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01. Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido para a ANIET – Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora
da Pedra Natural, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização do Portugal 2020, e tem
em vista os seguintes objetivos fundamentais:
-Informar o setor sobre regras do comércio externo essenciais para promover a internacionalização das
empresas, sobretudo das PME;
- Capacitar o tecido empresarial para definir estratégias de crescimento suportadas pelo conhecimento das
condições de acesso aos mercados Market Access;
- Estimular a autoavaliação das condições para exportar;
- Promover a cooperação entre setores para obter ganhos de dimensão essenciais para a competitividade
da oferta.
A definição dos objetivos é resultado, em boa parte, das experiências levadas a cabo pelos projetos conjuntos de
internacionalização e pela constatação das carências evidenciadas pelo tecido empresarial sobre como atuar nos
mercados externos para aumentar as exportações e criar condições de acesso regulares.
O Diretório de Market Access pretende ser, essencialmente, uma ferramenta prática que visa melhorar o
conhecimento sobre regras e direitos pautais para o acesso aos mercados externos.
Os conteúdos do Diretório resultam de informação recolhida junto das empresas e de entidades ligas ao comércio
externo (AICEP, Câmaras de Comércio, Agentes e Transportadores, entidades financeiras, etc.) que partilharam
conhecimentos sobre o que fazer para melhorar condições para exportar.
Procurou-se fazer abordagem abrangente sobre temas que se interligam para capacitar o tecido empresarial a
ultrapassar dificuldades de acesso a novos mercados, designadamente:
- Conceber estratégias de exportação;
- Aumentar a eficiência na promoção e na prospeção dos mercados;
- Aceder a ferramentas da U.E. disponíveis para agilizar processos de entrada e o conhecimento dos
mercados extracomunitários (Market Access Database).
- Avaliar as condições para promover fatores de competitividade para a oferta;
- Perceber a importância das regras do comércio externo e de funcionamento dos mercados (regimes e
direitos pautais, formalidades aduaneiras, regras de origem, acordos de comércio, meios de pagamento,
instrumentos de defesa comercial, mecanismos de supervisão do comércio internacional e certificações
exigidas pelos mercados);
- Intensificar o uso dos serviços de entidades relacionadas com o comércio externo e promover a cooperação
inter e intrassetorial;
- Utilizar ferramentas de autoavaliação sobre as condições para aumentar a internacionalização dos negócios.

comércio internacional, o acesso a novos mercados e aumentar as exportações.
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com Valor, o presente trabalho tem em vista contribuir para a melhoria do conhecimento do tecido empresarial sobre
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Assim, em linha com a estratégia coletiva definida para a internacionalização do setor, sob o claim Exportar Pedra
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02. A envolvente externa
O crescimento do Comércio Internacional (CI) criou novas dinâmicas de internacionalização dos negócios e maior
interdependência dos mercados, à escala global. A isto se tem designado movimentos da globalização das atividades
económicas, que tem influenciado as tendências da economia mundial, sobretudo nas últimas décadas, e contribuído
significativamente para provocar alterações profundas na vida das empresas e das populações em geral.
A globalização comportou, na maioria das situações, alterações positivas que se refletem no crescimento económico
e social, no acesso de maior número de população a bens de consumo e de bem-estar, bem visível nas alterações
dos hábitos e culturas dos povos de diferentes áreas geográficas do globo e nas dinâmicas do CI.
O Comércio Internacional representa os movimentos de exportação e de importação entre países de diferentes níveis
de desenvolvimento de diversas áreas geográficas, que são regulados por entidade internacional, a Organização
Mundial do Comércio (OMC). A sua missão é assegurar a existência de condições de livre concorrência e superar
dificuldades de acesso aos mercados, originadas sobretudo por falta de transparência dos processos, e de práticas
para obtenção de vantagens ilegais.
A evolução do CI tem dado origem à criação de áreas económicas, como por exemplo a União Europeia, Mercosul
(América Latina), ASEAN (Asia e Pacífico), que procuram integrar países de proximidade geográfica e cultural
para uniformizar critérios e condições de acesso aos mercados, permitindo a celebração de acordos comerciais
abrangentes, no sentido de ultrapassar dificuldades, obter benefícios compensadores e equilibrados para os

nova regulamentação específica que configura protecionismo e que, na prática, dá origem a outro tipo de obstáculos
no acesso, por vezes mais sofisticados, difíceis de ultrapassar e que requerem informação específica para orientar e
prevenir as empresas para os mesmos.
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Porém, a experiência mostra que tais acordos comerciais desencadeiam alterações nos interesses em jogo, gerando
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mercados envolvidos, tendo por base regras da OMC.

No caso das transações intra U.E, as empresas que integram o espaço comunitário, não enfrentam obstáculos entre
si no acesso aos mercados, dado que os princípios que norteiam as relações comerciais são a livre circulação de
mercadorias e pessoas, quer entre países que integram a moeda única, Euro, quer para outros com moeda própria.
Contudo, naquele espaço, há fatores e condições muito importantes para a competitividade que podem condicionar
o acesso a estes mercados, dado que comportam exigências de dimensão, especialização, inovação e qualidade da
oferta, que obrigam as empresas ter capacidade competitiva para enfrentar concorrência agressiva, as exigências
nos prazos de entrega, conhecimentos específicos da procura nos mercados, redes de distribuição, entre outros.
Neste contexto, as dificuldades mais relevantes verificam-se, geralmente, nas transações com mercados
extracomunitários devido, designadamente, ao excesso de formalismos burocráticos, direitos aduaneiros,
condicionamento à importação por quotas e, por vezes, exigências relativas à intervenção nos negócios de
empresas com maioria de capital nacional local (Angola, Brasil, China, Rússia, entre outros).
Estas condicionantes impedem, de facto, a entrada nos mercados devido a práticas e expedientes que carecem de
regulamentação transparente, o que faz aumentar o risco dos negócios, e impede apostas estratégicas de médio
prazo. Os casos recentes dos mercados acima referidos são exemplos das dificuldades e riscos aludidos.
Para colmatar parcialmente situações desta natureza, a OMC tem vindo a intervir no sentido de combater práticas
irregulares e estabelecer políticas comerciais de harmonização dos direitos e formalidades aduaneiras do CI, tendo
em vista a transparência nas relações comerciais, a aplicação de direitos pautais e/ou de quotas à entrada, que
permitam equilíbrio entre a oferta e a procura e, simultaneamente, estabelecer gradualismo nas compensações às
economias com diferentes níveis de desenvolvimento.
Como se depreende, o conhecimento sobre as regras de Market Access é fundamental para as empresas desenvolverem
os seus negócios internacionais, tanto mais que as condições têm vindo a sofrer alterações sucessivas por força da
evolução das economias e dos interesses económicos e políticos em jogo nas diferentes regiões.
Por isso, às empresas importa:
- Saber como obter informação atualizada, para avaliar o potencial dos mercados para a sua oferta;
- Perceber a importância dos fatores de competitividade nesses mercados;
- Entender como se posicionar face às condições de entrada;
- Saber como avaliar os riscos e definir estratégias consistentes para o crescimento dos negócios.
Acresce ainda sinalizar que a expansão depende também da conjugação de outro tipo de fatores que se interligam,
tais como:
- O nível de crescimento da procura e a abertura dos mercados à entrada de novos concorrentes;
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- O risco económico dos mercados e a estabilidade financeira;
- A estabilidade das políticas aduaneiras.
O crescimento pela via da internacionalização é um dos paradigmas para o desenvolvimento económico da
conjuntura para o horizonte 2020. Contudo, de acordo com as orientações da U.E., devem prevalecer estratégias
de inovação da oferta para a especialização inteligente. Ou seja, a competitividade da oferta deverá assentar
em fatores de valor acrescentado, tendo em vista a diferenciação da oferta pela alta qualidade, design e nova
tecnologia do produto e processo.

É neste contexto que o novo programa-quadro, Portugal 2020, define apoios ao investimento para recolocar o país
numa rota de crescimento económico sustentável e nesse sentido as novas orientações apontam, agora, para a
reindustrialização, como forma de:
- Reestruturar os processos produtivos para aumentar a produtividade;
- Dinamizar as exportações para novos mercados;
- Contribuir para o crescimento económico associado a novos fatores prioritários como a inovação tecnológica;
- Reduzir os impactos ambientais.

Ou seja, a atual situação dos mercados, requer novas abordagens comerciais, combinando
estratégias de expansão suportadas no conhecimento do Market Access.
Assim, o presente Diretório, está especialmente orientado para informar sobre as condições de entrada aos
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mercados e capacitar o tecido empresarial que a ANIET representa para aumentar as exportações.
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03. O COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS
A abordagem ao comércio externo português é essencial para avaliar a importância das exportações para a
economia nacional, a evolução recente em termos globais sobre o caminho percorrido e a percorrer para colmatar
necessidades de expansão para novos mercados.
Neste contexto importa referir que os mercados da U.E. são responsáveis por cerca de 73% das exportações nacionais,
o que significa estarmos em presença de concentração de vendas para um universo de clientes geograficamente
localizados no espaço europeu.
Os mercados extracomunitários representam cerca de 27%, distribuídos por áreas económicas e países, tais como:
Angola, Brasil, Colômbia, México, China, Turquia, Norte de África, África do Sul, E.U.A e Canadá. Estes mercados
assumem cada vez mais importância no comércio externo nacional e internacional.
Os dados sobre a evolução do CI mostram crescimento tendo, a partir da última década, os mercados extracomunitários
assumido particular importância na diversificação das nossas exportações, não obstante as recentes dificuldades
que enfrentam, derivadas do ambiente de crise económica prolongada e das medidas de ajustamento financeiro. A
situação deve-se, sobretudo, à quebra internacional do preço das matérias-primas (crude e gás natural), onde se
centram as suas principais fontes de receita.
No que respeita ao movimento (exportações/importações) vejamos os dados sobre as exportações até 2015
(Instituto Nacional de Estatística, publicados em 2016):
- As exportações de bens e serviços aumentaram 3,7% face ao ano anterior (tinha sido de +1,6% em 2014),
sendo que o comércio Extra UE decresceu -3,1% face ao ano anterior, em contraponto com as exportações
Intra UE que cresceram +6,5%;
- As importações de bens e serviços aumentaram +2,2% face ao ano anterior, determinadas pelo aumento

- O défice da balança comercial de bens diminuiu (-4,5%);
- O saldo da balança comercial Extra-UE de bens registou uma evolução mais favorável que o saldo da balança
comercial Intra UE de bens;
- O peso dos serviços, dado que representam cerca de 30% das nossas exportações e, destes, o turismo
representa 43% (Banco de Portugal, 2016).
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dando sequência ao verificado nos dois anos anteriores (-6,7% em 2014 e -0,8% em 2013);
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registado no Comércio Intra UE (+4,6%), sendo que as importações de países terceiros diminuíram (-4,9%),

Vejamos os seguintes gráficos sobre a evolução do CI nos últimos 10 anos (Exportações, Importações, saldo da
balança comercial) com a taxa de variação anual.
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Gráfico 1 - Comércio Internacional de bens - Exportações - Evolução anual, 2005-2015
(Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

Gráfico 2 - Comércio Internacional de bens - Importações - Evolução anual, 2005-2015
(Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

Gráfico 3 - Comércio Internacional de bens - Saldo da balança comercial - Evolução anual, 2005-2015
(Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

O défice da balança comercial de bens atingiu, em 2015, o segundo nível mais baixo desde 2005, correspondendo a
10 484,7 milhões de euros. Isto significa uma redução de 493,7 milhões de euros, maioritariamente influenciado pela
redução do défice da balança comercial Extra U.E.
Dito de outro modo:
- A balança comercial Intra U.E. de bens totalizou um défice de 9 894,2 milhões de euros, ou seja, uma redução
de 203,6 milhões de euros face a 2014, por o aumento das exportações (+3,7%) ter excedido o aumento das
importações (+2,2);
− Esta redução do défice resultou sobretudo da evolução da balança comercial de bens com os Estadosmembros dentro da zona euro.
Sintetizando, as exportações têm registado crescimento sustentado, contribuindo para a melhoria do saldo da
balança comercial.
Os valores são ainda insuficientes para os objetivos desejados, porque ficam aquém do necessário para obter
saldos positivos na balança comercial.

na balança comercial.
Trata-se de objetivo ambicioso, que requer atuação a diversos níveis para melhorar a competitividade da oferta
nacional, criar condições para aumentar o número de empresas exportadoras, dinamizar ações de marketing e
alargar áreas de intervenção comercial, privilegiando a aposta em fatores de valor acrescentado como a inovação,
diferenciação e ecoeficiência dos processos.
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coletivas, tendo em vista o aumento das exportações e contribuir para alcançar saldos positivos
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Por isso, é relevante para o país, e reflexamente para as empresas, a promoção de ações

14

. DIRETÓRIO MARKET ACCESS DATABASE

04

04. O COMÉRCIO EXTERNO DO SETOR DA
INDÚSTRIA EXTRATIVA E
TRANSFORMADORA

A maioria das empresas do setor tem vocação exportadora e promove regularmente ações de internacionalização,
não obstante as dificuldades que enfrenta ao nível económico e financeiro que, aliás, são comuns às PME de outros
setores.
Os dados descritos no Diagnóstico Competitivo (DC) do setor evidenciam debilidades estruturais e dependências

- A dimensão reduzida das empresas;
- A estrutura financeira débil;
- A pouca inovação da oferta;
- A falta de cooperação inter e intrassectorial;
- A ausência de promoção da imagem à escala internacional, de forma a suprir o gap existente entre a
qualidade intrínseca da oferta e a perceção da mesma pelos mercados
- A falta de informação sobre como aceder aos mercados;
- A ausência de estratégias consistentes para explorar novas oportunidades de negócio.
A tomada de consciência destas debilidades que afetam a competitividade da oferta, levou a ANIET a promover ações
coletivas, no sentido de as colmatar através, nomeadamente, da produção de informação para facilitar o acesso a
novos mercados, do estímulo à inovação da oferta, da criação de novas atitudes de cooperação intra e intersetorial
para ultrapassar dificuldades.
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No DC foram identificadas diversas carências, tais como:

04 . O COMÉRCIO EXTERNO DO SETOR DA INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA

que condicionam o desenvolvimento da atividade produtiva e reflexamente o crescimento das exportações.

Para melhor avaliar a situação até 2015, vejamos a evolução das exportações conforme dados oficiais e oportunamente
referidos naquele estudo (DC):
- O setor da extração e transformação tem vindo a registar baixo crescimento nas trocas internacionais,
situando-se abaixo da média global das exportações nacionais, o que é justificado pela elevada dependência
face ao setor da construção civil que se encontra em fase de ajustamento;
− No entanto, o saldo das transações do comércio externo é amplamente favorável ao setor. Nos últimos anos
a taxa de cobertura das importações pelas exportações, apresenta valores na ordem dos 500%, muito superior
à média nacional de 104,04% em 2015 (Pordata - Base de Dados Portugal Contemporâneo, 2016).

Gráfico 4 - Comércio internacional do setor (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

- Ainda assim, a evolução tem sido positiva, o que evidencia potencial de crescimento, que poderá atingir
valores mais significativos, uma vez superadas as limitações estruturais relevantes, designadamente, de
dimensão, de organização, de capacidades financeiras, e outras que condicionam os processos de evolução
dos negócios.
A análise por áreas económicas, Extra U.E. e Intra U.E., mostra o seguinte:
− As vendas para mercados da U.E. têm vindo a decrescer passando dos 561,7 M€ em 2012 para 498,5 M€ em
2015, ou seja -11,25%;
− As vendas para mercados extra U.E. têm vindo a crescer passando dos 293,3 M€ em 2012 para os 358,8 M€
em 2015, ou seja +22,33%;
− O mercado da U.E. representa 58,1% das exportações, embora tenha vindo a perder pês ao longo dos últimos
quatro anos;
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− Os mercados extracomunitários têm vindo a crescer o que demonstra a importância do mesmo para o setor.

Gráfico 5 - Exportações do setor por mercado (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

- Através do gráfico seguinte constatamos que, em 2015, os subsetores dos minerais metálicos e da rocha
ornamental são os mais representativos em termos de volume de exportações, representando cerca de 92%
do total.

Gráfico 6 - Exportações por subsetor (2015) (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

- Os seis principais destinos das exportações (China, Espanha, França, Alemanha, Holanda e EUA) representam
mais de 50% do valor total, com destaque especial para a China que é o maior cliente dos minerais metálicos
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Gráfico 7 - Exportações do setor para os principais países, em 2015 (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)
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e a França o país que mais consome rocha ornamental.

- Os minérios de cobre e seus concentrados lideram os produtos exportados em 2015, sendo que, em conjunto
com as pedras de cantaria ou de construção, representam 64,6% do total exportado pelo setor.

Gráfico 8 - Principais produtos exportados em 2015 (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

No que se refere às importações, entre 2012 e 2015, cresceram 7,4%, o que denota perda de quota no mercado interno
por efeito do aumento significativo das importações provenientes da UE (12,3%) e o decréscimo dos extracomunitários
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em -10,8%.

Gráfico 9 - Importações do setor, por mercado (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

Ainda de acordo com o DC, a análise mostra o seguinte:
− Nos principais países de importação em 2015 destaca-se largamente a Espanha, com 48,9% das importações,
valor que se tem mantido estável desde 2012.

Gráfico 10 - Importações do setor, pelos principais países, em 2015 (Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2016)

− Ao nível dos principais produtos importados no setor, na sua maioria oriundos do mercado comunitário, são
de referir o granito, pórfiro, basalto e arenito, com um peso de 13,2% seguido das pedras de cantaria ou de
construção com 10,2%;
− Considerando o peso de 48,9% das importações de Espanha no total do setor, não surpreende que todos os
subsetores tenham este país como n.º 1 no ranking das suas importações. Apenas de referir que 74,4% das
importações de fosfatos são de Israel e 65,7% dos caulinos do Reino Unido.
Em síntese, a evolução do comércio externo do setor denota:

- Necessidades de definir estratégias adequadas para alcançar novos mercados e desenvolver novos fatores
de competitividade.
Isto é, há muito trabalho a fazer pelas empresas para ultrapassar os constrangimentos que impedem o crescimento,
a que se ligam fatores de inovação, de diferenciação e de valor acrescentado da oferta.
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- Estagnação nos últimos quatro anos;
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- Peso significativo no volume de negócios das empresas;
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05. INTERNACIONALIZAÇÃO COMO
ESTRATÉGIA

A internacionalização dos negócios tem sido considerada como a alternativa ao crescimento, para superar
dificuldades inerentes às limitações do mercado interno e assegurar a sustentabilidade dos negócios.
Trata-se de uma realidade que o tecido empresarial conhece bem, tem consciência que é irreversível e, por isso, tem
vindo a reagir no sentido de a explorar com os meios que dispõe, assumindo, por vezes, uma atitude experimental,
para “ver o que dá” os negócios de exportação, com tentativas de entrada tendo por base informações casuais
obtidas de contactos com empresas exportadoras ou de potenciais clientes.
Contudo, internacionalizar negócios (pela via da exportação ou outra) de forma sustentada pressupõe reunir
condições de gestão para fazer a abordagem adequada aos mercados, tendo por base, principalmente, informações
detalhadas sobre os mesmos e o conhecimento dos fatores de competitividade prevalecentes, que diferem de
mercado para mercado.
Ou seja, a internacionalização deve ser encarada como estratégia de crescimento estrutural e, por isso, é importante
capacitar o tecido empresarial, designadamente através de informação e boas práticas de gestão contribuindo para
a tomada de decisões, tendo em conta o seguinte:

potencial da aplicação da pedra natural em obra;
- Os posicionamentos adequados para satisfazer a procura emergente, em cada mercado, considerando as
capacidades para flexibilizar a oferta face às alterações rápidas e profundas dos mercados em geral e o da
construção em particular;
- As regras internacionais de acesso aos mercados com o objetivo de avaliar condições de entrada e o
potencial dos mesmos;
- As capacidades financeiras necessárias para suportar despesas com a promoção e a expansão.
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para onde se dirige a maioria dos negócios das empresas do setor e, daí, a importância de conhecer o
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- As macrotendências da procura internacional dirigida à oferta, neste caso poderá ser a da construção,

Na mesma linha, é relevante considerar que os negócios do setor são de fornecimento de matéria-prima, para
incorporar em obras diversas, com intervenção direta ou indireta dos prescritores das encomendas e, por vezes,
de intermediários como representantes de centrais de compras. Isto é, são negócios onde prevalecem relações de
business to business, o que determina especial preparação técnico-comercial para sustentar relacionamentos de
marketing e influenciar decisões de compra.
Como se depreende do exposto, a estratégia de internacionalização é exigente, dado que requer capacitação
empresarial para intervir nos mercados de forma sustentável e, por isso, é fundamental possuir:
-Disponibilidade para correr riscos;
- Equipas preparadas para prestar serviço à escala global;
- Recursos financeiros adequados ao investimento.
Estas realidades foram reconhecidas pelas empresas, aquando da realização do estudo do DC, que revelou:
− (…) a dinâmica de internacionalização dos negócios foi identificada como sendo o fator mais importante
do setor dos últimos cinco anos;
− (…) a aposta nos mercados externos tem vindo a estimular a competitividade pela inovação, e a compensar,
em parte, a estagnação da procura no mercado interno que demonstra debilidades e não absorve o potencial
de transformação disponível.
Acresce ainda referir, que a internacionalização contribui para criar dinâmicas comerciais abrangentes, perceber
a importância de novos fatores de competitividade (design, inovação e ecoeficiência), que são fundamentais para
qualificar oferta e potenciar vantagens com base em fatores que não o preço.
Sintetizando, a internacionalização pela exportação é a estratégia a seguir, mas é essencial reunir condições para:
- Ter dimensão e competir à escala global;
- Promover a diferenciação da oferta pela inovação;
- Financiar o crescimento e suportar impactos eventualmente negativos;
- Cumprir as regras de acesso aos mercados – Market Access.

Assim: A aposta nas exportações é uma necessidade de curto prazo e um imperativo de médio
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e longo prazo, para convergir para a média da U.E. e garantir a sustentabilidade das empresas.

05.1. As Estratégias e o MARKET ACCESS
As estratégias de internacionalização estão naturalmente sujeitas à definição de objetivos de curto e médio prazo
e, para os atingir, é necessário implementar medidas que se relacionam com a inovação organizativa e com o
marketing, de forma a preparar as equipas para novas tarefas.
No mesmo sentido, é cada vez mais necessário recorrer a informação atualizada sobre condições de entrada nos
mercados, Market Access, para analisar e suportar decisões empresariais sobre estratégias de abordagem aos
mesmos, conhecer as tarifas pautais, formalismos aduaneiros, quotas de importação, logística de distribuição,
entre outros.
Ou seja, conhecer as condições de Market Access é essencial à internacionalização dos negócios, dado que
permite estruturar ações empresariais e percecionar o potencial da procura dirigida à oferta.
As estratégias de internacionalização devem ter em conta a modalidade de venda que melhor se ajusta às
capacidades do exportador para satisfazer a procura que lhe é dirigida. Assim temos:
- Exportação Direta, venda direta ao cliente, através de distribuidores locais, instalação própria no mercado
de destino ou plataformas digitais. Esta modalidade é recomendável quando existe conhecimento sobre as
regras aduaneiros dos mercados (MA) de destino e do nível de risco que comportam;
- Exportação Indireta, com intervenção do agente de compras ou representante do cliente no país exportador.
É recomendável quando não há conhecimento suficiente sobre os mercados. Tem risco de fidelização do
agente, como é evidente, mas isso faz parte do negócio de intermediação.
A opção pelo tipo de exportação (direta ou indireta) depende do grau de importância que a empresa atribui ao
mercado e ao nível de risco dos negócios.

EXPORTAÇÃO INDIRETA

- Maior informação sobre o mercado;

- Maior facilidade de penetração inicial;

- Maior controlo sobre os canais de distribuição;

- Menores custos de representação;

- Controlo total ou parcial do plano estratégico

- Perceção de risco inferior.

de marketing;
- Maior proteção da marca, patentes e outras

- Menor controlo e informação sobre o

- Menores custos de representação;

mercado;

- Perceção de risco inferior.

- Ausência de estratégia de entrada.

Figura 1 - Exportação Direta vs. Exportação Indireta: vantagens e desvantagens
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- Maior facilidade de penetração inicial;
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propriedades intangíveis.
DESVANTAGENS

VANTAGENS

EXPORTAÇÃO DIRETA

Contudo, considerando as práticas correntes, a Exportação Direta é mais recomendável por ser a que melhor se
adequa ao conhecimento dos mercados e ao desenvolvimento dos negócios.
Existem outras modalidades de internacionalização, igualmente equacionáveis, mas implicam maior investimento
e risco, por exemplo:
- Criação de empresa no país de importação (por aquisição, fusão ou criação de raiz);
- Instalação de Filial.
Estas modalidades decorrem, usualmente, de posições que pela dimensão e especificidade, justificam
acompanhamento através de estruturas locais.
Para além disso, há que atender a outras condições, tais como:
- Proximidade geográfica para minimizar custos de transporte e logística de apoio;
- Cultura de cumprimento de contratos nos negócios para evitar ações de contencioso;
- Transações na moeda do exportador (Euro ou US Dollar) para evitar riscos de variação excecional de taxa
de câmbio, em prejuízo do exportador;
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- Regras claras sobre direitos aduaneiros que não inviabilizem a rendibilidade esperada das vendas (MA).

Contudo, antes de partir para a implementação das estratégias de Internacionalização, recomenda-se o
cumprimento dos passos evidenciados no quadro seguinte:

- Averiguar se, no mercado escolhido, existe a necessidade a que o

PRIMEIROS PASSOS
NO PROCESSO
DE INTERNACIONALIZAÇÃO

produto responde;
- Avaliar os ambientes conjuntural e concorrencial para verificar se
o produto pode ser aceite no mercado, tal e qual é comercializado
nos mercados atuais, se precisa de alterações ou se não há
viabilidade de comercialização.

ANÁLISE DA
ENVOLVENTE
CONCORRENCIAL
DO MERCADO
ANÁLISE DA
ENVOLVENTE
CONJUNTURAL DO
MERCADO

- A decisão de entrada no mercado deve ter em conta a avaliação
dos concorrentes, da sua oferta, das suas vantagens competitivas
e da sua posição no mercado.

- É essencial conhecer profundamente as condições de operação,
as facilidades e/ou as barreiras que a empresa poderá enfrentar, as
normas e eventuais necessidades de adaptação da oferta ao mercado.
- A recomendação é: Seja global mas atue localmente.

- Apesar de o inglês ser uma língua de comunicação internacional,

DOMÍNIO DAS
LÍNGUAS DO
MERCADO ALVO

há clientes de países de não anglófonos que apenas aceitam
comunicar na língua do seu país. É aconselhável, portanto,
assegurar que alguém da equipa seja capaz de comunicar na
língua do mercado alvo.

alvo é fulcral, mesmo que a empresa cumpra as normas e
certificações de qualidade no mercado de origem.

- A empresa deve garantir que é capaz de dar resposta às
encomendas dos clientes, tanto na quantidade, como nos prazos
contratados.

- É fundamental inventariar e garantir as condições de assistência

ASSISTÊNCIA

ao mercado, contribuindo para a manutenção de uma imagem
credível.

Figura 2 - Passos a cumprir para a Internacionalização (Fonte: adaptado de Manual do Empreendedor, 2016)
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CAPACIDADE DE
RESPOSTA

- A confirmação da conformidade com as disposições do mercado
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CONFORMIDADE
DE QUALIDADE
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06

06. A FERRAMENTA MARKET ACCESS
DATABASE

06.1. A Ferramenta Market Access Database
Nos capítulos anteriores, ficou demonstrada a importância das estratégias para a internacionalização e das regras
do Market Access, sendo estas fundamentais para o conhecimento e avaliação das especificidades dos mercados
externos, sobretudo dos extracomunitários, que apresentam significativa diversidade, designadamente em
formalismos legais, direitos aduaneiros que, na prática, são obstáculos à livre concorrência, à circulação de bens, e
que condicionam a entrada no mercado.
O reconhecimento desta realidade por parte da U.E. e da OMC, sobre as dificuldades que enfrentam as empresas,
principalmente as PME, em aceder a informação está na base da criação de uma ferramenta prática Market Access
Database (MADB), que pela sua importância será objeto de análise detalhada sobre como utilizá-la e, assim, fornecer
às empresas a possibilidade de obter elementos essenciais para expandir os negócios, avaliar as condições de
acesso aos mercados alvo, conhecer normas e/ou regulamentos, por vezes discriminatórios, e tomar decisões.
As dificuldades à entrada nos mercados não se esgotam neste tipo de obstáculos. Existem outros igualmente

A MADB abrange todas as condições legais existentes, salvo alterações súbitas eventualmente praticadas nos
regimes pautais em razão de mudanças nas políticas de importação dos mercados. Contudo, contém dados
suficientes para dotar as empresas dos elementos fundamentais sobre as condições gerais de acesso.
A MADB é parte integrante das políticas de remoção de barreiras para facilitar o acesso aos mercados. É uma das
componentes da estratégia da U.E. para o incremento das exportações dos seus estados membros para promover
o crescimento e o emprego na Europa. Assim, a U.E desenhou e implementou a Market Access Strategy, cujos
principais instrumentos são o Market Access Partnership e a Market Access Database.
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importantes, mas que dependem de fatores de competitividade da oferta, tais como: o ter preço e qualidade adequados

O Market Access Partnership consiste num acordo de parceria entre a Comissão Europeia, Estados Membros e
empresas que permite uma abordagem mais clara e orientada para os resultados, focando-se nos problemas
concretos que as empresas do espaço comunitário enfrentam quando pretendem penetrar em mercados de países
terceiros.
Assim, perceber o funcionamento da plataforma Market Access Database é fulcral para os objetivos do presente
trabalho, dado que a sua utilização vem colmatar grande parte das carências de informação sobre os mercados
externos (extracomunitários) e ao mesmo tempo contribuir para capacitar o tecido empresarial na internacionalização
dos negócios.
No sentido de facilitar o entendimento sobre
como trabalhar a plataforma, exemplificamos com
exercícios práticos que devem ser acompanhados
pelas empresas com recurso a equipamento
informático (PC, tablet, dispositivos móveis ou
outros) com acesso à internet, para explorar o
potencial da informação disponível dos exemplos
apresentados.
A MADB está disponível gratuitamente para todos os operadores económicos em toda a U.E. e para países
aderentes/candidatos via Internet.
Esta ferramenta foi criada e desenvolvida para dar resposta concreta ao seguinte:
- Fornecer informação de interesse para os exportadores da EU (por ex.: taxas de importação, impostos
incidentes e requisitos documentais de importação aplicáveis aos mercados de exportação, estatísticas
comerciais, estudos sobre tópicos relacionados com o acesso aos mercados);
- Elencar todas as barreiras comerciais que afetam as exportações da U.E., por país e por setor, e assegurar
um follow-up sistemático das barreiras identificadas, promovendo meios de comunicação eficazes entre as
empresas e as autoridades europeias e permitindo trocas de informação on-line.

Para dar uma visão prática da ferramenta,
apresentamos os passos necessários
para aceder e utilizar cada uma das
secções, começando por:
1. Aceder à Base de Dados de Acesso ao
Mercado (MADB) no endereço eletrónico

. DIRETÓRIO MARKET ACCESS DATABASE

http://madb.europa.eu;
2. Consultar a apresentação (vídeo) na
versão portuguesa (clicar na versão
portuguesa “PT” do utilizador, no local
assinalado pela seta).
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Figura 3 - MADB: menu inicial

A MADB está disponível apenas em língua inglesa, motivo pelo qual a visualização da apresentação (conforme
imagem) da ferramenta em português se reveste de uma grande utilidade.

Figura 4 - MADB: apresentação em vídeo (PT)

Para enquadrar os temas, os procedimentos e taxas aplicáveis a produtos e serviços na exportação, é importante
conhecer:
- As taxas aplicáveis no país de destino;
- Os procedimentos administrativos (licenças, autorizações, ...) exigidos à entrada nesse mercado.
Deste modo, será necessário cumprir as seguintes etapas:
1. Conhecer o código pautal de cada família dos produtos a exportar segundo a CNC (Classificação de
Nomenclatura Combinada) que é o instrumento da UE que codifica todos os produtos para efeitos de
uniformização aduaneira;

pesquisa em “Nomenclaturas”, no menu superior, obtendo a CNC a 4 dígitos;
3. Apurar, produto a produto, quais os direitos de importação e taxas aplicáveis nos mercados de destino
bem como o descritivo das formalidades e documentação de importação, através da MADB.
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2. Caso não se conheça o código pautal, poder-se-á consultar o site da DGAIEC - Direção Geral das

Cumprido o passo de aceder à plataforma através do seu endereço eletrónico, verificase a existência de um menu
com diversas opções:

Figura 5 - MADB: menu inicial (principais opções)

Destas destacam-se:
1. Tariffs (Tarifas): onde estão evidenciados os referidos direitos de importação e taxas aplicáveis nos
mercados de destino das empresas exportadoras europeias;
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2. Proce dures and Formalities (Procedimentos e Formalidades): com a descrição das formalidades e
documentação por produto (número do código pautal) nos mercados de destino das exportações europeia.

06.1.1. Tarifas
Clicando na opção Tariffs surge o ecrã seguinte:

Figura 6 - MADB: menu Tariffs

Para aceder à informação será necessário:
1. Selecionar o país para onde se pretende exportar;
2. Digitar o código pautal;
3. Clicar em Search;
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4. Para visualizar outras taxas e informações úteis, dever-se-á clicar também no código pautal do produto.

Vejamos alguns exemplos práticos aplicados à indústria extrativa e transformadora:

Exemplo 1: Empresa portuguesa que pretende exportar Ardósia para os Estados Unidos da América.

Após cumprir os passos enumerados anteriormente deverá selecionar United States of America (Estados Unidos
da América), inserir o código 2514 e clicar em Search, após o que aparece a informação que consta do ecrã abaixo.
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Figura 7 - MADB: menu Tariffs | exemplo 1

Nesta nova janela, o utilizador poderá verificar a existência (ou não) de benefícios da cláusula da nação mais
favorável (MFN – Most-Favoured-Nation). Esta cláusula do GATT estabelece que qualquer vantagem relativa a
direitos aduaneiros ou outras taxas concedidas a uma parte contratante, deverá ser aplicada a produtos similares
comercializados com qualquer outra parte contratante.
Assim, em função dos códigos pautais, temos as taxas gerais (coluna GEN) que são de 25% do valor calculado para
as mercadorias, tendo em conta o seu valor a bordo (FOB – Free on Board). Os países contratantes da cláusula da
nação mais favorável (coluna MFN) estão isentos de taxas alfandegárias.

Exemplo 2: Empresa portuguesa que pretende exportar cobre para a China.

Seguindo os mesmos passos, selecionando o mercado da China e inserindo o código pautal 2603 correspondente ao
produto descrito no exemplo, surge a seguinte janela:

Figura 8 - MADB: menu Tariffs | exemplo 2

Neste caso, como visível na imagem, este tipo de produto está isento de taxas alfandegárias.
Importa salientar que, dada a importância do mercado chinês para as exportações da U.E., foi desenvolvida uma

Esta plataforma consiste num portal on-line (www.eusmecentre.org.cn), lançado pelo Centro Europeu para as PME
(EU SME Centre) de Pequim (China) e financiado pela U.E., que tem como objetivo prestar apoio às PME que já
exportem ou pretendam exportar para a China.
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plataforma digital específica de apoio às empresas, que contem informação sobre condições de acesso a este

Através do portal é possível obter apoio de uma equipa de especialistas em quatro áreas: desenvolvimento de
negócios, legislação, normas e recursos humanos. Tem ainda associado um conjunto de serviços para as PME,
nomeadamente:
- Resposta a questões diversas;
- Disponibilização de relatórios de mercados, guias de negócio e estudos de caso, os quais constituem uma
fonte de informação útil para profissionais, PME e Agências para a Promoção do Comércio que desenvolvam
ou pretendam desenvolver atividades comerciais na China;
- Possibilidade de realização de seminários e reuniões individuais com as empresas, sempre que as mesmas
visitarem a China;
- Disponibilização de oradores em eventos de negócio;
- Disponibilização de materiais, tais como artigos sobre a indústria, visando a sua disseminação através de
newsletters e revistas.
Para usufruir dos serviços disponibilizados é necessário efetuar o registo no portal, no endereço já referido.

Exemplo 3: Empresa portuguesa que pretende exportar Pedras de cantaria ou de construção
trabalhadas para a Arábia Saudita.

Verificamos que no caso
da Arábia Saudita apenas
existem relações comerciais
com países que beneficiam
da cláusula da nação mais
favorável (MFN – MostFavoured-Nation), sendo as
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taxas de 5%.

Figura 9 - MADB: menu Tariffs | exemplo 3

06.1.2. Procedimentos e Formalidades
A consulta ao portal MADB permite saber que tipos de direitos aduaneiros são aplicados nos produtos à entrada no
país de destino. O utilizador poderá ainda consultar o separador Procedures and Formalities (imagem abaixo) para
obter mais informações relativamente a outras formalidades aplicáveis a cada mercado.

Figura 10 - MADB: menu Procedures and Formalities

O procedimento a seguir é igual do menu anterior (Tariffs), devendo selecionar-se o país para o qual se deseja
exportar e o respetivo código pautal do produto. Deste modo, o utilizador irá ter acesso a todos os documentos/
formalidades necessários e poderá obter informação mais detalhada clicando em cada um deles. De salientar que
a informação recolhida deve ser confirmada junto de despachantes oficiais e/ou autoridades alfandegárias locais a

permitir a comunicação sistemática dos problemas detetados no acesso aos mercados extracomunitários (identificar
e eliminar barreiras não alfandegárias à exportação), de modo a criar um espaço de informação disponível a todas
as partes interessadas.
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Sintetizando, a MADB é uma plataforma digital prática criada para facilitar o acesso à informação sobre mercados e
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fim de evitar obstáculos de última hora.

Assim, recomenda-se a sua utilização para obter dados sobre condições de acesso e preparar estratégias de
internacionalização. As empresas podem:
No âmbito da U.E.:
- Consultar a Base de Dados de Acesso aos Mercados (MADB) [apresentação da MADB e guia do utilizador],
que permite, por exemplo:
- Ter acesso a um guia de formalidades de exportação;
- Conhecer os direitos aduaneiros aplicáveis por país e produto, ou verificar estatísticas sobre trocas
comerciais;
- Obter uma panorâmica de todas as barreiras registadas para um setor específico num determinado país;
- Apresentar queixa relativa a barreiras encontradas em atividades de exportação, acompanhar a sua
progressão ou conhecer outras queixas já apresentadas através do Registo online de queixas;
- Ter acesso a outras ligações relevantes.

No âmbito nacional:
- Consultar a base de dados sobre barreiras ao comércio e responder ao respetivo Questionário simplificado
no site da Direção-Geral das Atividades Económicas [Política Comercial Externa / Barreiras ao Comércio] do
Ministério da Economia.
As dúvidas sobre códigos pautais e direitos aduaneiros podem ser esclarecidas através DGAIEC e/ou a Câmara
Portuguesa dos Despachantes Oficiais, através dos sites respetivos ou diretamente.

Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
Rua da Alfândega 5 R/C 1149-006 Lisboa
Tel. +351 218 813 700 | Linha Azul. + 351 218 814 398
Web. www.dgaiec.min-financas.pt/pt | Email. dgaiec@dgaiec.min-financas.pt

Ordem dos Despachantes Oficiais
ODO LISBOA – Sede

ODO PORTO

Rua D. Luís I 5 – 6º 1249-286 Lisboa

Av. Mário Brito 4142 – 2º Apartado 5001 4455-901 Perafita

Tel. +351 213 931 320/1

Tel. +351 229 962 079/80

Email. geral.lisboa@odo.pt

Email. geral.porto@odo.pt
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Web. www.cdo.pt

06.2. Export Helpdesk
Criado em 2004, o Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu) é um exemplo concreto do compromisso assumido
pela UE de facilitar o comércio com os países em desenvolvimento.

Este serviço em linha gratuito é o
balcão único onde as empresas
dos países em desenvolvimento
podem obter informações sobre
como exportar para a U.E.,
nomeadamente:
- Condições;
- Taxas;
- Direitos aduaneiros;
- Regimes preferenciais;
- Regras de origem;
- Estatísticas aplicáveis.
Figura 11 - Export Helpdesk: menu inicial

Além das informações referidas anteriormente, esta página permite ainda:
- A utilização do Espaço comercial que ajuda os importadores da UE a encontrar exportadores nos países
em desenvolvimento;
- Ligações às autoridades da U.E. e dos Estados-Membros e a organizações internacionais especializadas
na prática e na promoção do comércio;
- A possibilidade de apresentar pedidos de informação pormenorizados sobre situações vividas pelos
importadores/exportadores na vida real.

documentação requerida, e outros requisitos necessários no processo de exportação, cuja abordagem é feita no
capítulo seguinte.
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Uma vez percebida a forma de aceder às ferramentas MADB e Export Helpdesk, e porque não esgotam os dados sobre
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07. AS FORMALIDADES ADUANEIRAS
A burocracia inerente ao processo de exportação é relevante para as empresas dado que dela depende a concretização
das transações comerciais. Por tal motivo, faremos uma abordagem geral às formalidades aduaneiras principalmente
com países terceiros, tendo como base a informação que consta na MADB, no separador Procedures and Formalities.
As formalidades de importação/exportação podem ser substancialmente diferentes, em função do destino das
mercadorias e do tipo de produtos que se pretende exportar.
No entanto, existem alguns documentos que são de aplicação mais geral, dos quais se destacam:
FATURA COMERCIAL
A chave para simplificar os procedimentos aduaneiros é o correto preenchimento da fatura. As autoridades aduaneiras
exigem a apresentação de faturas para calcular o montante de taxas e impostos aplicáveis. É o documento que
contem os detalhes da transação e o seu correto preenchimento ajuda a evitar atrasos. Deve ser elaborada em inglês
e conter dados como:
1. Nome e morada do vendedor;
2. Nome e morada do destinatário;
3. Nome e morada do comprador, se
diferente do destinatário;
4. Local e data de emissão;
5. N.º da fatura;
6. País de origem;
7. Informação sobre o transporte;
8. Termos de entrega e pagamento;
9. Número e tipo de volumes;

11. Quantidade de produtos;
12. Preço unitário;
13. Carimbo e assinatura do exportador.
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números de série e códigos pautais;
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10. Descrição exata das mercadorias,

PACKING LIST
É o documento que contem os detalhes da remessa
e que serve de base para o tratamento aduaneiro
das mercadorias. É importante na medida em a
informação a colocar neste documento poderá
complementar a fatura comercial, caso esta não
contenha todos os elementos necessários ao
tratamento aduaneiro.
Deve ser elaborada pelo exportador em língua
inglesa, de acordo com as práticas comerciais
padrão, incluindo detalhes sobre o conteúdo das
encomendas, descrição das mercadorias, marcas
e números.

CERTIFICADO DE ORIGEM
Existem dois tipos diferentes de Certificados de Origem, sendo a sua tipologia determinada em função das regras de
origem aplicáveis. Isto é:
1. Certificados que comprovam a origem não preferencial das mercadorias
Aplica-se quando entre o país/região exportador e o país/região importador não existem acordos especiais
celebrados;
2. Certificados que comprovam a origem preferencial das mercadorias
Aplica-se quando entre o país/região exportador e o país/região importador existem acordos especiais
(preferenciais) celebrados com vista à aplicação de tratamento pautal preferencial (geralmente sob a forma
de isenções ou reduções de direitos aduaneiros mais favoráveis do que os estabelecidos no âmbito da OMC).
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CERTIFICADOS DE ORIGEM QUE COMPROVAM A ORIGEM NÃO PREFERENCIAL
Quando o Certificado de Origem das mercadorias comunitárias se destine a exportação para países terceiros não
preferenciais, tem como finalidade comprovar a origem perante o cliente, mas não serve para obter concessões
especiais. É um documento fornecido pelo exportador a pedido do importador, para simples comprovação da origem,
mas não é um documento obrigatório. Deve ser solicitado às autoridades nacionais, como as Câmaras de Comércio
e Indústria e Associações Comerciais.

De acordo com a AICEP1, as entidades portuguesas
que emitem certificados de origem são:
- Associação Comercial e Industrial do Funchal Câmara de Comércio e Indústria da Madeira;
- Associação Comercial e Industrial do Porto Câmara de Comércio e Indústria do Porto;
- Associação Empresarial de Portugal - Câmara
de Comércio e Indústria;
- Associação Industrial Portuguesa - Câmara
de Comércio e Indústria;
- Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo Associação Empresarial das Ilhas Terceira,
Graciosa e São Jorge;
- Câmara de Comércio e Indústria ÁrabePortuguesa;
- Câmara de Comércio e Indústria de Ponta
Delgada - Associação Empresarial das Ilhas de
São Miguel e Santa Maria;
- Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa;
- Conselho Empresarial do Centro / Câmara de
Comércio e Indústria do Centro - CEC/CCIC;
- Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato
da Madeira, IP-RAM (IVBAM, IPRAM).

Mais informação sobre as regras de origem não preferencial pode ser encontrada no site
http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en.
CERTIFICADO DE ORIGEM PREFERENCIAL
Os acordos comerciais preferenciais estabelecidos pela União Europeia contemplam benefícios pautais que são
concedidos às mercadorias originárias desses países terceiros. Daí resulta que todos os acordos contemplam regras
de origem e provas de origem.
Sempre que esteja em causa a aplicação de tratamento pautal preferencial (resultante de acordos entre a UE e países
terceiros para o estabelecimento de concessões mútuas ou unilaterais) o Certificado de Origem assume especial
relevância pois é o documento obrigatório para concessão do benefício determinado pelos Acordos Preferenciais.
Deste modo, a origem declarada da mercadoria deverá ser comprovada através de:
- Certificado de Circulação das Mercadorias EUR1: no caso de países ou regiões com os quais foram celebrados

− Certificado de Origem FORM A (importação na UE): utilizado por países exportadores que beneficiam de um
SPG – Sistema de Preferências Generalizadas (países em vias de desenvolvimento).
− Lista de países beneficiários dos SPG da UE disponível em http://exporthelp.europa.eu/.

1 Informação disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/FAQ/Paginas/FAQ.aspx, em 07-10-2016
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Acordos Preferenciais Mútuos (exceto Turquia que utiliza o Certificado ATR). Há dispensa deste certificado

Figura 12 - Certificados EUR1 e FORM A

Estes certificados são emitidos pela DGAIEC para usufruto do benefício.
Para além dos certificados, as

trocas comerciais implicam movimentação de mercadorias que requer

documentação específica, conforme o tipo de transporte utilizado, por exemplo (AICEP - Portugal Global, 2016):
TRANSPORTE MARÍTIMO
Bill of Lading ou Conhecimento de Embarque – serve como comprovativo do contrato de transporte entre o
armador e o carregador / empresa, 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.
É emitido pela empresa de navegação.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Declaração de Expedição, Carta de Porte Rodoviário CMR/TIR ou CMR (Convention Relative au Contrat de
Transport International de Marchandise par Route) – comprovativo de contrato entre transportador e empresa.
Serve também para regular o transporte internacional rodoviário entre dois países desde que, pelo menos um
deles tenha ratificado a Convenção CMR. Tem que acompanhar o envio da mercadoria e evidencia as instruções
fornecidas ao transportador.

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Declaração de Expedição CIM ou Carta de Porte Ferroviário CIM/COTIF – documento que comprova o contrato
de transporte ferroviário. 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). Quase não tem expressão atualmente.
TRANSPORTE AÉREO
Air Way Bill, Carta de Porte Aéreo ou Carta de Porte – é emitido pela companhia aérea em favor da empresa ou
por um agente de carga IATA autorizado e serve comprovativo do contrato de transporte aéreo celebrado entre as
partes.
Manifesto de Carga – é utilizado, por vezes, pelas empresas nos transportes marítimos e aéreos, contendo a
identificação da transportadora, da nacionalidade do avião, portos ou aeroportos de origem e destino. É essencial
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 – comprovativo do contrato de
transporte entre transitário e cliente relativamente aos tráfegos de grupagem2 que utilizam mais de um
modo de transporte.
- FCR (Forwarder Certificate of Receipt) ou Certificado de Receção do Transitário – o transitário emite este
documento, a pedido do seu cliente, para atestar 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 essencial para que o seu detentor (empresa) possa 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 emitido pelo
transitário ao seu cliente para cargas de grupagem que utilizem um só modo de transporte, num momento
anterior à celebração do contrato de transporte da unidade completa entre transitário e transportador
efetivo da mercadoria.
Naturalmente que outros documentos poderão ser necessários:
- Apólice de Frete – contrato de transporte marítimo no âmbito de um regime de contratação livre para
transporte de grandes volumes de mercadoria em navios completos.

2 Ordens de cargas diversas de vários expedidores, que são juntadas, empacotadas e a seguir distribuídas como grupagem
aos destinatários individuais pelo transitário.
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- Apólice de Seguro – contrato de seguro para eventuais indemnizações de danos sofridos pelo segurado

TROCAS INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS
As trocas intracomunitárias de bens estão sujeitas, em termos de documentação, ao seguinte:
- Fatura Comercial (já descrita no início deste capítulo).
- Certificados de diversa natureza (em conformidade com o tipo de bens).
- Declaração Intrastat – existe para efeitos de recolha de informação estatística sobre as transações de
bens entre Estados-membros da UE e aplica-se às mercadorias em livre circulação no mercado interno. É
efetuada junto do INE, através de um formulário específico de expedição/chegada de mercadorias, sendo de
preenchimento obrigatório a partir dos seguintes valores (2016): chegadas (350.000€) e expedições (250.000€).
Na tabela seguinte, resumem-se os principais documentos e suas funções:

DOCUMENTOS

Fatura comercial e fatura pró-forma

FUNÇÃO

Referem-se à realização do contrato de compra e
venda

Conhecimento de embarque e de trânsito, recibo

Documentos de transporte

postal, carta de porte aéreo, guia do caminho-deferro, guia de camionagem, …

Apólice de seguro, certificado de seguro, atas

Documentos de seguro de mercadorias

adicionais

Certificado de origem

Documentos relativos à origem das mercadorias

Certificados de qualidade, análise, ...

Documentos comprovativos das caraterísticas das
mercadorias
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Tabela 1 - Documentos comércio extracomunitário (Fonte: adaptado de ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, 2014)

Vejamos alguns exemplos práticos
recorrendo às simulações efetuadas
anteriormente:
Acedendo ao menu Procedures and
Formalities deve selecionar-se o
país para o qual se deseja exportar e
o respetivo código pautal do produto.
Serão então disponibilizados todos
os documentos / formalidades
necessários e informação mais
detalhada clicando em cada um
deles.
Figura 13 - MADB: menu Procedures and Formalities

Exemplo 1: Empresa portuguesa que pretende exportar Ardósia para os Estados Unidos da América.

Voltando ao exemplo da exportação de Ardósia para os Estados Unidos da América, selecionando este produto
e país surge a informação dos documentos e formalidades necessários para esta troca comercial: Formulário de
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Seguro do Importador, Fatura Comercial, Packing List, Certificados de Origem, entre outros.

Exemplo 2: Empresa portuguesa que pretende exportar cobre para a China.

Neste exemplo, além dos requisitos
gerais

(General

requirements),

verifica-se a existência de alguns
requisitos

específicos,

listados

na coluna Specific requirements,
nomeadamente Automatic Import
Licence e Commodity Inspection
Certificate.

Figura 15 - MADB: menu Procedures and Formalities | exemplo 2

Clicando

em

cada

um

dos

documentos poderemos observar
em detalhe em que é que consistem,
qual o seu objetivo, quem emite,
a quem é aplicável, entre outras
informações.
Como
seguinte,

observável

na

verificamos

figura
que

a

Automatic Import Licence apenas
é aplicável a produtos com os
códigos 2603.00.00.10 (produtos
de cobre que contêm ouro) e
2603.00.00.90 (outros)
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Figura 16 - MADB: menu Procedures and Formalities | exemplo 2 - Specific
Requirements

Exemplo 3: Empresa portuguesa que pretende exportar Pedras de cantaria ou de construção
trabalhadas para a Arábia Saudita.

Seguindo o mesmo procedimento para este exemplo obtemos, uma vez mais a listagem de documentos e
formalidades a cumprir para o processo de exportação de Pedras de cantaria ou de construção trabalhadas para
a Arábia Saudita.
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Figura 17 - MADB: menu Procedures and Formalities | exemplo 3
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08

08. AS OPÇÕES DE FINANCIAMENTO ÀS
EXPORTAÇÕES

08.1. Os Meios de Pagamento
As transações do comércio internacional (CI) têm regras para os meios de pagamento a utilizar que devem ser
conhecidas pelos agentes económicos que realizam operações de import/export. Tais regras interligam-se com as
condições de market access, com os procedimentos como se concluirá pelo a seguir descrito.
Na maioria dos casos os meios de pagamento são operações de crédito de entidades bancárias que se disponibilizam
para financiar as empresas em condições que variam conforme os casos, e que devem ser do domínio dos
importadores/exportadores.
Ou seja: as práticas de CI consagram formas de pagamento nas trocas internacionais que podem variar entre
soluções mais interessantes para os clientes, mas com elevado risco de crédito, até soluções seguras mas menos

basicamente, do grau de confiança comercial existente entre as partes, das exigências do país importador e das
disponibilidades das linhas de financiamento.
Assim, de uma forma genérica, existem dois tipos de modalidades:
- Operações de liquidação direta – Os documentos são enviados diretamente ao importador da mercadoria.
Comporta dois meios de pagamento: O Cheque, A Ordem de Pagamento
- Operações Documentárias – A transmissão de documentos é sempre realizada através de instituições
bancárias. Abrange dois meios de pagamento: Remessas documentárias, Créditos Documentários.
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A escolha da modalidade de pagamento é feita de comum acordo entre o exportador e o importador e depende,
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atraentes e, por vezes, com custos a ter em conta.

Em termos esquemáticos vejamos o seguinte quadro:

TIPOS DE OPERAÇÃO

MODALIDADE

MEIO DE PAGAMENTO
Cheque (pagamento

Operações de
liquidação direta

antecipado ou após
receção da fatura)

Ordem de pagamento

(pagamento antecipado
ou após receção da
fatura)

EXPORTAÇÃO

Operações
documentárias

Remessas
documentárias
de exportação
Crédito
documentário

Documentos contra
Pagamento (Cash
against documents)

Documentos contra
Aceite (Documents
against Acceptance)

(ou Carta de Crédito)

Figura 18 - Meios de pagamento na exportação

O importante para prevenir problemas é definir à partida as condições para as transações e formas de pagamento
que devem constar na documentação (contrato, fatura, etc.). Isto é, os documentos que suportam os movimentos
devem definir não só os montantes, as quantidades, a modalidade de transporte, mas também as condições de
liquidação.
Os meios de pagamento são acordados entre as partes e têm, normalmente, em consideração os riscos associados
à operação, nos seguintes aspetos:
- Montantes de valores envolvidos na operação;
- Legislação cambial e de comércio externo dos países envolvidos;
- Encargos financeiros da operação;
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- Grau de confiança entre as partes contratantes;
- Agilidade necessária para a remessa de documentos comerciais.

A escolha do meio de pagamento deverá ter em conta o risco associado.

Risco de crédito
Risco de associado à produção

OS DIVERSOS TIPOS
DE RISCO DEVEM SER
AVALIADOS E ESCOLHIDOS
OS INSTRUMENTOS
ADEQUADOS PARA A
SUA MINIMIZAÇÃO OU
TRANSFERÊNCIA PARA
TERCEIRAS ENTIDADES

Risco cambial

Escolha o método de
pagamento (recebimento
mais adequado)

Risco de fraude
Risco político
Risco de transferência

Figura 19 - Tipos de risco nos pagamentos internacionais (Fonte: Banco Espírito Santo, 2013)

No que se refere à modalidade de transporte (se o preço inclui ou não custos de transporte, seguros, fretes etc.)
existem termos de comércio internacional (Incoterms) que são siglas reconhecidas internacionalmente para designar
o tipo de modalidade e responsabilidade do exportador ou do importador.
Por exemplo as modalidades mais comuns:
- EX-WORKS – significa que os valores da transação das mercadorias são à saída do armazém da empresa
exportadora. Todos os encargos com transporte, seguros, etc, são da responsabilidade do importador.
- CIF (Custo Seguro e Frete) – significa que os preços comportam o Custo de Transporte, Seguro e Frete, são
da responsabilidade do exportador até ao armazém do cliente.
- FOB (Free on Board) – significa que os preços incluem encargos do exportador até ao embarque no navio.
A responsabilidade do transporte e desembarque no destino é do importador.
Existem 11 Incoterms, organizados de acordo com a modalidade de transporte, como visível na figura seguinte:

DDP

FCA
Qualquer
modo ou
modos de
transporte

DAP

DAT
Figura 20 - Incoterms 2010

DDP
CPT

CIP

Apenas para
transporte
marítimo e por
vias navegáveis
interiores

DAP

DAT
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08.2. Gestão de Créditos e cobranças
Ao realizar os negócios, as empresas são confrontadas com tarefas importantes de gestão dos créditos e cobranças
específicas dos negócios com mercados externos, dado que estão em causa os meios de pagamento que têm, na
maioria dos casos, a intervenção de entidades financeiras, seguros de crédito, com operações de financiamento às
empresas exportadoras. Isto significa que a gestão de créditos e cobranças deve ser cuidadosa, dado que estão
em causa recursos financeiros e responsabilidades assumidas perante terceiros e que envolvem movimentos da
tesouraria, sem os quais não será possível possuir os recursos suficientes para sustentar os negócios.
Uma ideia chave e muito prática para estes casos e que se recomenda estar presente:

- A gestão de créditos e as cobranças devem ser acompanhadas profissionalmente em
cima dos acontecimentos;
− Ter documentos que evidenciem condições de contrato, garantias (sempre que possível)
para cobrir riscos e atrasos nas cobranças;
− E sobretudo nunca deixar acumular créditos por liquidar.

08.3. Financiamento das Exportações
O financiamento às exportações integra produtos que podem ser considerados meios de pagamento e,
simultaneamente, servem de financiamento à exportação, como:
- Os descontos sobre o estrangeiro – financiamento do banco ao exportador, com ou sem documentos de suporte;
- Financiamentos externos – financiamentos numa divisa convertível;
- Forfaiting – o banco compra ao exportador efeitos comerciais, como letras de importadores;
- Export Finance – o banco financia um importador estrangeiro a aquisição de bens de equipamento e serviços
a um exportador nacional;
- Factoring – as empresas recebem antecipadamente do banco as faturas que emitem aos seus clientes que,
por sua vez, pagarão ao banco em vez de pagarem à empresa.
A modalidade mais frequente de financiar a exportação é o Desconto de Remessas. Vejamos o funcionamento
desta modalidade:

1. EXPORTADOR (CEDENTE) - procede ao despacho da mercadoria, providencia a emissão dos documentos
e envia-os ao seu Banvo (Banco Emitente) com instruções de cobrança
2. BANCO REMETENTE (Banco do Exportador) - envia os documentos ao Banco do Importador (Banco
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Encarregue da Cobrança)
3. BANCO ENCARREGUE DA COBRANÇA (Banco do Importador) - contacta o seu cliente, informando-o
que tem na sua posse documentos à cobrança em seu nome e as respetivas condições.
Importador (Sacado) - paga ou aceita um vencimento e toma posse dos documentos.
4. IMPORTADOR (Sacado) - utiliza os documentos para aceder à mercadoria
5. BANCO ENCARREGUE DA COBRANÇA - paga ao Banco Remetente que, por sua vez, paga ao Exportador
Figura 21 - Funcionamento das Remessas Documentárias (Fonte: adaptado de Banco Espírito Santo, 2013)

08.4. Sistemas de Incentivos
Os sistemas de incentivos têm como objetivo apoiar a economia, nomeadamente através do tecido empresarial,
contrariando a desigualdade de desenvolvimento regional no espaço europeu e estimulando os fatores de
competitividade.
Estão categorizados em programas de competitividade e programas regionais e são concebidos para apoiar o
investimento na qualificação e internacionalização das PME, através de candidaturas de projetos individuais
(normalmente promovidos pelas empresas) ou conjuntos (normalmente promovidos por associações empresariais
e/ou setoriais).
Aquando da realização da candidatura, o exportador deverá:
- Conceber a estratégia;
- Estabelecer os objetivos do projeto;
- Definir os investimentos e respetivas despesas;
- Definir prazos de execução;
- Assegurar o cumprimento das condições de acesso.
Adicionalmente, é essencial reunir elementos de informação sobre despesas de investimento na internacionalização,
impacto do investimento no aumento das exportações e processos de inovação da oferta.
Além deste tipo de incentivos, existem outros que se configuram sob a forma de linhas de crédito de médio e longo
prazo, a taxas bonificadas com intervenção de Sociedades de Garantia Mútua (SGM).
Uma das linhas de financiamento disponíveis é a PME Crescimento, que tem como objetivo facilitar o acesso
das PME ao crédito bancário, nomeadamente através da bonificação de taxas de juro e da redução do risco das
operações bancárias através do recurso aos mecanismos de garantia do Sistema Nacional de Garantia Mútua.
As condições genéricas de acesso são as seguintes:
- Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica
do IAPMEI;
- Localização (sede social) em território nacional;
- Desenvolvimento de atividades enquadradas na lista de CAE, conforme regulamento;
- Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
- Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento;

destinada única e exclusivamente à regularização destas dívidas, admitindo-se que, até 30% do crédito
a conceder no âmbito da presente Linha, seja utilizado para amortização integral desses financiamentos
intercalares.
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Segurança Social, poderão contratar, junto do Banco proponente da operação, financiamentos intercalares,
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- Empresas que à data da propositura da operação detenham dívidas perante a Administração Fiscal e a
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09

09. OS PROCESSOS DE DEFESA COMERCIAL
A U.E. tem resistido a introduzir medidas protecionistas contra importações de extracomunitários, seguindo as
orientações da OMC no sentido de promover condições de igualdade a todos os parceiros comerciais, para competir
com transparência e cumprimento das regras internacionais definidas.
O cumprimento das regras internacionais assume particular relevância nos períodos de crescimento e de
financiamento das economias.
As experiências mostram que é nestas fases que o incumprimento cresce, com o avolumar de práticas ilícitas por
parte das entidades e empresas que atuam direta ou indiretamente nas atividades de import/export.
Existem mecanismos, legais, de proteção contra tais práticas. Referimo-nos, concretamente, aos Instrumentos de

Ou seja, os IDC comportam um conjunto de disposições cujo objetivo é garantir a não discriminação no acesso aos
mercados e respeitar os direitos dos regimes pautais aplicados nos diferentes países aderentes à OMC.
Alguns autores (Tavernard Adv, 2014) referem-se a estas medidas como remédios lícitos para corrigir distorções no
CI contribuindo para a sustentabilidade económica.
Os IDC integram medidas anti-dumping, anti subvenções e de salvaguarda que serão abordadas de seguida.
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Defesa Comercial (IDC), que são muito úteis para regular o mercado dado que oferecem garantias aos parceiros

09.1. As medidas anti-dumping
O Dumping significa, genericamente, a comercialização de um produto a preço inferior ao valor normal de mercado.
É uma situação que empresas enfrentam com frequência e que adultera os princípios da concorrência.
Trata-se de comércio irregular, uma barreira não alfandegária que distorce as condições de concorrência normal pela
prática de baixos preços, contrária à regra da transparência nas transações comerciais.
As práticas de dumping não são fáceis de identificar. O critério de avaliação no caso concreto, não é (como por vezes
pode parecer) a relação entre o preço do produto exportado e o da venda no país de importação, mas sim, a relação
existente entre o preço do produto exportado e o seu valor normal de mercado, no país exportador.
Ou seja, um produto é considerado como sendo objeto de práticas de dumping se o seu preço de exportação for
inferior ao preço comparável de um produto similar, ao valor normal, nas transações comerciais usuais praticadas
no país de exportação.
A margem de dumping corresponde ao montante em que o valor normal excede o preço de exportação. No caso
apresentado na figura corresponde à diferença entre 120 e 100 (20).

EXPORTADOR

Valor normal de
mercado no país
exportador (120)

IMPORTADOR

Preço de mercado no
país importador
- INDIFERENTE -

Preço do produto
exportado (100)

56

. DIRETÓRIO MARKET ACCESS DATABASE

DUMPING

Figura 22 - Dumping na Exportação

O efeito do dumping poderá também ocorrer em relação a produtos similares e, nestes casos, torna-se necessário
análises setoriais, mais elaboradas e restritas, sendo o valor calculado com base nos preços de produtores similares.
O diploma comunitário que regula as medidas anti-dumping (Regulamento (CE) nº 1225/2009) define os mecanismos
de defesa contra as importações objeto de dumping por parte de países não membros da UE.
A aplicação das medidas pressupõe a existência de três condições cumulativas:
1. Declaração da existência de dumping;
2. Prejuízo material significativo para uma indústria da U.E., quer se trate de dano causado a uma indústria
já estabelecida, ou ameaça de prejuízo, ou de um atraso importante na criação dessa indústria;
3. Nexo de causalidade das condições anteriores.
A determinação da existência de prejuízo deve basear-se em dados inequívocos e incluir
a análise sobre:
- Volume das importações objeto de dumping;
- Preço dessas importações;
- Impacto das importações sobre a indústria da U.E.
A denúncia deverá ser feita por escrito por qualquer entidade singular ou coletiva bem como por qualquer
associação setorial que atue em nome do setor que representa.
Em síntese: as medidas anti-dumping envolvem processos mais ou menos elaborados, e requerem as seguintes
condições:
- O produto ser vendido a um preço de exportação inferior ao seu valor normal, isto é, a um preço inferior ao
preço comparável praticado no mercado do país exportador relativamente a um produto similar;
- As importações objeto de dumping causarem ou ameaçarem causar um prejuízo importante no ramo de
produção nacional do país importador;
- A existência de um nexo de causalidade entre as importações objeto de dumping e o prejuízo causado ao
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ramo de produção em questão.

09.2. As medidas anti Subvenções
No que se refere a Subvenções e Medidas de Compensação, incluídas nos Acordos Multilaterais Sobre o Comércio
de Mercadorias da OMC, considera-se prática irregular, quando existe:
- Contribuição financeira ou qualquer medida de apoio dos poderes públicos à venda ou aos preços (ao abrigo
do artigo XVI do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994) e,
- Por essa via, obter vantagens competitivas no mercado para um determinado produto ou serviço.
As subvenções produzem efeitos semelhantes ao dumping dado que condicionam o livre acesso aos mercados
pela prática de preços abaixo do normal.
Por esse facto, a UE institui medidas anti subvenções que permitam neutralizar ou reduzir o seu impacto no
funcionamento normal de um mercado em livre concorrência.
O diploma comunitário que regula estas medidas (Regulamento (CE) nº 597/2009) permite o direito de compensação
destinado a neutralizar qualquer subvenção concedida, direta ou indiretamente, à produção, à exportação e
transporte de produtos de países não membros da UE cuja entrada em livre prática cause prejuízo (tal como
previsto no n.º 3 do artigo VI do GATT de 1994).

09.3. Subvenções passíveis de medidas de compensação
As subvenções podem ser sujeitas a medidas de compensação se forem de caráter específico (o caráter específico
é quando os poderes públicos dos mercados concedem apoios com acesso limitado) a uma empresa ou a um
ramo de produção, ou a um grupo de empresas ou áreas de produção.
A medida de compensação é calculada em função do montante da vantagem concedida ao beneficiário durante o
período considerado.
O regulamento define vantagem para o beneficiário se ocorrerem situações que possam suscitar benefícios de
monopólio ou de apoios dos poderes públicos que distorçam a concorrência.

À semelhança do já apresentado para as medidas
anti-dumping,

a

instituição

de

medidas

anti

subvenções pressupõe a existência de prejuízo e
de um nexo de causalidade entre as subvenções
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Subvenção

específicas concedidas e o prejuízo provocado.
Também podem ser aplicados direitos provisórios
que passarão a definitivos caso seja provada a
existência de subvenções passíveis de medidas de

Nexo de
causalidade

Prejuizo

Figura 23 - Medidas Anti Subvenções

compensação.

09.4. As medidas de Salvaguarda
As medidas de salvaguarda ocorrem quando uma indústria é prejudicada por aumento imprevisto e significativo das
importações, não estando em causa a legalidade dessas importações, mas a ameaça de causarem grave prejuízo
aos produtores da U.E.
As medidas têm carater excecional mas aplicam-se a qualquer produto em livre prática independentemente do país
de origem.
Na prática trata-se de uma contingentação das importações durante um período de tempo limitado (máximo de
quatro anos, salvo prorrogação justificada, que não pode exceder oito anos) que permita à indústria nacional proceder
às adaptações necessárias.
Estas medidas podem ser limitadas a uma ou mais regiões da UE e têm aplicação futura, ou seja, não impedem a livre
prática de produtos que já se encontrem no mercado.
O processo de alerta para aplicar medidas de salvaguarda é simples, uma vez que basta notificar as entidades
sobre a situação identificada para despoletar ações de averiguação e os processos de acompanhamento a aplicar,
eventualmente, medidas de defesa comercial.
O papel das empresas é decisivo na identificação de situações e informação às entidades representativas
(associações, confederações,...) dos casos de incumprimento das regras e que colocam em risco os seus interesses
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e os do setor onde se integram e que justificam medidas de defesa comercial.
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10. A IMPORTÂNCIA DAS PATENTES E
CERTIFICAÇÕES

Atualmente, a competitividade das empresas centra-se mais na forma como se pode satisfazer a procura do que na
tomada de decisões endógenas sobre a oferta, o que contraria a abordagem clássica aos mercados no processo de
internacionalização.
A vantagem competitiva sobre os concorrentes é obtida cada vez mais pela incorporação de fatores imateriais
determinantes na economia como a fiabilidade, a Inovação, a diferenciação, a ecoeficiência, em detrimento do
paradigma assente nos ganhos locais de produtividade, associados ao ritmo e intensidade de utilização dos fatores

lhes importantes vantagens competitivas sobre os concorrentes (INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
2016), dado que transmitem aos mercados os valores, a imagem de qualidade e de diferenciação associada à oferta.
Também o cumprimento de Normas Internacionais e a Certificação de sistemas/produtos seja nos domínios da
qualidade, ambiente ou segurança e saúde no trabalho, se revestem como um fator de valorização e diferenciação
perante os mercados, uma vez que expressam um acréscimo qualitativo percebido pelos consumidores, na medida
em que se garante a conformidade dos processos na elaboração de produtos ou prestação de serviços.
Nos pontos seguintes serão descritos, em termos gerais, os aspetos mais importantes a ter em conta nos processos
de registo de marcas / patentes e certificações.
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Neste sentido, as marcas, as patentes e o design são um dos mais valiosos ativos que as empresas detêm, conferindo-
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(AICEP - Portugal Global, 2016).

10.1. Registo de Marcas e Patentes
A defesa dos direitos das marcas e patentes integra as regras da OMC para o CI e constitui importante atividade para
regular o uso nos mercados internacionais.
O registo de marcas e patentes não sendo obrigatório é, todavia, fortemente aconselhável, oferecendo múltiplas
vantagens, na medida em que:
- Possibilita a valorização do investimento em capital humano e intelectual e o esforço financeiro das
entidades;
- Confere direito de exclusividade, permitindo impedir que terceiros produzam, fabriquem, vendam ou
explorem economicamente o sinal protegido, sem o consentimento do titular do registo;
- Releva a diferenciação da oferta e promove o acesso aos mercados.
Vejamos algumas questões práticas sobre o registo de marcas e patentes:

Há necessidade
de registar a
minha marca ou
patente?

Ao criar e registar a empresa pode registar a
marca que corresponde à designação da
sociedade. Pode ser realizada a empresa e a
marca na hora.

A Marca ou Patente
pode ser registada
com a criação da
empresa?

Quando se trata de
uma Marca ou Patente
com designação
diferente da empresa
pode registar no ato da
empresa e marca na
hora?
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O registo da Marca é válido para um período de
dez anos, renovável pelo mesmo período.

Sim, porque é o único meio para obter um
direito de propriedade e exclusividade para a
ideia, produto ou serviço inovador e impede a
utilização por terceiros.

Não é possível. Deve consultar o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial para fazer
o respetivo pedido de registo e conhecer:
- Se a marca ou patente já está a ser utilizada
por outra entidade nacional ou internacional;
- Os proprietários das marcas comunitárias e
mundiais e áreas de proteção para a utilização.

Qual é o prazo
de validade da
proteção para
uma Marca?

Quais são as
entidades a contactar
para o registo das
Marcas a nível
internacional?

Os contatos podem ser realizados através dos
sites:
- OAMI – Departamento da UE para Marcas e
Patentes. (www.oami.europa.eu)
- Organização Mundial da Propriedade Industrial
(www.wipo.int)

Figura 24 - Questões práticas sobre registo de marcas e patentes (Fonte: adaptação do Guia dos Recursos para o
Empreendedorismo nas Regiões do Norte de Portugal e Galiza, 2012)

O registo de marcas e patentes confere vantagens na internacionalização, dado que permite que as empresas
fortaleçam a sua atividade mercantil e potencia outras opções, nomeadamente:
- Possibilidade de produzir produtos e exportá-los diretamente ou indiretamente (através de intermediários),
não podendo nenhuma outra empresa fazê-lo sem a sua autorização;
- Possibilidade de licenciamento da marca a empresas estrangeiras em troca do pagamento de royalties;
- Possibilidade de estabelecimento de joint ventures para produção ou comercialização de produtos no
mercado externo.
As marcas são suscetíveis de uma pluralidade de registos com proteção no território nacional (AICEP - Portugal
Global, 2016). Em Portugal, a entidade competente é o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, podendo
os pedidos de registo ser apresentados online ou por correio (para mais informação consultar http://www.
marcasepatentes.pt/).
Para assegurar a proteção de uma marca no estrangeiro existem diferentes opções:
- Registar diretamente nos países em que se pretende operar;
- Registar através do sistema comunitário em www.oami.europa.eu;
- Registar através do sistema internacional em www.wipo.int.
Informação adicional poderá ser encontrada nos seguintes endereços web:

Empresa na Hora
http://www.empresanahora.pt/
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos)
https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
http://www.marcasepatentes.pt/
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO)
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http://www.wipo.int/

10.2. Certificações
As Certificações são importantes para o CI dado que garantem aos mercados o reconhecimento por entidades
competentes do cumprimento de normas internacionais por parte das empresas e, quando exigidas pelos clientes,
são consideradas como condição de acesso aos mercados.
Qualquer norma garante que os produtos e serviços são adequados aos fins a que se destinam, são comparáveis
e compatíveis (AICEP - Portugal Global, 2016). A maioria das certificações é reconhecida internacionalmente,
assegurando a comparabilidade de procedimentos.
Ao obterem a Certificação, a empresas veem reconhecida a sua aptidão para proporcionar produtos e/ou serviços
que vão ao encontro dos requisitos do cliente e disposições regulamentares aplicáveis, incluindo processos para
melhoria contínua do sistema e para garantir a manutenção da conformidade com os requisitos do cliente e com as
normas regulamentares aplicáveis.
Contudo, a exigência de determinadas certificações em detrimento de outras pode variar de país para país, como é o
caso dos mercados extracomunitários EUA, China, Rússia, entre outros.
É evidente que os processos de certificação exigem um esforço adicional às empresas na adaptação dos seus
processos, o que por vezes se torna numa transição difícil, dado o elevado grau de exigência das normas. Por outro
lado, a obtenção de uma Certificação traduz-se numa mais valia em processos de internacionalização, na medida em
poderá ser um requisito de acesso ao mercado ou permitir redução de taxas ou direitos de importação.
Vejamos o exemplo de algumas das Certificações aplicáveis à indústria extrativa e da transformação:

ASTM – AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
https://www.astm.org/
É a instituição responsável pelo desenvolvimento da norma de ensaio e caracterização
dos materiais, dos Estados Unidos da América, estabelecendo requisitos mínimos
para as utilizações previstas de cada material.

GREENGUARD – INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED
greenguard.org/
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A certificação GREENGUARD garante que os produtos certificados por esta
organização não emitem substâncias tóxicas que afetam a qualidade do ar interior
e a saúde das pessoas, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de
Toxicologia dos Estados Unidos da América, entre outros.
A certificação GREENGUARD Children reconhece que as crianças são o grupo
populacional mais vulnerável aos fenómenos da poluição e, por isso, estabeleceu este
nível de exigência específica ao qual se aplicam normas ainda mais estritas e restritivas.

MARCAÇÃO CE
https://www.astm.org/
Com a declaração de conformidade CE declara-se que o produto comercializado
cumpre os requisitos regulamentares das normas harmonizadas ou especificações
técnicas, segundo a aplicação e a utilização prevista do produto, de acordo com a
Diretiva de Produtos de Construção 89/106/CE.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
A Implementação de um Sistema de Gestão segundo as normas ISO permite
evidenciar, com credibilidade, perante terceiros que as organizações dispõem de
Sistemas de Gestão em conformidade com os requisitos dessas normas, que são
internacionalmente reconhecidas.
Existem mais de 19 500 normas mas as certificações dos sistemas de gestão mais
relevantes são (1) Qualidade: ISO 9001; (2) Ambiente: ISO 14001; (3) Segurança e
Saúde do Trabalho: OSHAS 18001/NP4397.

As Declarações Ambientais de Produto (DAP ou, em inglês, Environmental Product
Declaration – EPD) são documentos técnicos emitidos pelas empresas para
divulgação dos impactes ambientais gerados pelos seus produtos ao longo do seu
ciclo de vida.
As DAP podem ser usadas pelos arquitetos e projetistas de edifícios como fonte de
informação para a seleção de produtos com base em critérios de sustentabilidade,
bem como pelos sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios e outras
obras de construção.
Podem ser uma ferramenta muito relevante de melhoria contínua em termos da
sustentabilidade por parte dos fabricantes de materiais e produtos pois identificam
as atividades mais critica.
As DAP são fundamentais para aceder aos mercados mais exigentes e são
fator de diferenciação essencial para melhorar a competitividade da oferta. São
ferramentas voluntárias de comunicação – a importância crescente do uso e
gestão racional de recursos, melhoria do desempenho ambiental e energético dos
produtos, incluindo edifícios e respetivos materiais de construção associadas a
uma regulamentação ambiental, e uma maior consciencialização da opinião pública,
colocam progressivamente a questão de uma maior transparência na comunicação
do desempenho ambiental, com vista à promoção de um desenvolvimento mais
sustentável e ao desenvolvimento de uma economia mais circular.
Neste contexto perspetiva-se uma crescente exigência de informação sobre os
impactes dos materiais, com destaque para os de pedra, utilizados nos trabalhos de
construção civil.

Algumas das ferramentas estabelecidas a nível europeu (EN15804+A1:2013 que
define regras para categorias de produto a aplicar a produtos de construção) e
internacional (ISO 14025, sobre comunicação de impactes ambientais)), são de cariz
mais abrangente, considerando-se apropriado proceder à sua adequação específica
no caso do setor da pedra.
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“1. Construção (abrangendo as matérias-primas, como a pedra, madeira, alumínio,
aço, betão e vidro, bem como produtos de construção, como janelas, revestimentos
de parede e de soalho, (…), serviços de manutenção e execução no local de contratos
de obras)”.
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A Comissão identificou dez sectores “prioritários” para os Contractos públicos
Ecológicos (CPE). A indústria da pedra, nomeadamente o subsetor do pavimento e
revestimento encontram-se logo listados no primeiro item:
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11. O PLANO DE COMUNICAÇÃO E

ESTRATÉGIAS DE MARKETING
INTERNACIONAL

A necessidade de elaborar um plano de comunicação deriva, usualmente, de três ordens de razão: (1) consequência
natural da necessidade de apoiar o crescimento do negócio; (2)opção de gestão, deliberada e racional, para diversificar
e reposicionar a oferta para novos patamares de qualidade, de valor acrescentado; (3) dinamizar ações comerciais.
Como se depreende, e tendo em conta o referido anteriormente, o plano tem em vista contribuir para o aumento das
exportações e por isso comporta pressupostos, objetivos e o cumprimento de regras do comércio internacional que
implicam conhecimento das regras de entrada, sem as quais não será possível concretizar as transações de forma
sustentável.
Isto é, um plano de comunicação estruturado comporta análise sobre as capacidades internas e as competências
das equipas para definir e desenvolver ações de prospeção e venda, contactos, serviços a subcontratar, entre outros.
Ao mesmo tempo, permite equacionar os ajustamentos necessários para obter ganhos de competitividade, pela
flexibilidade, inovação e selecionar os canais de promoção e venda adequados aos objetivos.
As atividades e abordagens a integrar no plano devem convergir para facilitar o acesso aos mercados, tendo em
conta fatores de diferenciação, tais como:

- A fiabilidade técnica;
- A especialização.
Tais fatores devem estar presentes na comunicação e serem trabalhados para transmitir claramente a imagem,
o posicionamento, a diferenciação, os atributos de especialização da oferta para satisfazer as necessidades dos
mercados.

Assim, o Plano de Comunicação deve ser encarado pelas empresas como uma ferramenta de apoio
à gestão para internacionalizar negócios, essencial para articular as atividades de divulgação da
oferta associada à marca.
Importa aqui referir que não existem fórmulas especiais para veicular mensagens aos mercados e estruturar ações
de comunicação. Por isso, o ideal é elaborar, em primeiro lugar, um documento – simples - para alinhar ideias, ações
e objetivos - começando pela análise das necessidades de promoção.
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- A inovação da oferta;
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- A notoriedade da Marca;

Por exemplo, seguindo alguns passos:
1. Avaliar a comunicação que já foi realizada (como se tem processado, os objetivos e os resultados). Referimonos, por exemplo, à participação das empresas em projetos de internacionalização, individuais ou conjuntos;
2. Envolver todas as áreas da organização da empresa na avaliação da forma como estão a ser preparadas as
iniciativas nos mercados externos e como corrigir situações anteriores;
3. Concluir o levantamento e verificar se os elementos são suficientes para elaborar o Plano com vista a
colmatar necessidades, orientar políticas e definir objetivos (mercados, clientes,...).
Para estruturar o Plano de Comunicação recomenda-se a construção de matriz que dê resposta ao seguinte:
O quê para divulgar? | Que Mercados Alvo? | Quais os objetivos? | Qual a data para o arranque? | Quais os
meios necessários? | Como avaliar resultados de impacto.
Assim, recomendamos a seguinte metodologia:

Definição dos objetivos para o mercado-alvo

Decisão quanto ao papel do plano de comunicação e fixação do orçamento
1. Quais as ideias chave a passar

Identificação/Mediação do público-alvo
2. A quem dizer

3. Porquê dizê-lo

Definição da mensagem
4. O que dizer em cada ação

Decidir o canal ou mix de canais a utilizar

68

. DIRETÓRIO MARKET ACCESS DATABASE

5. Através de que canal

Adaptar a mensagem às diferenças culturais
6. Como dizer
Execução da

PÚBLICO-ALVO
Figura 25 - Etapas para a construção de um Plano de Comunicação

Como se depreende o Plano de Comunicação pressupõe atividades com calendarização para, designadamente,
participar em ações e eventos internacionais, identificação dos mercados alvo, preparação de mensagens, orçamentar
despesas, alocar recursos de financiamento e avaliar resultados.

11.1. Feiras e outros Eventos
Uma das formas de implementar processos de internacionalização é a participação em ações coletivas – projetos
conjuntos de internacionalização – e projetos individuais que permitem às empresas obter contactos através de
presenças em eventos internacionais (feiras gerais e especializadas), visitas de importadores, ações de prospeção
direta junto dos mercados e, assim, conhecer as condições de entrada, potenciais clientes, concorrência e melhorar
posicionamentos.
Resumidamente, a participação neste tipo de eventos deverá ser preparada cumprindo as seguintes fases:
1. Preparar a participação com antecedência;
2. Organizar a presença (pessoas, material de divulgação,…);
3. Fazer o acompanhamento após evento (fazer o follow-up, renovar contactos, enviar e-mails, entre outros);
4. Avaliar resultados.
A presença deve ter em conta as caraterísticas dos mercados selecionados e os objetivos de promoção externa
da empresa exportadora. O interesse na participação depende das estratégicas de expansão e do tipo de eventos
(organização, expositores, clientes, visitantes, ...).
A escolha do evento e a forma de participação devem estar alinhadas com o interesse da empresa exportadora no
mercado-alvo, nomeadamente:
- Feiras Internacionais Especializadas, se o objetivo é divulgar produtos e serviços a profissionais e similares;
- Ações de Prospeção e Visitas de Importadores, se pretende auscultar os mercados, conhecer entidades
ou empresas que possam facilitar a exportação;
- Missões Empresariais, se os objetivos forem captar investimento, desenvolver o import-export, criar joint
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ventures, entre outros.
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12. Matriz de autoavaliação para a
exportação

A matriz que se segue tem um conjunto de perguntas que permitem às empresas fazer a autoavaliação das condições
para exportar em condições competitivas e, ao mesmo tempo, ajudar na reflexão sobre o estado em que se encontra
a organização tendo em vista formular estratégias, definir objetivos e ações para colmatar necessidades estruturais

condições internas para exportar e estimular novos processos de inovação organizativa para melhorar o desempenho
das empresas na vertente comercial e do marketing.
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O questionário a seguir é uma síntese, que pretende ser um contributo importante para o empresário analisar as
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que condicionam a expansão dos negócios.
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Figura 26 - Matriz de autoavaliação para a exportação
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