
  

 
 

Outubro de 2016 

 

 

 

 

Brasil 
 

Estudo de Caracterização de Mercado 
 
 

 



Brasil 
 

1 

1. Sumário Executivo 
O presente documento está inserido no âmbito do projecto Portugal Foods Hubs e versa sobre o estudo 

do sector agroalimentar no Brasil. Ao longo do documento será feita uma descrição macroeconómica do 

mercado do Brasil e uma descrição do sector agroalimentar e dos principais hábitos de consumo do país.  

2. Caracterização Macroeconómica 
O Brasil apresenta-se como o quinto maior 

país do mundo, assumindo-se a nona 

economia mundial e a primeira da 

América Latina. Está dividido em cinco 

regiões geográficas, englobando 27 

unidades federativas, onde 26 são Estados 

e 1 é um Distrito Federal (Brasília). Ocupa a 

maioria da área do centro oriental da 

América do Sul, representando cerca de 

47,7% deste sub continente, segundo o 

ICEX. De destacar que o Brasil possui uma 

grande riqueza e diversidade em 

recursos naturais, nomeadamente no 

que respeita ao ferro, aço, petróleo, 

minério de manganês, estanho, ouro e 

biocombustíveis.  

 

O Brasil integra os BRICs (Brasil, Rússia, 

índia e China), grupo de países que se 

destaca no panorama internacional como 

grandes economias emergentes. 

Nos últimos 150 anos, o Brasil revelou-

se o maior produtor mundial de café e 

atualmente é o quarto maior mercado de 

automóveis do mundo.  

Área:  8.514.876 km2 

População:  204,5 milhões de habitantes 

Densidade populacional:  24,0 hab/km2 

Capital:  Brasília 

Religião:  maioritariamente Católica Romana  

Língua of icial:  Português 

Unidade monetár ia:  Real do Brasil (BRL) 
1 EUR = 3,7004 BRL (Banco de Portugal – 
média anual 2015) 1 EUR = 4,0374 BRL (Banco 
de Portugal – média mensal abril 2016) 

Risco do País:  Risco Geral - BB (AAA = 

risco menor; D = risco maior) - EIU, maio 2016 
Risco Político - BB Risco de Estrutura 
Económica - BB 

Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = 

risco maior) – COSEC, maio de 2016 
Dados fornecidos pela AICEP ficha de mercado 
dos Brasil, julho de 2016 
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Num contexto de crise de dívida na 

Europa, ao que acrescia a 

desaceleração da economia 

mundial, a excessiva dependência 

do país das exportações de 

matérias-primas, os elevados 

níveis de inflação e os fracos 

níveis de investimento, observou-

se um abrandamento da economia 

brasileira (3,9%), em 2011, face ao 

significativo crescimento em 2010 

(7,5%). A forte contração do 

investimento, da atividade 

industrial e o abrandamento do 

consumo privado, conduziu (praticamente), à estagnação do crescimento da economia, em 2014.  

 

De salientar, que o consumo privado (que cresceu apenas 1,3% em 2014) foi afetado pelos elevados custos 

do crédito, bem como pelo menor crescimento real dos salários face a 2013. Acresce que a acentuada 

taxa de inflação observada em 2014, e posteriormente em 2016, foi impulsionada pela indexação do 

salário mínimo ao PIB nominal, por um mercado laboral restritivo, pela subida do custo dos serviços 

e pela desvalorização do real.  

Neste sentido, em 2015, o segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff pretendia o reequilíbrio das 

finanças públicas, recuperando a credibilidade e atraindo investidores necessários ao aumento da 

competitividade e do potencial de crescimento da economia brasileira. Neste mesmo ano foi 

Dados 2014 2016 2018 

População (milhões) 206,08 --- --- 

PIB a preços de mercado (109 USD) 2416,5 1622 1781,3 

PIB per capita (USD) 16120 15090 15780 

Crescimento real do PIB (var.%) 0,1 -3,7 1,6 

Taxa de inflação (média em %) 6,3 7,3 5,5 

Consumo Privado (% do PIB) 1,3 -4,2 3,0 

Consumo Público (% do PIB) 1,2 0,0 3,0 

Dívida Pública (% do PIB) 57,2 76,5 84,8 

Saldo da Balança Corrente (%do 

PIB) 
-4,3 -2,5 -2,9 

Dívida externa (% do PIB) 556,9 554,4 591,3 

Taxa de câmbio (média, 

1EUR=XAED) 
3,13 4,22 4,45 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos Brasil; Fonte AICEP 

Taxas de crescimento amplamente elevadas até 2010, devido ao progresso proporcionado pelas 
reformas económicas e pelas condições favoráveis a nível internacional até 2008/2009; 

Primeiro mandato de Lula da Silva (2002-2006): visa a estabilidade macroeconómica através da 
correção de desequilíbrios (ex.: inflação, através de uma política monetária e fiscal restritiva); 

Segunda fase: estabilidade alcançada - Governo pretendia acelerar o crescimento económico 
através de um apelativo programa de investimentos públicos - Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) - lançado em 2007, com o objetivo de aumentar o potencial de produção através 
de investimentos em infraestruturas, melhorar o capital humano e reformar os circuitos de financiamento 
da economia e novamente em 2010, com aspetos relacionados com infraestruturas, meio ambiente e 
energia. 

Alargamento do PAC desde 2011 – reforma das instituições e implementação de medidas de 
favorecimento da economia e da igualdade social; desenvolvimento de uma rede de transportes no 
conjunto do território; o acesso da população mais pobre ao alojamento; desenvolvimento de fontes 
alternativas e exploração da panóplia de recursos naturais de que o país dispõe. 

Recuperação económica - Continuidade de políticas macroeconómicas e do papel intervencionista do 
Estado prosseguida por Dilma Rousseff. Dilma foi alvo de um processo de impeachment, o qual levou 
à sua demissão.  

Novo Presidente interino, Michel Temer, 12 de Maio de 2016, chefiando um governo considerado de 
perfil liberal e conservador. 
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anunciado um denso conjunto de medidas de contenção de despesas no sentido de controlar o défice 

primário. Por outro lado, para fazer face aos efeitos negativos resultantes da baixa do rating de crédito, 

estabeleceram-se cortes do lado da despesa, o aumento de impostos, redução de subsídios e 

isenções fiscais, bem como pensou-se na possibilidade de uma Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (imposto sobre movimentos financeiros que vigorou entre 1998 e 2007). De 

notar, o agravamento do défice orçamental, que não foi solucionado com os vários ajustamentos e 

controlos de inflação, pelo que a dívida pública atingiu em 2015 cerca de 67% do PIB. Nesta perspectiva 

observou-se no Brasil uma fase de turbulência económica que levou à instabilidade política e social e 

que culminou na suspensão de Dilma Rousseff.  

Para o novo presidente provisório prevê-se a continuação de políticas mais benéficas ao ambiente de 

negócios, permitindo restabelecer a confiança dos investidores internacionais na economia 

brasileira. De referir que são expectáveis modificações no atinente à política externa do Brasil, com o 

intuito de uma maior focalização nas negociações comerciais, principalmente com a União Europeia, EUA 

e Ásia. Foram também apresentadas em Maio deste ano medidas para travar o crescimento dos gastos 

públicos e recuperar o crescimento económico.  

No concernente à estrutura produtiva do país, em 2015, 

destaca-se o peso dos serviços no PIB, ocupando mais 

de três quartos da população ativa e a reduzida 

importância do sector agrícola com forte peso em 

termos de exportações do país. De revelar que, 

relativamente ao investimento e ao comércio internacional, 

o Brasil tem assumido grande expressão nos últimos anos, 

verificando-se em 2015, o 8º recetor mundial de 

investimento direto estrangeiro, o 25º importador de bens, o 19º de serviços e o 25º exportador de 

bens.  

Perspetivas Económicas 

Salientam-se algumas expectativas para esta economia, segundo o Economist Intelligence Unit:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Contração da economia em 2016, mas com melhorias até 2018; 
 Consumo privado – continuação da tendência de quebra para 2016 e estagnação em 2017; 
 Consumo público – estagnação a partir de 2016; 
 Investimento – acentuada contração para 2016, pelo terceiro ano consecutivo, melhorando em 

2017; 
 Bens e serviços – continuação da contração das importações até 2016, prevendo-se melhorias 

para os anos seguintes e crescimento das exportações em 2016/2017 
 Redução do défice da balança corrente para 2016; 
 Crescimento da inflação para 2016, redução em 2017 e novo aumento para 2018; 
 Continuação da desvalorização da moeda brasileira face ao dólar e ao euro; 
 Diminuição do défice do setor público a partir de 2016; 
 Aumento do peso da dívida do setor público a partir de 2016. 

 

 

6%

22%

72%

Estrutura produtiva (% PIB) 

Setor agrícola

Setor industrial

Setor dos
Serviços
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Investimento Direto Estrangeiro (IDE)  

Recentemente, o Brasil tornou-se um país bastante atrativo 

em termos de destino do IDE, devido ao Programa Nacional 

de Privatizações e à implementação de diversas reformas 

económicas, sendo que o Brasil é utilizado por inúmeras 

empresas estrangeiras como intermediário das suas 

operações na região da América Latina. Contudo, segundo a 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), os fluxos de IDE captados pelo Brasil têm vindo a diminuir e prevê-se 

uma tendência de diminuição para os próximos anos, de acordo com o EIU.  

O Brasil foi o principal recetor de fluxos mundiais de IDE provenientes da América Latina e Caraíbas, 

39% do total em 2014. De evidenciar que o Brasil representou 51,8% do total dos fluxos de IDE, 

considerando apenas a América do Sul. Os setores do retalho (9% do total dos fluxos em 2015), petróleo 

e gás (8%), telecomunicações (8%), automóvel (8%) são alguns dos mais relevantes na aplicação do 

capital estrangeiro. Ao nível do investimento direto do Brasil no estrangeiro, registaram-se valores 

negativos desde 2011. Destaca-se, no entanto, a presença de grandes empresas brasileiras na região da 

América do sul, principalmente no setor da construção sectores da banca, químico, petroquímico, extrativo, 

mecânico e alimentar. 

 Comércio Internacional –  Balança Comercial  

O Brasil apresenta-se uma economia com grande 

enfâse no contexto do comércio mundial, embora 

pouco aberta, sendo que em 2015, ocupava o 25º 

lugar do ranking de exportadores e importadores de 

bens. De notar que entre 1998 e 2013, o saldo da 

balança comercial se observou consecutivamente 

positivo, ao contrário do que aconteceu em 2014, 

revelando-se, porém, novamente positivo em 2015. Com base no EIU, prevê-se que o saldo da balança 

comercial continue a ser positivo refletindo um aumento das exportações de bens e a continuação da 

redução das importações. 

A China destaca-se na liderança do ranking dos 

principais clientes do Brasil, seguindo-se os EUA. 

Os cinco principais clientes do Brasil (China, EUA, 

Argentina, Países Baixos e a Alemanha) 

representaram em 2015, 45% do seu total de 

vendas de bens ao exterior. Na União Europeia, sobressaem como maiores clientes por exemplo Itália, 

Bélgica e Espanha, assumindo Portugal o 40º lugar, neste campo.  

Relativamente aos principais fornecedores do Brasil, salienta-se também a China com o primeiro lugar, 

seguindo-se os EUA. Os cinco principais fornecedores do Brasil (China, EUA, Alemanha, Argentina, 

Coreia do Sul) apresentaram em 2015 48,8% do total das compras de bens. De ressalvar no entanto, 

a acentuada redução do valor das importações provenientes destes mercados, principalmente da Coreia  

Dados (109 USD) 2011 2014 

Investimento 

Estrangeiro no Brasil  
359,7 367,5 

Investimento do 

Brasil no Estrangeiro 
2180 230,0 

Quadro 2: Investimento Direto Estrangeiro; 

Fonte AICEP 

                QUOTA (%) 

MERCADO 
2013 2015 

China 19 18,6 

Estados Unidos da América 10,3 12,7 

Argentina 8,1 6,7 

Portugal 0,4 0,4 

Quadro 3: Mercados Clientes do Brasil; Fonte AICEP 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2013 2015 

China 15,6 17,9 

Estados Unidos da América  15,1 15,6 

Alemanha 6,3 6,1 

Portugal 0,5 0,5 

Quadro 4: Mercados Fornecedores do Brasil; Fonte AICEP 
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 do Sul. Neste domínio, no 

espaço da UE destaca-se, 

para além da Alemanha, 

por exemplo a Itália, 

França e Espanha, 

apresentando Portugal a 

38ª posição, salientando-

se contudo que houve uma 

drástica redução das 

importações brasileiras 

de Portugal até 2015.  

No atinente, à estrutura das 

exportações brasileiras, as cinco categorias apresentadas na tabela representam cerca de 40% do total. 

De notar que estes grupos sofreram decréscimos de 2% a 19% em 2015. 

Relações Económicas com Portugal –  Comércio de bens e serviços  

As relações comerciais com o 

Brasil assumem uma ampla 

importância para Portugal. Os dois 

países partilham uma herança 

histórica, cultural, a qual facilita as 

relações comerciais entre ambos.  

Nos últimos 3 anos a balança comercial de bens e 

serviços entre Portugal e Brasil apresentou-se 

favorável a Portugal. De destacar que o 

crescimento médio anual das exportações e 

importações de bens e serviços entre 2011 e 2015 

foi negativo.  

 O Brasil apresenta-se um parceiro comercial 

relevante para Portugal quer como fornecedor 

quer como importador, situando-se na 12ª posição no ranking de clientes e a 11ª no de fornecedores em 

2015. De notar, que em 2015, fora do espaço europeu, o Brasil posiciona-se no 5º lugar em termos de 

cliente e o 4º lugar em termos de fornecedores. Contudo, este ano, diminuiu o peso do Brasil nas 

exportações portuguesas e aumentou o peso nas importações portuguesas. Segundo o International Trade 

Centre (ITC), em 2015 Portugal encontrava-se no 38º lugar enquanto fornecedor e no 40º enquanto cliente.

 

 

 

EXPORTAÇÕES/setor % IMPORTAÇÕES/setor % 

Grãos, sementes e frutos 11,1 Combustíveis e Óleos Minerais 14,5 

Minérios, Escórias e cinzas 8,7 
Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
14,5 

Combustíveis e Óleos 

Minerais 
7,2 

Máquinas e equipamentos 

elétricos 
11,9 

Carnes e miudezas 

comestíveis 
6,8 

Veículos automóveis e outros 

veículos terrestres, suas partes e 

acessórios 

7,9 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
5,9 Produtos químicos orgânicos 5,4 

Quadro 5: Importações/Exportações por sector, ano 2014; Fonte AICEP 

Quota do Brasil no comércio Internacional 

português de Bens e Serviços 
2012 2014 2016 

Brasil como cliente de Portugal % export. 2,7 2,4 1,8 

Brasil como fornecedor de Portugal % import. 2,8 1,8 2,0 

Quadro 6: Brasil como cliente e fornecedor de Portugal; Fonte AICEP 

Balança comercial 

(106EUR) 
2014 

2016 

Jan/Mar 

Var% 

(16/17) 

Exportações 1724 306,2 -17,6 

Importações  1264,7 333,0 16,5 

SALDO 459,3 -26,8 --- 

Quadro 7: Balança comercial de bens e serviços Portugal 

vs Brasil; Fonte AICEP 
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3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 
Culturalmente, o Brasil assume-se largamente diversificado quando falamos ao nível estadual. Apesar da 

semelhança linguística relativamente a Portugal, torna-se essencial o conhecimento pelos negociantes 

de alguns termos/gírias locais pois existem palavras que, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, 

possuem significados muito distintos.  

Comunicação 

É frequente o toque nos braços ou costas dos interlocutores. Os 

brasileiros apresentam-se largamente expressivos e comunicativos 

pelo que é habitual convites de almoços/jantares para tratar de negócios. 

Contudo, não se deve iniciar o tema de negócios, sem que o parceiro 

brasileiro comece esse assunto. Normalmente as reuniões iniciam-se com 

uma conversa informal e mais descontraída, sendo que temas como família, futebol, música ou filhos, são 

alguns dos temas favoritos dos brasileiros. Neste sentido, os brasileiros primam por encontros pessoais 

antes de efetivarem aspetos negociais, no sentido de conhecerem melhor o seu parceiro para além da 

abordagem profissional.  

 

Exportações (106 EUR) 2011 2014 2015 Importações (106 EUR) 2011 2014 2015 

Agrícolas 219,4 283,8 251,3 Agrícolas 214,3 223,4 286,1 

Veículos e outro mat. 

Transporte 
14,1 69,6 90,5 Combustíveis minerais 761,8 355,6 209,6 

Máquinas e aparelhos 79,0 103,6 72,5 Metais comuns 89,0 34,5 97,4 

Alimentares 36,7 40,6 39,0 
Veículos e outro mat. 

Transporte 
1,6 77,2 55,4 

Minerais e minérios 62,7 32,5 32,7 Alimentares  173,7 22,0 12,7 

Quadro 9: Exportações e importações de Portugal para o Brasil por grupo de produtos; Fonte AICEP 

Estrutura das exportações portuguesas para o Brasil: 

 Destaque para os produtos agrícolas; 
 Em 2015, produtos agrícolas, veículos e outros materiais de transporte e máquinas e aparelhos representaram 

no seu conjunto 72,8% das vendas de Portugal para este mercado; 
 De 2014 para 2015, apenas os veículos e outro material de transporte e os minerais e minérios observaram 

uma variação positiva; 
 Produtos alimentares mais exportados: azeite, maçãs, peras e marmelos frescos, vinhos, peixes congelados, 

exceto filetes, peixes secos, salgados ou em salmoura; 
 Cerca de 51,7% dos produtos industriais exportados de Portugal para o Brasil tinham um grau de intensidade 

tecnológica baixa. 
Estrutura das Importações portuguesas do Brasil: 

 Destaque para os produtos agrícolas e combustíveis minerais que no seu conjunto representaram cerca de 
58% do total importado em 2015; 

 Forte aumento das importações de metais comuns (182% face ao ano anterior); 
 Produtos alimentares mais importados: milho, soja e café; 
 Cerca de 31,2% dos produtos industriais transformados importados do Brasil observavam um grau de 

intensidade tecnológica baixa e 30,4% intensidade tecnológica alta. 
 
 
 

Período mais alargado de 
férias: entre os meses de 
Dezembro a Fevereiro 
(Verão), principalmente a 
partir da 2ª quinzena de 
Dezembro e até ao 
Carnaval. 
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Vestuário 

 Aconselha-se o uso de fatos de cores escuras em ocasiões formais.  

Características dos empresários 

Os empresários brasileiros evidenciam-se altamente profissionais, privilegiam a rapidez e zelam 

totalmente pelos seus interesses. Salienta-se que os parceiros brasileiros revelam uma certa 

tendência para misturar relações pessoais e sociais. No entanto, a relação negocial tende a ser dura e 

exigente, em detrimento do que se poderia esperar dada a informalidade usual dos brasileiros. 

Processo negocial  

 Os cartões profissionais são entregues no início de uma reunião comercial, quando as duas 

empresas intervenientes se apresentam; 

 Esteja preparado para responder a várias questões relacionadas com a sua empresa, o seu 

core business e a sua história, uma vez que os brasileiros sentem-se mais confortáveis a fazer 

negócios com pessoas e empresas que conhecem; 

 A negociação poderá ser demorada, não demonstre pressa ou impaciência; 

 As relações comerciais no Brasil demonstram, claramente, a hierarquia existente no seio da 

empresa;  

 Os empresários brasileiros negoceiam com empresas mas, sobretudo, com pessoas portanto, não 

altere a equipa comercial ou poderá ter que reiniciar o processo negocial.  

Pontualidade 

É muito importante ser pontual com todos os compromissos profissionais. No entanto, em cidades com 

elevados volumes de tráfego, como o Rio de Janeiro, poderá ser aceitável um ligeiro atraso de alguns 

minutos.  

Sugestões 

 Falar de forma extremamente pausada em reuniões, palestras ou apresentações; 

 Os negociantes brasileiros confirmam e desmarcam reuniões habitualmente num curto espaço 

de tempo, pelo que se aconselha o agendamento prévio com duas a três semanas de antecedência; 

 Necessidade de alocar recursos a longo prazo com o intuito de construir relações mais estáveis e 

duradouras; 

 Na negociação, os cálculos devem ser feitos em USD, ou em Reais (Euro ainda não é muito 

utilizado). 
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4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

TRANSPORTES 

Existem 37 portos públicos, entre maritimos e fluviais. 

Portos internacionais com maior movimento de carga: Santos (SP), Itaguaí (RJ), Paranaguá (PR) e Rio Grande 

(RS). 

Rede rodoviária: representa 92% do transporte de pessoas e 65% das cargas. O país conta com uma frota superior 

a 33 milhões de veículos. Contem 1,6 milhões de km de estradas, onde apenas cerca de 196 mil km são 

pavimentadas, salientando-se neste sentido, a falta de condições e de manutenção de várias estradas. 

Rede ferroviária: 30.000 km de linha ferroviária, sendo apenas 1.916 km electrificada. Sistema que sofre com 

baixos investimentos. 

66 aeroportos, dos quais 36 internacionais e 30 nacionais. Bem servido em termos de infra estruturas aéreas, 

as quais têm sido ampliadas e modernizadas. 

Aeroportos nacionais e internacionais: São Paulo (o internacional de Guarulhos e o aeroporto local – 

Congonhas), Brasília, Rio de Janeiro (internacional Tom Jobim) e Bahia (Salvador). 

Principais aeroportos com transporte de cargas: Guarulhos, Viracopos, Manaus, Rio de Janeiro, Recife e 

Brasília. 

 

Índice de desempenho logístico (LPI)  

Segundo o LPI do World Bank, o Brasil apresenta-se 

na categoria de países com bom desempenho 

logístico,  permitindo-lhe, com relativa facilidade em 

conectar-se com empresas para os mercados 

nacionais e internacionais, através de cadeias de 

abastecimento confiáveis. Em termos de tempo e 

custos necessários para a exportação de produtos 

internacionais para o Brasil, as empresas 

portuguesas deverão ter em consideração que os 

custos inerentes e a documentação necessária são 

mais dispendiosos e demorados face à exportação 

para um país da União Europeia.   

O mercado brasileiro caraterizou-se, até ao início dos anos 90, por um forte protecionismo e intervenção 

estatal. A década de 90 representou a grande inversão na política internacional do país e contemplou um 

plano liberalização das trocas comerciais e integração da economia brasileira a nível internacional.  

O país continua a apresentar uma forte (e complexa) carga fiscal incidente sobre a importação 

da maioria dos produtos.  

Certificação Relevante no âmbito dos produtos agroalimentares  

Os procedimentos de importação estão informatizados através do Sistema Integrado de Comércio Exterior, 

denominado SISCOMEX. A plataforma integra as atividades de registo, acompanhamento e controlo das 



Brasil 
 

9 

operações de importação/exportação. No entanto, verifica-se ainda uma demora no desalfandegamento 

das importações podendo, em muitos casos, serem necessárias duas semanas para ultrapassar as 

barreiras burocráticas.  

Despacho Aduaneiro: para todas as mercadorias importadas no mercado brasileiro, processado pelas 

entidades alfandegárias, de acordo com informações constantes na Declaração de Importação; 

Exportação de produtos portugueses de origem animal para o Brasil: estabelecimento português deve 

entrar em contacto com os serviços veterinários da respetiva região da Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária; Processo de registo de rótulos – para cada tipo de produto é necessário o preenchimento de 

um formulário;  

Exportação de vinhos para o Brasil: já não existe necessidade de se cadastrarem junto da autoridade 

brasileira (MAPA) nem de registarem as marcas/rótulos; 

Exportação de azeite para o Brasil: controlo de qualidade à saída de Portugal por laboratórios 

acreditados pelos dois países. 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Facilidade de comunicação com investidores portugueses dada 
a semelhança da língua; 

 Crescimento da classe média brasileira, face às fortes 

transformações económicas e políticas dos últimos anos; 

 Aumento contínuo da procura de alimentos de fácil preparação, 
nutritivos e saborosos; 

 Potencial de crescimento no segmento de vegetais; 

 Aumento considerável das vendas de produtos 
congelados/refrigerados nos supermercados; 

 Aumento considerável das importações de conservas de peixe, 
principalmente sardinha e atum; 

 Crescente procura de produtos de melhor qualidade 
independentemente do preço mais alto; 

 Destaque para a aposta no setor do azeite, onde Portugal se 
apresenta como o maior mercado de origem, representando 
mais de 50% das importações do Brasil; 

 Vinhos - têm vindo a ganhar relevo nos hábitos de consumo dos 

brasileiros. 

 Mercado complexo e de difícil 
acesso; 

 Mercado extremamente 
protecionista; 

 Sistema fiscal complexo; 

 Custos operacionais e de 
logística elevados; 

 Altas taxas de juro; 

 Forte burocracia 

 Escassez de mão de obra com 

competências técnicas e 
qualificada; 

 Baixa produtividade; 

 Custo de vida muito elevado; 

 Situação de instabilidade política 
e crise económica, os quais 
aumentam o risco de 
investimento estrangeiro. 

6. Análise do Setor Agroalimentar  
 

Ano Mil milhões de € Crescimento % Ano Mil milhões de € Crescimento % 

2012 94,8 6,6 2016 132,9 7,4 

2013 106,1 11,9 2018 148,0 5,2 

2014 116,3 9,5 2019 155,4 5,0 

Taxa de crescimento de 2010-2014: 8,4% Taxa de crescimento 2014-2019: 6,0% 

Quadro 10: Valor da Indústria Agroalimentar no Brasil; Fonte Relatório “FOOD & DRINKS” da BCB 



Brasil 
 

10 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, os bens mais consumidos no mercado são o 

arroz, café e feijão, seguidos do pão e carne bovina. O 

setor agroalimentar tem apresentado um relativo 

crescimento, motivado essencialmente pela crescente 

modernização deste setor, prevendo-se no entanto a sua 

desaceleração para os anos posteriores, com uma taxa 

de crescimento de 6% entre 2014-2019. De evidenciar 

que o Brasil representa em 2014, 9,7% da indústria 

agroalimentar americana.  

Distribuição da Indústria Agroalimentar no Brasil 

Na liderança da indústria retalhista agroalimentar, encontram-se os supermercados e hipermercados, 

facto que se deve essencialmente á desaceleração do ritmo de crescimento, bem com as elevadas taxas 

de inflação, que levam os consumidores a dar prioridade a produtos mais baratos, vendidos nos 

supermercados.   

 De entre estes supermercados destaca-se o Carrefour, como 

um dos distribuidores líderes mundiais a nível grossista, o 

Cencosud, que opera como um retalhista multimarca na 

América do Sul, bem como a Companhia brasileira de 

distribuição, que se apresenta como amplo retalhista no Brasil. 

10 Principais Cadeias de Retalho Alimentar 

1- Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de 

Açúcar) 

Empresa detida pelo grupo francês Casino. 

Possui vários hipermercados, supermercados, cash-and-carry, lojas online, lojas de 

eletrodomésticos e centros comerciais no Brasil 

2- Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 

O grupo francês possui diversos hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, cash-and-

carry, farmácias, postos de combustível, entre outras superfícies no mercado brasileiro.  

3- Wal-Mart Brasil Ltda. 

O grupo norte-americano opera em 18 estados do Brasil e possui diversos hipermercados, 

supermercados, farmácias, postos de combustíveis, restaurantes, entre outras superfícies.  

4- CencoSud Brasil Comercial Ltda. 

O grupo originário do Chile possui hoje 360 lojas no mercado com as marcas Bretas, G. Barbosa, 

Mercantil Rodrigues, Prezunic e Perini. 

5- Companhia Zaffari Comércio e Indústria 

Grupo brasileiro fundado em 1935, o qual opera hoje 37 lojas, entre as quais os supermercados 

Zaffari e Bourbon e o centro comercial Bourbon. 

6- Irmãos Muffato e Cia Ltda. 

Grupo brasileiro que opera 50 lojas sobretudo no estado do Paraná e de São Paulo.  

Canais de distribuição, 2014 Quota % 

Supermercados e 

Hipermercados 
52,7 

Retalhistas independentes 

e especialistas 
40,0 

Lojas de conveniência 4,1 

Outros 3,2 

Quadro 11: Canais de distribuição da 

indústria agroalimentar; Fonte Relatório 

“FOOD AND DRINKS”, BCG 

63%
11%

10%

6%
10%

Segmentação geográfica da 
indústria agro alimentar, 2014 

EUA

México

Brasil

Canadá

Resto da
América
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7- Condor Super Center Ltda. 

Com 40 lojas no mercado, a Condor é uma empresa brasileira que possui hipermercados e 

supermercados.  

8- Supermercados BH Comércio de Alimentos Ltda. 

A cadeia de supermercados brasileira é a segunda maior cadeia de retalho no estado de Minas 

Gerais, operando 127 lojas. 

9- Sonda Supermercados Exportação e Importação S/A 

Empresa brasileira opera os supermercados Cobal e Sonda, sobretudo no estado de São Paulo. 

10- SDB Comércio de Alimentos Ltda. 

O grupo empresarial brasileiro opera nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, possuindo 36 lojas.  

Feiras Internacionais  

APAS – maior feira de supermercados do mundo, reúne cadeias 
de retalho do Brasil e de todo o mundo 

2 a 5  de Maio de 2017 

FISPAL- Feira Internacional do Café 6 a 9  de Junho de 2017 

7. CONCLUSÕES 
Sendo o Brasil o quinto maior país do mundo e com um passado cultural, social e uma herança linguística 

comum a Portugal, é um mercado muito apetecível para as empresas portuguesas que pretendem 

atravessar o oceano e exportar os seus produtos para uma das grandes economias mundiais.  

A indústria agroalimentar tem dado provas de um contínuo crescimento, sendo Portugal um dos 

principais mercados fornecedores da indústria agroalimentar brasileira. Com um elevado volume de 

burocracias, certificações e regulamentações exigidas para exportar para o Brasil, deve-se olhar para o 

mercado com objetivos de médio e longo prazo e estar preparado para as exigências do mesmo.  

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Embaixada do Brasil em 
Portugal 

Morada: Estrada das Laranjeiras, 144 1649-021 Lisboa Tel.: +351 217 248 
510/522 E-mail: gabinete@embaixadadobrasil.pt   
Website: http://lisboa.itamaraty.gov.br 

Embaixada de Portugal no 
Brasil (Brasília) 

Morada: Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 2 CEP 70 402-900 Brasília - 
DF Tel.: +55 61 3032 9600  
E-mail: embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br   
Website: http://www.embaixadadeportugal.org.br 

Aicep Portugal Global  
Morada: Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa Tel.: +351 217 909 500 
Email: aicep@portugalglobal.pt Website: http://www.portugalglobal.pt 

Aicep Portugal Global no 
Brasil 

Morada: Edif. do Consulado Geral de Portugal Rua Canadá, 324 - Jardim 
Europa 01436-000 São Paulo - SP Tel.: +55 11 3084 1830 / 1832 E-mail: 
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt | Webmail: http://www.portugalglobal.pt 

Associação Brasileira de 
Comércio Exterior - 
ABRACEX 

Morada: Alameda Joaquim Eugénio de Lima, 1467 CEP 01403-033 São Paulo 
– SP | Tel.: +55 11 3051 8118 Email: abracex@abraces.org.br Website: 
http://www.abracex.org.br 


