
A Suíça tem ainda um acordo de comércio livre com a UE, que se iniciou apenas para os produtos industriais, 
posteriormente alargou-se para produtos agrícolas, e mais recentemente para os produtos agrícolas transformados. 
Os acordos bilaterais estabelecidos entre a Suíça e a União Europeia, permitem a que as empresas tenham um 
grau de relativa facilidade ao entrar no mercado suíço. De acordo com a AICEP, apesar ser relativamente 
simples a entrada de produtos europeus no mercado suíço, existe a exigência de apresentação de alguns 
documentos que se enumeram: 

•Os produtos devem ser acompanhados da comprovação e certificado da circulação da mercadoria, que 
pode ser emitido pela alfandega do país de origem do produto;
•Os produtos devem ser acompanhados de uma declaração de responsabilidade do exportador, bastante 
pormenorizada, para que se possa permitir a sua identificação;
•As importações estão sujeitas à Taxe sur la Valeur Ajoutée, dependendo dos produtos ou serviços que são 
importados, nomeadamente:
 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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documentos que se enumeram: 
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pode ser emitido pela alfandega do país de origem do produto;
•Os produtos devem ser acompanhados de uma declaração de responsabilidade do exportador, bastante 
pormenorizada, para que se possa permitir a sua identificação;
•As importações estão sujeitas à Taxe sur la Valeur Ajoutée, dependendo dos produtos ou serviços que são 
importados, nomeadamente:
 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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Balança comercial de bens de 
Portugal com a Suíça 

Exportações

Importações

Saldo

Milhões de Euros

458, 6

264

194,6

Tabela 1: Balança comercial de bens de Portugal com a Suíça 
Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística 
(adaptado e consultado em AICEP, abril de 2017)
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 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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Tabela 2: População residente na Suíça por Cantão
Fonte: Office Fédéral de la Stastitique 
(consultado e adaptado em abril 2017)

Gráfico 1: Divisão percentual da população suíça por idade 
(2015); Fonte: Office Fédéral de la Stastitique (consultado e 
adaptado em abril 2017)

População residente na Suíça por cantão

Cantão

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schafhouse
Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell Rh.-Int.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Obwald 

2015

Nº de habitantes

1 .073.065
857.915
325.336
31.864
122.299
36.363
30.798
88.446
238.449
208.749
124.274
221.378
59.542
45.673
14.169
380.500
160.497
491.344
200.849
253.633
509.124
256.485
132.575
281.897
62.284
31.609
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A Suíça tem ainda um acordo de comércio livre com a UE, que se iniciou apenas para os produtos industriais, 
posteriormente alargou-se para produtos agrícolas, e mais recentemente para os produtos agrícolas transformados. 
Os acordos bilaterais estabelecidos entre a Suíça e a União Europeia, permitem a que as empresas tenham um 
grau de relativa facilidade ao entrar no mercado suíço. De acordo com a AICEP, apesar ser relativamente 
simples a entrada de produtos europeus no mercado suíço, existe a exigência de apresentação de alguns 
documentos que se enumeram: 

•Os produtos devem ser acompanhados da comprovação e certificado da circulação da mercadoria, que 
pode ser emitido pela alfandega do país de origem do produto;
•Os produtos devem ser acompanhados de uma declaração de responsabilidade do exportador, bastante 
pormenorizada, para que se possa permitir a sua identificação;
•As importações estão sujeitas à Taxe sur la Valeur Ajoutée, dependendo dos produtos ou serviços que são 
importados, nomeadamente:
 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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De acordo com as estatísticas nacionais (OFS), em 2015, a população estrangeira residente no território 
suíço é sobretudo oriunda da Alemanha, da Itália e de Portugal. Sendo que Portugal, em 2015 tinha cerca de 
267 mil emigrantes a viver na Suíça (vide tabela 3).

d) Ambiente psicográfico

Os cidadãos suíços apreciam muito a pontualidade, o sigilo e têm um elevado nível de organização. São 
extremamente nacionalistas quanto ao consumo dos produtos e serviços. As entidades empresariais suíças 
ligadas à importação são bastantes avessas ao risco, o que pode originar uma dificuldade no acesso ao mercado.
O consumidor suíço, em geral, prefere pagar mais por um produto nacional  do que por um estrangeiro, e por 
isso os produtos suíços têm sempre um elevado destaque tanto nos supermercados como nos restaurantes. 
(AICEP, 2015)
Por outro lado, o consumo suíço (por exemplo: compras em supermercados) está a deslocar-se para fora das 
fronteiras suíças. Cada vez mais se verifica que o consumidor suíço se desloca aos países transfronteiriços 
para adquirir produtos mais baratos, o que, mantendo-se esta tendência, a prazo, irá originar a diminuição do 
consumo privado na Suíça.
Segundo a AICEP, em 2015, constatou-se que os suíços deixaram mais de onze mil milhões de francos em 
supermercados fora da fronteira suíça. Dado que existe uma desproporção entre os preços dos produtos 
estrangeiros comercializados na Suíça e os que estão disponíveis nos países vizinhos existe agora um “turismo 
de compras transfronteiriço”, o que poderá ser considerado como uma desvantagem para as pequenas e 
médias empresas que pretendam ingressar neste mercado.

Analisando a tabela 4, relativa às despesas no consumo das famílias suíças no ano de 2014, em média, por 
família, foram gastos em alimentação cerca de 642 francos suíços num mês.
O Office Féderal de la Securité Alimentaire diz-nos ainda que a alimentação suíça é pouco equilibrada e que 
se consome uma elevada quantidade de gorduras. Por essa razão esta entidade criou uma estratégia de 
nutrição, definida para o período de 2017 até 2024, que consiste na promoção e fomento de uma adoção 
de um modo de vida sadio.

Estudo de Mercado Suíça

População estrangeira residente no território suíço 

Alemanha
França
Itália
Áustria
Portugal
Espanha

2015

População em milhares 

300,7
123
311,7
41,1
267,5
82,3

Tabela 3: População estrangeira residente no território suíço (2015)
Fonte: Office Fédéral de la Stastitique 
(consultado e adaptado em abril 2017)

Consumo das famílias na Suíça

Passatempos e cultura
Transportes
Aluguer e Energia
Restauração e 
Serviços hoteleiros
Produtos alimentares 
e bebidas s/ álcool
Outras despesas 
do consumo

Total

2014

Francos suíços/mês

571
827
1.488

557

642

1 347

5 432

Tabela 4: Consumo das famílias na Suíça
Fonte: Office Fédéral de la Stastitique 
(consultado e adaptado em abril 2017)



A Suíça tem ainda um acordo de comércio livre com a UE, que se iniciou apenas para os produtos industriais, 
posteriormente alargou-se para produtos agrícolas, e mais recentemente para os produtos agrícolas transformados. 
Os acordos bilaterais estabelecidos entre a Suíça e a União Europeia, permitem a que as empresas tenham um 
grau de relativa facilidade ao entrar no mercado suíço. De acordo com a AICEP, apesar ser relativamente 
simples a entrada de produtos europeus no mercado suíço, existe a exigência de apresentação de alguns 
documentos que se enumeram: 

•Os produtos devem ser acompanhados da comprovação e certificado da circulação da mercadoria, que 
pode ser emitido pela alfandega do país de origem do produto;
•Os produtos devem ser acompanhados de uma declaração de responsabilidade do exportador, bastante 
pormenorizada, para que se possa permitir a sua identificação;
•As importações estão sujeitas à Taxe sur la Valeur Ajoutée, dependendo dos produtos ou serviços que são 
importados, nomeadamente:
 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A Association Suisse pour um sécteur agroalimentaire fort na Suíça, diz-nos que para assegurar a segurança 
alimentar1 dos seus cidadãos, o país deverá ter em conta a sua capacidade de produção de alimentos, e ainda 
a capacidade de importação de produtos inexistentes no mercado nacional e necessários à sua população.

A Suíça, não tem capacidade de produzir todos os produtos alimentares necessários ao seu consumo interno, 
pelo que, este país importa quase metade dos alimentos consumidos pelos seus habitantes. O clima não 
permite produzir todos os alimentos consumidos no território, os terrenos de qualidade para a agricultura são 
escassos (o país é caracterizado por montanhas, por isso uma grande parte do território é incultivável). 
Outro aspeto a ter em consideração, é a perspetiva de crescimento da população, que continua a aumentar 
e a produção alimentar interna diminui cada vez mais.

1Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen- tation et l’agriculture (FAO), «La sécurité alimentaire existe lorsque tous les 

êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et écono- mique de se procurer une nourriture suf sante, saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active». 

De acordo com a AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB suíço, sendo que a sua maior produção 
diz respeito aos produtos lácteos e à produção de carnes. No que diz respeito ao setor dos serviços, representa 
uma grande fatia do PIB, (cerca de 75%). 

b) Considerando as importações

Os hábitos alimentares do consumidor suíço têm uma grande influência nas importações, já que este, é um 
consumidor com um poder de compra acima da média europeia.
De acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística), em 2015, as importações alimentares da Suíça de 
produtos portugueses, foram as que tiveram mais relevância e representaram cerca de 57,7 milhões de 
euros no total.
Em conformidade com informações fornecidas pelo Département Fédéral de L’économie de la Formation et 
de la Recherche (DEFR), em 2015 a Suíça importou cerca de 5,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, 
ainda assim, em relação a 2014 as importações foram superiores em 7%. Um dos subsetores do agroalimentar 
na Suíça, a produção de leite, diminuiu em 2015, e esta tendência de decréscimo aparenta prolongar-se.

c) Considerando as exportações
 
Em conformidade com informações do Département Fédéral de L’économie de la Formation et de la Recherche 
(DEFR), em 2015 a Suíça exportou 2,7 milhões de toneladas de produtos agrícolas (exportações estas, que 
segundo a mesma fonte têm vindo a diminuir ano após ano).
De facto, de acordo com o INE e tendo em conta as transações comerciais, a nível de exportações da Suíça 
para Portugal, no ano de 2015, verifica-se que as principais exportações do país são sobretudo materiais de 
alta intensidade tecnológica, como químicos, máquinas ou aparelhos. As exportações alimentares para o 
nosso país, representam apenas cerca de 700 mil euros.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1  A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

Segundo a Associação dos Producteurs Suisses de Lait, o mercado do leite na Suíça é bastante explorado 
(boas pastagens e preocupação com bem-estar animal), por isso, o Estado e o mercado estão envolvidos 
numa estratégia para potenciar este setor. Sendo que o Estado, não tem uma política de financiamento do 
setor utiliza alguns instrumentos já existentes na política agrícola.

Efetivamente existe uma estratégia de marketing (swissmilk) para promover a produção local de leite. O 
queijo é o produto lácteo com o maior valor acrescentado e, por norma, bastante superior à média.
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Tabela 5: Consumo alimentar suíço por mês
Fonte: Office Fédéral de la Stastitique 
(consultado e adaptado em abril 2017)

Consumo alimentar suíço por mês

Pão
Arroz
Massa
Carne de perú
Salsichas e charcutaria
Vitela
Boi
Peixe fresco e congelado
Frutos do mar
Alfaces e outros 
legumes de folhas
Tomate
Cebolas
Batatas
Maçãs
Uvas
Frutos vermelhos
Laranjas e outros citrinos
Bananas
Gelados
Compotas
Chocolate
Açúcar
Mel
Azeite
Manteiga
Queijo
Natas
Iogurtes

2013

4,3 kg
690 g
1,8 kg
1,3 kg
1,5 kg
270 g
900 g
450 g
170 g

1,6 kg
1,4 kg
650 g
3,5 kg
2,4 kg
650 g
550 g
2,4 kg
1,6 kg
580 g
450 g
840 g
950 g
150 g
3,2 dl
610 g
2,5 kg
9,8 dl
3 kg



A Suíça tem ainda um acordo de comércio livre com a UE, que se iniciou apenas para os produtos industriais, 
posteriormente alargou-se para produtos agrícolas, e mais recentemente para os produtos agrícolas transformados. 
Os acordos bilaterais estabelecidos entre a Suíça e a União Europeia, permitem a que as empresas tenham um 
grau de relativa facilidade ao entrar no mercado suíço. De acordo com a AICEP, apesar ser relativamente 
simples a entrada de produtos europeus no mercado suíço, existe a exigência de apresentação de alguns 
documentos que se enumeram: 

•Os produtos devem ser acompanhados da comprovação e certificado da circulação da mercadoria, que 
pode ser emitido pela alfandega do país de origem do produto;
•Os produtos devem ser acompanhados de uma declaração de responsabilidade do exportador, bastante 
pormenorizada, para que se possa permitir a sua identificação;
•As importações estão sujeitas à Taxe sur la Valeur Ajoutée, dependendo dos produtos ou serviços que são 
importados, nomeadamente:
 - 8%, uma taxa aplicável à generalidade de bens e de serviços;
 - 2,5% para alguns alimentos, água, livros ou atividades culturais;
 - 3,8% sobre os serviços hoteleiros;
 - 0% aplicado a serviços financeiros, educação e saúde e a seguros.

Considera-se que o mercado suíço é bastante exigente, pelo que, o sucesso da entrada e estabelecimento de 
negócios neste mercado poderá ser entendido pelas empresas como um indício de sucesso nos outros mercados 
estrangeiros.

b) Ambiente económico

A Suíça é um país conhecido mundialmente pela sua forte economia. Segundo o ITC (International Trade 
Centre), o PIB per capita suíço ascendeu aos 82.206 (USD), estando muito acima da média europeia.
A balança comercial de bens entre Portugal e a Suíça é positiva para Portugal (vide tabela 1), já que as exportações 
portuguesas ultrapassam as importações provenientes do mercado suíço.

Segundo dados da AICEP, os salários mínimos na Suíça são por norma elevados. É o segundo país no Ranking 
dos países europeus com maior poder de compra. Além de o consumo das famílias ser bastante elevado, um 
cidadão suíço de classe média, tem por norma recursos para adquirir produtos de elevada qualidade. Embora 
a Suíça seja um Estado caracterizado por uma sociedade de consumo, parece ter atingido um patamar de 
estagnação, visto que o consumo privado não tem aumentado nos últimos anos.

Em conformidade com informações da AICEP, o retalho alimentar suíço é orientado para a qualidade dos 
produtos e para a eficácia na sua produção, sendo que a produção local é privilegiada. Observa-se também 
que os locais privilegiados de consumo são os minimercados locais, mercados tradicionais e feiras semanais. 
As cadeias internacionais existentes no país têm de incorporar uma grande quantidade de produtos suíços 
para satisfazer os desejos do consumidor. As superfícies comerciais por norma são pequenas e estão pouco 
distanciadas umas das outras, por isso, geralmente, por cada tipologia de produto, existe apenas uma marca 
branca e duas originais.

Aliando a pequena dimensão das superfícies comerciais, à preferência do consumidor por produtos nacionais, 
poderá haver menos abertura à introdução de produtos estrangeiros nestes supermercados.

1. Introdução

A Suíça é uma das mais importantes economias da Europa, e é conhecida pela sua neutralidade face aos 
assuntos internos de outros Estados, desde a não interferência em assuntos económicos, a assuntos bélicos.
Tem uma cultura que zela pelo sigilo, pontualidade, organização e sobretudo pela preferência de consumo 
pelos produtos nacionais. O Estado em si, não tem qualquer interferência empresarial ou técnica nas empresas, 
pelo que este país apresenta uma clara descentralização do poder económico face ao estatal. O mercado 
suíço caracteriza-se ainda por uma clara aversão ao risco, o que explica a sua preferência de consumo pelos 
produtos suíços.

De acordo com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), segundo os dados 
do Global Competitiveness Report 2016-2017, num ranking de 138 países, pelo oitavo ano consecutivo, a 
Suíça ocupa o primeiro lugar no Índice Geral de Competitividade. Assim, a economia suíça é considerada uma 
das mais competitivas, modernas e promissoras do mundo. O setor mais promissor, que representa cerca de 
75% do PIB (Produto Interno Bruto) é o setor dos serviços.

As relações comerciais entre Portugal e a Suíça, não são muito significativas, no entanto, considera-se que o 
mercado suíço poderá apresentar oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas. Pela sua 
localização geográfica, este país, que faz fronteira com a Itália, França, Alemanha, Áustria e Liechtenstein, 
poderá ser considerado como uma “montra” dos produtos portugueses para outros mercados da Europa.
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 suíço. Deste modo deverá ser utilizado como um 
fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado suíço, e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos 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 se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as caracte-
rísticas do Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportu-
nidades, forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um 
enquadramento na implementação destes produtos no mercado suíço.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Oficialmente o país denomina-se de Confederação Suíça e a sua forma de Estado é uma República Democrática 
Federal. A sua administração conta com um Conselho Federal, o órgão executivo máximo. Na Confederação 
Suíça, falam-se quatro línguas, o francês, o alemão, o italiano e ainda o romanche, sendo que apenas as 
primeiras três são os idiomas oficiais. A capital é Berna, no entanto, existem outras cidades importantes 
como Zurique, Genebra e Lausanne. Geograficamente, é organizado por cantões, conta com 26 e cada um é 
constituído por uma entidade política autónoma. A Confederação Suíça é muito conhecida pela sua neutralidade 
em assuntos externos e é uma das economias com maiores potencialidades do mundo. (AICEP, 2015)
Apesar da Suíça não ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), faz parte do Espaço Schengen desde 
2004, e por isso no seu território existe a livre circulação de pessoas, bens e serviços relativamente aos 
restantes países da Europa.

c) Ambiente Social

Dos 8.327,1 milhões de habitantes, em 2015, 49,5% eram homens e 50,5% mulheres, e 35% da população 
está enquadrada entre os 40 e os 64 anos de idade. (gráfico 1).

Tendo em conta, os dados estatísticos do OFS, constata-se que os cantões mais populosos são o de Zurich 
(1.073.065 habitantes), o de Berne (857.915 habitantes) e o de Argovie (491.344 habitantes) (ver tabela 
2).
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2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A Association Suisse pour um sécteur agroalimentaire fort na Suíça, diz-nos que para assegurar a segurança 
alimentar1 dos seus cidadãos, o país deverá ter em conta a sua capacidade de produção de alimentos, e ainda 
a capacidade de importação de produtos inexistentes no mercado nacional e necessários à sua população.

A Suíça, não tem capacidade de produzir todos os produtos alimentares necessários ao seu consumo interno, 
pelo que, este país importa quase metade dos alimentos consumidos pelos seus habitantes. O clima não 
permite produzir todos os alimentos consumidos no território, os terrenos de qualidade para a agricultura são 
escassos (o país é caracterizado por montanhas, por isso uma grande parte do território é incultivável). 
Outro aspeto a ter em consideração, é a perspetiva de crescimento da população, que continua a aumentar 
e a produção alimentar interna diminui cada vez mais.

1Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen- tation et l’agriculture (FAO), «La sécurité alimentaire existe lorsque tous les 

êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et écono- mique de se procurer une nourriture suf sante, saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active». 

De acordo com a AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB suíço, sendo que a sua maior produção 
diz respeito aos produtos lácteos e à produção de carnes. No que diz respeito ao setor dos serviços, representa 
uma grande fatia do PIB, (cerca de 75%). 

b) Considerando as importações

Os hábitos alimentares do consumidor suíço têm uma grande influência nas importações, já que este, é um 
consumidor com um poder de compra acima da média europeia.
De acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística), em 2015, as importações alimentares da Suíça de 
produtos portugueses, foram as que tiveram mais relevância e representaram cerca de 57,7 milhões de 
euros no total.
Em conformidade com informações fornecidas pelo Département Fédéral de L’économie de la Formation et 
de la Recherche (DEFR), em 2015 a Suíça importou cerca de 5,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, 
ainda assim, em relação a 2014 as importações foram superiores em 7%. Um dos subsetores do agroalimentar 
na Suíça, a produção de leite, diminuiu em 2015, e esta tendência de decréscimo aparenta prolongar-se.

c) Considerando as exportações
 
Em conformidade com informações do Département Fédéral de L’économie de la Formation et de la Recherche 
(DEFR), em 2015 a Suíça exportou 2,7 milhões de toneladas de produtos agrícolas (exportações estas, que 
segundo a mesma fonte têm vindo a diminuir ano após ano).
De facto, de acordo com o INE e tendo em conta as transações comerciais, a nível de exportações da Suíça 
para Portugal, no ano de 2015, verifica-se que as principais exportações do país são sobretudo materiais de 
alta intensidade tecnológica, como químicos, máquinas ou aparelhos. As exportações alimentares para o 
nosso país, representam apenas cerca de 700 mil euros.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1  A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

Segundo a Associação dos Producteurs Suisses de Lait, o mercado do leite na Suíça é bastante explorado 
(boas pastagens e preocupação com bem-estar animal), por isso, o Estado e o mercado estão envolvidos 
numa estratégia para potenciar este setor. Sendo que o Estado, não tem uma política de financiamento do 
setor utiliza alguns instrumentos já existentes na política agrícola.

Efetivamente existe uma estratégia de marketing (swissmilk) para promover a produção local de leite. O 
queijo é o produto lácteo com o maior valor acrescentado e, por norma, bastante superior à média.
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Gráfico 2: Utilização do leite de vaca na Suíça (2013)
Fonte: Statistique laitière de la Suisse 
(adaptado e consultado em abril de 2017)
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b) Considerando as Importações

Tendo em conta, os dados fornecidos pelo ITC (International Trade Centre), os principais mercados exportadores 
de queijos e coalhos para a Suíça são, a Itália com 138,373 milhares de dólares (USD), seguindo-se a França 
com 117,188 milhares de dólares (USD) e a Alemanha com cerca de 55,145 milhares de dólares (USD). 
Relativamente às exportações de Portugal em queijos e coalhos para o mercado suíço, de acordo com a fonte 
citada, em 2015, representaram apenas 2,812 dólares (USD).
Na totalidade de importações de queijos e coalhos em 2015, de acordo com a mesma fonte, a Suíça importou 
cerca de 724.047 milhares de dólares (USD).

c) Considerando as Exportações

Tendo em conta os cálculos relativos ao ano de 2015 do ITC, os principais mercados importadores de queijos 
e coalhos ao mercado suíço, foram a Alemanha, que importou cerca de 257,929 milhares de dólares (USD), 
com 89,120 milhares de dólares (USD) surgem os Estados Unidos da América, e a Itália, que importou 
72,236 milhares de dólares (USD). 
As transações comerciais entre Portugal e a Suíça, quanto às importações de Portugal deste mercado não 
têm significado.
De acordo com a mesma fonte, o total de exportações de queijos e coalhos da Suíça, em 2015 foi de 
1.199.104 milhares de dólares.

d) Identificação de feiras setoriais

De acordo com a AICEP, pelo facto de a Suíça fazer fronteira com países como a Alemanha, a França e a Itália, 
onde existem feiras de renome e de destaque internacional, do setor alimentar e de bebidas, as feiras suíças 
direcionam-se sobretudo para o público local e regional.
No entanto, a Suíça tem das mais destacadas feiras de alguns setores, como o de luxo, automóveis, da farmacologia 
ou ainda de tecnologias ligadas à saúde, que atraem profissionais vindos de todo o mundo. 

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

De acordo com o Relatório da Emigração de 2013, do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, o número de entradas de portugueses na Suíça, desde 2003, situa-se acima dos 10 mil por 
ano. Em 2012, verificou-se um aumento das entradas, em cerca de 20%, que correspondeu a um total de 
14 mil emigrantes portugueses, significou cerca de 12% da imigração total para o país naquele ano. De 
acordo com a mesma fonte, em 2013, os portugueses eram a segunda nacionalidade em termos de entradas 
anuais na Suíça, apenas superados pelos alemães. Nesse ano entraram cerca de 29.677 portugueses na 
Suíça, que representaram 19% do total de estrangeiros que entraram no país.
Considerando o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses por Cantão no mercado 
suíço, considera-se que uma das regiões prioritárias a ter em conta é o Cantão de Genève. Nesta região 
existem pelo menos cinco empresas importadoras/distribuidoras de produtos portugueses. A segunda região 
prioritária, é o Cantão de Vaud, que tem pelo menos três empresas portuguesas importadoras/distribuidoras 
de produtos portugueses.

3.2 Análise da concorrência 

a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente ao ano de 2015 os principais países exportadores para o mercado suíço foram2:
 
 Itália; França; Alemanha; Holanda; Grécia; Áustria;  Dinamarca; Espanha; Bélgica

2 ITC- International Trade Centre
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b) Identificação das principais marcas de lácteos 

De acordo com um estudo acerca do setor da transformação do leite na Suíça, realizado pelo Schweizerischer 
Bauernverband (SBV) e pela Union Suisse des Paysans (USP), em 2013, a Suíça transforma 3,5 milhões de 
toneladas de leite por ano. As principais empresas transformadoras são:
 
 Emmi SA; Cremo SA; Hochdorf Swiss Milk SA; Estavayer Lait SA (grupo Migros).

De acordo com a mesma fonte, as empresas mencionadas transformam 42% do leite em queijo, 17% em 
manteiga, para leite de consumo 12% e para, conservas de leite 11%.

3.3 Distribuição Agroalimentar 

De acordo com a tabela 6, existe um duopólio de retalhistas entre a Coop e a Migros (mais Denner), pois 
estas lojas estão presentes por todo o país.

3.4 Identificação e caracterização de importadores/distribuidores e retalhistas agroalimentares 
de produtos portugueses 

Covin
É uma empresa especializada na importação e distribuição de produtos alimentares, que inicialmente contava 
apenas com produtos espanhóis. Hoje inclui vários produtos portugueses, dirigidos sobretudo à população 
portuguesa residente na Suíça. Apresenta uma grande variedade de produtos, distribui essencialmente para 
a grande distribuição e o canal Horeca3.

Website: http://www.covin.ch/
Morada: Bitziberg 1, 8184 Bachenbülach, Suiça 
Pessoa de Contacto: Teodoro Barrientos (Director Geral) 
Telefone: (0041) 44 355 52 79
Email: info@covin.ch

3Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

Tabela 6: Principais cadeias de retalho alimentar na Suíça
Fonte: AICEP (adaptado e consultado em abril de 2017)

Principais cadeias de retalho 
alimentar na Suíça

Retalhistas

Coop

Migros

Denner (Migros)

Aldi

Lidl

Volg

Spar+Top CC

Loeb

Globus

Aperto

Avec

Migrolino

Nº de lojas

856

588

797

180

100

560

196

Loja gourmet

Loja gourmet

50

135

270
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AMD Portugal Lda
Apresenta-se como uma empresa importadora de produtos de mercearia, bebidas, produtos frescos, congelados 
e dispositivos médicos. Tem 3 empregados e tem como objetivo levar à Suíça os melhores produtos portu-
gueses, têm à disposição dos seus clientes uma frota de veículos dedicados à distribuição dos produtos.

Website: http://www.amd-holding.com/pt
Morada: Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens - Suisse Telefone: (0041) 21 948 00 72
Pessoa de contacto: Hélio Júlio (Diretor geral), Ana Catarina Matos 
Email: geral@amd-holding.com 

Ibercash
Empresa que se dedica à importação, exportação, venda e distribuição de produtos alimentares, maioritariamente 
oriundos de Portugal. Comercializa produtos alimentares desde bebidas sem álcool e alcoólicas, enchidos, 
peixe, carne, massas, arroz entre outros.

Website: http://www.ibercash.ch/
Morada: Rue Antoine - Jolivet 7, Genéve
Pessoa de contacto: Cândido Ferreira (Diretor Geral) 
Telefone: (0041) 223 01 54 53
Email: candido.ferreira@ibercash.ch

Sousa Vins
Empresa especializada na venda de vinhos do Porto, faz também a importação de café, refrigerantes/sumos 
naturais e também de produtos alimentares. Atualmente, a Sousa Vins assume-se como sendo uma referência 
na importação e distribuição de produtos portugueses na Suíça.

Website: http://www.sousa.ch/
Morada: Maillefer 11 B CH - 2000 Neuchâtel
Pessoa de contacto: Sandra Joaquina Barbosa Machado (Diretora-geral) 
Telefone: (0041) 32 730 18 00
Email: commandes@sousa.ch

Cave Cristal
É uma empresa ligada à distribuição de alimentos portugueses na zona oeste da Suíça, tendo já um supermercado 
e um restaurante. Importa a partir de Portugal e posteriormente distribui para restaurantes, mercearias, 
bares e cafés da região. O supermercado oferece vários produtos, entre os quais, os vinhos, conservas, frutas 
e legumes, padaria e pastelaria. Além dos produtos disponíveis, o restaurante possuí também a capacidade 
de realização de eventos.

Website: http://www.alimentation-boisson-portugaise.ch/ 
Morada: Chemin des Artisans 13, 1860 Aigle
Telefone: (0041) 24 466 40 21
Email: cave.cristal@gmail.com 

De Almeida épicerie Trancosense
É uma mercearia com produtos portugueses em Genebra, tem disponíveis todo o tipo de produtos de origem 
portuguesa.
Morada: Rue Carouge 93, 1205 Genève
Telefone: +41 22 320 15 35
Boucherie Portugaise, Lima
Talho que comercializa, desde carnes, charcutaria, queijos, etc.

Morada: Rue de Saint-Jean 52, 1203 Genève 
Telefone: +41 22 731 15 97  
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Denner
É uma loja que dispõe de uma vasta seleção de produtos portugueses, como charcutaria, queijos, azeite, 
conservas, entre outros.

Website: www.denner.ch/fr/ 
Morada: Route Suisse 75, 1290 Versoix
Telefone: +41 22 755 54 27

Galimentar
Empresa importadora e distribuidora de produtos portugueses na Suíça. Dispõe de vinhos, sumos, bebidas 
espirituosas, bacalhau, produtos congelados, queijos, produtos de charcutaria, etc.

Website: http://www.galimentar.com/
Morada: Galimentar Sàrl (Armazém central) Chemin des Iles, 1860 Aigle - 0033 24 466 33 61 

Caravelle Du Chablais (Restaurante, café, Mercearia)
Morada: Route Dévian 47, 1860 Aigle 
Telefone: 033 24 466 63 06 
Website: http://www.caravelleduchablais.com/ 

Le Portugais 
Restaurante de cozinha portuguesa, que é recomendado pelo Gault&Millau e pelo Guia Michelin. O menu 
dispõe de especialidades portuguesas, como por exemplo, caldo verde, bacalhau assado, filetes de polvo, 
tripas à moda do Porto, cabrito assado, entre outros pratos.

Website:www.leportugais.ch/ 
Morada: Boulevard du Pont-d'Arve 59, 1205 Genève 
Telefone: 022 329 40 98 ou 079 200 59 23 

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos e comportamento de consumo

Conforme já descrito, os suíços têm um elevado poder de compra aliado à preferência por produtos de elevada 
qualidade.
De acordo com os dados fornecidos pela Innova Market Insights, em 2016, o consumo no setor dos lácteos 
na Suíça é o que tem uma maior proporção, sendo de cerca de 35%. De acordo com a mesma fonte o queijo 
mais consumido pelos suíços é o queijo creme (15,38%), seguido do semiduro e duro e depois o mole e semimole 
(12,91%). Os queijos enquadrados entre os 16 e os 27 euros por quilograma são os mais consumidos.
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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 neste estudo 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 suíço, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do Queijo Serpa.

De acordo com a plataforma Innova Market Insights, o setor dos lácteos é o que tem maior peso no consumo, 
cerca de 35%, sendo que destes, o produto mais consumido é o queijo. Em termos de consumo o queijo que 
se destaca é o queijo creme, seguido do semiduro e duro e depois o mole e semimole que, tendo em conta 
as características do Queijo Serpa se pode entender como um fator crítico de sucesso.
Os residentes suíços têm em regra um forte poder de compra, têm uma grande preferência por produtos de 
qualidade e embora a Confederação Suíça não faça parte da UE, existem vários acordos que permitem a livre 
circulação de mercadorias entre os vários países.
Conjugando estes fatores com o elevado número de portugueses a residir na Suíça, bem como o considerável 

Oportunidades

• Uma das economias com maiores potencialidades do 
mundo;

• Apesar de não fazer parte da União Europeia, faz 
parte do Espaço Schengen desde 2004 (livre circulação 
de bens e serviços);

• Vários acordos bilaterais com a União Europeia;

•Têm salários elevados, o que origina um elevado poder 
de compra (a maioria dos suíços são de classe média 
alta).

Ameaças

• Falam-se quatro línguas (apenas três são oficiais: o 
alemão, o francês e o italiano);

• O facto de existirem 26 cantões, cada um deles com 
uma entidade política relativamente autónoma, pode 
dificultar o acesso ao mercado;

• Taxas relativas a alguns produtos e documentos 
necessários à exportação;

• É um mercado bastante exigente, muito nacionalista 
quanto ao consumo dos produtos estrangeiros;
Elevada aversão ao risco;

• A Suíça apresenta-se como sendo uma sociedade de 
consumo que parece ter atingido um grau de 
saturação;

• Aumento do comércio transfronteiriço.
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número de importadores, distribuidores e retalhistas que incorporam no seu portfólio produtos portugueses, 
considera-se que a aposta neste mercado apresenta elevados fatores de sucesso que permitirão a penetração 
e aceitabilidade do Queijo Serpa neste mercado. 

5. Conclusões

Com presente estudo de mercado, analisou-se o ambiente externo do mercado Suíço ao nível geral bem 
como do setor agroalimentar, e do setor dos lácteos em particular, identificando as oportunidades e cons-
trangimentos à comercialização do Queijo Serpa. 

Conclui-se que consumidor Suíço tem um elevado poder de compra, superior à média europeia, e que tem 
uma natural disponibilidade para comprar produtos de elevada qualidade. Constatou-se, que cada vez mais 
persiste um “turismo de compras transfronteiriço” (Alemanha, França, Itália), e que os suíços deslocam-se a 
estes países para fazer compras alimentares, procurando preços mais baixos dos mesmos produtos que 
consomem na Suíça.

Devido às condições geográficas e climatéricas a Suíça não tem os requisitos para potenciar o seu setor 
agroalimentar. Por essa razão, não dispõe na sua produção, de todos os produtos necessários à sua população, 
o que reflete na sua necessidade de importar produtos de outros países.
Tendo em conta os vários fatores críticos de sucesso considera-se que este é um mercado que apresenta 
várias oportunidades para a exportação do Queijo Serpa e para a afirmação destes produtos neste mercado.
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