
Ainda que a Alemanha faça parte da União Europeia e consequentemente do Mercado Único europeu, existem 
algumas barreiras quanto às importações aplicáveis a todos os Membros. Nomeadamente no queijo, uma das 
restrições mais especificas, são na principal matéria-prima: o leite tem de provir de animais sãos e provenientes 
de marcas registadas e reconhecidas, além de que na rotulagem deve ser mantido o rótulo de origem, sendo 
obrigatória a indicação da proveniência (UE/ não UE) e a indicação do país de origem do leite (ordenha ou 
processamento), os requisitos de certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. A entidade responsável pelo licenciamento de produtos alimenta-
res é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Alemanha é das maiores potências económicas 
do mundo, encontra-se na terceira posição nas importações mundiais com uma percentagem a rondar os 
6,3%, e também na terceira posição como exportador com 8,1% das exportações mundiais. Ainda que em 
2015, a balança comercial de bens entre Portugal e a Alemanha seja negativa para o nosso país (tabela1), 
não deixa de ser um importante parceiro de Portugal.

Em conformidade com o Destatis Stastisches Bundesamt (Centro Nacional de Estatísticas Alemão), a taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) alemão em 2016 foi de 1,9%, valor igual ao da UE-28, sendo 
que no mesmo ano o PIB per capita tem um valor de quase 38 mil euros (Tabela 2), ultrapassando a média 
europeia que ficou nos 29 mil euros. Segundo a mesma fonte, o índice de preços de consumidor tanto em 
2015, como em 2016, aumentaram 0,3% e 0,5% respetivamente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Alemanha tem também um dos ordenados mínimos mais elevados da 
União Europeia, dados de 2017 confirmam um ordenado de 1 498 euros, o que, tendo em conta o custo de 
vida alemão, vai originar um poder de compra mais elevado comparado com outros países europeus.

A Alemanha é um país extremamente terciário, já que os serviços representam 68% do Valor Acrescentado 
Bruto, a indústria representa 31% e a agricultura, floresta e pesca representa uma pequena percentagem, 
apenas 1% (gráfico 1).

Quanto à relação comercial de bens entre Portugal e a Alemanha, em 2015, Portugal como cliente da Alemanha 
estava na 32ª posição, o equivalente a 0,63% das exportações totais da Alemanha. Nomeadamente de 
Portugal como fornecedor da Alemanha está na 31ª posição o que corresponde a 0,58% das importações 
totais da Alemanha. A relação comercial de bens entre ambos os países, são a troca de produtos de alta intensidade 
tecnológica. (International Trade Centre, 2015)

1. Introdução

O mercado Alemão é considerado um dos mais importantes tanto ao nível Europeu como mundial e é um dos 
principais parceiros comerciais para muitos países. Pela sua relevância económica e perfil de consumo, a 
aposta neste mercado por parte das Pequenas e Médias Empresas produtoras de queijo, deve ser considerado 
na sua estratégia internacional.

A Alemanha é organizada territorialmente como uma República Federal, e conta com dezasseis estados federados. 
Ao abrigo dos dados fornecidos pelo the Economist Intelligence Unit, em 2015, no comércio mundial de 
bens, a Alemanha apresenta-se como um dos maiores importadores e exportadores do mundo, ocupando a 
3ª posição. 

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado alemão. Deste modo, deve ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização de 
uma análise geral ao ambiente externo do mercado alemão, e onde se identificaram as oportunidades e cons-
trangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e ao 
nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como foram definidas as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. 

Conjugando esta informação com as características do Queijo Serpa, foram ainda identificados os fatores 
críticos de sucesso, através da metodologia de Análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oporturnidades, 
forças e fraquezas), que permitiram um enquadramento para a implementação destes produtos no mercado 
alemão. De forma a identificar parceiros de negócio locais e promover estes produtos no mercado, foram 
ainda referidos alguns certames internacionais de referência. 

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Como forma de governo a Alemanha é uma República Federal, composta por dezasseis estados independentes 
administrativamente. O Chefe de Estado é Frank-Walter Steinmeier e a chanceler é Angela Merkel. A capital 
é Berlim, no entanto existem outras cidades importantes como Munique, Estugarda, Colónia, Frankfurt e 
ainda Hamburgo. (AICEP, 2015)

A Alemanha é um Estado-Parte da União Europeia (UE) e consequentemente da União Aduaneira que se 
regula com o Código Aduaneiro Comunitário (em 2013 entrou em vigor um novo código atualizado). Existe 
a livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias entre os 28 Estados membros da UE e existe ainda um 
acordo comercial conjunto com países terceiros com redução de taxas aduaneiras. O Mercado Único, estabele-
cido em 1993, aboliu, dentro do espaço económico da União, as barreiras internas, alfandegárias, fiscais e 
técnicas. Todavia, a legislação de controlo de qualidade dos produtos está a cargo de cada Estado, podendo 
divergir de uns para os outros. Embora este seja um Mercado Único, podem existir algumas inconformidades 
quanto à aplicação da legislação entre as diferentes partes, e para que se evite recorrer a tribunais internacionais, 
existe à disposição dos Estados a Rede Solvit que os auxilia na resolução destes conflitos. (AICEP, 2015)
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1. Introdução

O mercado Alemão é considerado um dos mais importantes tanto ao nível Europeu como mundial e é um dos 
principais parceiros comerciais para muitos países. Pela sua relevância económica e perfil de consumo, a 
aposta neste mercado por parte das Pequenas e Médias Empresas produtoras de queijo, deve ser considerado 
na sua estratégia internacional.

A Alemanha é organizada territorialmente como uma República Federal, e conta com dezasseis estados federados. 
Ao abrigo dos dados fornecidos pelo the Economist Intelligence Unit, em 2015, no comércio mundial de 
bens, a Alemanha apresenta-se como um dos maiores importadores e exportadores do mundo, ocupando a 
3ª posição. 

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado alemão. Deste modo, deve ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização de 
uma análise geral ao ambiente externo do mercado alemão, e onde se identificaram as oportunidades e cons-
trangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e ao 
nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como foram definidas as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. 

Conjugando esta informação com as características do Queijo Serpa, foram ainda identificados os fatores 
críticos de sucesso, através da metodologia de Análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oporturnidades, 
forças e fraquezas), que permitiram um enquadramento para a implementação destes produtos no mercado 
alemão. De forma a identificar parceiros de negócio locais e promover estes produtos no mercado, foram 
ainda referidos alguns certames internacionais de referência. 

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Como forma de governo a Alemanha é uma República Federal, composta por dezasseis estados independentes 
administrativamente. O Chefe de Estado é Frank-Walter Steinmeier e a chanceler é Angela Merkel. A capital 
é Berlim, no entanto existem outras cidades importantes como Munique, Estugarda, Colónia, Frankfurt e 
ainda Hamburgo. (AICEP, 2015)

A Alemanha é um Estado-Parte da União Europeia (UE) e consequentemente da União Aduaneira que se 
regula com o Código Aduaneiro Comunitário (em 2013 entrou em vigor um novo código atualizado). Existe 
a livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias entre os 28 Estados membros da UE e existe ainda um 
acordo comercial conjunto com países terceiros com redução de taxas aduaneiras. O Mercado Único, estabele-
cido em 1993, aboliu, dentro do espaço económico da União, as barreiras internas, alfandegárias, fiscais e 
técnicas. Todavia, a legislação de controlo de qualidade dos produtos está a cargo de cada Estado, podendo 
divergir de uns para os outros. Embora este seja um Mercado Único, podem existir algumas inconformidades 
quanto à aplicação da legislação entre as diferentes partes, e para que se evite recorrer a tribunais internacionais, 
existe à disposição dos Estados a Rede Solvit que os auxilia na resolução destes conflitos. (AICEP, 2015)
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Ainda que a Alemanha faça parte da União Europeia e consequentemente do Mercado Único europeu, existem 
algumas barreiras quanto às importações aplicáveis a todos os Membros. Nomeadamente no queijo, uma das 
restrições mais especificas, são na principal matéria-prima: o leite tem de provir de animais sãos e provenientes 
de marcas registadas e reconhecidas, além de que na rotulagem deve ser mantido o rótulo de origem, sendo 
obrigatória a indicação da proveniência (UE/ não UE) e a indicação do país de origem do leite (ordenha ou 
processamento), os requisitos de certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. A entidade responsável pelo licenciamento de produtos alimenta-
res é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Alemanha é das maiores potências económicas 
do mundo, encontra-se na terceira posição nas importações mundiais com uma percentagem a rondar os 
6,3%, e também na terceira posição como exportador com 8,1% das exportações mundiais. Ainda que em 
2015, a balança comercial de bens entre Portugal e a Alemanha seja negativa para o nosso país (tabela1), 
não deixa de ser um importante parceiro de Portugal.

Em conformidade com o Destatis Stastisches Bundesamt (Centro Nacional de Estatísticas Alemão), a taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) alemão em 2016 foi de 1,9%, valor igual ao da UE-28, sendo 
que no mesmo ano o PIB per capita tem um valor de quase 38 mil euros (Tabela 2), ultrapassando a média 
europeia que ficou nos 29 mil euros. Segundo a mesma fonte, o índice de preços de consumidor tanto em 
2015, como em 2016, aumentaram 0,3% e 0,5% respetivamente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Alemanha tem também um dos ordenados mínimos mais elevados da 
União Europeia, dados de 2017 confirmam um ordenado de 1 498 euros, o que, tendo em conta o custo de 
vida alemão, vai originar um poder de compra mais elevado comparado com outros países europeus.

A Alemanha é um país extremamente terciário, já que os serviços representam 68% do Valor Acrescentado 
Bruto, a indústria representa 31% e a agricultura, floresta e pesca representa uma pequena percentagem, 
apenas 1% (gráfico 1).

Quanto à relação comercial de bens entre Portugal e a Alemanha, em 2015, Portugal como cliente da Alemanha 
estava na 32ª posição, o equivalente a 0,63% das exportações totais da Alemanha. Nomeadamente de 
Portugal como fornecedor da Alemanha está na 31ª posição o que corresponde a 0,58% das importações 
totais da Alemanha. A relação comercial de bens entre ambos os países, são a troca de produtos de alta intensidade 
tecnológica. (International Trade Centre, 2015)
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Balança Comercial de bens
de Portugal com a Alemanha

Exportações
Importações
Saldo

2015

5 883,1
7 767,1
-1 884,5

Crescimento do PIB em 2016

PIB per Capita

Taxa de crescimento
do PIB em 2016

2016

5 883,1
7 767,1
-1 884,5

Tabela 1: Balança Comercial de bens de Portugal com a Alemanha (2015)
Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística; unidade em milhões de euros (adaptado 
e consultado em março de 2017)

Tabela 2:  Crescimento do PIB em 2016
Fonte: Destatis Stastisches Bundesamt (adaptado e consultado em março de 2017)
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Consoante os dados fornecidos pela AICEP, baseados em dados do INE, as principais exportações portuguesas 
para o mercado alemão no ano de 2015, são sobretudo maquinaria e aparelhos, com 1 673, 9 milhões de 
euros exportados, em segundo lugar, veículos e outros materiais de transporte com exportações na ordem 
dos 1 325 milhões de euros, e em terceiro lugar os plásticos e as borrachas com 470, 9 milhões de euros. A 
exportação dos produtos alimentares, surge em 12º lugar totalizando um valor de 97,3 milhões de euros.

Tendo em conta as exportações Alemãs os principais parceiros comerciais da Alemanha são, de acordo com 
a United Nations Comtrade (dados de 2014),   a França (9%), os Estados Unidos da América (9%), o Reino 
Unido (7%), a China (7%), a Holanda (6%) e para “outros países” são enviadas 62% das exportações alemãs. 
Quanto às importações provêm da Holanda (10%), da China (9%), da França (7%), dos Estados Unidos da 
América (5%), da Itália (5%) e ainda, 64% das importações alemãs provêm de outros países (gráfico 2 e 3).

Segundo a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), as relações bilaterais 
económicas entre Portugal e a Alemanha são bastante importantes, pois existem bastantes oportunidades 
para o nosso país em quase todos os setores de atividade. Ainda assim, dada a dimensão do país, e por ser 
um Estado Federado, considera-se importante a definição das regiões prioritárias. A AICEP considera que as 
empresas portuguesas que tenham a pretensão de entrar neste mercado, devem realizar um brainstorming1, 
de forma a definir um posicionamento direcionado, antes de entrar no mercado.

Gráfico 1: Valor acrescentado bruto por setor (2013)
Fonte: Destatis Stastisches Bundesamt (adaptado e 
consultado em março de 2017)

Gráfico 2 e 3: Destino das exportações de bens/ 
Origem das importações de bens da Alemanha (2014)
Fonte: UN Comtrade consultado em Destatis Stastis-
ches Bundesamt (adaptado e consultado em março de 
2017)



Ainda que a Alemanha faça parte da União Europeia e consequentemente do Mercado Único europeu, existem 
algumas barreiras quanto às importações aplicáveis a todos os Membros. Nomeadamente no queijo, uma das 
restrições mais especificas, são na principal matéria-prima: o leite tem de provir de animais sãos e provenientes 
de marcas registadas e reconhecidas, além de que na rotulagem deve ser mantido o rótulo de origem, sendo 
obrigatória a indicação da proveniência (UE/ não UE) e a indicação do país de origem do leite (ordenha ou 
processamento), os requisitos de certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. A entidade responsável pelo licenciamento de produtos alimenta-
res é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Alemanha é das maiores potências económicas 
do mundo, encontra-se na terceira posição nas importações mundiais com uma percentagem a rondar os 
6,3%, e também na terceira posição como exportador com 8,1% das exportações mundiais. Ainda que em 
2015, a balança comercial de bens entre Portugal e a Alemanha seja negativa para o nosso país (tabela1), 
não deixa de ser um importante parceiro de Portugal.

Em conformidade com o Destatis Stastisches Bundesamt (Centro Nacional de Estatísticas Alemão), a taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) alemão em 2016 foi de 1,9%, valor igual ao da UE-28, sendo 
que no mesmo ano o PIB per capita tem um valor de quase 38 mil euros (Tabela 2), ultrapassando a média 
europeia que ficou nos 29 mil euros. Segundo a mesma fonte, o índice de preços de consumidor tanto em 
2015, como em 2016, aumentaram 0,3% e 0,5% respetivamente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Alemanha tem também um dos ordenados mínimos mais elevados da 
União Europeia, dados de 2017 confirmam um ordenado de 1 498 euros, o que, tendo em conta o custo de 
vida alemão, vai originar um poder de compra mais elevado comparado com outros países europeus.

A Alemanha é um país extremamente terciário, já que os serviços representam 68% do Valor Acrescentado 
Bruto, a indústria representa 31% e a agricultura, floresta e pesca representa uma pequena percentagem, 
apenas 1% (gráfico 1).

Quanto à relação comercial de bens entre Portugal e a Alemanha, em 2015, Portugal como cliente da Alemanha 
estava na 32ª posição, o equivalente a 0,63% das exportações totais da Alemanha. Nomeadamente de 
Portugal como fornecedor da Alemanha está na 31ª posição o que corresponde a 0,58% das importações 
totais da Alemanha. A relação comercial de bens entre ambos os países, são a troca de produtos de alta intensidade 
tecnológica. (International Trade Centre, 2015)

1. Introdução

O mercado Alemão é considerado um dos mais importantes tanto ao nível Europeu como mundial e é um dos 
principais parceiros comerciais para muitos países. Pela sua relevância económica e perfil de consumo, a 
aposta neste mercado por parte das Pequenas e Médias Empresas produtoras de queijo, deve ser considerado 
na sua estratégia internacional.

A Alemanha é organizada territorialmente como uma República Federal, e conta com dezasseis estados federados. 
Ao abrigo dos dados fornecidos pelo the Economist Intelligence Unit, em 2015, no comércio mundial de 
bens, a Alemanha apresenta-se como um dos maiores importadores e exportadores do mundo, ocupando a 
3ª posição. 

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado alemão. Deste modo, deve ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização de 
uma análise geral ao ambiente externo do mercado alemão, e onde se identificaram as oportunidades e cons-
trangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e ao 
nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como foram definidas as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. 

Conjugando esta informação com as características do Queijo Serpa, foram ainda identificados os fatores 
críticos de sucesso, através da metodologia de Análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oporturnidades, 
forças e fraquezas), que permitiram um enquadramento para a implementação destes produtos no mercado 
alemão. De forma a identificar parceiros de negócio locais e promover estes produtos no mercado, foram 
ainda referidos alguns certames internacionais de referência. 

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Como forma de governo a Alemanha é uma República Federal, composta por dezasseis estados independentes 
administrativamente. O Chefe de Estado é Frank-Walter Steinmeier e a chanceler é Angela Merkel. A capital 
é Berlim, no entanto existem outras cidades importantes como Munique, Estugarda, Colónia, Frankfurt e 
ainda Hamburgo. (AICEP, 2015)

A Alemanha é um Estado-Parte da União Europeia (UE) e consequentemente da União Aduaneira que se 
regula com o Código Aduaneiro Comunitário (em 2013 entrou em vigor um novo código atualizado). Existe 
a livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias entre os 28 Estados membros da UE e existe ainda um 
acordo comercial conjunto com países terceiros com redução de taxas aduaneiras. O Mercado Único, estabele-
cido em 1993, aboliu, dentro do espaço económico da União, as barreiras internas, alfandegárias, fiscais e 
técnicas. Todavia, a legislação de controlo de qualidade dos produtos está a cargo de cada Estado, podendo 
divergir de uns para os outros. Embora este seja um Mercado Único, podem existir algumas inconformidades 
quanto à aplicação da legislação entre as diferentes partes, e para que se evite recorrer a tribunais internacionais, 
existe à disposição dos Estados a Rede Solvit que os auxilia na resolução destes conflitos. (AICEP, 2015)
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No que diz respeito à penetração dos produtos e marcas portuguesas neste mercado deverá ter-se em conta 
a sua baixa notoriedade por parte do público alemão. O comércio hard-discount2  em bens de consumo e 
produtos alimentares é o preferido dos cidadãos. Considera-se importante referir que o Banco Mundial no 
Doing Business, atribui à Alemanha o 15º lugar na facilidade de realizar negócios.

c) Ambiente Social

De acordo com o Destatis Stastisches Bundesamt (dados de 2015), a Alemanha tem aproximadamente 82,2 
milhões de habitantes, sendo que 73 524 milhões são de nacionalidade alemã e 8 652 milhões são estrangeiros 
(Tabela 3). As nacionalidades mais representativas são provenientes da Turquia, Polónia, Servia, Montenegro 
e Kosovo

De acordo com o Destatis Stastisches Bundesamt, como se pode verificar na tabela 4, os estados mais populosos 
são o de Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg e Niedersachsen com cerca de 17 milhões, 12 
milhões, 10 milhões e 7 milhões de habitantes nos respetivos estados alemães (vide tabela 4).

1 “Tempestade de ideias numa reunião”.
2 Preços muito competitivos praticados por determinado canal de distribuição. 
   (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hard-discount_hard-discounts/39068)

Estrangeiros

8 652

4 604

4 048

População alemã e estrangeira por género

2015

Total

Homens

Mulheres

Alemães

73 524

35 910

37 614
Tabela 3: População alemã e estrangeira por género (2015)
Fonte: Destatis Stastisches Bundesamt (adaptado e consultado 
em março de 2017)

População Estrangeira

1,544,665

1,577,194

572,801

88,158

106,693

275,995

929,556

65,004

663,817

2,270,248

394,088

104,878

164,23

83,051

191,327

76,188

População estrangeira por estado alemão

2015

Estado

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

População

10,879,618

12,843,514

3,520,031

2,484,826

671,489

1,787,408

6,176,172

1,612,362

7,926,599

17,865,516

4,052,803

995,597

4,084,851

2,245,470

2,858,714

2,170,714

Tabela 4: População Estrangeira por estado 
alemão (2015)
Fonte: Destatis Stastisches Bundesamt 
(adaptado e consultado em março de 2017)



Ainda que a Alemanha faça parte da União Europeia e consequentemente do Mercado Único europeu, existem 
algumas barreiras quanto às importações aplicáveis a todos os Membros. Nomeadamente no queijo, uma das 
restrições mais especificas, são na principal matéria-prima: o leite tem de provir de animais sãos e provenientes 
de marcas registadas e reconhecidas, além de que na rotulagem deve ser mantido o rótulo de origem, sendo 
obrigatória a indicação da proveniência (UE/ não UE) e a indicação do país de origem do leite (ordenha ou 
processamento), os requisitos de certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. A entidade responsável pelo licenciamento de produtos alimenta-
res é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
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De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Alemanha é das maiores potências económicas 
do mundo, encontra-se na terceira posição nas importações mundiais com uma percentagem a rondar os 
6,3%, e também na terceira posição como exportador com 8,1% das exportações mundiais. Ainda que em 
2015, a balança comercial de bens entre Portugal e a Alemanha seja negativa para o nosso país (tabela1), 
não deixa de ser um importante parceiro de Portugal.

Em conformidade com o Destatis Stastisches Bundesamt (Centro Nacional de Estatísticas Alemão), a taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) alemão em 2016 foi de 1,9%, valor igual ao da UE-28, sendo 
que no mesmo ano o PIB per capita tem um valor de quase 38 mil euros (Tabela 2), ultrapassando a média 
europeia que ficou nos 29 mil euros. Segundo a mesma fonte, o índice de preços de consumidor tanto em 
2015, como em 2016, aumentaram 0,3% e 0,5% respetivamente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Alemanha tem também um dos ordenados mínimos mais elevados da 
União Europeia, dados de 2017 confirmam um ordenado de 1 498 euros, o que, tendo em conta o custo de 
vida alemão, vai originar um poder de compra mais elevado comparado com outros países europeus.

A Alemanha é um país extremamente terciário, já que os serviços representam 68% do Valor Acrescentado 
Bruto, a indústria representa 31% e a agricultura, floresta e pesca representa uma pequena percentagem, 
apenas 1% (gráfico 1).

Quanto à relação comercial de bens entre Portugal e a Alemanha, em 2015, Portugal como cliente da Alemanha 
estava na 32ª posição, o equivalente a 0,63% das exportações totais da Alemanha. Nomeadamente de 
Portugal como fornecedor da Alemanha está na 31ª posição o que corresponde a 0,58% das importações 
totais da Alemanha. A relação comercial de bens entre ambos os países, são a troca de produtos de alta intensidade 
tecnológica. (International Trade Centre, 2015)

1. Introdução

O mercado Alemão é considerado um dos mais importantes tanto ao nível Europeu como mundial e é um dos 
principais parceiros comerciais para muitos países. Pela sua relevância económica e perfil de consumo, a 
aposta neste mercado por parte das Pequenas e Médias Empresas produtoras de queijo, deve ser considerado 
na sua estratégia internacional.

A Alemanha é organizada territorialmente como uma República Federal, e conta com dezasseis estados federados. 
Ao abrigo dos dados fornecidos pelo the Economist Intelligence Unit, em 2015, no comércio mundial de 
bens, a Alemanha apresenta-se como um dos maiores importadores e exportadores do mundo, ocupando a 
3ª posição. 

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado alemão. Deste modo, deve ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização de 
uma análise geral ao ambiente externo do mercado alemão, e onde se identificaram as oportunidades e cons-
trangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e ao 
nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como foram definidas as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. 

Conjugando esta informação com as características do Queijo Serpa, foram ainda identificados os fatores 
críticos de sucesso, através da metodologia de Análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oporturnidades, 
forças e fraquezas), que permitiram um enquadramento para a implementação destes produtos no mercado 
alemão. De forma a identificar parceiros de negócio locais e promover estes produtos no mercado, foram 
ainda referidos alguns certames internacionais de referência. 

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Como forma de governo a Alemanha é uma República Federal, composta por dezasseis estados independentes 
administrativamente. O Chefe de Estado é Frank-Walter Steinmeier e a chanceler é Angela Merkel. A capital 
é Berlim, no entanto existem outras cidades importantes como Munique, Estugarda, Colónia, Frankfurt e 
ainda Hamburgo. (AICEP, 2015)

A Alemanha é um Estado-Parte da União Europeia (UE) e consequentemente da União Aduaneira que se 
regula com o Código Aduaneiro Comunitário (em 2013 entrou em vigor um novo código atualizado). Existe 
a livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias entre os 28 Estados membros da UE e existe ainda um 
acordo comercial conjunto com países terceiros com redução de taxas aduaneiras. O Mercado Único, estabele-
cido em 1993, aboliu, dentro do espaço económico da União, as barreiras internas, alfandegárias, fiscais e 
técnicas. Todavia, a legislação de controlo de qualidade dos produtos está a cargo de cada Estado, podendo 
divergir de uns para os outros. Embora este seja um Mercado Único, podem existir algumas inconformidades 
quanto à aplicação da legislação entre as diferentes partes, e para que se evite recorrer a tribunais internacionais, 
existe à disposição dos Estados a Rede Solvit que os auxilia na resolução destes conflitos. (AICEP, 2015)
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d) Ambiente psicográfico

Os alemães são conhecidos como sendo indivíduos honestos, claros, extremamente pontuais, frios, objetivos 
e analisam tudo minuciosamente, além de que, valorizam muito a objetividade, a sistematização, a precisão 
e a clareza das especificações dos produtos, pelo que estas características deverão ser consideradas antes 
de entrar no mercado. Quanto ao consumo, conforme mencionado na descrição do ambiente económico, os 
alemães são grandes apreciadores do hard-discount. (AICEP, 2015)

De acordo com a tabela 5, que tem como base dados de 2015, no que diz respeito ao consumo privado por 
família da Alemanha, o setor do aluguer e energia é o setor mais representativo (859€) e o setor da alimentação 
surge em segundo lugar com 332 euros do consumo total (2 391€).

Quanto ao consumo alimentar por quilograma per capita no território alemão, de acordo com dados de 2014 
do Statista, os produtos com maior consumo são as frutas, com 107,4 quilogramas per capita, em segundo 
lugar surge o consumo de farinhas com 95,6 quilogramas per capita, numa terceira posição encontra-se o 
consumo de vegetais com 93 quilogramas per capita e por último temos o consumo de produtos lácteos com 
89,9 quilogramas per capita (vide tabela 6).

Despesa do consumo privado 
por família na Alemanha (mensal)

Consumo privado
Comida, bebida e tabaco
Roupa e sapatos
Aluguer, energia (etc)
Saúde
Transportes
Telecomunicações
Recriação e cultura
Educação
Restaurantes e hotéis
Bens e serviços diversos

EURO

2,391
332
105
859
100
314
61
252
16
135
89

Consumo de produtos alimentares 
per capita na Alemanha

Produtos

Frutas
Grãos (farinha)
Vegetais
Produtos lácteos
Batatas
Porco
Açúcar
Queijo
Aves
Peixe
Manteiga
Outras carnes

per capita/Kg

107,4
95,6
93
89,9
59,9
54,2
31,3
24,2
19,1
14
6
1,5

Tabela 5: Despesa do consumo privado por família na Alemanha (2015)
Fonte: Destatis Stastisches Bundesamt (adaptado e consultado em março de 2017)

Tabela 6: Consumo de produtos alimentares per capita na Alemanha (2014)
Fonte: Statista (adaptado e consultado em março de 2017)



Ainda que a Alemanha faça parte da União Europeia e consequentemente do Mercado Único europeu, existem 
algumas barreiras quanto às importações aplicáveis a todos os Membros. Nomeadamente no queijo, uma das 
restrições mais especificas, são na principal matéria-prima: o leite tem de provir de animais sãos e provenientes 
de marcas registadas e reconhecidas, além de que na rotulagem deve ser mantido o rótulo de origem, sendo 
obrigatória a indicação da proveniência (UE/ não UE) e a indicação do país de origem do leite (ordenha ou 
processamento), os requisitos de certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. A entidade responsável pelo licenciamento de produtos alimenta-
res é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

De acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Alemanha é das maiores potências económicas 
do mundo, encontra-se na terceira posição nas importações mundiais com uma percentagem a rondar os 
6,3%, e também na terceira posição como exportador com 8,1% das exportações mundiais. Ainda que em 
2015, a balança comercial de bens entre Portugal e a Alemanha seja negativa para o nosso país (tabela1), 
não deixa de ser um importante parceiro de Portugal.

Em conformidade com o Destatis Stastisches Bundesamt (Centro Nacional de Estatísticas Alemão), a taxa de 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) alemão em 2016 foi de 1,9%, valor igual ao da UE-28, sendo 
que no mesmo ano o PIB per capita tem um valor de quase 38 mil euros (Tabela 2), ultrapassando a média 
europeia que ficou nos 29 mil euros. Segundo a mesma fonte, o índice de preços de consumidor tanto em 
2015, como em 2016, aumentaram 0,3% e 0,5% respetivamente.

De acordo com os dados do Eurostat, a Alemanha tem também um dos ordenados mínimos mais elevados da 
União Europeia, dados de 2017 confirmam um ordenado de 1 498 euros, o que, tendo em conta o custo de 
vida alemão, vai originar um poder de compra mais elevado comparado com outros países europeus.

A Alemanha é um país extremamente terciário, já que os serviços representam 68% do Valor Acrescentado 
Bruto, a indústria representa 31% e a agricultura, floresta e pesca representa uma pequena percentagem, 
apenas 1% (gráfico 1).
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cido em 1993, aboliu, dentro do espaço económico da União, as barreiras internas, alfandegárias, fiscais e 
técnicas. Todavia, a legislação de controlo de qualidade dos produtos está a cargo de cada Estado, podendo 
divergir de uns para os outros. Embora este seja um Mercado Único, podem existir algumas inconformidades 
quanto à aplicação da legislação entre as diferentes partes, e para que se evite recorrer a tribunais internacionais, 
existe à disposição dos Estados a Rede Solvit que os auxilia na resolução destes conflitos. (AICEP, 2015)
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Gráfico 4: Consumo do setor alimentar alemão (2016)
Fonte: Innova Market Insights (consultado e adaptado 
em abril de 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando as importações 

Em conformidade com os dados do International Trade Centre (ITC), relativos a 2015, apesar do país ser uma 
das potências industriais europeias, as suas principais importações dizem respeito a maquinaria provinda 
sobretudo da China e dos Estados Unidos da América.

Relativamente aos produtos importados provenientes de Portugal, segundo os dados consultados no INE 
(2015), os produtos alimentares adquiridos pela Alemanha ao nosso país, atingiram em 2015 cerca de 97,3 
milhões de euros e 84,6 milhões de euros relativos aos produtos agrícolas. No que diz respeito às exportações 
alimentares e agrícolas da Alemanha para Portugal, atingem valores como 205,5 milhões de euros nos 
produtos alimentares, e 179,5 milhões de euros nos produtos agrícolas.

Segundo os dados do INE, as importações alimentares entre a Alemanha e Portugal, em 2015 ascenderam a 
97,3 milhões de euros, e quanto às importações agrícolas equivaleram a 84,6 milhões de euros.
 
b) Considerando as exportações

Em conformidade com os dados do INE, em 2015, as exportações mais significativas da Alemanha para 
Portugal são em produtos de alto nível tecnológico, como por exemplo, máquinas e aparelhos (1 673,9 
milhões de euros), ou ainda veículos de transporte (1 325,0 milhões de euros). Relativamente a produtos 
alimentares, ascenderam aos 205,5 milhões de euros e as exportações agrícolas corresponderam, relativamente 
ao mesmo ano a 179,5 milhões de euros.
De acordo com o ITC, as exportações do país para os Estados Unidos da América, da França, do Reino-Unido, 
entre outros, tal como acontece com as exportações para Portugal, são também em produtos de elevado 
nível tecnológico.

3. Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos 

a) Considerando o consumo de produtos alimentares 

Tendo em conta dados fornecidos pelo Innova Market Insights (2016), o subsetor alimentar com mais 
importância, em termos de consumo, é o da padaria, com cerca de 28%, seguido dos molhos e temperos com 
23% que apontam lácteos para terceiro lugar com 22 % (gráfico 4).
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b) Considerando as Importações 
 
De acordo com dados do International Trade Centre, relativamente ao ano de 2015, o principal exportador 
de queijos e coalhos para a Alemanha é a Holanda com o equivalente a 1 058 559 milhões de dólares (US). 
Em segundo lugar surge a França, com 830 522 milhares de dólares (US). Na terceira posição surge a Itália, 
com 403 858 milhares de dólares (US) em exportações nestes produtos para o país na quarta posição, surge 
a Dinamarca com 325 312 milhares de dólares (US). Surge ainda a Áustria, como quinto maior exportador 
dos produtos lácteos referidos, relativos ao ano de 2015, com 311 463 milhares de dólares.

Quanto às importações alemãs ao mercado português, não são significativas, sendo que por exemplo as 
manteigas equivalem a 3 449 dólares e os queijos e coalhos correspondem a 2 877 dólares. Ainda assim, a 
balança comercial deste setor tem um saldo positivo para Portugal.  (ITC, 2015)

c) Considerando as Exportações

Relativamente às exportações alemãs de queijos e coalhos3 em 2015, os cinco maiores mercados importadores 
são a Itália com 831 606 milhares de dólares (US), a Holanda, com 420 413 milhares de dólares (US), e em 
terceiro lugar, surge a Áustria com 302 244 milhares de dólares (US). Na quarta posição encontra-se a 
França com um valor de 267 984 milhares de dólares (US). Por último, surge a Espanha com 217 476 milhares 
de dólares em importações à Alemanha. (ITC, 2015)

Relativamente à transação comercial destes produtos entre Portugal e a Alemanha não é significativa, sendo 
que as manteigas equivalem a 1 772 dólares (US) e o queijo e os coalhos equivalem 2 877 dólares (US). (ITC, 
2015)

d) Identificação de feiras setoriais de referência

ANUGA (Colónia) http://www.anuga.de
A Anuga realiza a sua próxima edição em outubro de 2017, e conta com aproximadamente 160 000 visitantes 
com a intenção de descobrir os mais recentes produtos de inovação do setor alimentar e bebidas com mais 
7 000 expositores. Para além da feira, são realizadas conferências, entre outros eventos, como palestras e 
eventos noturnos, que proporcionarão uma troca de ideias com outros atores do setor. 

International Green Week (Berlim) http://www.gruenewoche.de/en/  
A International Green Week conta, em 2018, com a sua 83ª edição (a 1ª foi em 1926). É uma feira internacional 
que exibe produtos alimentares, agrícolas e produtos provenientes do setor da indústria e de jardinagem. A 
última edição contou com 1 614 expositores (1 061 nacionais e 553 internacionais) e ainda com 400 000 
visitantes, dos quais 90 000 profissionais da área, com a representação de 200 líderes políticos, tanto nacionais 
como internacionais.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013 do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, na Alemanha, residiam cerca de 11 mil portugueses, o que se considera um valor bastante 
significativo tendo em conta a proporção da população total no território português. Desde 2000, a seguir à 
Suíça, é o país com mais entrada de portugueses por ano.

3 De acordo com dados da plataforma do ITC- International Trade Centre segundo os cálculos do UN Comtrade

Website: http://www.fonsecaimport.de/
Morada: Filial em Hagen - Karlstraße 24, 135 Hagen, Alemanha 
Telefone: (02331) 47 333 80
Email: online@fonsecaimport.de

Sul Portugal Import GmbH 
É uma empresa que fornece sobretudo bebidas portuguesas e espanholas (vinho do porto, cerveja, etc), 
outras especialidades e iguarias portuguesas (carnes, queijos, etc), e ainda mariscos. Tem entre 20 e 49 
empregados, e o volume de negócios no ano de 2014 foi de cerca de dois a cinco milhões de euros.

Website: http://www.sulportugal.de/ 
Morada: Jaffestr, 10, 21109 Hamburg
Telefone: 0049 (0) 40 75 14 41

O Português 
É um negócio familiar direcionado para a importação de produtos portugueses, oferece uma grande multiplicidade 
de produtos portugueses. Abastece também o canal Horeca, como também, participa em festivais gastronómicos 
e ainda colaboram na organização de eventos.

Website: http://www.portugalwinecompany.de/ 
Morada: Kalmitstr. 3 D-60528 Frankfurt am Main (Niederrad) 
Telefone: (0049) 69 671210

Casa Granada 
É uma mercearia que oferece diariamente uma grande variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, 
peixes ou conservas, produtos provenientes de Portugal e Espanha.

Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/ 
Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Rosaura Gonzalez 
Telefone: (0049) 711/603438
Email: casagranada@web.de

Vinhoteca Portugal 
É uma empresa que está ligada à distribuição de produtos alimentares de onde se destaca uma grande variedade 
de produtos portugueses (alimentos congelados e várias bebidas, desde vinhos, cervejas, licores e vinhos do 
porto). Está direcionado sobretudo para a restauração e para o retalho, tendo também alguns supermercados 
de venda direta ao consumidor final. O Supermercado tem também um restaurante e café dedicado à gastronomia 
portuguesa. 

Website: http://www.vinhoteca.de/
Vinhoteca Portugal e.K. (armazém): 
M. Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rommerskirchen; T. 0049 2183 806780; E. info@vinhoteca.de
Vinhoteca Centro Café (supermercado e café): 
M. Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen; T.2183 4416601; E.info@vinhotecacentro.de
Morada do escritório: Amtsgericht Mönchengladbach HRA 7072
Pessoa de Contacto: Acácio Coelho Duarte 

Casa Algarve 
Possui uma variedade de produtos ibéricos (desde carnes, peixes, vinho ou ceveja), tem marcas como a Licor 
Beirão, a Guimarpeixe, a Sagres, a Sumol, a Casa de Mateus ou a Castelões, tendo ainda duas lojas no mercado. 

Website: http://www.casa-algarve.de.rs/ 
Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden 
Telefone: (0049) 611236971-27 

Portugiesische Weine 
Especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros, comercializa sobretudo para 
o consumidor final.

Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/ 
Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Joaquim Madeira 
Telefone: (0049) 0711/4704495
Email: maria.madeira@gmx.de 

A Aveirense 
Tem disponíveis uma grande variedade de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Website: www.aveirense.de/
Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 Frankfurt 
Telefone: +49 69 98550742

Mercado Português
Tem sobretudo vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado tem disponíveis doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach Germany 
Telefone: +49 69 818836

Frango Português 
Restaurante português, com 190 lugares no interior e 120 no exterior, sendo a sua especialidade, frango 
assado.

Website: http://www.frango-portugues.de/ 
Morada:  Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf 
Telefone: 0211-695 546 25

Cave Portuguesa
Dispõe de uma grande variedade de vinhos e especialidades portuguesas, como sardinhas, amêijoas, pastéis 
de bacalhau, caracóis, e entre outras coisas. 

Website: www.cave-portuguesa.de/
Morada: Erkrather Str. 214, 40233 Dusseldorf, Alemanha
Telefone: +49 211 9847737

A Varina
É um restaurante que tem várias especialidades portuguesas.

Website: www.avarina.de/ 
Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, Alemanha 
Telefone: +49 40 372662

Spanische Quelle GMBH
Importador e distribuidor de produtos portugueses, espanhóis e da América Latina. Esta empresa tem ainda 
um supermercado.

Website: http://spanische-quelle.de/sq/
Morada: Markgrafenstraße 68, 10969 Berlin, Alemanha
Telefone: +49 302 521 475
Email: info@spanische-quelle.de

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos queijos do mercado alemão

Em 2016, de acordo com dados da Innova Market Insights, no consumo de queijos, surge em primeiro lugar 
o semiduro e duro (14,13%) seguido do queijo mole e o semimole (13,67%). O queijo menos consumido é o 
processado, cerca de 4,11%.

Tendo em conta a compra de queijo, relativamente à porção e ao preço, cerca de 44% dos consumidores 
alemães comprou queijo a 4 euros o quilograma, e 42% comprou queijo a 10 euros o quilograma. 

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo 

Tendo em conta o estudo realizado em Berlim, em janeiro de 2017, onde se avaliou a recetividade do Queijo 
Serpa por parte do público alemão, identificou-se que 4,8% consideraram o queijo como pouco intenso, 
28,6% como intenso, 48,8% como muito intenso, e 17,9% dos inquiridos consideraram o queijo como extre-
mamente intenso. Tendo em conta o gosto do público alemão, 8,3% não gostaram, 56% gostaram e cerca de 
35,7% gostaram muito.

Numa terceira fase do inquérito, foi aferida a probabilidade de compra, onde se verificou que cerca de 46,4% 
não comprariam e 53,6% comprariam. 

Relativamente ao preço percebido do consumidor, 9,5% dos inquiridos estariam dispostos a pagar 8 Euros, 
22,6% dos inquiridos cerca de 19 Euros, 20,2% cerca de 17 Euros, 8,3% pagariam 7 Euros, e os restantes 
estariam dispostos a pagar menos de 5 Euros.

Tendo em conta o ano de 2016, de acordo com os dados da plataforma Innova Market Insights, o consumo 
relativo ao queijo semiduro e duro é de 14,13%.

Devemos ainda ter em conta que a maior fatia de consumo é do queijo confecionado com leite de vaca (mozzarella 
2,06% e gouda 1,79%).

4. Discussão 

A análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats) consiste numa ferramenta analítica de apoio 
à análise e reflexão estratégica que, através da comparação entre o ambiente interno da organização e o seu 
meio envolvente contextual e transacional, ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e 
das oportunidades e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona, permite aferir do seu 
grau de alinhamento com essa envolvente (Freire, 1997). Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas 
se irá realizar a análise do ambiente externo.

a) Identificação de oportunidades e ameaças 
De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
Alemão, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos ao longo da elaboração deste 
estudo.



11Estudo de Mercado Alemanha

Gráfico 5: Percentagem de portugueses emigrados para a 
Alemanha, em 2013, por género
Fonte: Relatório da Emigração de 2013, do Gabinete do 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas 
(adaptado e consultado em abril de 2017)

Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de referência de produtos portugueses por Estado 
no mercado alemão identificam-se três possíveis regiões prioritárias. O Estado de Baden Wurttemberg com 
10,879,618 milhões de habitantes, com três empresas distribuidoras de produtos portugueses. O Estado de 
Hessen, com uma população de 6,176,172 milhões, com três empresas a trabalhar na distribuição de produtos 
portugueses. Por último, também com três empresas distribuidoras de produtos portugueses, outra das 
regiões prioritárias é o Estado de Hamburg com 1,787,408 milhões de habitantes.

3.2 Análise da concorrência 

a) Identificação dos principais países exportadores de lácteos 

 a)De acordo com os cálculos do International Trade Centre, os seis principais exportadores de 
 queijos e coalhos para o mercado alemão em 2015 foram:
 •Holanda;
 •França;
 •Itália;
 •Dinamarca;
 •Áustria;
 •Suíça;
 
b) Identificação das principais marcas de lácteos 

Segundo dados recolhidos na Innova Market Insights, do ano 2016 as marcas de lácteos mais consumidas 
pelos alemães, são as Marcas Brancas com 21,04% do consumo total o que se explica pelo facto dos alemães 
serem grandes apreciadores de produtos mais económicos. Na segunda posição surge a Milram com 6,1% do 
consumo, a Ehrmann com 3,05%, a Milbona com 2,92%, a Bauer com 2,59%, e por último a Mueller com 
2,39%.

3.3 Distribuição Agroalimentar 

No que diz respeito  ao raking de vendas da distribuição a retalho do setor agroalimentar na Alemanha, relati-
vamente ao ano 2015, o Edeka Group encontrava-se em primeiro lugar com 48,3 biliões de Euros em 
vendas  (Edeka, Marktkauf, Netto, Plus, Treff 3000). Na segunda posição, surge o Rewe-Group com 28,6 
biliões de Euros em vendas de bens alimentares por intermédio das lojas Penny, REWE, Kaufpark, Fegro, 
Selgros. Na terceira posição da tabela, aparece o Schwarz-Group com 28 biliões de euros em vendas, através 
das suas superfícies: Lidl, Kaufland e Handelshof (vide tabela 7).

Website: http://www.fonsecaimport.de/
Morada: Filial em Hagen - Karlstraße 24, 135 Hagen, Alemanha 
Telefone: (02331) 47 333 80
Email: online@fonsecaimport.de

Sul Portugal Import GmbH 
É uma empresa que fornece sobretudo bebidas portuguesas e espanholas (vinho do porto, cerveja, etc), 
outras especialidades e iguarias portuguesas (carnes, queijos, etc), e ainda mariscos. Tem entre 20 e 49 
empregados, e o volume de negócios no ano de 2014 foi de cerca de dois a cinco milhões de euros.

Website: http://www.sulportugal.de/ 
Morada: Jaffestr, 10, 21109 Hamburg
Telefone: 0049 (0) 40 75 14 41

O Português 
É um negócio familiar direcionado para a importação de produtos portugueses, oferece uma grande multiplicidade 
de produtos portugueses. Abastece também o canal Horeca, como também, participa em festivais gastronómicos 
e ainda colaboram na organização de eventos.

Website: http://www.portugalwinecompany.de/ 
Morada: Kalmitstr. 3 D-60528 Frankfurt am Main (Niederrad) 
Telefone: (0049) 69 671210

Casa Granada 
É uma mercearia que oferece diariamente uma grande variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, 
peixes ou conservas, produtos provenientes de Portugal e Espanha.

Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/ 
Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Rosaura Gonzalez 
Telefone: (0049) 711/603438
Email: casagranada@web.de

Vinhoteca Portugal 
É uma empresa que está ligada à distribuição de produtos alimentares de onde se destaca uma grande variedade 
de produtos portugueses (alimentos congelados e várias bebidas, desde vinhos, cervejas, licores e vinhos do 
porto). Está direcionado sobretudo para a restauração e para o retalho, tendo também alguns supermercados 
de venda direta ao consumidor final. O Supermercado tem também um restaurante e café dedicado à gastronomia 
portuguesa. 

Website: http://www.vinhoteca.de/
Vinhoteca Portugal e.K. (armazém): 
M. Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rommerskirchen; T. 0049 2183 806780; E. info@vinhoteca.de
Vinhoteca Centro Café (supermercado e café): 
M. Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen; T.2183 4416601; E.info@vinhotecacentro.de
Morada do escritório: Amtsgericht Mönchengladbach HRA 7072
Pessoa de Contacto: Acácio Coelho Duarte 

Casa Algarve 
Possui uma variedade de produtos ibéricos (desde carnes, peixes, vinho ou ceveja), tem marcas como a Licor 
Beirão, a Guimarpeixe, a Sagres, a Sumol, a Casa de Mateus ou a Castelões, tendo ainda duas lojas no mercado. 

Website: http://www.casa-algarve.de.rs/ 
Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden 
Telefone: (0049) 611236971-27 

Portugiesische Weine 
Especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros, comercializa sobretudo para 
o consumidor final.

Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/ 
Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Joaquim Madeira 
Telefone: (0049) 0711/4704495
Email: maria.madeira@gmx.de 

A Aveirense 
Tem disponíveis uma grande variedade de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Website: www.aveirense.de/
Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 Frankfurt 
Telefone: +49 69 98550742

Mercado Português
Tem sobretudo vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado tem disponíveis doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach Germany 
Telefone: +49 69 818836

Frango Português 
Restaurante português, com 190 lugares no interior e 120 no exterior, sendo a sua especialidade, frango 
assado.

Website: http://www.frango-portugues.de/ 
Morada:  Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf 
Telefone: 0211-695 546 25

Cave Portuguesa
Dispõe de uma grande variedade de vinhos e especialidades portuguesas, como sardinhas, amêijoas, pastéis 
de bacalhau, caracóis, e entre outras coisas. 

Website: www.cave-portuguesa.de/
Morada: Erkrather Str. 214, 40233 Dusseldorf, Alemanha
Telefone: +49 211 9847737

A Varina
É um restaurante que tem várias especialidades portuguesas.

Website: www.avarina.de/ 
Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, Alemanha 
Telefone: +49 40 372662

Spanische Quelle GMBH
Importador e distribuidor de produtos portugueses, espanhóis e da América Latina. Esta empresa tem ainda 
um supermercado.

Website: http://spanische-quelle.de/sq/
Morada: Markgrafenstraße 68, 10969 Berlin, Alemanha
Telefone: +49 302 521 475
Email: info@spanische-quelle.de

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos queijos do mercado alemão

Em 2016, de acordo com dados da Innova Market Insights, no consumo de queijos, surge em primeiro lugar 
o semiduro e duro (14,13%) seguido do queijo mole e o semimole (13,67%). O queijo menos consumido é o 
processado, cerca de 4,11%.

Tendo em conta a compra de queijo, relativamente à porção e ao preço, cerca de 44% dos consumidores 
alemães comprou queijo a 4 euros o quilograma, e 42% comprou queijo a 10 euros o quilograma. 

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo 

Tendo em conta o estudo realizado em Berlim, em janeiro de 2017, onde se avaliou a recetividade do Queijo 
Serpa por parte do público alemão, identificou-se que 4,8% consideraram o queijo como pouco intenso, 
28,6% como intenso, 48,8% como muito intenso, e 17,9% dos inquiridos consideraram o queijo como extre-
mamente intenso. Tendo em conta o gosto do público alemão, 8,3% não gostaram, 56% gostaram e cerca de 
35,7% gostaram muito.

Numa terceira fase do inquérito, foi aferida a probabilidade de compra, onde se verificou que cerca de 46,4% 
não comprariam e 53,6% comprariam. 

Relativamente ao preço percebido do consumidor, 9,5% dos inquiridos estariam dispostos a pagar 8 Euros, 
22,6% dos inquiridos cerca de 19 Euros, 20,2% cerca de 17 Euros, 8,3% pagariam 7 Euros, e os restantes 
estariam dispostos a pagar menos de 5 Euros.

Tendo em conta o ano de 2016, de acordo com os dados da plataforma Innova Market Insights, o consumo 
relativo ao queijo semiduro e duro é de 14,13%.

Devemos ainda ter em conta que a maior fatia de consumo é do queijo confecionado com leite de vaca (mozzarella 
2,06% e gouda 1,79%).

4. Discussão 

A análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats) consiste numa ferramenta analítica de apoio 
à análise e reflexão estratégica que, através da comparação entre o ambiente interno da organização e o seu 
meio envolvente contextual e transacional, ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e 
das oportunidades e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona, permite aferir do seu 
grau de alinhamento com essa envolvente (Freire, 1997). Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas 
se irá realizar a análise do ambiente externo.

a) Identificação de oportunidades e ameaças 
De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
Alemão, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos ao longo da elaboração deste 
estudo.
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Tabela 7: Top 10 Retalhistas na Alemanha (2015)
Fonte: INDUSTRY OVERVIEW: The Food & Beverage Industry in Germany (adaptado e consultado em abril de 2017)

Venda em bens alimentares 
(biliões de ¤)
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28,6
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22,8
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9

6,3

5,2

3,2

3,1

164,8
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3.4  Identificação e caracterização de importadores/distribuidores de produtos portugueses 
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Telefone: (0049) 7731 68612 
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Empresa de importação e distribuição com mais de dois mil produtos (alimentares e não alimentares), 
evidenciando-se os produtos/especialidades ibéricas. Tem entre 20 a 49 empregados, e em 2015 o seu 
volume de negócios ficou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.silca-import.com/
Morada: Schützenstraße 91, 22761 Hamburg, Alemanha 
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o marisco, vinhos, bebidas espirituosas, refrigerantes, especiarias, azeites, conservas, cereais, bolos e sobre-
mesas. Atualmente têm duas lojas de venda ao público e um grande volume de clientes, também distribuem 
para o canal Horeca.

4 Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

Website: http://www.fonsecaimport.de/
Morada: Filial em Hagen - Karlstraße 24, 135 Hagen, Alemanha 
Telefone: (02331) 47 333 80
Email: online@fonsecaimport.de

Sul Portugal Import GmbH 
É uma empresa que fornece sobretudo bebidas portuguesas e espanholas (vinho do porto, cerveja, etc), 
outras especialidades e iguarias portuguesas (carnes, queijos, etc), e ainda mariscos. Tem entre 20 e 49 
empregados, e o volume de negócios no ano de 2014 foi de cerca de dois a cinco milhões de euros.

Website: http://www.sulportugal.de/ 
Morada: Jaffestr, 10, 21109 Hamburg
Telefone: 0049 (0) 40 75 14 41

O Português 
É um negócio familiar direcionado para a importação de produtos portugueses, oferece uma grande multiplicidade 
de produtos portugueses. Abastece também o canal Horeca, como também, participa em festivais gastronómicos 
e ainda colaboram na organização de eventos.

Website: http://www.portugalwinecompany.de/ 
Morada: Kalmitstr. 3 D-60528 Frankfurt am Main (Niederrad) 
Telefone: (0049) 69 671210

Casa Granada 
É uma mercearia que oferece diariamente uma grande variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, 
peixes ou conservas, produtos provenientes de Portugal e Espanha.

Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/ 
Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Rosaura Gonzalez 
Telefone: (0049) 711/603438
Email: casagranada@web.de

Vinhoteca Portugal 
É uma empresa que está ligada à distribuição de produtos alimentares de onde se destaca uma grande variedade 
de produtos portugueses (alimentos congelados e várias bebidas, desde vinhos, cervejas, licores e vinhos do 
porto). Está direcionado sobretudo para a restauração e para o retalho, tendo também alguns supermercados 
de venda direta ao consumidor final. O Supermercado tem também um restaurante e café dedicado à gastronomia 
portuguesa. 

Website: http://www.vinhoteca.de/
Vinhoteca Portugal e.K. (armazém): 
M. Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rommerskirchen; T. 0049 2183 806780; E. info@vinhoteca.de
Vinhoteca Centro Café (supermercado e café): 
M. Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen; T.2183 4416601; E.info@vinhotecacentro.de
Morada do escritório: Amtsgericht Mönchengladbach HRA 7072
Pessoa de Contacto: Acácio Coelho Duarte 

Casa Algarve 
Possui uma variedade de produtos ibéricos (desde carnes, peixes, vinho ou ceveja), tem marcas como a Licor 
Beirão, a Guimarpeixe, a Sagres, a Sumol, a Casa de Mateus ou a Castelões, tendo ainda duas lojas no mercado. 

Website: http://www.casa-algarve.de.rs/ 
Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden 
Telefone: (0049) 611236971-27 

Portugiesische Weine 
Especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros, comercializa sobretudo para 
o consumidor final.

Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/ 
Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Joaquim Madeira 
Telefone: (0049) 0711/4704495
Email: maria.madeira@gmx.de 

A Aveirense 
Tem disponíveis uma grande variedade de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Website: www.aveirense.de/
Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 Frankfurt 
Telefone: +49 69 98550742

Mercado Português
Tem sobretudo vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado tem disponíveis doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach Germany 
Telefone: +49 69 818836

Frango Português 
Restaurante português, com 190 lugares no interior e 120 no exterior, sendo a sua especialidade, frango 
assado.

Website: http://www.frango-portugues.de/ 
Morada:  Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf 
Telefone: 0211-695 546 25

Cave Portuguesa
Dispõe de uma grande variedade de vinhos e especialidades portuguesas, como sardinhas, amêijoas, pastéis 
de bacalhau, caracóis, e entre outras coisas. 

Website: www.cave-portuguesa.de/
Morada: Erkrather Str. 214, 40233 Dusseldorf, Alemanha
Telefone: +49 211 9847737

A Varina
É um restaurante que tem várias especialidades portuguesas.

Website: www.avarina.de/ 
Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, Alemanha 
Telefone: +49 40 372662

Spanische Quelle GMBH
Importador e distribuidor de produtos portugueses, espanhóis e da América Latina. Esta empresa tem ainda 
um supermercado.

Website: http://spanische-quelle.de/sq/
Morada: Markgrafenstraße 68, 10969 Berlin, Alemanha
Telefone: +49 302 521 475
Email: info@spanische-quelle.de

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos queijos do mercado alemão

Em 2016, de acordo com dados da Innova Market Insights, no consumo de queijos, surge em primeiro lugar 
o semiduro e duro (14,13%) seguido do queijo mole e o semimole (13,67%). O queijo menos consumido é o 
processado, cerca de 4,11%.

Tendo em conta a compra de queijo, relativamente à porção e ao preço, cerca de 44% dos consumidores 
alemães comprou queijo a 4 euros o quilograma, e 42% comprou queijo a 10 euros o quilograma. 

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo 

Tendo em conta o estudo realizado em Berlim, em janeiro de 2017, onde se avaliou a recetividade do Queijo 
Serpa por parte do público alemão, identificou-se que 4,8% consideraram o queijo como pouco intenso, 
28,6% como intenso, 48,8% como muito intenso, e 17,9% dos inquiridos consideraram o queijo como extre-
mamente intenso. Tendo em conta o gosto do público alemão, 8,3% não gostaram, 56% gostaram e cerca de 
35,7% gostaram muito.

Numa terceira fase do inquérito, foi aferida a probabilidade de compra, onde se verificou que cerca de 46,4% 
não comprariam e 53,6% comprariam. 

Relativamente ao preço percebido do consumidor, 9,5% dos inquiridos estariam dispostos a pagar 8 Euros, 
22,6% dos inquiridos cerca de 19 Euros, 20,2% cerca de 17 Euros, 8,3% pagariam 7 Euros, e os restantes 
estariam dispostos a pagar menos de 5 Euros.

Tendo em conta o ano de 2016, de acordo com os dados da plataforma Innova Market Insights, o consumo 
relativo ao queijo semiduro e duro é de 14,13%.

Devemos ainda ter em conta que a maior fatia de consumo é do queijo confecionado com leite de vaca (mozzarella 
2,06% e gouda 1,79%).

4. Discussão 

A análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats) consiste numa ferramenta analítica de apoio 
à análise e reflexão estratégica que, através da comparação entre o ambiente interno da organização e o seu 
meio envolvente contextual e transacional, ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e 
das oportunidades e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona, permite aferir do seu 
grau de alinhamento com essa envolvente (Freire, 1997). Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas 
se irá realizar a análise do ambiente externo.

a) Identificação de oportunidades e ameaças 
De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
Alemão, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos ao longo da elaboração deste 
estudo.
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não comprariam e 53,6% comprariam. 

Relativamente ao preço percebido do consumidor, 9,5% dos inquiridos estariam dispostos a pagar 8 Euros, 
22,6% dos inquiridos cerca de 19 Euros, 20,2% cerca de 17 Euros, 8,3% pagariam 7 Euros, e os restantes 
estariam dispostos a pagar menos de 5 Euros.

Tendo em conta o ano de 2016, de acordo com os dados da plataforma Innova Market Insights, o consumo 
relativo ao queijo semiduro e duro é de 14,13%.

Devemos ainda ter em conta que a maior fatia de consumo é do queijo confecionado com leite de vaca (mozzarella 
2,06% e gouda 1,79%).

4. Discussão 

A análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats) consiste numa ferramenta analítica de apoio 
à análise e reflexão estratégica que, através da comparação entre o ambiente interno da organização e o seu 
meio envolvente contextual e transacional, ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e 
das oportunidades e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona, permite aferir do seu 
grau de alinhamento com essa envolvente (Freire, 1997). Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas 
se irá realizar a análise do ambiente externo.

a) Identificação de oportunidades e ameaças 
De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
Alemão, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos ao longo da elaboração deste 
estudo.
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Website: http://www.fonsecaimport.de/
Morada: Filial em Hagen - Karlstraße 24, 135 Hagen, Alemanha 
Telefone: (02331) 47 333 80
Email: online@fonsecaimport.de

Sul Portugal Import GmbH 
É uma empresa que fornece sobretudo bebidas portuguesas e espanholas (vinho do porto, cerveja, etc), 
outras especialidades e iguarias portuguesas (carnes, queijos, etc), e ainda mariscos. Tem entre 20 e 49 
empregados, e o volume de negócios no ano de 2014 foi de cerca de dois a cinco milhões de euros.

Website: http://www.sulportugal.de/ 
Morada: Jaffestr, 10, 21109 Hamburg
Telefone: 0049 (0) 40 75 14 41

O Português 
É um negócio familiar direcionado para a importação de produtos portugueses, oferece uma grande multiplicidade 
de produtos portugueses. Abastece também o canal Horeca, como também, participa em festivais gastronómicos 
e ainda colaboram na organização de eventos.

Website: http://www.portugalwinecompany.de/ 
Morada: Kalmitstr. 3 D-60528 Frankfurt am Main (Niederrad) 
Telefone: (0049) 69 671210

Casa Granada 
É uma mercearia que oferece diariamente uma grande variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, 
peixes ou conservas, produtos provenientes de Portugal e Espanha.

Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/ 
Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Rosaura Gonzalez 
Telefone: (0049) 711/603438
Email: casagranada@web.de

Vinhoteca Portugal 
É uma empresa que está ligada à distribuição de produtos alimentares de onde se destaca uma grande variedade 
de produtos portugueses (alimentos congelados e várias bebidas, desde vinhos, cervejas, licores e vinhos do 
porto). Está direcionado sobretudo para a restauração e para o retalho, tendo também alguns supermercados 
de venda direta ao consumidor final. O Supermercado tem também um restaurante e café dedicado à gastronomia 
portuguesa. 

Website: http://www.vinhoteca.de/
Vinhoteca Portugal e.K. (armazém): 
M. Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rommerskirchen; T. 0049 2183 806780; E. info@vinhoteca.de
Vinhoteca Centro Café (supermercado e café): 
M. Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen; T.2183 4416601; E.info@vinhotecacentro.de
Morada do escritório: Amtsgericht Mönchengladbach HRA 7072
Pessoa de Contacto: Acácio Coelho Duarte 

Casa Algarve 
Possui uma variedade de produtos ibéricos (desde carnes, peixes, vinho ou ceveja), tem marcas como a Licor 
Beirão, a Guimarpeixe, a Sagres, a Sumol, a Casa de Mateus ou a Castelões, tendo ainda duas lojas no mercado. 

Website: http://www.casa-algarve.de.rs/ 
Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden 
Telefone: (0049) 611236971-27 

Portugiesische Weine 
Especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros, comercializa sobretudo para 
o consumidor final.

Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/ 
Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Joaquim Madeira 
Telefone: (0049) 0711/4704495
Email: maria.madeira@gmx.de 

A Aveirense 
Tem disponíveis uma grande variedade de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Website: www.aveirense.de/
Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 Frankfurt 
Telefone: +49 69 98550742

Mercado Português
Tem sobretudo vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado tem disponíveis doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach Germany 
Telefone: +49 69 818836

Frango Português 
Restaurante português, com 190 lugares no interior e 120 no exterior, sendo a sua especialidade, frango 
assado.

Website: http://www.frango-portugues.de/ 
Morada:  Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf 
Telefone: 0211-695 546 25

Cave Portuguesa
Dispõe de uma grande variedade de vinhos e especialidades portuguesas, como sardinhas, amêijoas, pastéis 
de bacalhau, caracóis, e entre outras coisas. 

Website: www.cave-portuguesa.de/
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Telefone: +49 211 9847737

A Varina
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Website: www.avarina.de/ 
Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, Alemanha 
Telefone: +49 40 372662

Spanische Quelle GMBH
Importador e distribuidor de produtos portugueses, espanhóis e da América Latina. Esta empresa tem ainda 
um supermercado.

Website: http://spanische-quelle.de/sq/
Morada: Markgrafenstraße 68, 10969 Berlin, Alemanha
Telefone: +49 302 521 475
Email: info@spanische-quelle.de

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 
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Em 2016, de acordo com dados da Innova Market Insights, no consumo de queijos, surge em primeiro lugar 
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Oportunidades

• A internet é cada vez mais utilizada como canal de 
distribuição, sobretudo pelos mais jovens;

• 22% do que é consumido é parte do consumo de 
lacticínios;

• O mercado alemão é considerado dos mais importantes 
da União Europeia e do mundo (potência económica);

• A Alemanha encontra-se na terceira posição como 
importador e como exportador no comércio mundial 
de bens;

• A Alemanha Estado-Parte da União Europeia, o que 
facilita o comércio com este país, já que o mesmo 
acede a Mercado Único;

• A Alemanha está na 15ª posição na facilidade de 
realizar negócios;

• O PIB per capita alemão ultrapassa o Europeu;

• A Alemanha tem dos ordenados mais elevados da UE.

Ameaças

• Os produtos portugueses não estão muito presentes 
neste mercado, por essa razão os produtos e marcas 
portugueses não têm renome, nem conhecimento 
destes;

• A tendência do hard-discount no mercado alemão;

• Existe elevada concorrência neste mercado.

b) Fatores críticos de sucesso

Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são as variáveis que proporcionam mais valor ao mercado, nas quais 
qualquer empresa do setor em causa deve apostar de modo a vencer no mercado. Isto não significa que a 
empresa não tenha de se diferenciar, identificando as suas competências distintivas que consistem no que ela 
faz de melhor que a concorrência e que por isso a distinguem. Os FCS constituem, pois, os elementos que 
determinam o maior ou menor sucesso das empresas no mercado (Kotler et al., 2009).

Assim, para que possam ser avaliadas as potencialidades do Queijo Serpa no processo de exportação para o 
mercado alemão, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do Queijo Serpa.

De acordo com os dados fornecidos pela Innova Market Insights, o consumo de lacticínios é de 22%, traduzindo-se 
no terceiro setor com mais peso.

Tendo em conta as características do Queijo Serpa, dentro do consumo total de queijos na Alemanha, o queijo 
semi-mole tem um consumo de 13,67%, o que poderá ser considerado como sendo um fator crítico de 
sucesso.

Deve ainda ser considerado o aumento da utilização da internet para a comercialização de produtos alimentares, 
pois este é um possível canal de distribuição dos produtos alimentares, ainda que esta ferramenta seja mais 
utilizada pela população mais jovem residente na Alemanha.

Refere-se ainda o facto da Alemanha ser Parte da UE e consequentemente do Mercado Único, com a livre 
circulação de bens, pessoas e capitais, facilitará as transações comerciais a curto e a longo-prazo, já que as 
regras serão iguais para ambos os parceiros.

5. Conclusões

O presente estudo de mercado considerou a análise do ambiente externo do mercado alemão onde se identificaram 
algumas oportunidades e constrangimentos à comercialização do Queijo Serpa. 

Foi realizada a análise do setor agroalimentar do mercado alemão, considerando-se a balança comercial de 
produtos alimentares entre Portugal e a Alemanha, que apresenta um saldo negativo para Portugal de 107,7 
milhões de euros. No entanto, terá de se ter em consideração a dimensão populacional dos dois mercados, já 
que o mercado alemão tem uma dimensão oito vezes maior que o português.

Após a análise do setor dos lácteos do mercado alemão, verifica-se que o consumo de produtos lácteos surge 
em terceiro lugar com 22% do consumo alimentar global na Alemanha. Considera-se que as importações 
alemãs ao nosso país, de queijos e coalhos, não têm grande expressão e por esse motivo será necessário 
definir uma estratégia de penetração de mercado. 
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Website: http://www.casa-algarve.de.rs/ 
Morada: Karlstraße 41, 65185 Wiesbaden 
Telefone: (0049) 611236971-27 

Portugiesische Weine 
Especializada na importação de produtos alimentares portugueses e brasileiros, comercializa sobretudo para 
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Website: http://www.portugiesische-weine-stuttgart.de/ 
Morada: Hohenheim Str. 42, 70184 Stuttgart
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Telefone: (0049) 0711/4704495
Email: maria.madeira@gmx.de 

A Aveirense 
Tem disponíveis uma grande variedade de produtos portugueses, desde vinhos a produtos de pastelaria.

Website: www.aveirense.de/
Morada: Heddernheimer Landstr. 24 60439 Frankfurt 
Telefone: +49 69 98550742

Mercado Português
Tem sobretudo vinhos portugueses, mas à sexta e ao sábado tem disponíveis doces portugueses.

Morada: Frankfurter Straße 80 63067 Offenbach Germany 
Telefone: +49 69 818836

Frango Português 
Restaurante português, com 190 lugares no interior e 120 no exterior, sendo a sua especialidade, frango 
assado.

Website: http://www.frango-portugues.de/ 
Morada:  Erkrather Straße 224 40233 Düsseldorf 
Telefone: 0211-695 546 25

Cave Portuguesa
Dispõe de uma grande variedade de vinhos e especialidades portuguesas, como sardinhas, amêijoas, pastéis 
de bacalhau, caracóis, e entre outras coisas. 

Website: www.cave-portuguesa.de/
Morada: Erkrather Str. 214, 40233 Dusseldorf, Alemanha
Telefone: +49 211 9847737

A Varina
É um restaurante que tem várias especialidades portuguesas.

Website: www.avarina.de/ 
Morada: Karpfangerstraße 16, 20459 Hamburg, Alemanha 
Telefone: +49 40 372662

Spanische Quelle GMBH
Importador e distribuidor de produtos portugueses, espanhóis e da América Latina. Esta empresa tem ainda 
um supermercado.

Website: http://spanische-quelle.de/sq/
Morada: Markgrafenstraße 68, 10969 Berlin, Alemanha
Telefone: +49 302 521 475
Email: info@spanische-quelle.de

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos queijos do mercado alemão

Em 2016, de acordo com dados da Innova Market Insights, no consumo de queijos, surge em primeiro lugar 
o semiduro e duro (14,13%) seguido do queijo mole e o semimole (13,67%). O queijo menos consumido é o 
processado, cerca de 4,11%.

Tendo em conta a compra de queijo, relativamente à porção e ao preço, cerca de 44% dos consumidores 
alemães comprou queijo a 4 euros o quilograma, e 42% comprou queijo a 10 euros o quilograma. 

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo 

Tendo em conta o estudo realizado em Berlim, em janeiro de 2017, onde se avaliou a recetividade do Queijo 
Serpa por parte do público alemão, identificou-se que 4,8% consideraram o queijo como pouco intenso, 
28,6% como intenso, 48,8% como muito intenso, e 17,9% dos inquiridos consideraram o queijo como extre-
mamente intenso. Tendo em conta o gosto do público alemão, 8,3% não gostaram, 56% gostaram e cerca de 
35,7% gostaram muito.

Numa terceira fase do inquérito, foi aferida a probabilidade de compra, onde se verificou que cerca de 46,4% 
não comprariam e 53,6% comprariam. 

Relativamente ao preço percebido do consumidor, 9,5% dos inquiridos estariam dispostos a pagar 8 Euros, 
22,6% dos inquiridos cerca de 19 Euros, 20,2% cerca de 17 Euros, 8,3% pagariam 7 Euros, e os restantes 
estariam dispostos a pagar menos de 5 Euros.

Tendo em conta o ano de 2016, de acordo com os dados da plataforma Innova Market Insights, o consumo 
relativo ao queijo semiduro e duro é de 14,13%.

Devemos ainda ter em conta que a maior fatia de consumo é do queijo confecionado com leite de vaca (mozzarella 
2,06% e gouda 1,79%).

4. Discussão 

A análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats) consiste numa ferramenta analítica de apoio 
à análise e reflexão estratégica que, através da comparação entre o ambiente interno da organização e o seu 
meio envolvente contextual e transacional, ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e 
das oportunidades e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona, permite aferir do seu 
grau de alinhamento com essa envolvente (Freire, 1997). Tendo em conta os objetivos deste estudo apenas 
se irá realizar a análise do ambiente externo.

a) Identificação de oportunidades e ameaças 
De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
Alemão, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos ao longo da elaboração deste 
estudo.

b) Fatores críticos de sucesso

Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são as variáveis que proporcionam mais valor ao mercado, nas quais 
qualquer empresa do setor em causa deve apostar de modo a vencer no mercado. Isto não significa que a 
empresa não tenha de se diferenciar, identificando as suas competências distintivas que consistem no que ela 
faz de melhor que a concorrência e que por isso a distinguem. Os FCS constituem, pois, os elementos que 
determinam o maior ou menor sucesso das empresas no mercado (Kotler et al., 2009).

Assim, para que possam ser avaliadas as potencialidades do Queijo Serpa no processo de exportação para o 
mercado alemão, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do Queijo Serpa.

De acordo com os dados fornecidos pela Innova Market Insights, o consumo de lacticínios é de 22%, traduzindo-se 
no terceiro setor com mais peso.

Tendo em conta as características do Queijo Serpa, dentro do consumo total de queijos na Alemanha, o queijo 
semi-mole tem um consumo de 13,67%, o que poderá ser considerado como sendo um fator crítico de 
sucesso.

Deve ainda ser considerado o aumento da utilização da internet para a comercialização de produtos alimentares, 
pois este é um possível canal de distribuição dos produtos alimentares, ainda que esta ferramenta seja mais 
utilizada pela população mais jovem residente na Alemanha.

Refere-se ainda o facto da Alemanha ser Parte da UE e consequentemente do Mercado Único, com a livre 
circulação de bens, pessoas e capitais, facilitará as transações comerciais a curto e a longo-prazo, já que as 
regras serão iguais para ambos os parceiros.
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5. Conclusões

O presente estudo de mercado considerou a análise do ambiente externo do mercado alemão onde se identificaram 
algumas oportunidades e constrangimentos à comercialização do Queijo Serpa. 

Foi realizada a análise do setor agroalimentar do mercado alemão, considerando-se a balança comercial de 
produtos alimentares entre Portugal e a Alemanha, que apresenta um saldo negativo para Portugal de 107,7 
milhões de euros. No entanto, terá de se ter em consideração a dimensão populacional dos dois mercados, já 
que o mercado alemão tem uma dimensão oito vezes maior que o português.

Após a análise do setor dos lácteos do mercado alemão, verifica-se que o consumo de produtos lácteos surge 
em terceiro lugar com 22% do consumo alimentar global na Alemanha. Considera-se que as importações 
alemãs ao nosso país, de queijos e coalhos, não têm grande expressão e por esse motivo será necessário 
definir uma estratégia de penetração de mercado. 
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UNIÃO EUROPEIA
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Telefone: (02331) 47 333 80
Email: online@fonsecaimport.de
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É uma mercearia que oferece diariamente uma grande variedade de frutas e legumes frescos, queijos, charcutaria, 
peixes ou conservas, produtos provenientes de Portugal e Espanha.

Website: https://stuttgartcasagranada.wordpress.com/ 
Morada: Mozartstraße 35, 70180 Stuttgart
Pessoa de Contacto: Rosaura Gonzalez 
Telefone: (0049) 711/603438
Email: casagranada@web.de

Vinhoteca Portugal 
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M. Otto-Hahn-Str.1, 41569 Rommerskirchen; T. 0049 2183 806780; E. info@vinhoteca.de
Vinhoteca Centro Café (supermercado e café): 
M. Rudolf-Diesel-Straße 2, 41569 Rommerskirchen; T.2183 4416601; E.info@vinhotecacentro.de
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