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Enquadramento

03

O documento aqui apresentado, subordinado ao título Desenvolvimento de Estratégia
Comercial na abordagem a mercados internacionais para o Setor da Pedra Natural
Portuguesa, enquadra-se no Projeto de Internacionalização SIAC , designado por
SIAC STONE Export+ , projeto n.º 37653, apoiado no âmbito do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização, do qual é beneficiária a ANIET - Associação
Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora, doravante simplesmente designada
por ANIET.
Dizer que o projeto STONE Export+ é, essencialmente, um projeto que visa a promoção
internacional do setor da pedra portuguesa , através do reforço da presença das
empresas do setor nos mercados internacionais, bem como da implementação de
campanhas de comunicação que promovam os valores e competências do setor,
agregando a estas iniciativas um evento a levar a cabo em solo nacional.
Como principais objetivos do STONE Export+ podem elencar-se os seguintes:
Colaborar no esforço de reposicionamento do tecido empresarial;
Identificar oportunidades e constrangimentos de acesso a novos mercados e
aproveitar sinergias existentes, quer nos mercados já consolidados, quer na
penetração em outros, com vista ao aumento das exportações portuguesas do setor;
Promover o potencial do setor nos mercados internacionais;
Desencadear ações de promoção que facilitem o posterior acesso das empresas
portuguesas aos mercados-alvo das ações;
Desenvolver processos colaborativos de internacionalização, através da partilha de
conhecimento e capacitação das empresas portuguesas sobre os mercados externos;
Apoiar as empresas exportadoras a manter e reforçar a sua posição em mercados nos
quais já se encontrem estabelecidas, bem como, em novos mercados, para estas e
para o setor, considerados prioritários ou estratégicos.
Apesar de o projeto se encontrar estruturado em diferentes Atividades importa, aqui,
referir que o documento já acima designado pretende dar corpo, nomeadamente, à
Atividade 1 – Desenvolvimento da Estratégia Comercial. É bem sabido, fruto de um
histórico de experiência acumulada, que os tempos que correm não se compadecem
com abordagens a mercados internacionais, de natureza oportunística ou assistemática.
O desconhecimento, a impreparação ou falta de capacitação, a ausência de uma
estratégia estruturada e de metodologias adequadas, trouxe muitos dissabores e
prejuízos, em alguns dos casos irreparáveis, a um bom número de empresas portuguesas
quando – quase em jeito de aventura e voluntarismo inconsequente – se lançaram na
descoberta de novos mercados.
Hoje, por se saber que não deve continuar a ser assim, é vertido neste documento um
conjunto de metodologias, ações ou análises de boas práticas implementadas em
diferentes setores, e que na sua globalidade consubstanciam uma estratégia delineada
para as empresas do setor no que respeita à abordagem a mercados externos, tendo
como propósito primordial orientar os empresários, no sentido de, por um lado, se evitar
os riscos e, por outro, acelerar o processo de entrada ou consolidação em mercados
internacionais.
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À guisa de introdução ao documento em apreço, começar por dizer que este capítulo
pretende constituir-se como uma síntese do trabalho a apresentar, em toda a sua
extensão e conteúdo.
A elaboração e desenvolvimento de uma estratégia comercial no que respeita à
abordagem a mercados internacionais, nomeadamente, para o setor da pedra natural
portuguesa comporta um exercício que pressupõe desde o conhecimento do setor,
passando pelos mercados-alvo do projeto, até à definição, identificação e caracterização
de diferentes ferramentas e estratégias de promoção internacional.
O texto está estruturado em seis grandes temas ou capítulos, a começar pelo
Levantamento da Oferta do Setor . Aqui, para além de um enquadramento estratégico
global, havia que analisar com o devido detalhe a oferta da fileira. Pressuposto básico
para a definição da estratégia a levar a cabo.
Os principais objetivos estratégicos, a metodologia de promoção internacional e as
principais ações a desenvolver encerram o capítulo dedicado à Definição da Estratégia
Comercial e de Promoção Internacional do Setor .
A esta temática segue-se a Identificação e Caracterização de Estratégias de
Promoção Setorial , capítulo onde se dedicou especial atenção aos fatores críticos de
sucesso do setor, assim como à realização de uma análise VRIO , com vista a avaliar as
vantagens competitivas das empresas portuguesas face aos seus concorrentes a operar
nos mesmos mercados de destino.
Uma análise de Benchmarking direcionada para as estratégias e ações desenvolvidas
por congéneres da ANIET, ainda que a operar em diferentes setores, permitindo
estabelecer comparações e, com isso, encontrar pontos de melhoria, constitui o objetivo
central do capítulo subordinado ao tema Identificação e Caracterização de
Ferramentas Comerciais Aplicadas a Setores .
A este, segue-se um outro onde se procederá à Identificação de Ferramentas e
Estratégias que permitam às Empresas do Setor Abordar os Perfis de Cliente
Identificados . Dar-se-á especial atenção neste capítulo aos diferentes perfis de clientealvo a abordar nos mercados internacionais e, correspondentemente, à diferenciação
metodológica na abordagem daqueles. Trata-se, nomeadamente, de três perfis
diferentes, como sendo prescritores, importadores/distribuidores e cliente final.
A preceder as Principais Conclusões a retirar do trabalho realizado, no sexto e último
capítulo, discorre-se acerca da Potenciação e Consolidação de Rede de Contactos de
Proximidade nos Mercados de Destino , nomeadamente, quanto à importância da
identificação de entidades congéneres da ANIET para potenciação e consolidação de
uma rede de contactos de proximidade nos mercados de destino das exportações do
setor da pedra natural portuguesa.

06

1.Levantamento da Oferta do
Setor

07

Em
Portugal,
o
setor
das
rochas
ornamentais apresenta um elevado potencial
e é um dos setores de atividade com maior
valor acrescentado, sendo essencialmente um
produto de exportação, colocando o país em
posições relevantes no mercado internacional.
Quer o granito , quer o calcário ou o
mármore , entre outros, constituem matériasprimas essenciais para diversas atividades
económicas e para um número elevado de
indústrias transformadoras.
Pelas suas características geológicas, Portugal
possui uma vasta
disponibilidade
de
recursos naturais no que à pedra natural diz
respeito. Esta apresenta elevados índices de
qualidade e, portanto, é passível de ser
utilizada como rocha ornamental. Pelas suas
características físicas e mecânicas e pelo
know-how transformador português, este
setor é alvo de reconhecimento internacional,
pelo que pode encontrar, nos mercados
externos,
uma
interessante
janela
de
oportunidade.
De acordo com o Laboratório Nacional de
Energia e Geologia (LNEG), existe, em
Portugal, uma oferta alargada de famílias de
pedra natural:
Brecha;
Calcário;
Diorito;
Gabro;
Granito;
Granodiorito;
Mármore;
Ortognaisse;
Pórfiroácido;
Quartzito;
Quartzodiorito;
Serpentinito;
Sienito Nefelínico;
Xisto.
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Para uma eficaz caracterização da oferta do setor , neste subcapítulo irá descrever-se a
oferta em vários tópicos: principais núcleos de extração e transformação, uma breve
caracterização do tecido empresarial do setor e, por fim, a evolução do negócio do setor
em Portugal.
Portugal apresenta diferentes litologias ao longo do seu território, correspondentes às
diferentes etapas do crescimento geológico do país. De forma genérica, o Norte
apresenta uma predominância de rochas magmáticas, como o granito, e rochas
metamórficas, como os xistos, os quartzitos e os gnaisses. No Centro , podemos observar
que existe uma predominância pela existência de rochas sedimentares, como calcário,
areias, arenitos, argilas, conglomerados e margas. Já no Sul predominam as rochas
metamórficas, como os mármores. Por sua vez, nos arquipélagos da Madeira e dos
Açores encontramos rochas de origem magmática, como é o caso dos basaltos.

A carta litológica portuguesa permite, através de cores, identificar os diferentes tipos de
rochas presentes nas várias regiões do país. Este conhecimento permite uma melhor
sustentação das políticas de ordenamento do território existentes, apoiando a tomada de
decisão sobre a tipologia de pedra natural a utilizar em cada contexto específico.

Figura 1: Mapa Litológico de Portugal
Fonte: As Rochas na Terra, 2016
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Desta feita, o setor português de extração e transformação agrega quatro subsetores
distintos. As rochas ornamentais (constituídas essencialmente por granito, calcário,
mármore e xisto) destinam-se primordialmente à conversão dos blocos extraídos em
pedreiras em artigos destinados a pavimentos, revestimentos, aplicações residenciais,
obras de arte, arte funerária, entre outros.
As rochas industriais (calcários e granitos) destinam-se, essencialmente, aos setores da
construção, indústria química, sidero-metalúrgica e agroalimentar.
Os minerais industriais (argila, caulino, areias naturais, sal-gema, quartzo e feldspato)
têm a sua utilização orientada para as indústrias do vidro, cerâmica, química e
agroalimentar.
Já os minerais metálicos (cobre, zinco, volfrâmio e ferro) apresentam a aplicação da sua
extração nas indústrias da metalurgia, siderurgia e energias renováveis.

1. 1. Núcleos de Extração em Portugal
1.1.1. Granitos

Os principais núcleos de extração de granito ornamental localizam-se no Norte de
Portugal. As principais localizações de pedreiras de granito estão distribuídas por
Monção-Valença, Ponte de Lima, Marco de Canaveses-Penafiel, Mondim de Basto, Serra
da Falperra, Pedras Salgadas e Viseu.
1.1.2. Calcário

No caso do calcário , os principais núcleos de extração encontram-se no Maciço Calcário
Estremenho: Pé da Pedreira, Codaçal, Moleanos, Salgueiras (Arrimal), Fátima e Cabeça
Veada.
1.1.3. Mármores

Por seu turno, os mármores evidenciam uma maior expressão no Anticlinal de Estremoz
– Borba – Vila Viçosa.

1. 2. Caracterização do Tecido Empresarial Português
O setor da pedra natural é constituído, na sua grande maioria, por pequenas e médias
empresas (PMEs) de base familiar. Estas unidades empresariais apresentam uma
dispersão generalizada por todo o território nacional, com maior concentração nos
locais/regiões nas quais predomina a presença deste recurso mineral.
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Pelo exposto, o setor da pedra natural está incluído na atividade da indústria extrativa,
que representa o conjunto das atividades que disponibilizam os recursos minerais à
sociedade e só pode ser exercida no local onde se encontram esses mesmos recursos.
Em termos setoriais e, de forma a demonstrar a representatividade da ANIET, apresentase o universo português das empresas da indústria extrativa e transformadora, com base
nas seguintes categorias de Classificação de Atividade Económica Nacional (CAE).
Atividade Económica (CAE Rev. 3)

Número
de Empresas

Extração de rochas ornamentais e de outras pedras para construção, de calcário, de gesso,
de cré e de ardósia

568

Extração de saibro, areia e pedra britada; extração de argilas e caulino

278

Extração de minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos

1

Extração de sal gema

42

Extração de feldspato

3

Extração de outros minerais não metálicos, n.e.

14

Fabricação de Cal

9

Fabricação de artigos de mármore e rochas similares

Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e.

1.094

577

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos, n.e.

61

Fabricação de produtos minerais metálicos

3

Total de Empresas

2.650

Tabela 1: Número de empresas portuguesas, por classificações de atividade económica relativas à indústria extrativa
Fonte: INE, 2017

Se for tida em linha de conta a classificação de atividade económica (CAE), o volume de
negócios respeitante a estas atividades ascendeu aos 5.297 milhões de euros (dados de
2017). Quando aprofundada a divisão deste valor por segmentos de atividade, constata-se
que cerca de 1.059 milhões de euros advieram da indústria extrativa.
A indústria extrativa representava, no final de 2017, aproximadamente 14.000 postos de
trabalho diretos, com uma maior base de incidência sobre o género masculino (INE),
sendo que a indústria transformadora é responsável por mais de 50,0% do total da
empregabilidade. Ao nível das exportações , o setor português da indústria extrativa do
setor da pedra natural representou, em 2017, cerca de 533,4 milhões de euros (INE, 2018).
Portugal exportou, em 2017, para cerca de 100 diferentes países.
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O setor é caracterizado pela produção
maioritária de bens intermédios, sendo que o
tecido empresarial português tem realizado
um esforço contínuo pela apresentação de
soluções
diferenciadoras
e
únicas,
acoplando maior qualidade e diversidade na
sua oferta. Uma das principais características
atuais adjacentes a este setor prende-se com
o esforço contínuo que tem vindo a ser
realizado pelas empresas portuguesas no
sentido
da
atualização
dos
seus
equipamentos industriais, assim como numa
clara aposta em sistemas mais eficientes de
CNC, incrementando as boas práticas de
sustentabilidade e promovendo a utilização
de novas técnicas que gerem uma maior
eficiência no grau de aproveitamento da
pedra.
Dependendo do grau de fraturação e/ou
coesão do maciço e da tecnologia de
extração utilizada, assiste-se atualmente a
um grau de aproveitamento da pedra natural
correspondente a cerca de 30 a 40%.
Neste contexto concreto, a melhoria dos
processos de automação dentro do setor,
com especial foco na adoção de melhores
práticas e de softwares dedicados ao corte
de pedra, permitem um maior controlo da
qualidade dos produtos finais apresentados,
contribuindo para a melhoria da imagem do
produto português nos mercados externos ao
longo dos últimos anos.
Considerando a forma como está a evoluir a
nova realidade mundial, os especialistas
atentam como necessária a sensibilização
das empresas para a importância da
utilização da economia digital nos respetivos
negócios, bem como, para a implementação
da própria utilização de ferramentas digitais.
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1. 3. Evolução do Setor
As estatísticas finais disponíveis indicam que o ano de 2017 registou crescimentos
generalizados em praticamente todos os subsetores de atividade, nomeadamente, no
que à exportação de bens do setor da pedra natural diz respeito. Este cenário verifica-se
após uma ligeira quebra em vários subsetores, verificada no ano transato (2016).
Este crescimento exprime, por consequência, um aumento no valor dos mercados nos
quais as empresas nacionais possuem já uma presença consolidada, contribuindo
paulatinamente para a projeção do mercado português além-fronteiras.

Tabela 2: Exportação de bens, por CAE (2015-2016)
Fonte: INE, 2017

No ano de 2016, a Região Centro representava 36,8% das empresas ligadas à
indústria extrativa em Portugal , região secundada pelo Norte, com 29,9% e depois pelo
Alentejo, com 18,4%.
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Distribuição regional das empresas da indústria extrativa, em % (2016)
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Gráfico 1: Distribuição regional das empresas da indústria extrativa, em % (2016)
Fonte: Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), 2017

1. 4. Exportação de Produtos de Referência
O granito é uma rocha resultante da solidificação do magma a grandes profundidades e
é constituída, essencialmente, por quartzo e feldspato (feldspato alcalino e/ou
plagióclase). Para além destes minerais essenciais, pode ainda surgir moscovite, biotite
e/ou anfíbola como minerais característicos, bem como, outros minerais em quantidade
acessória (apatite, zircão, esfena, magnetite, etc.). Os minerais que constituem o granito
têm o tempo necessário para se desenvolver, apresentando-se com uma textura granular
em que os minerais constituintes são bem visíveis e identificáveis.
As rochas da família do granito afloram em grandes áreas de toda a região Norte.
As exportações portuguesas de granito têm evoluído favoravelmente ao longo dos
últimos anos, com especial enfase para o crescimento entre 2017 e 2018, com valores
finais de 29,9 milhões de euros, em 2017 e valores de 33,4 milhões de euros, em 2018.
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Gráfico 2: Evolução da exportação de granito, entre 2016 e 2018, em milhões de euros
Fonte: Trademap, 2018

Gráfico 3: Evolução da exportação de granito, entre 2016 e 2018, em toneladas
Fonte: Trademap, 2018

Espanha é o principal recetor das exportações portuguesas de granito, representando
cerca de 43,7% do valor total de exportações. A este mercado seguem-se França (21,3%) e
Alemanha (7,6%).
Exportações de Granito (NC 2516), em 2017
Outros
25.7%

Espanha
43.7%
Polónia
1.7%
Alemanha
7.6%

França
21.3%

Gráfico 4: Principais mercados de exportação de granito português em 2017 (%)
Fonte: Trademap, 2018
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O mármore é uma rocha metamórfica não foliada (granoblástica), constituída
essencialmente por calcite ou por dolomite. Forma-se por metamorfismo de contato, a
partir de calcários.
Os mármores são rochas cristalinas, podendo ser formados por grãos que não se
distinguem ao olho nu ou podem ser constituídos por fanerocristais. Têm, normalmente,
cor branca, podendo, por vezes, ser coradas, pela presença de óxidos de ferro ou
substâncias carbonosas. São rochas maciças, muito utilizadas na construção civil e na
estatuária.
Em Portugal, as maiores explorações de mármore localizam-se na zona de Estremoz,
Borba e Vila Viçosa.
As exportações portuguesas de mármore têm evoluído favoravelmente ao longo dos
últimos anos, espelhando um grande crescimento entre 2017 e 2018, com valores finais
de 64,7 milhões de euros, em 2017 e valores de 92,3 milhões de euros, em 2018.

Gráfico 5: Evolução da exportação de mármore, entre 2016 e 2018, em milhões de euros
Fonte: Trademap, 2018

Gráfico 6: Evolução da exportação de mármore, entre 2016 e 2018, em toneladas
Fonte: Trademap, 2018
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A Itália é o principal mercado de destino das exportações portuguesas de mármore,
contando 54,3% do valor total de exportações. A este mercado seguem-se França (7,3%),
e Alemanha (5,7%).
Exportações de Mármore (NC 2515), em 2017

Outros
32.7%

Itália
54.3%

França
7.3%
Alemanha
5.7%

Gráfico 7: Principais mercados de exportação de mármore português em 2017 (%)
Fonte: Trademap, 2018

O calcário é uma rocha sedimentar constituída por calcite (carbonato de cálcio),
incluindo, por vezes, carbonato de magnésio. Porém, esta rocha pode também conter
outros minerais, tais como, a aragonite e a dolomite, encontrando-se o último tipo
sobretudo na pedra calcária dolomítica.
A grande parte das rochas de precipitação química são de natureza carbonatada. As
águas pluviais, sendo ácidas, reagem com os calcários. Através das variações de pressão e
temperatura, essas reações químicas dão origem à maior parte das rochas calcárias.
O calcário é uma rocha sedimentar que, conjuntamente com o granito, é a pedra mais
utilizada no nosso país. Pode ser encontrada na zona Centro do país, mais propriamente
na zona da Serra d’Aire e Candeeiros.
As exportações portuguesas de calcário têm evoluído favoravelmente ao longo dos
últimos anos, espelhando um grande crescimento entre 2017 e 2018, com valores finais
de 19,8 milhões de euros, em 2017 e valores de 28,9 milhões de euros, em 2018.

Gráfico 8: Evolução da exportação de calcário, entre 2016 e 2018, em milhões de euros
Fonte: Trademap, 2018
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Gráfico 9: Evolução da exportação de calcário, entre 2016 e 2018, em toneladas
Fonte: Trademap, 2018

A China é o principal mercado de destino das exportações portuguesas de calcário,
contando 87.4% do valor total de exportações. A este mercado asiático seguem-se Arábia
Saudita (8,7%) e França (2,7%).
Exportações de Calcário (NC 2521), em 2017
Arábia Saudita
8.7%

França
2.7%

China
87.4%

Gráfico 10: Principais mercados de exportação de calcário português em 2017 (%)
Fonte: Trademap, 2018
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Se tivermos em consideração não apenas os produtos de referência do setor da Pedra
Natural que demonstram uma melhor performance do ponto de vista atual dos valores
de exportação, constatamos que o calcário (74,0%) e o mármore (72,0%) apresentam, de
entre os produtos minerais exportados por Portugal, um potencial mais elevado de
exportação, se cruzada a oferta nacional com a procura internacional para estas mesmas
referências.

Figura 5: Principais produtos minerais portugueses com potencial de exportação (2018)
Fonte: Trademap, 2018

1. 5. Enquadramento Global dos Mercados-alvo da Estratégia
Internacionalização do Setor da Pedra Natural Portuguesa
Um projeto de promoção Internacional desta natureza deverá concentrar uma grande
atenção no processo de preparação da presença das empresas portuguesas nos
mercados externos. Através da presença em mercados externos, o setor deverá ser capaz,
de forma integrada e cooperativa, de implementar uma campanha de comunicação
eficaz que promova os valores e competências do setor, complementada com eventos
internacionais de promoção em território nacional.
A entrada em mercados externos de referência deverá ser conjugada com o
desenvolvimento de uma rede internacional de apoio e reforço na internacionalização
do setor, para o apoio mútuo nos processos de internacionalização, promoção e
divulgação.
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De forma sistematizada, os processos de internacionalização ocorrem numa base de
partilha de conhecimento e informação , pelo que o setor da Pedra Natural deverá
estar alinhado com este diapasão. O conhecimento sobre os mercados-alvo e a criação
estruturada de parcerias internacionais irão, certamente, sustentar e dotar a entrada
em novos mercados de um caráter mais realista relativamente ao panorama encontrado
no mercado global. No que aos mercados-alvo do presente projeto diz respeito (Estados
Unidos da América, Canadá e mercados Nórdicos), observam-se alguns comportamentos
que, à priori , exigem do setor da Pedra Natural portuguesa algum esforço e trabalho de
estudo, bem como, de compreensão das principais dinâmicas de importação
relativamente a esta tipologia de produtos.
As importações dos Estados Unidos da América (EUA) representam 7,9% das
importações mundiais para estes produtos (numa análise a dois dígitos da nomenclatura
combinada – NC25), sendo o segundo maior importador mundial desta tipologia. Além
dos fenómenos de transformação de produto, realizados no seu mercado doméstico, os
EUA são fornecidos, na sua maioria, pelos mercados vizinhos (Canadá e México), aos
quais se seguem mercados extracontinentais como a Turquia ou China. Nota para o Peru
e para o Chile, que ocupam igualmente lugares cimeiros na ordenação dos principais
fornecedores norte-americanos. Neste contexto, os mercados europeus não granjeiam
grande protagonismo, contando, ainda assim, com a Grécia e Espanha a ocuparem,
respetivamente, o 7º e 10º lugares no ranking de principais fornecedores norteamericanos.

Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 6: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pelos Estados
Unidos da América (2018)
Fonte: Trademap, 2018
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No caso do Canadá , o cenário é bastante diferente, não pelo facto de os EUA serem o
seu principal mercado fornecedor mas por representarem aproximadamente 70,0% do
seu fornecimento total, aproveitando eficazmente as condições de proximidade mas
também a capacidade industrial e de transformação do mercado norte-americano.
Neste particular, deve salientar-se o facto de todos os restantes principais fornecedores
não ultrapassarem valores na ordem dos 4,0%, com especial enfase para o mercado
grego e para o Brasil.
A produção e o consumo de pedra, no Canadá, estão a aumentar a um ritmo saudável.
O Canadá é um crescente produtor e consumidor de todos os tipos de pedra natural. A
maior parte das pedreiras localiza-se no sul do Québec, Leste de Ontário e da Columbia
Britânica. A maior fatia de instalações de processamento de pedra de maiores dimensões
localiza-se, também, naquelas três províncias.
O Canadá é, simultaneamente, exportador e importador de pedra em bruto e de pedra
processada. Como já observado, as economias do Canadá e dos EUA estão estreitamente
interligadas e isto é espelhado pelas atividades das principais empresas do setor da
pedra nos dois lados da fronteira.

Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 7: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pelo Canadá
(2018)
Fonte: Trademap, 2018
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Nos países nórdicos , o progresso tecnológico foi acompanhado por um mapeamento
geológico sistemático e pela exploração, em grande escala, de recursos minerais. Como
resultado, foram desenvolvidas novas construções, alterando-se a prática construtiva
nestes países.
Com o fim do “historicismo”, surgiu uma nova arquitetura que, particularmente na
Noruega e na Finlândia, adquiriu um carácter “nacional-romântico”. Assim, estes são
mercados que, tradicionalmente, apostam na estrita interação entre exploração
geológica, desenvolvimento comercial, inovações técnicas e o desenvolvimento deste
estilo arquitetónico. Na Noruega e na Finlândia, a pedra natural e o granito, em
particular, tornaram-se elementos centrais desta arquitetura, desempenhando um papel
significativo na rutura com o “historicismo”.
No que respeita às importações deste bloco regional verifica-se uma dependência
bastante acentuada entre os países, reservando-se também lugares de destaque a
mercados, tais como, Alemanha, Bélgica e Reino Unido nos lugares seguintes do ranking
dos principais fornecedores.

Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 8: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pela Suécia
(2018)
Fonte: Trademap, 2018
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Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 9: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pela Finlândia
(2018)
Fonte: Trademap, 2018

Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 10: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pela Noruega
(2018)
Fonte: Trademap, 2018
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Product: 25 Salt, Sulphur; Earths and Stone; Platering Materials, Lime and Cement

Figura 11: Lista de mercados fornecedores de produtos sob a nomenclatura combinada NC25, importados pela Dinamarca
(2018)
Fonte: Trademap, 2018

24

2. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA
COMERCIAL E DE PROMOÇÃO
INTERNACIONAL DO SETOR
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2.1. Principais Objetivos
Estratégicos
Em torno do setor da Pedra portuguesa há
ainda pouca informação consolidada (sendo
que está, sobretudo, dispersa) no que
respeita à comercialização , marketing e
comunicação dos produtos disponibilizados
pelo setor. Esta insuficiência tem evidentes
consequências na boa prossecução dos
processos de internacionalização da fileira e
da sua promoção à escala global.
A evolução recente do mercado nacional e
internacional é fortemente marcada pelo
crescimento acentuado da concorrência
internacional, pelo surgimento de produtos
concorrentes
e
pelo
desenvolvimento
tecnológico acelerado, colocando o setor da
Pedra Natural perante o constante desafio de
ganhar sustentabilidade. O desafio para a
fileira se consolidar e aumentar o grau de
penetração nos mercados globais tem
implicações na necessidade de inovação,
desenvolvimento de novas tecnologias e
criação
de
produtos
com
maior
incorporação
de
design
e
valor
acrescentado .
A evolução tecnológica terá de dar respostas
sistemáticas à evolução de produtos com
maior valor, ser cada vez mais flexível e
eficiente em termos de parâmetros de
sustentabilidade e competitividade (fazer-se
mais e melhor com menores custos),
respeitando
normas
ambientais
e
de
segurança e saúde no trabalho.
Torna-se, portanto, imperativo dotar o setor
de know-how relativamente àqueles que são
os fatores críticos de sucesso para o
desenvolvimento da capacidade competitiva
das empresas nos mercados internacionais.
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Desde logo, pela realização de um diagnóstico detalhado e atual sobre a capacidade
do setor, aprofundando o conhecimento sobre as reservas para exploração, as matérias
para transformação, a procura nos mercados interno e externos, os mercados de atuação,
a tecnologia envolvida, os processos de inovação , os principais países concorrentes e
os fatores de diferenciação .
Concomitantemente, perceber quais são as necessidades do mercado e tendências de
consumo , tendo em conta a oferta da fileira.
Com a evolução da oferta internacional e o surgimento de novos players produtores cada
vez mais bem apetrechados tecnologicamente, torna-se fundamental adaptar a oferta
portuguesa às necessidades dos mercados importadores.
Por último, compreender o posicionamento da fileira face aos principais concorrentes
internacionais. O reconhecimento dos impactos do setor da Pedra na economia
portuguesa, a intensificação da concorrência entre os vários players internacionais e o
aumento da exigência dos mercados globais contribuíram para a crescente necessidade
do reforço da competitividade do setor. Este diagnóstico de posicionamento contribuirá
significativamente para a identificação de estratégias assertivas destinadas a colmatar
as insuficiências da fileira e para exponenciar as suas potencialidades face à
concorrência global.

2.2. Metodologia de Promoção Internacional
O projeto visa apoiar a sustentada inserção internacional das empresas portuguesas do
setor da Pedra Natural, por via da estruturação e desenvolvimento de ações coletivas
para o reconhecimento internacional da imagem de Portugal em patamares de
qualidade e sustentabilidade. Por outro lado, visa disponibilizar às PMEs da fileira bens e
serviços coletivos que maximizem eficientes formas de conhecimento para a
consolidação da competitividade nos mercados internacionais.
A estratégia e metodologia para desenvolvimento das ações de promoção internacional
no âmbito do projeto têm como base algumas temáticas fundamentais (e
complementares) a desenvolver infra.

2.2.1. Potencialidades dos Mercados Internacionais, Capacitação
para a Internacionalização e Partilha de Conhecimento
Nenhum trabalho de prospeção deve ser iniciado sem um período preparatório que, no
essencial, permitirá, a montante, identificar e analisar as oportunidades e obstáculos no
acesso a novos mercados internacionais e o reforço da presença em mercados que, ainda
que não sendo novos, apresentem dificuldades.
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O projeto contempla, portanto, uma fase introdutória de prospeção nos mercados-alvo
que permitirá às empresas da fileira reunir informações úteis e valiosas sobre os mesmos,
nomeadamente, identificar produtos, serviços, tendências e competências valorizados
localmente e medir, desta forma, o grau de adaptação à oferta existente em Portugal.
Por outro lado, permitirá identificar oportunidades e antecipar constrangimentos de
acesso aos mercados.
Nesta fase proceder-se-á também ao levantamento e análise crítica das entidades
congéneres com quem se deverão criar parcerias internacionais ou reforçar laços já
existentes, capazes de apoiar, incentivar e reforçar o processo de internacionalização das
empresas nacionais; elencar-se-ão os entraves político-legais mas também culturais, a
legislação em vigor e as certificações locais, sejam obrigatórias, sejam facultativas mas
que possam, neste último caso, constituir uma mais-valia para a facilitação da entrada
das empresas portuguesas nos mercados-alvo.
Esta informação deverá ser devidamente enquadrada e documentada, para que se possa
constituir enquanto ferramenta capacitadora das empresas e bússola orientadora de
acesso aos mercados internacionais alvo do projeto.

2.2.2. Processos Colaborativos de Internacionalização
O desenvolvimento de uma rede internacional para suporte à internacionalização
do setor nos mercados-alvo tem como objetivo o apoio aos processos de
internacionalização, a promoção e comunicação da fileira e o desenvolvimento de
projetos no âmbito da capacitação. O atual contexto económico, marcado por contínuas
alterações tecnológicas, incerteza dos mercados e alta competitividade em praticamente
todos os setores de atividade, traz novos desafios para os sistemas económicos e
empresas, que devem implementar, num período de tempo cada vez mais curto,
produtos inovadores e diferenciados dos seus concorrentes. Neste contexto, a inovação e
a cooperação desempenham um papel central na competitividade empresarial.
A inovação é um processo complexo que suscita a interação entre uma grande
variedade de agentes económicos. Consequentemente, a ANIET deve desenvolver a
sua capacidade de cooperação com outros atores , designadamente, congéneres, de
modo a reduzir a incerteza e obter conhecimentos complementares relevantes.
Entende-se, portanto, que o setor da Pedra Natural não pode ficar de fora da criação de
parcerias internacionais, que permitam alicerçar e acelerar o processo de conhecimento
e entrada em mercados internacionais, de forma sustentada e realista.
As organizações raramente inovam isoladas e, quando isto acontece, o processo de
inovação é muitas vezes insuficiente e insustentável. Soluções mais promissoras baseiamse na prossecução de mecanismos de interação com entidades congéneres e
organizações complementares, no sentido de adquirir, criar e partilhar informação,
conhecimento e outros recursos de interesse mútuo .
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2.2.3. Atividades de Prospeção
Aproveitando as sinergias decorrentes da Rede internacional, realizar-se-á uma clara
aposta na prospeção e integração do setor nas principais redes internacionais de
promoção e apoio à internacionalização das PMEs do setor.
Serão identificadas e triadas entidades e instituições internacionais que possam
interessar ao setor, com as quais se encetarão contactos, nomeadamente, entidades de
gestão e de conhecimento, distribuidores e prescritores e organizações congéneres da
ANIET, no sentido de se construir uma rede de parcerias capaz de partilhar
conhecimento, e promover o setor no mercado internacional e facilitar a entrada das
empresas portuguesas da nos mercados-alvo do projeto.
Estas entidades facilitarão o acesso a informação e conhecimento estratégico,
designadamente, no que respeita a mercados, tecnologias, novos produtos, materiais e
processos. Os próprios atores da rede filtrarão a informação que receberem e a que
trocarem, facilitando o processo de lidar com grandes fluxos de informação e
maximizando a sua eficiência. As redes aparecem como meio privilegiado para as
entidades e empresas divulgarem os seus produtos e serviços mais inovadores, bem
como, aquilo que fazem de melhor no âmbito da sua atividade. Consequentemente, a
partilha de competências e de outros recursos adicionam valor e criam benefícios que
uma só uma entidade ou empresa dificilmente conseguiriam atingir.

2.2.4. Aumento da Notoriedade do Setor nos Mercados
Internacionais
Com o desenvolvimento do mercado global, o setor depara-se, amiúde, com a
necessidade de comunicar e de o fazer de formas mais complexas em termos de rapidez
e eficiência.
A comunicação deverá contribuir para a melhoria das relações institucionais e
comerciais , o que significa que as entidades têm, obrigatoriamente, que integrar ações e
ferramentas de promoção no seu plano estratégico. Por outro lado, deverão ser capazes
de internalizar competências técnicas, que lhes permitam efetuar uma comunicação
eficiente e eficaz, devendo estar, para o efeito, munidas de uma visão abrangente dos
mercados internacionais e do universo dos negócios à escala global.
A promoção internacional é, portanto, um denominador comum para levar o
conhecimento da oferta aos mercados, sem a qual resultarão sempre grandes
dificuldades em dinamizar a procura e transmitir os valores da imagem da marca do
setor, a diferenciação e outros fatores de competitividade. A promoção da oferta é
essencial porque permitirá ao setor entrar no “radar” dos negócios internacionais.
A definição das estratégias de promoção e divulgação a realizar serão direcionadas
para cada um dos mercados-alvo do projeto, capitalizando em cada um, de forma
individualizada e adaptada, os resultados expectáveis.
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Ou seja, que aquelas estratégias possam objetivamente contribuir para o crescimento do
valor das exportações no volume de negócios das PMEs do setor.

2.3. Principais Ações a Desenvolver
A abertura de novos mercados , a criação e reforço de uma rede internacional
colaborativa e a promoção internacional do setor da Pedra constituem-se como
horizontes últimos do projeto. Para o efeito, serão levadas a cabo diferentes ações que,
na sua complementaridade, se revelarão essenciais para o cumprimento dos objetivos
propostos. Importa, portanto, detalhá-las nas suas especificidades para compreensão da
forma como devem ser implementadas.

2.3.1. Missões Comerciais
As várias formas de entrada em mercados internacionais estão dependentes de vários
fatores, tais como, o enquadramento legal e estabilidade dos mercados, as condições de
acesso aos mesmos, a experiência das empresas em mercados externos, a qualificação
dos recursos (humanos), o risco associado, o retorno esperado, o produto, etc.
As missões comerciais constituem uma utilíssima forma de abordagem
internacional , pois poderão acelerar e aprofundar o conhecimento sobre os mercados e
o estabelecimento de contactos e parcerias.

A participação numa missão comercial possibilita a aquisição de conhecimentos, de
forma direta, sobre a cultura negocial, a concorrência, níveis de preços ou redes de
negócio. Permite às empresas participantes uma avaliação quase imediata das
oportunidades existentes no mercado, o estabelecimento de contactos diretos com
potenciais clientes ou a procura de representações in loco .
As missões comerciais são, portanto, um precioso auxílio à obtenção de informação
crítica sobre os mercados, fornecendo às empresas uma experiência de aprendizagem
que seria muito mais difícil se realizada à distância.
As missões possibilitarão reuniões bilaterais previamente filtradas e agendadas
com potenciais clientes e parceiros ; estabelecimento ou reforço do relacionamento
institucional da fileira com entidades congéneres, conhecimento das práticas adotadas
por empresas ou mercados de referência ( benchmarking presencial); permitirão às
empresas participantes o contacto com novos mercados, novos produtos e novas
práticas de gestão , mas também a consolidação da presença no mercado global. Em
última análise, as missões comerciais contribuem potencialmente para o aumento das
vendas nos mercados externos.
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Contudo, a participação em missões não dispensa a realização de uma análise
prévia sobre os mercados em apreço. Dever-se-ão ter em consideração as
características dos diferentes mercados-alvo, o objetivo das missões, a constituição do
grupo de empresas participantes e os interesses das mesmas.
Os participantes em missões comerciais estarão sempre mais bem preparados no final:
Em relação às práticas de gestão, passam a ser mais sistemáticos e a orientar as
atividades de exportação com base em pesquisas prévias e planeamento;
Quanto à entrada em mercados internacionais, passam a encarar as missões como
método facilitador do estabelecimento de contactos e da avaliação de oportunidades
de exportação;
Quanto aos objetivos da missão, contarão com resultados concretos (ao nível do
desempenho das exportações após a participação), para além dos objetivos de
aprendizagem, ou facilitação do processo de entrada;
Quanto à perceção das dificuldades de entrada, passam a estar mais conscientes e
preparados para enfrentar as barreiras.
A participação em missões comerciais conjuntas da ANIET será, seguramente, um
estímulo para as empresas do setor da Pedra, especialmente quando os recursos
financeiros das empresas são insuficientes para custear, por si próprias e a título
individual, uma visita a mercados internacionais.
A participação contínua das empresas em missões comerciais pode ser encarada como
uma forma de redução dos custos associados ao desenvolvimento de ações de prospeção
em mercados internacionais.

2.3.2. Participação em Feiras
As feiras são, para a ANIET, uma importante ferramenta de promoção da atividade
comercial do setor .
As empresas participantes em feiras internacionais reconhecem este meio promocional
como um método valioso e eficaz para o sucesso na Internacionalização. As principais
motivações que devem nortear as empresas para a participação em feiras são o reforço
da presença da empresa e/ou marca nos mercados-alvo; o prestígio dos seus produtos; a
promoção e/ou lançamento de novos produtos/serviços nos mercados-alvo.
Não obstante, deve ter-se em conta aqueles que são os fatores críticos quanto à
participação numa feira: localização de destaque do stand , reputação da organização,
perfil do visitante, âmbito da feira e os custos inerentes à participação.
Nesse sentido, importa planear e preparar a participação para o sucesso da mesma .
O planeamento acarreta consigo uma importância vital, devendo os expositores não se
concentrarem apenas nas questões logísticas do que nos aspetos estratégicos.
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Uma boa forma de refletir a participação em feiras pode ser resumida no seguinte: “a s
feiras preparam-se durante meses, duram poucos dias e exploram-se ao longo de
vários anos ”. É por isso que importa perceber todo o processo inerente à participação na
feira que, como foi anteriormente referido, não se resume ao momento do evento “ per si ”:

Figura 12: Feiras - Faseamento de Ações.
Fonte: Feiras e exposições internacionais: um estudo exploratório dos fatores de decisão e motivação de participação
numa feira internacional (Silva, Pedro; 2012)

Por último, e não menos importante, importa avaliar a participação na feira . As feiras,
mostras ou certames promocionais são formas de marketing experimental, pelo que será
sempre importante avaliar o desempenho da participação para ajudar a planear ações
futuras.
Importa verificar se os objetivos inicialmente perspetivados foram alcançados e analisar
os desvios. Muitas empresas, erradamente, avaliam os resultados da participação
contabilizando, apenas, o número de contactos realizado.
Porém, para se determinar o grau de sucesso de uma participação, os resultados obtidos
só poderão ser avaliados se existirem objetivos previamente estabelecidos.
Convém realçar que a avaliação da feira deve ser parte integrante dos processos de
gestão das empresas e que os objetivos inicialmente propostos devem ser auditados e
escrutinados para verificação do seu grau de cumprimento.
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2.3.3. Rede Internacional
A criação de redes de cooperação leva à criação de conhecimento novo e ajuda a
estimular e a reforçar atitudes inovadoras . Por conseguinte, a cooperação deve ser
entendida como uma atividade permanentemente estratégica das entidades e uma
tarefa implícita aos contínuos processos de tomada de decisão.
Por outro lado, importa sublinhar que raramente há inovação sem cooperação . A
inovação é entendida como um processo de aprendizagem dinâmico, envolvendo uma
panóplia de agentes que lidam com informação e conhecimento diversificado. Resulta
da criação de conhecimento novo ou da reorganização de conhecimento e soluções já
existentes. Estes processos podem resultar de ações individuais. Contudo, são
largamente estimulados quando implicam o cruzamento de mundividências, resultante
de discussões e iniciativas (multidisciplinares) de grupo.
As redes introduzem uma visão mais ampla e abrangente da aprendizagem
interativa entre as organizações e o meio onde se inserem. As redes de colaboração
recíproca criam condições para aproximar entidades, criar e partilhar conhecimento e,
por conseguinte, para desenvolver os processos de aprendizagem inerentes à
consolidação da capacidade de inovação das empresas.
A participação em redes estimula e reforça atitudes no seio das entidades e empresas,
uma vez que os atores acedem a um conjunto mais alargado de informação e
conhecimento.
As redes tendem a reduzir os custos de transação . Este facto deve-se à partilha fluída
de informação entre entidades que se aproximam e que beneficiam de canais de
comunicação comuns e do uso da mesma linguagem. A título de exemplo, informações
relevantes, tais como, os melhores parceiros económicos (clientes, fornecedores) ou
concorrentes passa a ser facilmente partilhada.

Além disso, as redes constituem um mecanismo de diminuição da dúvida e tendem a
desencorajar comportamentos casuísticos e oportunísticos. Todos estes aspetos estão
intimamente relacionados com o reforço da confiança e da reciprocidade entre os
participantes na rede.
As redes podem levar à racionalização das produções e da atividade empresarial
em geral. Isto acontece porque as redes são elementos que estruturam a cadeia de
fornecimento, beneficiando tanto das economias de escala e da diversidade de
produção, como da variedade de competências dos atores envolvidos, nitidamente maior
do que as competências de cada um dos atores individualmente. Estes processos levam,
inevitavelmente, à criação de sinergias entre os parceiros que compõem a rede.

Considerando o compromisso que as redes representam para as várias organizações
envolvidas, pode dizer-se que respondem à necessidade de “aprender interagindo”. Neste
contexto, as redes constituir-se-ão para a ANIET como um dos mecanismos de
aprendizagem mais valiosos nas relações inter pares .
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O
projeto
visado
neste
documento
encontra-se
sustentado
no
desenvolvimento de um conjunto de
ações integradas e complementares ,
sendo que, através da identificação de
fatores críticos de sucesso para a melhoria
da competitividade do setor da Pedra
Natural portuguesa, em particular nos
domínios da inovação, economia digital,
promoção
setorial
e
atualização
da
informação sobre mercados internacionais,
tem como objetivo sensibilizar, capacitar
e qualificar o setor da extração e da
transformação da pedra natural - granito,
calcário e mármore. Pretende promover
novas práticas que suportem a evolução do
setor, de forma sustentada e contribuindo
para a consolidação do tecido empresarial
português.
Assim, no presente capítulo pretende-se, a
partir
das
potencialidades
da
oferta
nacional do setor da Pedra Natural, propor
veículos de promoção desta gama de
produtos, posicionando a pedra natural
portuguesa nos standards de qualidade
que possui . Para tal, é importante entender
os modos de atuação do mercado nos dias
de hoje, assim como entender e evidenciar
os fatores críticos de sucesso do setor.
A pedra natural é vista pelo consumidor
final como um produto luxuoso, ao qual
gostaria de ter acesso. A falta de contacto
com o cliente condiciona a escolha dos
materiais a um grupo mais restrito e seletivo
(arquitetos, “donos de obra”) inviabilizando,
igualmente, uma intervenção sobre os
critérios de seleção dos clientes.
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As empresas portuguesas são, normalmente, conservadoras no domínio da
comercialização e da distância face ao utilizador final, facto que reduz o grau de
fidelização dos clientes. Ainda que esta seja uma realidade antiga do setor, o aumento
da concorrência externa e a pressão sobre o preço, levaram a que o setor se visse forçado
a encontrar novos veículos de competitividade.

3.1.Fatores Críticos de Sucesso do Setor da Pedra Natural
Uma das principais condicionantes adjacentes ao setor da Pedra Natural prende-se
com o preço . Tendo em consideração a cada vez maior competitividade do fator “preço”
a nível internacional, a concorrência com base neste vetor seria insustentável para a
maioria das empresas portuguesas do setor. Assim, é necessário identificar fatores
críticos para o sucesso do processo de internacionalização da Pedra Natural, assente em
fatores que confiram vantagens competitivas ao setor na esfera internacional.
Seja a montante (na identificação de novas tecnologias extrativas), na incorporação de
tecnologia no processo de transformação ou, a jusante, na comunicação ao cliente, as
empresas nacionais devem, cada vez mais, apostar na inovação tecnológica . Só com
uma real aposta na inovação tecnológica as empresas se poderão continuar a posicionar
competitivamente num mercado global cada vez mais feroz.
Estar atento às tendências de mercado , à evolução das preferências dos
consumidores finais (sejam eles particulares ou públicos) e adequar a sua capacidade
de reação e agilidade produtiva , são dois outros fatores considerados críticos para o
sucesso de uma empresa.
Seja através do apoio da ANIET ou através de representantes próprios em mercados
externos, as empresas devem ser capazes de se antecipar e serem, elas próprias,
criadoras de tendências e de extensão do seu portfolio.
Num mundo de excesso de informação, a criação de uma imagem e marca fortes e
coerentes, tornaram-se um eixo-chave para o sucesso (seja de um serviço ou de um
produto). Historicamente, as empresas nacionais do setor da Pedra Natural nem sempre
acautelaram alguns aspetos fundamentais neste domínio, tais como, a identificação ou a
identidade gráfica.
O nome e o objeto social da empresa e a sua divulgação não têm sido elementos muito
valorizados no processo de expansão internacional. Pelo facto de, muitas vezes, se
tratarem de entidades familiares e as suas designações estarem associadas às famílias
e/ou aos seus fundadores, o nome dos negócios foi, em muitos casos, escolhido com o
simples intuito de poder ser o mais abrangente possível, tornando-se pouco apelativo
internacionalmente.
Relativamente à identidade gráfica, o logotipo deve ser uma imagem que representa o
nome da empresa e a atividade que desenvolve. O elemento “cor” deve ser, também ele,
um elemento constituinte da identidade da empresa, uma vez que lhe vai estar sempre
associado.
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Para além da importância do logotipo e dos elementos anteriormente identificados,
poucas empresas dispõem de uma sólida identidade e imagem corporativa e discursiva.
A realidade é que, se for necessário explicar a coerência entre todos as componentes que
constituem a imagem e a identidade de uma empresa e, no seu conjunto, a distinguem
de outras empresas, a maior parte terá dificuldade em apresentar na imagem que
comunica, as principais características que a distingue dos seus concorrentes no
mercado.
Apesar dos avanços na área de marketing e de comunicação, há ainda um número
reduzido de empresas que decidiu investir na promoção. No entanto, as que o fizeram,
apresentam argumentos que lhes permitem uma maior distinção das concorrentes. Tal
se deve ao facto de, até há relativamente pouco tempo, apenas os arquitetos e os
construtores civis procurarem as empresas do setor da pedra.
Contrastando com o que acontecia há duas décadas, a problemática que atualmente as
empresas enfrentam é o “excesso de informação”. A capacidade de filtrar informação
fiável, útil e relevante é um fator fulcral para que o processo de internacionalização seja
bem sucedido. Sejam informações de mercado, de potenciais clientes ou de certificações
obrigatórias, todas estas informações são muito importantes para que a tomada de
decisão seja acertada e, sobretudo, efetuada nos timings e nas direções adequadas.
Uma das constatações retiradas da análise do setor da Pedra Natural portuguesa reside
no facto de que as empresas consideram, de forma generalizada, que não apresentam
índices eficientes de presença/projeção nos mercados internacionais, muito pela falta de
promoção efetiva da sua oferta. Se, por um lado, o valor dos produtos e materiais é
reconhecido, por outro, faltam ações de promoção do próprio país como fornecedor de
produtos de qualidade e com potencial demonstrado de desenvolvimento.
Pelo exposto, a promoção continuada da imagem do setor da Pedra Natural junto
dos mercados internacionais deve ser um desígnio a perseguir nos próximos anos .
Para que seja possível aumentar a visibilidade da oferta nacional e suscitar
reconhecimento internacional, o setor deverá ser capaz de gerar a atratividade
necessária por via da criação de uma imagem, de um conceito e de uma promoção forte
e sustentada junto dos principais canais de comunicação.
No que respeita a instrumentos para realizar a promoção e a divulgação internacionais,
as respostas das empresas sinalizaram preferências para Portais Digitais e
Websites . Neste particular, também o marketing digital, as grandes campanhas, a
realização de eventos junto de players de referência e a presença em feiras
internacionais trazem consigo contributos bastante positivos para o reforço e
consolidação da imagem setorial portuguesa no exterior.
É o próprio contexto económico de concorrência internacional que impele, cada vez
mais, as empresas a melhorarem os seus índices de competitividade, não esgotando a
sua atuação no seu território nacional mas alavancando estratégias e ferramentas que
mitiguem a entrada em mercados externos por via da exportação, assim como, formas
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de mitigar os custos diretos e indiretos associados à posição geográfica periférica que
Portugal assume no contexto europeu.

3.2. Vantagens Competitivas do Setor da Pedra Natural Portuguesa
O estudo da vantagem competitiva é uma ferramenta amplamente conhecida e
discutida entre os executivos, empreendedores e quadros de gestão. No entanto, nem
sempre é uma tarefa fácil aferir se um setor e/ou empresa possui efetivamente (ou não)
essa mesma vantagem competitiva.
É normal encontrarmos executivos e empreendedores que acreditam ter uma vantagem
competitiva. Entretanto, quando questionados sobre a mesma, existe uma grande
dificuldade de a estabelecer e visualizar.
Nestes casos, é comum que apenas listem as características do produto ou serviço
fornecido. Entretanto, esse conjunto de características não é necessariamente uma
vantagem competitiva. A verdade é que a maioria dos decisores não consegue avaliar e
saber se possui ou não uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Assim,
existem quatro características principais da vantagem competitiva real e a VRIO
(valor, raridade, imitabilidade e organização), ferramenta que apoia a construção dessa
mesma vantagem, partindo do objetivo principal de que o fundamento da vantagem
competitiva se prende em ter um diferencial que os seus concorrentes não têm.

3.3. Análise VRIO
Um setor/organização possui efetivamente uma
vantagem competitiva quando adota uma estratégia
de criação de valor que não é adotada por nenhum
concorrente. Normalmente, isso é possível apenas
quando a organização consegue administrar os seus
recursos de forma diferenciada. Essa vantagem
competitiva é considerada sustentável quando os
concorrentes não possuem capacidade de copiar ou
imitar a estratégia a curto prazo.
Para compreender de forma mais aprofundada a
questão, os recursos do setor/organização precisam
ser analisados à luz de quatro características
distintas: valor, raridade, imitabilidade e organização.
Com a análise destes quatro pressupostos, é possível
avaliar as condições da empresa ter, ou criar, uma
vantagem competitiva. Além disso, com essa
avaliação é possível ainda definir a qualidade e
solidez da vantagem competitiva produzida pela
empresa.
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Tabela 3: Análise VRIO - Setor da Pedra Natural
Fonte: Elaboração própria

É importante destacar que para que o setor da Pedra Natural portuguesa possua
efetivamente uma vantagem competitiva necessita preencher todas as quatro
dimensões analisadas. Caso contrário, o setor poderá estar num bom caminho para o
alcançar, mas ainda não terá conseguido construir uma imagem que seja percecionada
pelos clientes como única.
Perante a análise dos fatores críticos de sucesso enunciados sob a ferramenta VRIO
verifica-se que o setor da Pedra Natural tem, ainda, um caminho a progredir de forma a
atingir maiores pontos de diferenciação face à concorrência internacional. Embora
fatores como a “ Identidade Distintiva ”, a “ Atualidade da Informação ” e a “ Capacidade
de Resposta ” do setor sejam relevantes na estruturação de empresas mais competitivas
e melhor preparadas para os desafios do processo de internacionalização, estes não são
fatores propriamente difíceis de replicar pela concorrência internacional, pelo que
estamos perante vantagens competitivas temporárias.
Uma “ Adequada Promoção ” do setor da Pedra Natural portuguesa, não apenas
alicerçado na promoção em mercados externos, mas na potenciação e facilitação da
troca de experiências entre as empresas pertencentes ao setor, para incorporação de
novos princípios e boas práticas, assim como, na realização de atividades conjuntas,
permitirá a criação de uma rede de cooperação setorial que tenha em conta os desafios
e as oportunidades da entrada em mercados externos.
Nessa linha de pensamento, os esforços realizados (e já enunciados) pelo setor da Pedra
Natural numa busca contínua pela “ Atualidade Tecnológica ” contribuem como fator
crítico de sucesso exemplificativo de uma vantagem competitiva sustentável para o
setor. Por tais factos, existe uma necessidade cada vez mais premente de evoluir o setor
na capacitação e transformação digital do tecido empresarial, contribuindo para ganhos
de eficiência extração e transformação de matérias-primas.
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4.1. Análise de Benchmarking
Para o desenvolvimento de uma estratégia
comercial direcionada para a abordagem a
mercados internacionais para o setor que
aqui está em apreço, o da pedra natural
portuguesa,
importava
verter
neste
documento uma análise das estratégias e
ações de algumas congéneres da ANIET ,
ainda que a operar em diferentes setores.
Trata-se,
pois,
de
uma
análise
de
Benchmarking .
Não se pretende, claro está, levar a cabo
uma análise no âmbito daquele que se pode
designar por Benchmarking Competitivo, a
partir do qual se pretende medir, analisar e
avaliar a forma como um determinado
produto ou área de negócio se posiciona
face à sua concorrência ou com quem se
disputa,
nomeadamente,
quotas
de
mercado.
O propósito desta análise, enquadra-se num
tipo de Benchmarking que se aplica, não a
concorrentes mas, antes, a congéneres ou
entidades que, apesar de operarem em
diferentes
setores
de
atividade,
desenvolvem processos semelhantes, a
partir dos quais é possível estabelecer
comparações e, com isso, encontrar pontos
de melhoria.
Importava, aqui, identificar e caracterizar
algumas das ferramentas constituintes
da estratégia comercial desenhada para a
abordagem
a
mercados
externos
de
entidades que, apesar de operarem em
diferentes setores, sublinhe-se, pudessem
aportar as suas boas práticas para a
ANIET e o setor que representa.
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Na análise realizada, havia que evitar alguns erros, em muitas das vezes, praticados neste
tipo de iniciativa e que poderiam levar ao desperdício do nosso esforço ao invés de
agregar valor ao nosso trabalho.
Faz-se aqui referência a encarar o Benchmarking enquanto um processo único e não
um ciclo que deve ser mantido , não definir objetivos específicos, mensuráveis,
atingíveis e relevantes ou não implementar melhorias e/ou aproveitar as oportunidades e
descobertas decorrentes da nossa análise.
Assim, não parece exaustivo sublinhar que o Benchmarking deve ser uma prática
comum e um exercício estratégico para estabelecer linhas de base, definir as melhores
práticas, identificar oportunidades de melhoria ou promover a competitividade.
A integração do Benchmarking pode trazer dados valiosos para o coletivo, que
incentivem a discussão e possam gerar novas práticas e ideias.
Não esquecer, contudo, que o Benchmarking não deve ser considerado um exercício
isolado.
Para ser eficaz, deve tornar-se parte integrante de um processo de melhoria contínua,
procurando um alinhamento com as melhores práticas do mercado.
Feito, que está, o enquadramento à temática sobre a qual versará este ponto do trabalho,
traz-se, aqui e agora, a metodologia que esteve subjacente à análise realizada. Depois de
uma análise aturada sobre potenciais entidades sobre as quais poderia recair este
trabalho, entendeu-se centrar esforços numa análise mais profunda e detalhada de uma
única entidade, a APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado,
Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.
Para tanto, tomou-se por base o documento Footure 2020 - Plano Estratégico Cluster do Calçado .
A análise do documento, centrou-se, essencialmente, nas boas práticas que poderiam
aportar valor ao setor da Pedra Natural, nomeadamente, no que se refere a
estratégias e ferramentas de abordagem a mercados internacionais .
No início do documento, é assumida, de forma muita clara, quase em jeito de declaração
de princípio, a vontade de, através de um salto qualitativo, reforçar a afirmação
internacional do calçado português, estabelecendo-o como uma referência fundamental
da indústria a nível mundial até 2020.
No entanto, e para que esta vontade assumida se possa tornar uma realidade, há que ter
em conta que Este processo de afirmação deve assentar na sofisticação e na
criatividade da oferta portuguesa – dos seus produtos, dos seus processos produtivos,
dos seus modelos de negócio – para lhe permitir continuar a apostar em segmentos de
mercado em que a escolha se baseia mais no bom gosto do que no preço.
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A manutenção de uma base produtiva nacional é condição indispensável a um
posicionamento no mercado que faz da flexibilidade, da rapidez de resposta e da
qualidade do produto os seus argumentos competitivos, assim se diferenciando da
concorrência com outras origens.
Os elevados índices de competitividade necessários à manutenção dessa base
produtiva não podem pôr em causa – pelo contrário, têm até que se apoiar em –
padrões exigentes de sustentabilidade e responsabilidade social. Para isso, o cluster do
calçado assume o conhecimento e inovação entre os seus valores estruturantes.

Do acima transcrito, fica o sublinhado quanto ao conhecimento e inovação como valores
estruturantes para o cluster e os seus impactos na definição de uma política orientada
para a execução de uma estratégia de internacionalização robusta e diferenciadora .
Ora, de referir que o objetivo deste projeto é dotar o Setor da Pedra de conhecimento
dos fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da capacidade competitiva nos
mercados Internacionais, suportado em três pilares de conhecimento: a capacidade
atual do setor, a identificação das necessidades dos mercados de destino e o
posicionamento face aos principais concorrentes .
O conhecimento é, também, um dos pilares estruturantes do setor na definição da sua
estratégia comercial para abordagem a mercados externos.
Quanto à inovação , seja de processos, seja de produto, o setor da Pedra Natural tem
feito um percurso assinalável. Exemplo disso são os investimentos corpóreos e
incorpóreos que têm sido feitos pelos empresários, no âmbito do Programa
Competitividade e Internacionalização , tendo este como denominador comum o fator
inovação.
Associados a investimentos produtivos, por forma a tornar as empresas mais
competitivas, nomeadamente, nos mercados internacionais, estão os investimentos
imateriais desenhados para a execução de estratégias de abordagem a mercados
internacionais.
Neste projeto, pretende-se, naturalmente, desenhar uma estratégia conjunta para o
setor, e não individualizada, através da realização de ações coletivas em mercados de
destino.
As macrotendências referidas no documento representam notas de interesse a registar
para o setor da Pedra Natural e às quais se deve estar atento na definição da estratégia
do setor.
De realçar como macrotendências assinaladas no Plano Estratégico a pressão sobre os
recursos e a alta do preço das matérias-primas; a importância crescente da
responsabilidade social e ambiental e o crescimento da importância do comércio
online.
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Na estratégia a definir para o setor da Pedra Natural a macrotendência, que se refere à
pressão sobre os recursos e alta do preço das matérias-primas, está já acautelada pela
consciencialização e pelo conhecimento pormenorizado do que setor respeita.
Até porque, para a concretização dos objetivos mais latos a que este documento
pretende dar resposta, é de suma importância avaliar a procura, num futuro muito
próximo, de matérias-primas com base nas novas tecnologias.
A responsabilidade social e ambiental , enquanto valores a serem transmitidos pelo
setor da Pedra natural, estão assentes numa matriz de orientação a partir da qual se
pretende implementar uma Política Mineral Sustentável, baseada nos princípios do
desenvolvimento sustentável e capaz de incorporar as exigências económicas,
ambientais e sociais.
Quanto ao crescimento da importância do comércio online – enquanto tendência
global e transversal a diferentes setores de atividade – a atenção será redobrada na
elaboração da estratégia, muito particularmente no que respeita às ferramentas de
promoção, comunicação e captação de leads nos mercados externos.
No Plano Estratégico é, também, feita referência às capacidades do cluster . De registar a
diversificação da sua base industrial e a capacidade manufatureira internacionalmente
reconhecida, assente na flexibilidade e rapidez de resposta ou o know how dos
mercados internacionais, fruto de uma aposta determinada ao longo de mais de duas
décadas.
Traz-se à liça estas duas forças por se entender que a flexibilidade e a rapidez de
resposta são de capital importância para a entrada num determinado mercado
internacional.
O conhecimento da capacidade atual do setor da Pedra Natural, como sendo um dos
fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da capacidade competitiva nos
mercados internacionais constitui, também, um dos objetivos deste projeto.
Quando se fala da capacidade atual do setor, referimo-nos a uma necessidade premente
de conhecimento do setor em si mesmo, das suas capacidades, das reservas para
exploração, das matérias para transformação, da procura no mercado interno, da procura
dos mercados externos, dos mercados de atuação, da tecnologia envolvida, dos
processos de inovação aplicados, dos principais países concorrentes ou dos fatores de
diferenciação. Todas estas áreas devem ser tratadas e detalhadas para se iniciar o
processo de reestruturação do setor da pedra.
Importa retirar deste ponto da análise, que o setor da Pedra Natural tem, por si só,
percorrido um caminho no alinhamento das melhores práticas que vão sendo
implementadas em diferentes setores de atividade.
Um dos temas abordado no Plano Estratégico do Cluster , e que mereceu a nossa melhor
atenção, prende-se com os desafios identificados que se colocam ao setor na definição
da estratégia de abordagem a mercados externos.

45

O documento identifica a atração, a formação e a fixação de quadros qualificados para
os diversos domínios funcionais e hierárquicos das empresas como um dos desafios que
se colocam ao setor.
Procurar vantagens competitivas com base na inovação dos equipamentos, materiais,
processos, produtos ou modelos de negócio ou a necessidade de continuar a diminuir o
défice de imagem face aos concorrentes internacionais são, igualmente, outros desafios
que se devem ter em conta.
Quanto aos desafios acima identificados, há que dizer que o setor da Pedra Natural tem
estado atento e diligente na operacionalização dos meios que lhes possam dar respostas
efetivas.
Sendo um objetivo estratégico do projeto alargar e aprofundar o conhecimento de
novos mercados , através de ações de proximidade que permitam o reforço da
capacidade competitiva e progressão na cadeia de valor por parte das Pequenas e
Médias Empresas do setor da região Norte de Portugal e, com isso, aumentar as vendas
das empresas nos mercados selecionados, estes desafios não poderiam estar fora da
equação.
A atração, formação e fixação de quadros qualificados e altamente qualificados tem
sido uma aposta do setor, decorrente da incorporação de tecnologia que reclama a
contratação de recursos especializados, aptos a trabalhar com processos produtivos
diferenciados por fatores que se prendem, essencialmente, com a inovação dos mesmos.
No que respeita ao desafio que se prende com a necessidade de continuar a diminuir o
défice de imagem face aos concorrentes internacionais, o presente projeto centra-se no
aumento da notoriedade e na alteração do posicionamento e imagem percecionada do
setor nos mercados internacionais. Para tanto, preconiza-se a implementação de
atividades de promoção nos mercados internacionais , tais como, campanhas de
promoção, publicações, publicidade em eventos internacionais, entre outas tarefas
previstas.
Como se antevia, o documento dá, também, uma ênfase especial à temática do
desenvolvimento sustentável e responsável , enquanto prática que permitirá potenciar
e reforçar a modernização e integração social, a eficiência ambiental e energética, bem
como a competitividade global das empresas da fileira do calçado.
Inevitável e naturalmente o setor da Pedra Natural não poderia deixar de ter em
altíssima conta o assunto em apreço.
O objetivo global de implementar uma gestão sustentável dos recursos minerais é
especificado em seis objetivos, com componentes económicas, sociais e ambientais,
considerando que:
A extração deve permitir a melhoria das componentes económica, social e ambiental;
A indústria extrativa deve manter uma perspetiva futura de maior desenvolvimento;
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É necessária uma utilização eficiente e de alta qualidade dos recursos minerais
extraídos;
A extração deve ser otimizada dentro dos locais previstos com uma utilização mínima
da área em extensão;
A natureza e o ambiente natural devem ser mantidos e desenvolvidos tanto quanto
possível.
A análise ao documento terminaria com uma atenção redobrada quanto ao capítulo
internacionalizar e comunicar .
O documento aponta as seguintes ferramentas como forma de dar corpo à estratégia
desenhada e sobre as quais há que “olhar”com detalhe e minúcia:

Campanha de imagem coletiva
Conjunto diversificado de iniciativas – editoriais de moda, associação a figuras de
prestígio internacional e grandes eventos, presença online e nas redes sociais, entre
outras – visando consolidar a imagem internacional de Portugal como origem de
sofisticação e criatividade.

Internacionalização da cadeia de valor
Suporte a iniciativas empresariais de internacionalização da cadeia de valor, seja para
aproximação ao consumidor, seja para abastecimento em competências, recursos,
matérias-primas ou componentes.

Upgrade da imagem e reputação das empresas
Mobilizar a experiência adquirida pela APICCAPS na promoção da imagem coletiva da
indústria, em prol das atividades de marketing das empresas, apoiando-as no
desenvolvimento de campanhas de imagem e planos de comunicação personalizados,
na contratação de agências de comunicação, na participação em showrooms no
exterior, entre outros aspetos.

Promoção comercial externa das empresas
Apoio à participação em feiras e missões no exterior, incluindo as grandes feiras
internacionais, feiras em mercados de proximidade, feiras em mercados emergentes e
feiras de nicho. Apoio a atividades de penetração em novos mercados: contratação de
consultores locais, aquisição de informação, estudos de mercado, etc.

Da análise aturada a este capítulo, por demais sensível para os propósitos do nosso
trabalho, resulta que o setor da Pedra Natural desenvolveu uma estratégia comercial de
abordagem a mercados considerados estratégicos, em linha com aquelas que nos
parecem ser práticas altamente recomendadas.

47

A estratégia e metodologia para o desenvolvimento do presente projeto foi desenvolvida
e estruturada aplicando uma estratégia de atuação assente nos seguintes quatro
grandes eixos :
1. Potencialidades dos mercados internacionais, capacitação para a internacionalização
e partilha de conhecimento;
2. Rede Internacional, processos colaborativos de internacionalização;
3. Atividades de prospeção;
4. Aumentar a notoriedade do setor nos mercados Internacionais.
Os quatro grandes eixos em que a estratégia de atuação nos mercados internacionais
assenta serão objeto de análise mais detalhada num outro capítulo deste documento.
Teve-se, aqui, essencialmente como propósito realizar uma análise de Benchmarking a
uma entidade congénere da ANIET, ainda que a operar num outro setor de atividade, por
forma a que se conseguisse perceber que boas práticas poderiam ser aportadas para o
desenvolvimento da estratégia comercial de abordagem a mercados externos para o
setor da Pedra Natural, em particular.
Fazia parte, também, do propósito primordial deste capítulo perceber, através de uma
análise comparativa, se o setor estava alinhado ou não com aquelas que se entendem
como boas práticas, quando se trata da definição de uma estratégia comercial para
penetração em mercados de destino ou consolidação da presença das empresas do setor
em mercados onde já operam.
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5. IDENTIFICAÇÃO DE
FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS
QUE PERMITAM ÀS EMPRESAS
DO SETOR ABORDAR OS PERFIS
DE CLIENTE IDENTIFICADOS
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O presente capítulo pretende dotar o setor da
Pedra Natural portuguesa de um conjunto de
ferramentas e estratégias capazes de
nortear e auxiliar a preparação e o
processo de abordagem das empresas e
entidades do setor aos mercados-alvo
elencados no presente projeto, facilitando o
seu processo de contacto e entrada naquelas
geografias – de forma sustentada – mas,
acima de tudo, mitigando as dificuldades e as
barreiras iniciais subjacentes ao processo de
internacionalização.
Assim, serão elencadas ferramentas e
estratégias para a abordagem a realizar a
prescritores, importadores/distribuidores e
clientes finais.
Os fenómenos de internacionalização têm
sido considerados como uma via para o
crescimento das empresas, como forma
destas superarem dificuldades inerentes às
limitações
do
mercado
interno
e,
assegurando assim, a sustentabilidade dos
seus negócios.
A internacionalização é um tema caro ao
tecido empresarial, em geral, sendo que o
conhece de forma bastante satisfatória, tendo
consciência da sua irreversibilidade. Porém,
casos existem em que as empresas assumem
uma ótica de experimentação nos processos
de internacionalização, devendo eliminar-se
as relações casuísticas e optar-se, em
alternativa, por uma abordagem sistemática e
devidamente programada aos mercados
externos.
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Contudo, a internacionalização dos negócios, seja pela via da exportação ou outra, supõe
reunir um conjunto de condições de gestão e planeamento que permitam aos corpos
gerentes de uma empresa realizar uma abordagem adequada a esses mercados, tendo
por base, particularmente, informações detalhadas sobre os mesmos e o conhecimento
dos fatores de competitividade, analisados em capítulos anteriores e que poderão ser
distintos de mercado para mercado.
Pelo exposto, a internacionalização deve ser observada como uma estratégia de
crescimento estrutural da empresa , pelo que se torna importante capacitar o tecido
empresarial, nomeadamente, através de informação e boas práticas de gestão, que
contribuirão para a tomada de decisões, tendo em conta o que se exporá infra e
acrescendo à análise já realizada no capítulo quarto do presente documento:
As macrotendências de procura dirigidas à oferta: neste caso poderá ser a oferta da
construção, para onde se dirige a maioria dos negócios das empresas do setor e, daí, a
importância de conhecer o 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 rápidas e
profundas alterações dos mercados, em geral e, no da construção, em particular;
As regras internacionais de acesso aos mercados, com o objetivo de avaliar as
condições de entrada e o potencial dos mesmos;
As capacidades financeiras necessárias para suportar despesas com a promoção e a
expansão.
Seguindo a mesma linha de pensamento, é relevante considerar que os negócios do
setor baseiam-se numa forte componente 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.
Assim, 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 dispor de:
Disponibilidade para correr riscos;
Equipas preparadas para prestar serviço à escala global;
Recursos financeiros adequados ao investimento.
Neste particular, qualquer que seja a estratégia utilizada para aumentar o volume de
vendas deverá ter em consideração as premissas anteriormente elencadas, às quais se
adiciona um conjunto de recomendações por perfil de cliente identificado, como
doravante se explanará.
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5.1. Prescritores
Uma das formas mais aliciantes de contactar com os mercados internacionais e garantir
um posicionamento de relevo para os produtos de uma determinada empresa poderá
passar pela angariação de prescritores internacionais que, pela sua credibilidade e
difusão dentro dos setores-alvo de atividade, sejam capazes de influenciar outros a
adquirir os produtos de certa marca/empresa , em detrimento de outras soluções
presentes no mercado. Neste caso concreto poderemos não estar a falar de um único
mercado de alcance, mas sim de vários, quanto maior for a aceitação internacional
granjeada pelo prescritor.
Se o fundamental na abordagem aos demais perfis de cliente já identificados passa por
um correto estudo das necessidades de venda da empresa/condições da procura dos
mercados-alvo, no sentido de se atingir um match satisfatório, numa relação
qualidade/preço tendenciosamente mais baixa, quando falamos no perfil de prescritor é
comum analisarem-se segmentos mais exclusivos, relativamente mais elevados em
termos de qualidade/preço, porém, com quantidades de fornecimento mais reduzidas.
Isto porque, ao nível da prospeção desta tipologia de cliente, não é feita uma busca pelo
setor de atividade per si , num mercado de massas, mas sim por setores de atividade que
receberão os produtos fruto da transformação da matéria-prima, nas suas mais diversas
utilizações (nomeadamente, arquitetura, design , construção, engenharia, entre outros).
Neste particular, deverá ser levado a cabo um trabalho muito mais suportado pelo
marketing, criando uma clara noção identitária dos produtos da empresa, da sua
região e métodos de extração/transformação, apelando de forma vincada e assertiva à
componente sensorial e artística dos prescritores, na sua atribuição de qualidade aos
produtos em análise.
Por estas razões, entende-se por prescritor a pessoa que determina, em nome de outra,
de forma indiscutível ou imperativa, aquilo que o comprador final "deve" adquirir. O
estudo das motivações dos consumidores revela, para certos mercados, a influência
determinante de terceiros, que assumem a figura de prescritor, na escolha da marca, na
decisão de compra e no consumo. Assim, o prescritor deve ser considerado como um
dos alvos que constituem estes mercados , sendo objeto de ações de marketing
especificas, nomeadamente através da exploração de ferramentas e técnicas de
marketing inbound . O prescritor não deve ser confundido com a figura do preconizador,
que corresponde à pessoa cuja recomendação pode influenciar fortemente o comprador,
mas que não se impõe.
Também neste aspeto o crescimento das redes sociais, ao longo dos últimos anos, trouxe
consigo uma necessidade intrínseca de as empresas comunicarem, cada vez mais, os
seus produtos de uma forma global, assente nessa estratégia de criação de uma espécie
de comunidade de indivíduos que comungam dos seus insights e, até mesmo, da sua
filosofia de atuação. As redes sociais reduziram drasticamente as barreiras de
comunicação com as massas, anteriormente apenas acessível via rádio ou televisão, com
avultados investimentos de capital.
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Daí que, atualmente, as marcas têm também nos influencers um excelente meio de
comunicação indireta sob a forma de prescritores, com os potenciais ou atuais clientes,
para uma muito fiel e seletiva audiência.

5.2. Importador/Distribuidor
Um dos objetivos centrais da abordagem comercial a mercados-alvo para a expansão do
setor da Pedra Natural portuguesa passa pela importância da identificação, seleção e
estabelecimento de contactos iniciais com potenciais importadores nos mercados
internacionais prioritários, interlocutores no processo de internacionalização que sejam
capazes de vender/distribuir o produto português ao cliente final.
Neste subcapítulo é efetuado um enquadramento do perfil de cliente em análise, com
especificação dos seus objetivos e da metodologia que lhe está associada, bem como,
dos critérios utilizados para a seleção dos potenciais importadores. Esta realidade veio
colocar em evidência a necessidade de, cada vez mais, as empresas se comprometerem
determinada e conscientemente com estratégias de internacionalização sustentadas e
capazes de dar os frutos desejados.
É através do estabelecimento de relações sólidas com importadores/distribuidores que
as empresas que concorrem, por natureza, em mercados maduros e abertos, conseguem
assegurar níveis interessantes de competitividade e boas oportunidades de crescimento.
O setor da Pedra Natural portuguesa não é exceção. As políticas protecionistas, que
durante muito tempo vigoraram em determinados mercados, continuam a desvanecerse por via de fortes pressões internacionais, particularmente das economias emergentes,
obrigando os empresários do setor a serem capazes de inovar, quer ao nível dos
produtos, serviços e processos, quer ao nível das suas práticas de marketing , levando-os
a pensar e a agir segundo uma perspetiva mais abrangente e global.
Desta forma, a metodologia central de abordagem a esta tipologia de cliente passa,
primordialmente, por:
Identificar potenciais parceiros de negócio e redes de distribuição que correspondam
ao perfil desejado por cada empresa, segundo as suas necessidades de venda;
Potenciar a exploração de oportunidades de negócio em mercados internacionais,
diversificando a carteira de clientes e o agendamento de reuniões B2B com empresas
dos mercados-alvo;
Proporcionar experiências de negócio entre a empresa e os potenciais parceiros nos
mercados, nomeadamente através do envio de amostras ou convite para
conhecimento dos locais e fatores de produção, in loco ;
Identificar e selecionar contactos potencialmente relevantes:
Elaborar bases de dados de potenciais clientes e parceiros de negócio;
Promover o contacto com os elementos decisores, para apresentação de
informação sobre a empresa e sobre os seus produtos;
Agendar reuniões para discussão de preços e condições de venda;
Estabelecer pontos de situação regulares junto dos clientes, de forma a
monitorizar o sucesso e a satisfação relativos ao processo de compra.
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5.3. Cliente Final
O processo de abordagem a um cliente final acarreta um conjunto de premissas e
exigências, em larga medida, distintas dos exemplos apresentados anteriormente, muito
pelo facto de se estar perante um conjunto de abordagens comerciais eminentemente
mais focadas, estudadas e apuradas do ponto de vista do leque de necessidades que o
potencial cliente tem na obtenção de produtos que constem no portfolio da empresa
ofertante.
Desta forma, a base conceptual de atuação de uma empresa do setor da Pedra
Natural portuguesa, na abordagem a clientes finais, deverá prever o preenchimento
e a garantia de um conjunto alargado de variáveis , tais como:
Definição, à priori , de uma estratégia de entrada da empresa no mercado externo em
apreço;
Externalização ou internalização de recursos, de forma conveniente, para
implementação e desenvolvimento do trabalho comercial, a empreender no mercado;
Identificação, seleção e contacto regular com potenciais clientes e parceiros de
negócio;
Promoção de uma progressiva melhoria da comunicação e aprofundamento do
relacionamento comercial com os decisores em cada um dos contactos
estabelecidos;

54

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA COMERCIAL NA ABORDAGEM A MERCADOS INTERNACIONAIS PARA O SETOR DA PEDRA NATURAL PORTUGUESA

Promoção, de forma crescente, da presença da empresa no mercado;
Realização de deslocações ao mercado, com o prévio agendamento de reuniões
antecipadamente preparadas;
Monitorização constante das condições de viabilidade para o estabelecimento de
novas parcerias no mercado;
Avaliação contínua do potencial de venda e da aceitação da oferta da empresa no
mercado, tendo em conta as necessidades locais;
Identificação dos principais players e concorrentes a atuar no mercado;
Identificação dos principais certames e eventos de referência no mercado e nos
mercados limítrofes.
Assim, a abordagem a clientes finais deverá ter subjacente um processo de
preparação prévio mais fino , que abarque eficazmente a identificação dos requisitos
legais e normativos à entrada no mercado, devendo realizar-se, igualmente, um
levantamento de informação adicional relevante que possa impactar na comercialização
direta dos produtos.
Acuteladas as variáveis legais, que poderão colocar entraves nefastos à entrada no
mercado, a empresa deverá promover a elaboração/adaptação de um conjunto de
materiais de suporte à sua apresentação/contacto com potenciais clientes:
Criação/tradução/adaptação da apresentação comercial ao mercado de destino;
Criação/adaptação do e-mailing;
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Criação de um cronograma de ações a
desenvolver no mercado, devidamente
sedimentadas com objetivos alcançáveis
e mensuráveis;
Criação de bases de dados para posterior
contacto e follow-up , tendo por base a
definição de um ou mais segmentos de
clientes pretendidos;
Tradução de toda a documentação
considerada
relevante
na
comunicação/prestação de informações
aos potenciais novos clientes;
Levantamento de informação sobre a
concorrência a operar no mercado e das
suas boas práticas;
Criação de conteúdos para divulgação,
que tirem partido da construção prévia
das bases de dados anteriormente
mencionadas (a título de exemplo,
newsletters );
Estudo e levantamento de informação
sobre logística e transporte na expedição
de mercadorias.
Mediante a consolidação destes elementos
comunicacionais complementares, com os
quais
a
empresa,
de
forma
preferencialmente diferenciada, deverá ser
capaz de captar a atenção dos seus
potenciais clientes, deverá partir-se, então,
para o processo de abordagem comercial a
clientes finais, tendo ainda em consideração
alguns cuidados adicionais, como sendo a
constituição de um ponto de contacto de
referência para/no mercado, de forma a
personificar a sua presença junto dos seus
clientes, localmente; contacto regular com
os
seus
clientes,
reforçando
o
relacionamento com os interlocutores e
agentes de tomada de decisão; promoção
regular de reuniões, para monitorização da
qualidade do produto vendido ou a gestão
correta, pela equipa, das leads comerciais já
abertas ou por abrir no mercado.
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6. POTENCIAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DE REDE DE
CONTACTOS DE PROXIMIDADE
NOS MERCADOS DE DESTINO
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6.1. Importância da Identificação
de Entidades Congéneres da ANIET
para Potenciação e Consolidação
de Rede de Contactos de
Proximidade nos Mercados de
Destino

Na presente era de globalização, a maior
abertura dos mercados internacionais e o
crescimento das trocas comerciais entre
países
traduz-se
num
aumento
do
número de empresas que optam pela
internacionalização . As associações que as
representam não podem, portanto, virar
costas a esta evidência.
Esta
tendência
de
crescimento
internacional só é possível porque o
movimento de empresas tem vindo a ser
facilitado no mercado global e, tem-se
verificado essencialmente em pequenas e
médias empresas. Contudo, o momento de
internacionalizar
tem
de
ser
bem
ponderado.
Existem
vários
obstáculos
internos e externos que dificultam ou
impossibilitam a internacionalização. Por
este motivo, as empresas devem indagar
se os seus recursos são suficientes,
entender os mercados de destino e as
especificidades
do
setor .
A
ANIET,
consciente dos benefícios da presença em
redes, pode influenciar positivamente vários
aspetos da internacionalização, tais como, a
identificação do mercado de destino ou o
melhor canal de entrada, só para mencionar
alguns.
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As redes de especialidade ou setoriais deverão reunir todas as organizações congéneres
da ANIET ativas nos mercados-alvo do projeto, bem como, a indústria, universidades,
institutos de pesquisa, centros nacionais e outras federações conexas ao setor da Pedra.
A rede constituir-se-á, portanto, como uma ferramenta fundamental para atender
as necessidades do setor , uma vez que se edificará enquanto plataforma necessária
para a partilha de problemáticas, experiências, soluções e para a agilização da
transferência e incorporação de tecnologia pelas empresas interessadas.
A rede deverá abarcar toda a gama de atividades industriais relacionadas com a
exploração de pedra, a caraterização de rochas e métodos de classificação, de produção
e transformação mas também, com as ferramentas e equipamentos utilizados no
processamento e os acabamentos, sem descurar a proteção ambiental e a segurança no
trabalho em todas as fases da produção.
Em paralelo, sugere-se a documentação/compilação do trabalho de cooperação
realizado , com a edição de publicações regulares que ancorem e difundam, no seio da
rede, conhecimentos e informações a todas as partes constituintes. Estas edições de rede
deverão abranger todas as questões-chave do setor, as melhores práticas, concorrência,
tendências de consumo, fornecedores, clientes, parceiros e metodologias relativas à
caracterização de pedra, produção, utilização de equipamentos, segurança e aspetos
ambientais e de sustentabilidade.
Em suma, as redes, com a sua natureza cooperativa e de partilha, contribuirão para:
Reforçar os instrumentos e mecanismos de capacitação que potenciem a
internacionalização das PMEs do setor da Pedra Natural;
Desenvolver ações integradas em torno do eixo “conhecimento, capacitação e
promoção”, que reforcem as estratégias de internacionalização e abordagens aos
mercados-alvo do projeto, inseridas em atividades económicas que valorizem os
recursos endógenos do país e contribuam para a concretização de uma estratégia de
especialização inteligente do setor, nacional e internacionalmente;
Fomentar e motivar o reforço da cooperação entre entidades nacionais e
internacionais representativas do setor, com o objetivo de maximizar a capacitação
para a internacionalização, a promoção internacional e o interface entre as empresas
da Pedra e as entidades setoriais que as representam;
Contribuir para responder aos desafios existentes no que respeita à inovação,
competitividade e internacionalização das empresas do setor, com repercussões
positivas na criação de emprego e riqueza, no aumento do volume de exportações e
no desenvolvimento económico e social do território.
As empresas do setor da Pedra Natural têm vindo a realizar investimentos com o objetivo
de melhorar o dimensionamento e a modernização tecnológica das suas unidades de
extração e transformação. Assiste-se hoje a uma acentuada evolução tecnológica e a
uma mutação das condições de concorrência internacional. As novas tecnologias têm
contribuído para a mundialização da economia internacional e dão origem a novas
relações entre o comércio, a competitividade e o investimento.
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As estratégias das grandes empresas são, cada vez mais, influenciadas por
considerações de natureza tecnológica . O domínio dos chamados “nós tecnológicos”,
suscetíveis de irradiar novas tecnologias, permitem inovações radicais e apresentam
consequentes vantagens concorrenciais no futuro.

Daí que se observe um forte movimento de cooperação tecnológica entre empresas
(quer das grandes empresas entre si, quer com pequenas empresas, de base
tecnológica), determinado simultaneamente pela preocupação de partilhar custos e de
obter posicionamentos de liderança tecnológica.
A economia portuguesa tem especificidades que tornam a cooperação em rede uma
realidade com particular interesse. A colaboração entre entidades setoriais nacionais e
estrangeiras minimizará algumas das insuficiências mais flagrantes da nossa economia e,
por maioria de razão, do setor da Pedra Natural, tendo em conta as características das
empresas nacionais:
Pequena dimensão de muitas das empresas;
Escassez de quadros médios e superiores;
Défice organizacional;
Falta de cultura empresarial;
Ausência de informação sobre mercados internacionais.
Isto não quer dizer que as redes sejam uma panaceia para resolução de problemas
estruturais, designadamente, dos que se prendem com a falta de competitividade.
Importa reconhecer que as organizações e empresas não são entidades isoladas e
totalmente independentes , mas que se inserem em redes de relações (com clientes,
fornecedores, concorrentes, etc.) para aprofundar uma determinada área de negócios.
Gerir eficazmente estas relações através de uma maior proximidade das entidades
representativas do setor e das empresas que as suportam, de uma maior coordenação de
atividades, de um maior conhecimento mútuo – ou seja, por via de um maior grau de
cooperação – exponenciará o sucesso e a competitividade da rede e, em consequência,
das organizações nela envolvidas.

Da colaboração entre organizações com recursos e aptidões diferentes resultarão
sinergias que originarão menores investimentos em equipamentos, fundos de maneio,
formação de pessoal, prospeção e promoção nos mercados internacionais.
Pelo exposto, no quadro da internacionalização do setor, a construção contínua de
redes e a colaboração regular entre as empresas que as constituem deverá ser um dos
desideratos estratégicos da ANIET.
Vale a pena relembrar o sucesso da chamada “Terceira Itália” industrial – no Norte
daquele país transalpino – que, em grande parte, se constituiu assente em múltiplas
formas de cooperação em rede e que poderá servir de referência e inspiração para
Portugal e para o setor da Pedra Natural nacional, em particular.
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7. Principais Conclusões
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O setor da Pedra Natural conta ainda com
algumas debilidades que, no final do
projeto, se pretendem parcial ou totalmente
debeladas: inexistência de um plano
estratégico
internacional
robusto;
conhecimento
insuficiente
sobre
os
mercados internacionais priorizados e o
impacto que o mesmo poderá ter nas
campanhas de promoção, comunicação e
marketing que, como é sabido, têm sido,
até ao momento, relativamente avulsas.
Ficou
claro
ao
longo
do
presente
documento
que
é
relevantíssima
a
importância das ações de marketing e
comunicação que possam sustentar a
ambição de internacionalização assertiva do
setor.
Refira-se ainda a necessidade de adaptar
as campanhas de comunicação e de
marketing tendo em conta os mercados
internacionais a abordar, alvo do projeto.
Não “basta” dispor de um bom nome, uma
boa rede de contactos e de produtos ou
serviços de qualidade. Grande parte dos
negócios inovadores necessita de escala
para se tornar sustentável, sendo que é,
exatamente,
a
expansão
para
novos
mercados que permitirá conquistar um
maior número de clientes.
Num mundo digital sem fronteiras, a
tecnologia permite maior proximidade
com parceiros, clientes ou consumidores ,
independentemente da geografia e facilita
o acesso a um conjunto mais alargado de
profissionais especializados.
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Para que o processo de internacionalização a levar a cabo fomente a expansão e o
desenvolvimento do setor, é fundamental considerar os desafios inerentes ao comércio
internacional, tais como, a localização, os impostos ou as diferenças culturais.
A globalização e os clusters ou
internacionalização . Por um lado, o
um fenómeno altamente associado
favorecimento do desenvolvimento
competitividade.

redes são aspetos relevantes no processo de
desenvolvimento de clusters tem sido considerado
à importância da partilha de conhecimento, em
das entidades e empresas e enquanto fator de

Importa, portanto, que a ANIET, fomente e participe em redes de conhecimento
globalizadas , que atravessem regiões e países e que desempenhem um importante
papel nas inovações desenvolvidas e no fluxo de informação a encaminhar às empresas
nacionais que representa.
É, então, possível estabelecer uma estratégia, que não se baseie necessariamente ou
apenas nas vantagens da proximidade geográfica , de forma a criar métodos
alternativos de proximidade. Esta estratégia tem como ponto central as redes
transnacionais que os empreendedores aliam às contribuições das suas bases locais.
O desenvolvimento da indústria da Pedra Natural é moldado tanto pelas características
únicas dos produtos, mas também (e cada vez mais) pelo regime tecnológico adotado,
pelos fatores específicos do país, tais como, o nível e distribuição das capacidades
científicas e tecnológicas e a organização institucional.
O capital organizacional, tecnológico, relacional e humano das empresas do setor, assim
como o seu know-how , competências nucleares, rotinas com orientação internacional e
capacidade de absorção, são fatores que podem levar ao sucesso na internacionalização
das empresas de Pedra Natural.
Importa sublinhar que empresas inovadoras são mais propensas a uma rápida
internacionalização . O estabelecimento de processos colaborativos e o envolvimento de
pessoal qualificado também são, evidentemente, úteis neste processo.

Uma empresa com dificuldades vai depender significativamente das capacidades das
redes de relações que possam existir. Só gradualmente é que a empresa desenvolverá as
suas próprias capacidades e rotinas e adquire identidade. Nenhuma empresa, numa fase
inicial, pode sobreviver sem investidores, fornecedores e distribuidores de confiança.
A ANIET poderá, neste capítulo, providenciar um conjunto de possibilidades
oriundas das redes nas quais é parte ativa , a empesas que estejam em fases
embrionárias da sua atividade internacional ou a empresas que, não obstante estarem já
“internacionalizadas”, encontrem obstáculos específicos em mercados de especial
dificuldade.
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As redes assumem, portanto, um papel importante no enquadramento das
oportunidades do setor à escala global. São ainda uma fonte de ideias e recursos e um
meio de proceder a uma avaliação ex-ante da ideia de internacionalização. As novas
empresas, tendo poucos recursos, são muito mais dependentes de uma rede de
relações de negócios . Ao facultar acesso a novas experiências, recursos e conhecimento,
as redes alavancarão a capacidade de penetração nos mercados internacionais de novos
“ players ”.
Para uma abordagem internacional mais sistemática e proativa é importante selecionar
um mercado ou um conjunto de mercados para a preparação de ações fundamentadas,
direcionadas e focadas, definindo uma estratégia comercial sustentada no marketing e
na divulgação assertiva dos produtos.
É conveniente que, pelo menos numa fase inicial do processo de internacionalização, o
setor se foque exclusivamente em mercados específicos. De salientar que uma
abordagem a países intercontinentais implicará sempre maiores exigências , mais
requisitos e procedimentos tendencialmente mais complexos, tais como, questões
logísticas, administrativas e alfandegárias, fatores que implicam um maior investimento
e esforço das equipas envolvidas, tendo em conta a sua capacidade organizacional e de
internacionalização.
A escolha inicial de um número razoável de mercados para o reforço da
internacionalização do setor, tal como prevê o presente projeto, é sensata e permitirá às
empresas da fileira ter mais tempo para se concentrarem nos aspetos preparatórios
fundamentais do processo internacional, anteriormente elencados.
Paralelamente, a análise da concorrência (benchmarking) revela-se um importante
instrumento de avaliação dos mercados e de desenvolvimento de vantagens
competitivas que permitirão recolher informações acerca dos processos de negócio e
funções empresariais. Verificar e conhecer muito bem a concorrência que se pode
encontrar nos mercados-alvo permitirá identificar o perfil de atuação dos potenciais
clientes, detetar as necessidades e anseios dos mercados, conhecer as melhores práticas
e, sobretudo, identificar os concorrentes e as suas ofertas. A reflexão sobre o estado em
que os mercados se encontram, bem como, as mudanças no seu meio, permitirão às
empresas do setor uma definição mais correta do melhor momento ou da melhor época
para iniciar o processo de internacionalização.
É fulcral antever todos os cenários. Convém antecipar o melhor timing de entrada
num mercado pois, para firmar novos negócios, as empresas têm muitas vezes que
apressar o seu caminho de internacionalização antes que a chamada “janela de
oportunidade” se feche.
Antes do arranque do projeto, será importante o contributo da ANIET para que as
empresas tenham bem definidos , entre outros elementos internos, a sua capacidade
produtiva ou os seus prazos de entrega. Esta clareza será importante no momento
prospetivo de contato presencial com potenciais clientes, seja em missão, seja em
contexto de participação em feira.
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Será importante que estas empresas, através do contributo da ANIET, recolham o
máximo de informações sobre os mercados, aproveitando os momentos de prospeção
local para abordagens proactivas e consubstanciadas. Desta forma, com preparação, os
investimentos não se transformarão rapidamente em custos, minimizando-se o “efeito
surpresa”.
Vale sempre a pena recolher e refletir sobre tudo aquilo são as boas – mas também as
más – experiências/obstáculos encontradas/os na abordagem aos mercados para evitar
erros futuros em ações subsequentes.
As competências linguísticas e a tradução/adaptação dos materiais de comunicação para
as Línguas/culturas de destino serão de extrema importância; a facilidade na abordagem
aos mercados irá sempre depender desses fatores. Todos os elementos que
incrementem a capacidade e a fruição linguística são valorizáveis no trabalho
internacional .
A divulgação internacional da ANIET em órgãos de comunicação da especialidade, bem
como, as participações conjuntas em certames internacionais de referência do setor
serão fundamentais para a promoção da fileira e para o reforço do networking no
respetivo círculo.
Quanto à promoção, vale a pena sublinhar que os meios de comunicação são
instrumentos que auxiliam a transmissão de informação. É graças ao avanço da
tecnologia que, cada vez mais e melhor, podemos comunicar à distância, num menor
espaço de tempo.
Importa que a “Política de Comunicação” da ANIET faça despertar, de forma coerente,
o interesse pelos produtos do setor junto de um público-alvo previamente identificado.
Deverá ter como principal objetivo informar, persuadir e reavivar.
A estratégia da ANIET deve assentar na diferenciação, isto é, não apostar na
publicidade convencional, mas sim numa imagem moderna e consistente do setor que
enalteça a génese natural da oferta e seus elementos diferenciadores e de exclusividade
face aos concorrentes internacionais.

Como já foi dito, será importante que a ANIET (e as empresas que representa) marquem
presença em exposições e certames internacionais da especialidade, não de forma
avulsa, mas sim, regular, com o intuito de não apenas mostrar os produtos, mas, não
menos importante, evidenciar a fortaleza do setor, repetindo as presenças, anos após ano
e, se possível, com elementos de novidade.
Deve
ter-se
sempre
noção
de
mercados/comportamentos específicos.

que

a

oferta

deve

ser

adaptada

a

A preparação e a informação sobre os mercados-alvo acautelam “o inesperado” e
aumentam as possibilidades de concretização de oportunidades.
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Antes do “arranque” de qualquer processo de internacionalização é importante que haja
preparação. Uma má “primeira entrada” num mercado internacional é um péssimo
“cartão-de-visita”: as consequências poderão ser, muitas vezes, irreversíveis ou levarão
largos anos a reparar.
Tudo aquilo que se prende com a capacidade operacional das empresas e o seu grau de
comprometimento face ao cliente são fatores fulcrais de sucesso e devem ser
continuamente melhorados.
A recolha e atualização regular de informação sobre os mercados facilita as
abordagens e minimiza o erro, reduzindo o “efeito surpresa”.

A ANIET definiu um conjunto de objetivos concretos para nortear a sua ação neste
projeto. Os objetivos deverão ser quantificados e enquadrados no tempo.
Antes de iniciar o projeto, a ANIET deverá, pois, certificar-se de que os seus associados
têm o que precisam. Realizar uma autoanálise de diagnóstico, verificar a capacidade de
adaptação para se darem a conhecer em mercados estrangeiros. É também importante
garantir que as equipas de gestão e operacionais dispõem das competências necessárias
para a expansão dos seus negócios além-fronteiras.
É necessário ter consciência que a internacionalização é um processo moroso que
envolverá sempre recursos humanos qualificados, conhecimento dos mercados
internacionais, definição de objetivos, público-alvo, identificação de oportunidades de
negócio, realização de ações internacionais, manutenção dos contactos estabelecidos,
aumento da inovação, reconhecimento internacional, utilização de canais digitais,
monitorização da estratégia e aumento da notoriedade.
É, acautelando todos estes elementos, que a ANIET pretende trilhar o seu caminho,
na consolidação da internacionalização do setor.

Com a execução deste projeto, a ANIET definirá, preparará e implementará uma
abordagem integrada, proativa e fundamentada do setor da Pedra Natural nacional em
mercados internacionais de abordagem prioritária.
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7.1. A Importância da Criação de uma Marca Coletiva
As perspetivas de um mercado cada vez mais global, reforçadas pela intensificação da
concorrência, aumento da competitividade e surgimento de economias de escala, têm
desafiado os países a construírem identidades nacionais cada vez mais fortes e
distintivas , procurando alcançar vantagens competitivas que lhes permitam, não apenas
uma performance positiva nas relações comerciais mas também a valorização dos seus
produtos nos mercados internacionais .
As razões fundamentais para se construir uma marca coletiva prendem-se com a
apresentação de uma imagem de exclusividade nos mercados, a harmonização de
qualidade e caraterísticas comuns dos produtos do setor, a rentabilização de custos, a
exponenciação de recursos de promoção e a diferenciação e o aumento de
competitividade em mercados internacionais.
Uma marca coletiva não será mais do que um sinal que distingue a origem ou qualquer
outra característica comum de produtos ou serviços pertencentes a todos os operadores
que integram o setor da Pedra Natural.
As vantagens proporcionadas pelas marcas coletivas têm impactos de diferente ordem,
desde logo, na inovação , na aplicação de tecnologias e de conhecimento . Por ser uma
marca “partilhada”, reúne as melhore caraterísticas comuns dos produtos, destacando
relações de saudável parceria entre pares, cooperação e confiança.
Desta forma, com a criação de uma marca consolidada para a Pedra Natural
nacional, a ANIET passará a promover a associação de um conjunto de
características distintivas dos produtos de pedra, reputando-os, coerentemente, no
panorama internacional . A promoção deste conjunto de valores permite,
simultaneamente, implementar uma estratégia integrada de marketing que crie
sinergias para todo o setor, não invalidando que se deixe espaço para que cada empresa
se diferencie com base nas suas competências específicas.
A essência desta marca coletiva, deverá corporizar a identidade do setor e refletir a
oferta global da cadeia de valor da sua indústria , potenciando a visibilidade e
capacidade de intervenção da fileira na oferta de soluções e produtos inovadores,
integrados e competitivos no contexto internacional, transmitindo uma ideia clara de
fortaleza e confiança junto dos clientes. Enquanto instrumento coletivo, a marca deverá
ser partilhada e usufruída, como um todo, pelas empresas interessadas, tendo em vista a
diferenciação e valorização dos seus produtos, relativamente aos dos concorrentes
internacionais.
A marca estará inevitavelmente associada à sua origem geográfica e ao conjunto de
características comuns e distintivas do setor e das empresas que o constituem :
inovação, tecnologia, qualidade e know-how. Esta referência distintiva promoverá a
capacidade de oferta de uma cadeia integrada de competências e de suporte ao
desenvolvimento de qualquer produto português de pedra que seja inovador em
contexto global.
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Deve ainda salientar-se que a marca coletiva pode atribuir vantagens de diversa ordem
para o produtor, para o consumidor mas também para a economia de uma região ou do
país. A promoção da marca permitirá aos produtores o acesso a novos mercados
que individualmente não conseguiriam abordar face aos elevados custos associados,
permitindo, por outo lado, a divulgação do país e dos seus produtos, trazendo benefícios
sociais e culturais, na medida em que permite a inserção de produtores ou regiões
desfavorecidas nos cenários nacional e internacional, incentivando a produção de
qualidade, para além da promoção do turismo, do estímulo dos investimentos nas zonas
de produção e do favorecimento das exportações locais.
Posto isto, faz todo o sentido edificar uma marca forte e transversal ao setor da Pedra
Natural, que permitia o posicionamento e reconhecimento consolidado e coerente da
Pedra nacional em mercados internacionais.
Deve ser criada uma marca distintiva, assente numa imagem de qualidade e
diferenciação , que permita reunir, acolher e promover, através de uma imagem
promocional forte, o conjunto dos produtos de Pedra Natural que participem de
determinados requisitos, constituindo um instrumento que, de um modo coletivo e sem
qualquer individualização, se mostre indispensável ao reforço da competitividade do
setor, permitindo a criação de sinergias entre as diferentes ações promocionais,
potenciando uma utilização eficaz dos apoios e verbas utilizadas pelo setor na promoção
nos mercados externos e valorizando, no exterior, a qualidade do produto nacional.

A marca deverá surgir como selo de garantia e afirmação da qualidade da produção e
transformação da Pedra Natural portuguesa , reforçando a expressão da identidade
dos produtos e estimulando o aumento do valor agregado do setor internacionalmente.
Urge, portanto, estabelecer um plano de comunicação e marketing para a promoção
da marca. Os objetivos gerais a estabelecer no plano deverão passar pela criação de
apetência/preferência pela Pedra Natural portuguesa, tornando-a mais apelativa e
aumentando a perceção de valor. Para a sua concretização, deverão ser estabelecidos,
como objetivos operacionais prioritários, o robustecimento internacional da visibilidade
da marca, a caminhada para um posicionamento cada vez mais diferenciador e o
estabelecimento de uma identidade gráfica distintiva, de modo a tornar a marca
memorável.
A arquitetura de uma marca “umbrela”, que encerre em si a identidade de um país
ou região torna-se um processo complexo, no sentido em que, mais do que expressar a
personalidade de um local, surge como precursora para os próprios produtos nacionais
que se pretendem posicionar nos mercados internacionais. Contudo, embora seja o
ponto de partida para uma boa estratégia de comunicação, não basta que a identidade
de um país ou de um setor seja forte e consolidada. É necessário que se desenvolva um
planeamento estratégico que permita à marca coletiva alcançar uma posição favorável,
junto dos mercados e junto dos públicos internacionais.
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A construção da marca passa essencialmente pela comunicação , uma vez que é um
instrumento de integração por excelência. Com os processos de internacionalização, as
empresas ficam expostas a vários riscos (decorrentes do ciclo de vida do setor, do
contexto sociopolítico e económico do país e da implementação da estratégia), sendo
que os custos de imagem acrescentados a estes riscos podem ser fatais. Os
investimentos internacionais vingam quando são aceites localmente. A construção da
marca depende, portanto, de uma comunicação coerente e criativa , geradora de
vínculos de confiança de que depende o valor da própria relação, isto é, o
reconhecimento, o prestígio e a lealdade. A essência da marca não é constituída apenas
pelo posicionamento de quem a cria mas é fruto de compreensão e interpretação dos
consumidores, que podem, inclusivamente, transformá-la com o tempo.
A elaboração da marca deve, portanto, ser motivada, refletida e decidida .
Atualmente, com as constantes alterações nos mercados e com as infinitas
possibilidades informativas, torna-se fácil uma marca desatualizar-se, pelo que compete
às entidades que as suportam estarem continuamente atentas e ir redefinindo
regularmente os seus pressupostos, sem com isso alterar os princípios, características e,
sobretudo, a sua personalidade.
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