou aos que trabalham em 

mercados muito concorrenciais.  
 Oferecer preços especiais para grandes encomendas ou vendas em expansão.  
 Apoiar os distribuidores para ultrapassarem dificuldades de câmbios e 

obtenção de financiamentos locais.  
 Partilhar custos de promoção e publicidade com os bons distribuidores.  

Para desenvolver a lealdade do distribuidor a empresa deve:  

 Fazer reuniões periódicas com os distribuidores.  
 Enviar brindes e amostras grátis aos distribuidores que ostentem o nome da 

empresa.  
 Premiar os bons resultados com prémios monetários, viagens, etc.  
 Incluir o nome dos distribuidores bem sucedidos nos anúncios.  
 Efectuar formação contínua de distribuidores.  
 Celebrar com os distribuidores bem sucedidos um contrato de exclusividade.  

Transporte e Armazenamento 

A movimentação física das mercadorias e o seu armazenamento em locais 
convenientes é outro aspecto a considerar pelo canal de distribuição. Este fluxo inclui 
aspectos ligados ao transporte, armazenagem e constituição de stocks.  
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 A grande diferença entre a distribuição no mercado nacional e no mercado 
internacional consiste em:  

 As mercadorias poderão ficar fora do controlo do exportador por períodos de 
tempo mais longos.  

 São normalmente exigidas mais documentação e formalidades a cumprir.  
 Os custos de embalagem e de rotulagem podem ser superiores.  
 Os seguros e custos de transporte são mais onerosos.  

As alternativas de transporte incluem o transporte terrestre, ferroviário, em navios e 
contentores, o transporte aéreo e a via postal. 

Sendo as palavras de ordem nas relações comerciais a eficiência e a qualidade dos 
serviços prestados, os problemas de logística relacionados com o transporte e o 
armazenamento podem originar incumprimentos de prazos de entrega estabelecidos, 
alterações do produto e chegar mesmo à perda do cliente. 

Embalagem 

A embalagem visa proteger a mercadoria durante o transporte para o que deve ser 
inalterável, de fácil manuseamento e com rotulagem normalizada e adequada às 
exigências do mercado de destino pelo que tem em conta o meio de transporte a 
utilizar (terrestre – rodoviário ou ferroviário / marítimo / aéreo). 

A importância da componente embalagem advém do facto de, frequentemente, este 
processo ser encarado de uma forma integrada, englobando a embalagem 
propriamente dita, o rótulo, a marca e a qualidade. 

Na maioria dos casos, as partes devem saber de antemão que tipo de embalagem 
será necessária para o transporte seguro da mercadoria até ao destino. De facto, 
proteger fisicamente a mercadoria é uma preocupação fundamental, envolvendo o 
controlo de aspectos como a adequação do acondicionamento e embalagem, a 
correcta manipulação da mercadoria, a colocação da carga e o armazenamento. 
Contudo, visto que a obrigação do vendedor de embalar a mercadoria pode variar de 
acordo com o tipo e a duração do transporte que se tenha em vista, sentiu-se a 
necessidade de estabelecer, via Incoterms que o vendedor é obrigado a embalar a 
mercadoria da forma exigida pelo seu transporte, mas só na medida em que as 
circunstâncias relacionadas com o mesmo sejam levadas ao seu conhecimento, antes 
da celebração do contrato de venda. 

Por outro lado, o vendedor deve ter em vista a protecção da mercadoria durante o 
transporte, movimentação, armazenagem, comercialização e consumo. 

As embalagens a usar nos mercados externos são variáveis, daí a importância do 
controle da qualidade das embalagens utilizadas, seja para efeitos de transporte ou de 
apresentação ao consumidor final. O tipo de protecção necessária não é igual para 
todos os mercados, desde logo dependendo do clima, infraestruturas, etc. Depende 
também do tipo de transporte e carregamento a que o produto estará sujeito, 
sobretudo no caso dos perecíveis. Também um canal de distribuição longo e lento 
exige uma embalagem de maior durabilidade. 

 Para além dos aspectos ligados à resistência e acondicionamento, são ainda 
importantes as exigências do mercado alvo e a conformidade com a legislação do país 
importador, bem como os atributos promocionais da embalagem que ajudam a vender 
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o produto e devem ser atractivas, ajustando-se ao gosto do consumidor, tal como a 
dimensão da embalagem. 

Com o desenvolvimento dos movimentos ambientalistas, tornou-se quase 
imprescindível ter embalagens elaboradas com materiais recicláveis. 

Inspecção da Mercadoria 

Em muitos casos, o comprador fará bem em providenciar a inspecção da mercadoria 
antes ou no momento em que a entregue para transporte (a chamada inspecção de 
pré-embarque). 

A menos que o contrato disponha de forma diversa, o comprador deverá suportar o 
custo dessa inspecção, realizada no seu próprio interesse. Contudo, se a inspecção 
tiver sido efectuada para que o vendedor cumpra quaisquer regras imperativas 
aplicáveis à exportação da mercadoria no seu próprio país, o pagamento dessa 
inspecção corre por conta do vendedor, salvo se for usado o termo (Incoterms) EXW, 
circunstância em que os encargos da inspecção competem ao comprador. 

Rotulagem 

Este processo está intimamente ligado ao da embalagem, mas com parâmetros 
próprios, na medida em que a rotulagem tem a função de transmitir a imagem da 
empresa, observando as regras de identificação do produto, em conformidade com a 
legislação do país importador. 

O exportador deve pois, informar-se acerca dessa legislação previamente à criação 
dos rótulos para o seu produto. Assim, por exemplo, a marcação dos volumes, feita 
pelo exportador identifica as mercadorias e o lote a ser embarcado, procedimento que 
individualizando os produtos, facilita a sua identificação por parte do importador e das 
autoridades alfandegárias e fiscais, tanto no embarque, como no desembarque. 

Vários símbolos são usados internacionalmente para identificar mercadorias com 
características especiais: frágil (“Handle With Care”); sensível ao calor (“No Heat”); 
sensível à humidade (“No Wet”); não pode ser tombada (“This Side Up”); não permitir 
o uso de guincho (“No Grapple”). 

Os principais parâmetros a ter em conta neste contexto são a linguagem e as 
regulamentações governamentais do país de destino das mercadorias. Mesmo que 
exista uma standardização do rótulo, a língua varia de país para país, excepto nos 
casos em que o rótulo está escrito em várias línguas. 

Os requisitos governamentais estão, em geral, relacionados com a obrigatoriedade de 
informação sobre a origem dos produtos e/ou da marca, o peso e a dimensão da 
embalagem, a descrição do conteúdo e ingredientes, o nome do produtor, informações 
especiais sobre aditivos, prazos de validade e outros dados relevantes para a defesa 
do consumidor. 

3.5.4. Promoção  

Uma empresa pode ter um bom produto, com preço competitivo mas se os seus 
clientes não o souberem tem poucas hipóteses de êxito. 
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 Neste contexto, a empresa deve dar-se a conhecer preparando um kit de 
apresentação em suporte de papel (catálogos na língua do mercado alvo, fotografias 
de produtos/instalações, pequeno historial da empresa, cartões de visita) e digital 
(criar um site na Internet e divulgar a página no maior número possível de motores de 
busca). 

 As campanhas de promoção, feiras, exposições e outras acções similares são formas 
de dar a conhecer o produto aos potenciais clientes. Por isso, faz parte da estratégia 
de internacionalização desenvolver programas de promoção dos produtos adaptados 
aos mercados e públicos-alvo. 

Importância da Promoção Externa 

Porque a promoção dos produtos é a mais importante via para conseguir vender no 
mercado externo, este é o elemento do marketing-mix mais relevante, em termos de 
exportação, podendo os conselhos de organismos como a aicep Portugal Global, 
experientes na realização deste tipo de iniciativas, ser fundamental. 

A promoção deve provocar o comportamento da compra, quer num intermediário, quer 
nos consumidores finais. Nesta tarefa, tem lugar o recurso a ferramentas como a força 
de vendas, publicidade, promoções, marketing directo, telemarketing, merchandising, 
etc. 

As acções assumem natureza diversificada, em função do tipo de produto, sendo 
conferida relevância especial à participação em feiras internacionais da especialidade 
que funciona, muitas vezes, como o primeiro contacto entre o exportador e o 
importador, dependendo delas a primeira impressão para um eventual futuro negócio. 
O planeamento adequado da participação numa feira marca a diferença entre o seu 
sucesso e o falhanço. 

A publicidade enquanto processo de sensibilização não deve dirigir-se sempre ao 
consumidor final; é preferível, no caso das PME em início de actividade exportadora, 
persuadir os importadores / retalhistas a comprarem o produto. 

A promoção deve concentrar-se onde dará mais frutos, nos produtos e mercados mais 
promissores e dirigir-se a um público alvo cuidadosamente seleccionado, respondendo 
às motivações que determinam a decisão de compra. 

Numa fase inicial do processo de exportação, em que as empresas, frequentemente, 
se limitam a responder a consultas e solicitações externas e têm poucos recursos 
financeiros disponíveis, esta componente do marketing-mix assume pouco relevo. 
Gradualmente, com o evoluir dos negócios, a comunicação vai ganhando peso. 

4. Como Participar em Feiras nos Mercados  

4.1. Feiras e Globalização 

Com a liberalização do comércio internacional e à luz do fenómeno crescente da 
globalização, as PME dispõem na abordagem aos mercados externos de uma 
variedade de novas possibilidades de comercialização. Contudo, para minimizar os 
riscos envolvidos na actividade exportadora e ter sucesso, para além de possuir uma 
oferta inovadora capaz de fazer frente à concorrência, as PME devem efectuar uma 
publicidade adequada e disponibilizar um vasto leque de serviços aos clientes. 
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Neste contexto, a correcta selecção dos instrumentos de comunicação, o planeamento 
exacto e o financiamento das actividades promocionais desempenham um papel 
importante. De acordo com as tarefas e objectivos, a participação em feiras 
especializadas internacionais e em feiras sectoriais nacionais possibilita, para além da 
comparação de funções, qualidade, concepção e preço, um contacto pessoal com 
potenciais clientes. Permite ainda análises exactas para determinar um potencial 
mercado, preços, capacidade da concorrência e os canais mais eficientes, bem como, 
a logística necessária, entre outros aspectos. 

A Importância das Feiras no Comércio Internacional 

 Como montra dos diversos ramos de actividade, as feiras transmitem uma visão geral 
sobre a oferta actual e, segundo as empresas expositoras, servem ainda para a 
identificação das necessidades principais e dos nichos de mercado com 
probabilidades de sucesso. 

Não obstante o crescimento da concorrência entre os vários instrumentos de 
comunicação, as feiras especializadas permanecem inalteráveis em relação à sua 
posição de liderança mundial. 

O desenvolvimento das feiras levou ao aparecimento de empresas “Full-Service” nos 
mercados cada vez mais ambiciosos e concorrenciais. As feiras especializadas 
tornaram-se pontos de encontro centrais dos diversos sectores de actividade, 
possibilitando o diálogo entre decisores, interessados e utilizadores. Assim, apesar 
das fortes alterações das condições políticas e económicas globais, as feiras 
continuam a deter uma posição de liderança na comunicação da economia. De referir 
que sectores independentes, como por exemplo a metalomecânica, a electrónica e as 
tecnologias de informação, limitados pelo desenvolvimento tecnológico, estão a 
unificar-se cada vez mais. 

Esta tendência, bem como a abertura das fronteiras económicas, que advém da 
liberalização mundial do comércio, alteraram consideravelmente os conteúdos e o 
significado das antigas feiras técnicas/sectoriais. Em articulação com uma 
internacionalização em franca expansão, estas feiras tornaram-se bases de orientação 
global para produtores e utilizadores. 

 

O Futuro das Feiras Como Instrumento de Comunicação 

A participação em feiras internacionais deve ser concebida a médio e longo prazo, 
uma vez que o sucesso de uma participação na feira só será recompensado, ou 
apenas terá retorno, frequentemente, após uma segunda ou terceira participação. Por 
isso, em tempos de difícil conjuntura, não se deve pôr de parte uma participação a 
longo prazo. 

Em vez de cancelar a participação na feira, as empresas devem sempre ponderar se 
não seria melhor cortar temporariamente nalgumas despesas ou gastos inerentes. 
Stands mais pequenos, soluções mais económicas na respectiva montagem e uma 
apreciação crítica rigorosa dos custos secundários oferecem, quase sempre, o 
potencial para economizar possibilitando, em simultâneo, a presença numa feira 
importante de modo a mostrar continuidade no acompanhamento do mercado. 
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Estudos feitos permitem afirmar que a economia das feiras continuou a crescer nos 
últimos anos, mesmo em fases de recessão, enquanto, comparativamente, outros 
meios de comunicação como a publicidade, relações públicas e mailings, 
apresentaram quebras consideráveis. 

A multi-funcionalidade e a eficiência nos custos das participações nas feiras são 
determinantes para este desenvolvimento em comparação com outros meios. 

Havendo quem defenda que o conceito tradicional de feiras, tal como hoje é conhecido 
tenderá, a prazo, a desaparecer, sendo substituído pelas “feiras virtuais”, não é 
expectável que estas se venham a sobrepor, na íntegra, à feira tradicional face à 
vantagem que esta apresenta da interacção pessoal com o produto, os expositores, 
demonstrações e outros visitantes. O contacto pessoal prepondera neste contexto, 
reservando-se o recurso a novas tecnologias sobretudo para melhorar a avaliação da 
eficácia da participação em feiras e para gerir os contactos provenientes dessa 
participação, potenciando o “follow-up” das feiras, área onde as PME revelam grandes 
lacunas. 

Por tudo isto, as feiras irão no futuro continuar a ser um motor para a 
internacionalização / globalização da economia.  

Critérios para a Selecção das Feiras 

A escolha do certame deve basear-se em critérios de rentabilização da participação 
que permitam avaliar o potencial máximo de sucesso da acção e o seu impacto, a 
prazo, nas vendas da empresa. Muito depende dos objectivos visados (obter contactos 
de potenciais clientes, melhorar a relação com actuais importadores, promover a 
imagem da empresa, fazer um estudo de mercado ou desenvolver uma actividade de 
“benchmarking”, apresentar ou testar novos produtos, etc.). 

  Contribuem para o processo de decisão de participar num determinado certame 
factores do tipo:  

 Nome da feira (prestígio) e audiência esperada (número de visitantes).  
 Público mais aproximado do “target” da empresa (número de visitantes 

correspondentes ao público alvo especificamente visado).  
 Presença em maior ou menor grau de decisores de compra.  
 Esforço de marketing feito pela entidade organizadora da feira para promover o 

evento.  
 Localização do stand e outros componentes de carácter logístico.  

“Checklist” para a Preparação de Feiras 

As boas feiras internacionais constituem ainda um incontestável meio, eficaz e 
rentável, de promoção de produtos e ou serviços em mercados em diferentes graus de 
desenvolvimento. Tal como em qualquer outra área de trabalho, a sua preparação 
prévia e cuidadoso planeamento asseguram melhores resultados. 

As feiras que fazem parte dos circuitos internacionais têm uma vantagem sobre outras 
acções de promoção: a sua data de realização é conhecida com antecedência, o que 
permite uma adequada preparação e planeamento. 

Na participação numa feira destacam-se quatro grandes etapas, no âmbito das quais, 
um conjunto muito importante de tarefas e actividades tem lugar: preparação da 
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participação na feira; participação no certame; “follow-up” da participação na feira e 
avaliação de resultados. 

 Aqui ficam algumas pistas, por ordem sequencial, das tarefas (lista) a desenvolver 
para a participação individual numa feira:  

 12 a 9 meses antes da feira começar (para feiras de periodicidade anual, 
devendo, em geral, a antecedência preparatória acompanhar a periodicidade 
das feiras, em função do respectivo histórico de participação):  

o Preparar um cronograma e fazer um plano, tendo em conta as 
disponibilidades orçamentais, materiais e humanas.  

o Traçar uma estratégia de marketing para a feira.  
o Definir objectivos e critérios de avaliação.  
o Contactar a organização da feira e solicitar o regulamento da feira e 

custos / formulários de: aluguer de espaço; construção de stand (pode 
ser contactado um fornecedor fora da estrutura técnica da feira); plantas 
do recinto e do pavilhão e suas especificações de construção; ligação 
eléctrica, de ponto de água e esgoto; pessoal de apoio; serviço de 
limpeza e vigilância; linhas de telefone, fax e Internet; inscrição no 
catálogo oficial da feira; convites e cartões de expositor e informações 
úteis.  

 

 8 a 6 meses antes da feira começar:  

o Elaboração de briefings para: construção do stand; envio de 
mostruários; agências de viagens; elaboração do catálogo e brindes.  

o Consultas a: construtores de stands (de acordo com a imagem 
comunicacional da empresa); agentes transitários para o envio de 
mostruários; agências de viagens para a reserva de viagem, vistos, 
alojamento e transferes; gráficas para elaboração do catálogo e 
empresas de artigos publicitários para a aquisição de brindes (quando 
necessário).  

o Confirmação do espaço junto da organização da feira.  

 

 5 a 3 meses antes da feira começar:  

o Verificar tempos e fases de execução do cronograma traçado 
inicialmente.  

o Adjudicar as consultas atrás referidas.  
o Enviar o projecto de construção do stand para aprovação da 

organização da feira e solicitar-lhe a seguinte informação: lista de 
outros participantes inscritos e sua localização; convites, cartões de 
montagem/desmontagem, de expositor, de estacionamento e de 
credenciação de fornecedores durante o funcionamento da feira; plano 
de promoção da feira e outros serviços ou eventos paralelos que 
concorram para a projecção do certame.  

o Seleccionar e preparar os mostruários adaptados ao mercado, ao 
número de dias que dura a feira e à configuração do stand.  
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 3 a 2 meses antes da feira começar:  

o Preparar os suportes de comunicação para a presença na feira (ex. 
posters, catálogo, anúncios, banners, animação no stand, anúncios nos 
OCS, press-releases, etc.).  

o Fazer os mailings de divulgação da presença na feira junto do público 
alvo e pré-agendar reuniões com os clientes no stand, enviando 
convites de entrada na feira.  

o Consolidação de cargas e seu envio para a feira.  

 

 1 mês antes da feira começar:  

o Contratação do pessoal de apoio.  
o Montagem do stand (período de 4 a 2 dias antes da abertura do 

certame).  
o Fazer o ponto de situação das cargas dentro do recinto da feira e 

agendar o dia e a hora de entrega no stand (normalmente para a 
véspera da abertura da feira).  

o Acompanhar a montagem do stand e a exposição de mostruários.  
o Fazer formação ao pessoal de atendimento contratado para o efeito.  
o Obter informação sobre o programa de inauguração oficial da feira.  
o Ultimar o stand.  

 

 Durante o funcionamento da feira:  

o Presença qualificada no stand em permanência.  
o Dar informações técnicas, registar todos os contactos relevantes 

estabelecidos e estar preparado para fornecer preços CIF, FAS e FOB 
na moeda local.  

o Visitar a feira, os clientes e os concorrentes, nos tempos “mortos” do 
período de funcionamento da feira e recolher informação relevante.  

o Cumprir a agenda de reuniões estabelecida anteriormente.  

 

 No encerramento da feira:  

o Acompanhar a desmontagem do stand.  
o Destinar os mostruários, fechar contas e apresentar cumprimentos.  

 

 No pós-feira:  

o Agradecer a quem visitou o stand.  
o Reunir a equipa e fazer o balanço da participação em função dos 

objectivos definidos.  
o Efectuar o follow-up dos contactos estabelecidos.  
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o Realizar um esforço de marketing pós-feira para explorar ao máximo o 
potencial da participação.  

o Contactar a entidade organizadora e enviar comentários pertinentes e 
sugestões a adoptar em edições futuras.  

o Adoptar decisões estratégicas a curto e porventura, médio prazos, em 
função da avaliação de resultados feita (visitantes, percentagem de 
decisores de compra, impacto causado, custo por visitante, contactos 
qualificados, eventual angariação de encomendas, potenciais novos 
clientes, etc.).  

5. Financiamentos de Exportações 

 Existem sobretudo duas categorias de créditos: o crédito do fornecedor, 
proporcionado pelo exportador ao importador e refinanciado com crédito obtido, 
por exemplo, de fontes externas e a linha de crédito ao comprador, fornecida 
directamente ao importador para a aquisição de certos bens. 
 

 O crédito ao fornecedor cobre, geralmente, apenas créditos de curto prazo e 
algumas transacções a médio prazo. A linha de crédito ao comprador está 
vocacionada para aquisições de grande vulto, com créditos de médio e longo 
prazos e para bens de equipamento. 
 

 Ao conceder o designado crédito do fornecedor, o exportador está exposto ao 
risco de crédito, ao risco de câmbio e ao risco político: o risco de crédito pode 
ser eliminado através de garantias bancárias, o de câmbio através de 
“forwards” (contratos a prazo) e futuros e o político através de contrato com a 
COSEC. 
 

 A empresa deve optar pela carta de crédito irrevogável (confere ao beneficiário 
a certeza do pagamento da operação caso cumpra as condições fixadas na 
carta de crédito constituindo para o banco emitente, um compromisso firme de 
pagamento) e confirmada (a par da responsabilidade assumida pelo banco 
emitente estrangeiro, o banco intermediário do exportador garante igualmente, 
o cumprimento da obrigação, reforçando a segurança da transacção). 
 

 Os bancos comerciais são a principal fonte de financiamento das exportações, 
quer pela capacidade de obtenção de fundos, quer pela prática de menores 
comissões na prestação destes serviços. 
  

Factoring 

 
 No âmbito dos financiamentos a crédito, a empresa pode também recorrer ao 

factoring, técnica de mobilização de créditos de curto prazo pela qual, o 
detentor de um crédito o cede à empresa de factoring e esta o toma como seu, 
efectua a sua gestão e cobrança, adianta o seu pagamento e suporta a perda, 
em caso de falência ou insolvência do devedor. 
 

 Esta modalidade de financiamento da actividade exportadora das empresas 
pode cobrir o risco de crédito a 100% e oferecer condições de pagamento 
competitivas eliminando alguns dos problemas das empresas nesta matéria 
(peso de despesas e tarefas de cobrança, aumento do quadro administrativo, 



Guia do Exportador 

39 
 

agravamento do risco de crédito a clientes, incerteza nos recebimentos, 
irregularidade nos fluxos de tesouraria, etc.).  
 

 Os serviços de factoring compreendem: a gestão das contas correntes dos 
devedores, a cobrança dos créditos cedidos, o acompanhamento e a vigilância 
dos devedores, o financiamento de necessidades de tesouraria e a garantia de 
recebimento dos créditos cedidos. 

 

 

 


