
O Mercado Único, estabelecido em 1993, supriu as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas, fazendo 
com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.

Em caso de conflito, pela errónea aplicação das regras do Mercado Único e para prevenir o recurso a tribunais 
para a resolução de possíveis conflitos, existe a Rede Solvit, que auxiliará na resolução deste tipo de desacordos. 
Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).
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com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.
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Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).
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Balança comercial de bens de 
Portugal com o Reino Unido

Exportações

Importações

Saldo

2016

3.540,1 milhões de €

1.878,8 milhões de €

1.661,3 milhões de ¤

A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

Tabela 1: Balança Comercial de Bens de Portugal com o Reino Unido
Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística (adaptado e consultado 
em março de 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.



O Mercado Único, estabelecido em 1993, supriu as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas, fazendo 
com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.

Em caso de conflito, pela errónea aplicação das regras do Mercado Único e para prevenir o recurso a tribunais 
para a resolução de possíveis conflitos, existe a Rede Solvit, que auxiliará na resolução deste tipo de desacordos. 
Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).

6

A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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Crescimento do PIB, do consumo privado britânico e taxa 
real de crescimento das importações de bens e serviços

Crescimento do PIB 

Crescimento do 
consumo privado

Taxa real de crescimento 
das importações de bens 
e serviços

2016

+2%

+2,5%

+2,3%

2017

+0,6%

-0,8%

-0,7%

Tabela 2: Crescimento do PIB, do consumo privado 
britânico e taxa real de crescimento das importações 
de bens e serviços
Fonte: The Economist Intelligence Unit 
(adaptado e consultado em março de 2017)

Tabela 3: Despesa semanal das famílias britânicas
Fonte: ONS- Office for National Statistics (consultado e adaptado em março de 2017)

c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.



O Mercado Único, estabelecido em 1993, supriu as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas, fazendo 
com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.

Em caso de conflito, pela errónea aplicação das regras do Mercado Único e para prevenir o recurso a tribunais 
para a resolução de possíveis conflitos, existe a Rede Solvit, que auxiliará na resolução deste tipo de desacordos. 
Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).

7

A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

População por região 

Região

Grater London

West Midlands

Greater Manchester

West Yorkshire

North East

Glasgow

Liverpool 

Cardiff

Sheffield

Edinburgh

Bristol

Resto do Reino-Unido

2015

População

8 674 000

2 834 000

2 756 000

2 282 000

1 957 000

1 804 000

1 525 000

1 505 000

1 375 000

1 350 000

1 119 000

37 930 000

Tabela 4: População por região
Fonte: ONS- Office for National Statistics 
(consultado e adaptado em março de 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/

Compras por família

2015

Leite e natas
Queijo
Carne
Peixe
Gorduras
Açúcar
Vegetais
Fruta
Pão
Produtos de pastelaria

Produtos provenientes de 
cereais

gramas/por semana/por pessoa

1827
112
187
146
162
106
1103
1093
543
155

566

Tabela 5: Compras por família 
Fonte: ONS- Office for National Statistics- Family Food 
2015 (adaptado e consultado em março de 2017)

Estudo de Mercado Reino Unido

c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.



O Mercado Único, estabelecido em 1993, supriu as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas, fazendo 
com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.

Em caso de conflito, pela errónea aplicação das regras do Mercado Único e para prevenir o recurso a tribunais 
para a resolução de possíveis conflitos, existe a Rede Solvit, que auxiliará na resolução deste tipo de desacordos. 
Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.



O Mercado Único, estabelecido em 1993, supriu as fronteiras internas, aduaneiras, fiscais e técnicas, fazendo 
com que as mercadorias com origem na União estejam isentas de quaisquer taxas alfandegárias.

Em caso de conflito, pela errónea aplicação das regras do Mercado Único e para prevenir o recurso a tribunais 
para a resolução de possíveis conflitos, existe a Rede Solvit, que auxiliará na resolução deste tipo de desacordos. 
Existem também algumas barreiras aplicáveis a todos os Estados-Membros, quanto à importação de determinados 
produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das principais exigências será a proveniência do 
leite, quanto à sua origem (animais saudáveis). Terá ainda de derivar de uma marca registada e reconhecida, 
além de que o rótulo de origem deverá ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo. Se 
existir uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida), 
esta deve ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento 
de produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) (AICEP, 2015)
 
b) Ambiente económico

De acordo com os dados do The Economist Intelligence Unit, em 2015, o PIB per capita (Produto Interno 
Bruto) do Reino Unido, foi de 42 244 dólares (US). O país é segmentado por regiões, sendo que a zona de 
Londres é um dos principais pontos de investimento europeu. Existe aparentemente uma discrepância entre 
o norte e o sul do Reino Unido. Por essa razão, a entrada no mercado deve ser pensada meticulosamente e 
deve ser seguida de acordo com o peso económico de cada região. 

Em conformidade com o centro europeu de estatísticas - Eurostat, e segundo os dados existentes de 2017, 
o ordenado no Reino Unido é de 1 397 euros. Segundo a AICEP, o Brexit tem tido um impacto relativamente 
negativo na economia britânica, originando uma forte desvalorização da libra esterlina face ao dólar e ao 
euro. 

Em relação ao comércio externo do país, existe a incerteza das futuras relações com a UE, já que o Reino 
Unido poderá deixar de pertencer ao mercado único, dificultando a liberdade de circulação de bens, capitais, 
pessoas e serviços. “A imprensa britânica divulgou o conteúdo de um documento a que os membros do 
Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava que um eventual abandono do mercado 
único e a tomada da opção de seguir as regras da OMC3, poderia provocar uma quebra do PIB entre 5,4% e 
9,5% a longo prazo”. (AICEP, 2016)
Apesar destas contrapartidas o Reino Unido continua a ser o quarto maior exportador europeu e o nono a 
nível mundial. Quanto às importações, é o quinto a nível mundial e a nível europeu encontra-se na segunda 
posição. 

Tendo em conta a Balança Comercial de bens, Portugal tem um saldo positivo (vide tabela 1).

Segundo informações fornecidas pela AICEP, o setor agrícola representa apenas 1% do PIB, empregando 
somente 2% da população ativa, mas sendo um setor tecnologicamente muito desenvolvido, consegue 
fornecer cerca de 60% das necessidades alimentares do país. De acordo com o The Economist Intelligence 
Unit, este indicador irá abrandar 0,8%, e as importações de bens e serviços 0,7% (tabela 2).

3 OMC: Organização Mundial de Comércio

1. Introdução

O fenómeno da globalização é uma realidade e, cada vez mais, a comercialização dos produtos dentro das 
fronteiras nacionais se torna exígua originando um crescimento insuficiente. Assim, cada vez mais as pequenas 
e médias empresas deverão internacionalizar-se para que cresçam sustentadamente.

Considera-se que o mercado britânico é deveras atrativo para as empresas portuguesas. De acordo com a 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) este mercado tem um potencial acrescido, 
sobretudo nos setores alimentares e de bebidas, onde se tem registado um crescimento das exportações 
portuguesas. 
 
O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e a quinta maior do mundo. No entanto deve 
ter-se em conta o fenómeno do Brexit1. Ainda assim considera-se que o Reino Unido continuará a ser uma 
grande potência económica, e pelo menos até ao final de 20182, este país continuará a ser um Estado-Parte 
da União Europeia, continuando a aplicar-se as regras vigentes.

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 do Reino Unido. 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 do Reino Unido, 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 características 
do Queijo  Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado do Reino Unido. 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

O Reino Unido é designado oficialmente por Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. A sua forma 
de governo é uma Monarquia Constitucional, a Chefe de Estado e de Governo é Sua Majestade Rainha 
Elizabeth II e a primeira-ministra é Theresa May. Este estado não se rege por uma constituição, mas sim por 
um conjunto de princípios, tradições e usos. (AICEP, 2015)

Apesar de ser um Estado-Membro da UE (União Europeia), o Reino Unido não é parte integrante da zona euro 
e tem uma moeda própria, a Libra Esterlina (GBP). Contudo a negociação neste mercado apresenta várias 
facilidades, já que pertence à União Aduaneira que prima pela livre circulação de pessoas, bens e capitais. 
(AICEP, 2015)

1Referendo, ao qual os cidadãos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2Não é certo se demorará mais que os dois anos estabelecidos no Artigo 50º do Tratado de Lisboa, pois os Estados-Membros podem 
concordar em alargar as negociações.

Tendo em conta o ONS (Office for National Statistics) a faixa etária que mais gasta em bens alimentares está 
enquadrada entre os 35 e os 59 anos de idade. (tabela 3). 

c) Ambiente Social

De acordo com dados de 2015 do Office for National Statistics, o Reino Unido tinha 65,1 milhões de habi-
tantes e em 2026 aproximadamente 70 milhões. De acordo com a mesma fonte, em 2015, as regiões mais 
populosas são Greater London com 8.674.000 habitantes, West Midlands com 2.834.000 milhões de habi-
tantes e Greater Manchester com 2.756.000 milhões de habitantes, assim sendo presume-se que a maior 
proporção de consumo se encontre nestas regiões. (tabela 4).

9

A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/

Estudo de Mercado Reino Unido

c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Principais Retalhistas no Reino Unido
(2016)

Tesco

Sainsbury's

Asda

Morrisons

Waitrose

Lojas

914

601

533

491

324
Tabela 6: Principais Retalhistas no Reino Unido
Fonte: Grocery Retail (adaptado e consultado em maio de 2017)

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.

    
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 do Reino Unido, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do queijo 
desta região.

O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e tem um dos principais pontos de investimento 
europeu. Deve-se ainda ter em consideração que este mercado não tem produção suficiente para fazer face 
ao consumo interno e por isso as importações de bens são primordiais para garantir todas as necessidades 
dos consumidores. Este é o segundo país que mais importa na Europa, e a balança comercial de bens entre 
Portugal e o Reino Unido apresenta um saldo positivo para Portugal.

De acordo com os dados fornecidos pelo Innova Market Insights, o consumo britânico de lácteos tem um 
peso de 12,12% no total do consumo de bens alimentares. Em 2015, cada consumidor, consumiu por 
semana, em média, 112 gramas de queijo, e o mais consumido foi proveniente do leite de vaca (cheddar). 
Neste ano setor dos lácteos representou cerca de 10% do PIB britânico.

5. Conclusões

O presente estudo pretende permitir a análise do ambiente externo do mercado britânico, do setor agroalimentar, 
e ainda do setor dos produtos lácteos, perspetivando as aparentes oportunidades e constrangimentos na 
comercialização do Queijo Serpa no Reino Unido.

O setor dos lácteos aparenta ter uma grande importância na economia, já que o seu peso no PIB total representa 
cerca de 10%. No entanto, e apesar do processo do Brexit, considera-se que o Reino Unido continuará a ser 
um importante mercado para a comercialização de bens alimentares.

Assim, tendo em conta o perfil de consumo dos residentes no Reino Unido e a situação económica do país, 
considera-se que a aposta neste mercado deverá ser incluída na estratégia de internacionalização do Queijo 
Serpa.
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/

Estudo de Mercado Reino Unido

c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.

    
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 do Reino Unido, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do queijo 
desta região.

O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e tem um dos principais pontos de investimento 
europeu. Deve-se ainda ter em consideração que este mercado não tem produção suficiente para fazer face 
ao consumo interno e por isso as importações de bens são primordiais para garantir todas as necessidades 
dos consumidores. Este é o segundo país que mais importa na Europa, e a balança comercial de bens entre 
Portugal e o Reino Unido apresenta um saldo positivo para Portugal.

De acordo com os dados fornecidos pelo Innova Market Insights, o consumo britânico de lácteos tem um 
peso de 12,12% no total do consumo de bens alimentares. Em 2015, cada consumidor, consumiu por 
semana, em média, 112 gramas de queijo, e o mais consumido foi proveniente do leite de vaca (cheddar). 
Neste ano setor dos lácteos representou cerca de 10% do PIB britânico.

5. Conclusões

O presente estudo pretende permitir a análise do ambiente externo do mercado britânico, do setor agroalimentar, 
e ainda do setor dos produtos lácteos, perspetivando as aparentes oportunidades e constrangimentos na 
comercialização do Queijo Serpa no Reino Unido.

O setor dos lácteos aparenta ter uma grande importância na economia, já que o seu peso no PIB total representa 
cerca de 10%. No entanto, e apesar do processo do Brexit, considera-se que o Reino Unido continuará a ser 
um importante mercado para a comercialização de bens alimentares.

Assim, tendo em conta o perfil de consumo dos residentes no Reino Unido e a situação económica do país, 
considera-se que a aposta neste mercado deverá ser incluída na estratégia de internacionalização do Queijo 
Serpa.
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.

    
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 do Reino Unido, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do queijo 
desta região.

O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e tem um dos principais pontos de investimento 
europeu. Deve-se ainda ter em consideração que este mercado não tem produção suficiente para fazer face 
ao consumo interno e por isso as importações de bens são primordiais para garantir todas as necessidades 
dos consumidores. Este é o segundo país que mais importa na Europa, e a balança comercial de bens entre 
Portugal e o Reino Unido apresenta um saldo positivo para Portugal.

De acordo com os dados fornecidos pelo Innova Market Insights, o consumo britânico de lácteos tem um 
peso de 12,12% no total do consumo de bens alimentares. Em 2015, cada consumidor, consumiu por 
semana, em média, 112 gramas de queijo, e o mais consumido foi proveniente do leite de vaca (cheddar). 
Neste ano setor dos lácteos representou cerca de 10% do PIB britânico.

5. Conclusões

O presente estudo pretende permitir a análise do ambiente externo do mercado britânico, do setor agroalimentar, 
e ainda do setor dos produtos lácteos, perspetivando as aparentes oportunidades e constrangimentos na 
comercialização do Queijo Serpa no Reino Unido.

O setor dos lácteos aparenta ter uma grande importância na economia, já que o seu peso no PIB total representa 
cerca de 10%. No entanto, e apesar do processo do Brexit, considera-se que o Reino Unido continuará a ser 
um importante mercado para a comercialização de bens alimentares.

Assim, tendo em conta o perfil de consumo dos residentes no Reino Unido e a situação económica do país, 
considera-se que a aposta neste mercado deverá ser incluída na estratégia de internacionalização do Queijo 
Serpa.
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 

13Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.

Oportunidades

• O Reino Unido é a 2ª maior economia da União 
Europeia;

• Grande potencial sobretudo nos setores alimentares e 
de bebidas;

• Aparentemente existe uma desindustrialização da 
economia britânica, pelo que poderá abrir novas 
oportunidades comerciais a vários países;

• Legislação simples para o estabelecimento de empresas 
neste mercado;

• Está na 2ª posição como importador europeu e a nível 
mundial está na 5ª posição;

• O mercado britânico não é nacionalista.

• Aumento das compras pela internet. 90% da popu-
lação entre os 25 anos e os 34 anos utilizam este 
sistema.

Ameaças

•O Brexit pode ser um entrave à entrada das PME’s 
portuguesas neste mercado, pois existem muitas 
incertezas (ainda assim até ao final de 2018 
aplicar-se-ão as regras da UE)

• Não é parte do Euro, tem moeda própria, a Libra 
esterlina, pelo que dificulta a transação;

• Existe muita concorrência, sobretudo da Europa de 
Leste e de países asiáticos;

• O queijo mais consumido é produzido com leite de 
vaca (cheddar).

    
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 do Reino Unido, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do queijo 
desta região.

O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e tem um dos principais pontos de investimento 
europeu. Deve-se ainda ter em consideração que este mercado não tem produção suficiente para fazer face 
ao consumo interno e por isso as importações de bens são primordiais para garantir todas as necessidades 
dos consumidores. Este é o segundo país que mais importa na Europa, e a balança comercial de bens entre 
Portugal e o Reino Unido apresenta um saldo positivo para Portugal.

De acordo com os dados fornecidos pelo Innova Market Insights, o consumo britânico de lácteos tem um 
peso de 12,12% no total do consumo de bens alimentares. Em 2015, cada consumidor, consumiu por 
semana, em média, 112 gramas de queijo, e o mais consumido foi proveniente do leite de vaca (cheddar). 
Neste ano setor dos lácteos representou cerca de 10% do PIB britânico.

5. Conclusões

O presente estudo pretende permitir a análise do ambiente externo do mercado britânico, do setor agroalimentar, 
e ainda do setor dos produtos lácteos, perspetivando as aparentes oportunidades e constrangimentos na 
comercialização do Queijo Serpa no Reino Unido.

O setor dos lácteos aparenta ter uma grande importância na economia, já que o seu peso no PIB total representa 
cerca de 10%. No entanto, e apesar do processo do Brexit, considera-se que o Reino Unido continuará a ser 
um importante mercado para a comercialização de bens alimentares.

Assim, tendo em conta o perfil de consumo dos residentes no Reino Unido e a situação económica do país, 
considera-se que a aposta neste mercado deverá ser incluída na estratégia de internacionalização do Queijo 
Serpa.
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A maioria dos imigrantes no Reino Unido parte são provenientes da União Europeia, sendo que em 2015, 
aumentaram os vistos cedidos a indivíduos provenientes da China, da Nigéria, Estados Unidos da América e 
Índia4.

d) Ambiente psicográfico

Segundo a AICEP, os consumidores britânicos são bastante exigentes e pragmáticos, sendo que se o produto 
for de boa qualidade, a sua proveniência perde importância.  Assim, considera-se que o britânico não é um 
“nacionalista” no que diz respeito ao consumo. 

Importa também fazer referência ao consecutivo aumento da utilização da internet como canal de compra 
de bens no Reino Unido, sobretudo nos jovens entre os 25 e os 34 anos (90%). Esta forma de compra 
funciona pelo chamado “click & collect”, em que a compra é feita online e o cliente fará a recolha numa das 
lojas físicas. Não obstante, as compras de bens alimentares nas lojas convencionais continuam a ter uma 
grande representatividade. (vide tabela 5).

4 De acordo com informações fornecidas pelo ONS- Office for National Statistics (março 2017)

2.2 Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

A agricultura é o principal pilar da indústria alimentar e de bebidas no Reino Unido equivalendo a cerca de 
6,8% do valor acrescentado bruto em 20145.

De acordo com um artigo científico do Reino Unido6, cada britânico gasta em média 42 libras esterlinas por 
semana no setor de alimentação e bebidas. 

De acordo com a mesma fonte, o setor agroalimentar representa 26,9 biliões de libras anuais para a economia 
britânica.

b) Considerando as importações7

Visto que o Reino Unido tem um consumo superior face à sua produção, existe a necessidade de importação 
de vários produtos face ao consumo interno8. As importações do mercado britânico, em 2015, atingiram os 
38,5 biliões de libras, destacando-se a Holanda com 12% do total importado, e a Republica da Irlanda e a 
França com 10% das importações.

c) Considerando as exportações9

Em 2015, o setor agroalimentar britânico exportou cerca de 18 biliões de libras esterlinas, sendo que os 
principais destinos destas exportações foram a Republica da Irlanda com 17% dos produtos exportados, a 
França com 11%, e os Estados-Unidos da América com 10%. Dois terços das exportações britânicas têm 
como destino os Estados-Parte da União Europeia.

3.  Análise do setor dos lácteos 

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o PIB

O setor dos lácteos em 2015, contribuiu com cerca de 6,8 bilhões de libras10, o que representou cerca de 
10% do PIB do Reino Unido. Importa ainda referir que os produtores de leite no Reino Unido, estão entre os 
maiores e os mais competitivos da UE. (AICEP, 2015)

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), em 2016, os principais países exportadores de queijos e 
coalhos para o Reino Unido, foram a Irlanda com cerca de 410 milhares de dólares, a França com 290 milhares 
de dólares, e ainda a Itália com cerca de 219 milhares de dólares. Tendo em conta o mesmo estudo, Portugal 
tem exportações não relevantes. No que concerne às importações de queijos e coalhos, no ano de 2015, 
representaram 3.978.292 milhões de dólares USD.

5 http://www.nfuonline.com/home/
6 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper
7 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/
8 http://www.libdems.org.uk/brexit-challenge-fooddrink-paper#
9 http://foodresearch.org.uk/2017/01/the-uk-agri-food-sector-brexit-and-international-trade-opportunities-and-challenges/ 
10 http://www.nfuonline.com/home/
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c) Considerando as Exportações

Em conformidade com os cálculos do International Trade Centre, em 2016, as exportações do país em queijos 
e coalhos, têm como principais destinos a Irlanda, com uma transação de 155 milhares de dólares, a França 
com 93 milhares de dólares e os Estados Unidos da América com cerca de 75 milhares de dólares (Portugal 
surge na 19ª posição). No que diz respeito ao total das exportações deste setor, em 2015, o Reino Unido 
exportou cerca de 1.372.535 milhões de dólares (USD).

d) Identificação de feiras setoriais

THE HOSPITALITY SHOW (Birmingham) http://www.eventseye.com
A próxima edição realizar-se-á em 2019 nos dias 21 a 23 de janeiro. Nesta feira poder-se-ão encontrar 
vários produtos alimentares e bebidas. É um evento direcionado sobretudo para o canal Horeca, no entanto 
caracteriza-se pela apresentação de tendências alimentares, tecnológicas e de inovação.

IFE (Londres) http://www.eventseye.com
A IFE é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Reino Unido, direcionada para o público profissio-
nal. A última edição contou com 29.000 visitantes, 1350 empresas expositoras e com mais de 50 países 
representados e a próxima edição realizar-se-á de 17 a 20 de março em 2019. 

Speciality and fine food fair (Londres) http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Este é um certame direcionado para o canal HORECA e é considerada uma das mais importantes feiras pde 
produtos gourmet no Reino Unido, conta com 18º edições, sendo que a de 2017realizar-se-á de 3 a 5 de 
setembro.

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

Tendo em consideração o Relatório da Emigração de 2013, a entrada de portugueses no reino Unido cresceu 
de forma considerável. Em 2000 entraram 1.800 cidadãos nacionais e em 2013, 30.120, o que representa 
o aumento médio anual de 29%. Em 2013, os portugueses tornaram-se numa das cinco principais nacionalidades 
de imigrantes no Reino Unido e este país é ainda um dos principais destinos da emigração portuguesa. 
Embora não se descrimine o número de portugueses por região, a representatividade dos emigrantes nacionais 
neste pais deve ser considerada.
Tendo em conta o número de importadores/distribuidores de produtos portugueses no mercado britânico 
identificados e a segmentação económica existente no Reino Unido, considera-se que uma das regiões a ter 
em conta na estratégia internacional, será a Greater London, já que existem pelo menos sete empresas 
importadoras/distribuidoras de produtos portugueses nesta região.

3.2 Análise da concorrência 
a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Relativamente aos dados de 201611, os principais exportadores de produtos lácteos para o mercado do 
Reino Unido são:

 •Irlanda; França; Estados-Unidos da América; Holanda; Alemanha; Espanha;  Dinamarca; 
 Emirados; Árabes Unidos; Itália; Polónia; Suécia; Arábia Saudita; Austrália; Canadá; Bélgica.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

As principais marcas de produtos lácteos presentes no Reino Unido são12:
 •Arla Foods; Frederick’s Dairies; Bates Dairy; Delamere Dairy; Dairy Crest.

11 ITC- International Trade Centre
12http://www.foodmanufacture.co.uk

3.3 Distribuição Agroalimentar 

Analisando a totalidade de superfícies dos principais retalhistas existentes no Reino Unido, constata-se que a 
Tesco é a empresa que tem o maior número de lojas, seguido da Sainsbury’s com 601 estabelecimentos (vide 
tabela 6).

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

Viserra
A Viserra concentra a sua atividade, tanto na importação, como na distribuição de todo o tipo de produtos 
portugueses, por todo o Reino-Unido.

Website: http://viserra.co.uk/
Morada: 112a Warner Road, Unit 1, London, SE5 9HQ 
Telefone: (0044) 207 733 8423
Email: info@viserra.co.uk 

Delicias
Empresa com várias lojas gourmet no Reino-Unido, comercializa sobretudo produtos portuguesa e brasileira.

Website: http://delicias-uk.com/
Morada: Delicias Victoria, 43 Warwick Way, London SW1V 1QS 
Email: Info@delicias-uk.com 

Varina
Empresa importadora e distribuidora de alimentos congelados de origem portuguesa, oferece grande variedade 
de produtos para o comércio grossista. Tem cerca de nove empregados e em 2014 o volume de negócios 
ascendeu mais de um milhão de GBP.

Website: http://varina.co.uk/
Morada: Unit 5 Sperrin Business Centre Stonefield Way Ruislip, Middlesex HA4 0BG London, United King-
dom
Telefone: (0044) 208 842 74 74 
Email: info@varina.co.uk 

Taberna do Mercado
A taberna do mercado é um reconhecido restaurante especializado em gastronomia portuguesa e está situado 
em Londres.

Website: http://www.tabernamercado.co.uk/
Morada: Old Spitalfields Market, 107B Commercial St, London E1 6BG, Reino Unido 

Telefone: (0044) 20 7375 0649 

Atlântico
Empresa importadora de especialidades portuguesas e brasileiras, das quais se destacam a cerveja, a charcutaria, 
os queijos, os enlatados, azeites e produtos de pastelaria. 

Website: http://www.atlantico.co.uk/
Morada (Armazém e escritório principal): Unit 10 - Commerce ParkCommerce Way, Croydon, CR0 4YL
Telefone: (0044) 2086497444
Email: info@atlantic.co.uk 

Portuguese Love Affair
É uma loja gourmet de produtos tradicionais portugueses e está numa zona privilegiada de Londres, na 
Columbia Road. Oferece uma grande variedade de conservas, geleias, molhos e condimentos, vinhos e é um 
dos principais distribuidores de conservas de peixe português no Reino-Unido. Distribui também para o canal 
Horeca13.

Website: http://www.aportugueseloveaffair.co.uk/ 
Morada:142 Columbia Road, London E2 7RG 
Telefone: (0044) 2076131482
Email: info@aportugueseloveaffair.co.uk 
Email departamento de compras: orders@aportugueseloveaffair.co.uk  

Madeira Shop Delicatassen and Café
Restaurante com uma variedade de pratos portugueses aos seus clientes. Tem ainda lojas com uma grande 
variedade e produtos portugueses.

Website: https://plus.google.com/113077915205595380714 
Morada: 577 Ashton New Rd, Manchester M11 4EA, Reino Unido 
Telefone: (0044) 7407 169065 

Sintra Market
Comercializa produtos portugueses e brasileiros, tem loja física e tem vindo a desenvolver o comércio online. 
Esta empresa vende produtos de todas as categorias alimentares, alguns produtos de higiene, farmácia e 
livraria.

Website: http://www.sintramarket.co.uk/
Morada: 146-148 Stockwell Road, Stockwell, London, SW9 9TQ 
Telefone: 0044 20 7733 9402
Email: info@sintramarket.co.uk 

Eurofood & Wines Ltd
É uma empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares. É especializada em produtos 
tipicamente portugueses e possui dois estabelecimentos onde armazena e distribui os seus produtos.

Website: http://www.euro-foods.co.uk/
Morada: Unidade 8 Springside, La Rue De La Monnaie Trinity, Jersey (Channel Islands) JE3 5DG
Telefone: 0044 1534 866817
Email: info@euro-foods.co.uk 
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JM Portugues
É um minimercado português que tem uma diversidade de produtos portugueses, disponíveis tanto para o 
consumidor final como para o canal Horeca. Têm uma grande variedade de produtos de pastelaria, de conservas, 
de vinhos, de carne e de peixe.

Website: http://www.jmportugues.co.uk/ 
Morada: 220 Melton Road, Leicester, LE4 7PG 
Telefone: (0044) 116 261 2015
Email: info@jmportugues.co.uk

O Fumeiro
Loja que inclui uma mercearia especializada, zona comercial e restaurante.

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/O-Fumeiro-Produtos-Regionais-Portu-
gueses-1585011531743195/
Morada: 52-54 Wilcox Rd, Vauxhall, London SW8 2UX, Reino Unido 
Telefone: +44 20 7738 8009 

A Portuguese Fine Wines
É uma premiada retalhista de vinhos online e tem produtos exclusivos numa plataforma online. 

Website: www.portuguesefinewines.co.uk/ 
Morada: 35 corvette court Cardiff cf10 4nl 
Telefone: +44 7928 710282

Brazilian & Portuguese Supermarket
Mercearia que dispõe de uma grande variedade de produtos portugueses e brasileiros.

Facebook: www.facebook.com/Brazilian-Portuguese-supermarket- 228875917458168/
Morada: 75, vicarage road, wd180eg Watford, United Kingdom
Telefone: 07557913882 

Bar Celos
É um bar e restaurante português que inclui iguarias como carne de porco à alentejana, cozido à portuguesa, 
entre outras.

Facebook: www.facebook.com/Bar-Celos-Bar-Cafe-e-Restaurante- 234919500213101/
Morada: 30 Vicarage Road Watford wd18 0eh Reino Unido
Telefone: +44 7904 395516 

Melo Café
Café que dispõe de várias iguarias portuguesas e brasileiras.

Facebook: www.facebook.com/Melo-Caf%C3%A9-530297883679823/ 
Morada: 160 Whippendell Road Watford WD18 7NB
Telefone: +44 20 3004 8306

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em 2016, e segundo a Innova Market Insights, o setor dos lácteos no consumo britânico, tem um peso 
relativamente pequeno (12,12%). 

Segundo a mesma fonte, o queijo mais consumido é o semiduro e duro com 36,46% do consumo e o mole e 
o semimole com um consumo de 21,35%.

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

De acordo com a Innova Market Insights, os consumidores de produtos lácteos no Reino Unido têm preferência 
pelas marcas brancas, sendo que estas representam cerca de 39,06% do consumo total do setor. 

De acordo com a mesma fonte, a venda de queijos entre 2013 e 2014 aumentou cerca de 0,3%, e o preço 
de venda destes produtos aumentou 2,8%. O queijo mais consumido pelos britânicos é o cheddar, produto 
de nacionalidade britânica produzido com leite de vaca.

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 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 
do Reino Unido, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo 
da elaboração deste estudo.

    
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 do Reino Unido, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do queijo 
desta região.

O Reino Unido é a segunda maior economia da União Europeia e tem um dos principais pontos de investimento 
europeu. Deve-se ainda ter em consideração que este mercado não tem produção suficiente para fazer face 
ao consumo interno e por isso as importações de bens são primordiais para garantir todas as necessidades 
dos consumidores. Este é o segundo país que mais importa na Europa, e a balança comercial de bens entre 
Portugal e o Reino Unido apresenta um saldo positivo para Portugal.

De acordo com os dados fornecidos pelo Innova Market Insights, o consumo britânico de lácteos tem um 
peso de 12,12% no total do consumo de bens alimentares. Em 2015, cada consumidor, consumiu por 
semana, em média, 112 gramas de queijo, e o mais consumido foi proveniente do leite de vaca (cheddar). 
Neste ano setor dos lácteos representou cerca de 10% do PIB britânico.

5. Conclusões

O presente estudo pretende permitir a análise do ambiente externo do mercado britânico, do setor agroalimentar, 
e ainda do setor dos produtos lácteos, perspetivando as aparentes oportunidades e constrangimentos na 
comercialização do Queijo Serpa no Reino Unido.

O setor dos lácteos aparenta ter uma grande importância na economia, já que o seu peso no PIB total representa 
cerca de 10%. No entanto, e apesar do processo do Brexit, considera-se que o Reino Unido continuará a ser 
um importante mercado para a comercialização de bens alimentares.

Assim, tendo em conta o perfil de consumo dos residentes no Reino Unido e a situação económica do país, 
considera-se que a aposta neste mercado deverá ser incluída na estratégia de internacionalização do Queijo 
Serpa.
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