
       
 

 

 
 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 

SETOR Agroalimentar 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Hortofrutícolas (Capítulos 07 e 08) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I.RELAÇÕES ECONÓMICAS 

  

Ano Referência 2014  Tendência 

Valores em euros    

1 Valor total das importações 914.017.906.000€  X   

2 Valor total das importações do setor 67.590.527.000€ X   

3 Valor total das importações do produto - serviço 12.669.154.000€ X   

4 Valor total das importações do produto - serviço de Portugal 27.022.000€ X   

Percentagem  

5 
Valor das importações do setor / valor total das 
importações) 

7,39% 

6 
Valor das importações do produto-serviço / valor total das 
importações do setor) 

18,74% 

7 
Valor das importações do produto-serviço de Portugal / 
valor das importações do produto-serviço) 

0,21% 

 

Fonte: Internacional TradeCenter (ITC) – UN ComtradeDatabase, segundo os códigos indicados de posições pautais dos produtos 
para a última atualização de Fevereiro de 2016. 

 

II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
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Avaliação Global da Oportunidade
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III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SETOR 
 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE 
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PLANO DE AÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

SETOR Agroalimentar 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Hortofrutícolas (Capítulos 07 e 08) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 

I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

Apenas um quinto da fruta e um terço dos vegetais consumidos na Alemanha são produzidos no país. Assim, a 

Alemanha é o maior importador de produtos hortofrutícolas da Europa e o 2º maior do mundo, importando 

anualmente mais de 10 milhões de toneladas, por cerca de 13 mil milhões de Euros, de acordo com o ICEX España. 

Deste valor, cerca de 5 mil milhões de Euros referem-se a legumes e quase 8 mil milhões a frutas. Os principais legumes 

importados são o tomate, a batata e o pepino, e as principais frutas as bananas, citrinos e maçãs. 

Em 2014, o consumo total de legumes no país ultrapassou os 7 milhões de toneladas, correspondendo a 92 kg per 

capita. Relativamente aos produtos frutícolas, o consumo total foi de 8 milhões de toneladas, que correspondem a 

cerca de 100 kg per capita. 

Para o período de Janeiro a Novembro de 2015, os dados oficiais alemães indicam um valor recorde de 50,9 milhões de 

Euros para a importação alemã de frutas e hortícolas frescas portuguesas (13,25 milhões para legumes e 37,62 milhões 

para frutas). Durante 2014, o valor total ficou-se pelos 27,1 milhões. Destaca-se um crescimento muito notável da 

importação de peras e de framboesas portuguesas. 

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

De acordo com o referido estudo do ICEX España, os principais fatores determinantes da compra destes produtos são a 

sua frescura, aparência e o facto de serem biológicos. Este último fator tem uma importância crescente no país, sendo 

uma das principais oportunidades para entrar no mercado. 

Os legumes mais consumidos são o tomate (24,8 kg per capita, dos quais 8,4 kg frescos e 16,4 kg transformados), 
cenouras (8,3 kg), cebolas (7,3 kg), pepinos (6,4 kg), couve (4,0 kg) e ervilhas (3,0 kg). No domínio das frutas, destacam-
se as maçãs (24,7 kg), bananas (10,3 kg), uvas (5,1 kg), pêssegos (3,5 kg) e morangos (3,4 kg). 

Relativamente aos produtos portugueses, os que assumem maior relevância neste mercado são a framboesa (Portugal 

é o 2º maior fornecedor, tendo vendido 27,5 milhões de Euros de janeiro a novembro de 2015), a pêra (6º maior 

fornecedor, tendo vendido, no referido período, 6,6 milhões de Euros), couve (6º maior fornecedor, com 3,3 milhões de 

Euros, e a batata (10º maior fornecedor, com 3 milhões de Euros). 

De acordo com o estudo “The Food & Beverage Industry in Germany – Issue 2014/2015” (Germany Trade & Invest), que 

teve em conta o consumo total de produtos hortofrutícolas, as frutas (6,0 biliões de Euros) e vegetais (5,7 biliões) 

frescos representam mais de 60% do valor total de vendas. Os produtos de batata são responsáveis por 2,2 biliões e os 

pickles mistos por cerca de 600 milhões. Em 2012, os preparados de fruta (55%) e as geleias e compotas (28%) 

dominaram a produção de frutas processadas. As conservas de legumes (34%) e os pickles mistos (33%) são os 

subsegmentos mais importantes no mercado de vegetais processados. 

De acordo com informação disponibilizada pela AICEP, as principais tendências que se verificam de momento neste 

mercado são: a introdução de marcas (incluindo marcas do distribuidor), a introdução de variedades novas (incluindo 

subvariedades novas de produtos tradicionais) e o aumento significativo do peso dos produtos de conveniência e da 

procura de produtos biológicos. 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

A Alemanha é conhecida como um mercado extremamente sensível ao preço, sendo que o consumidor alemão não 

pagará mais por um produto se não vir nele um maior benefício. 



       
 

 

A despesa anual por agregado familiar com os diversos produtos (2014), distribuiu-se da seguinte forma: relativamente 

às frutas frescas, as principais foram a maçã (27,9€), banana (20,4€), citrinos (19,6€), morangos (14,5€), uvas (14,4€), 

pêra (5,6€), melão (4,9€) e cerejas (4,1€); no domínio dos legumes, destacam-se o tomate (30,2€), pimento (15,4€), 

pepino (9,6€), cenoura (7,6€) e cebola (7,1€).  

Em 2015, verificou-se um aumento significativo dos preços dos produtos hortofrutícolas: 5% para as frutas frescas e 

5,3% para os legumes. O aumento total dos preços dos produtos alimentares foi de apenas 0,8%. 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

De acordo com a AICEP, algumas das tendências que se verificam atualmente e que poderão influenciar a política de 

comunicação a desenvolver prendem-se com a introdução de sistemas de controlo de qualidade, monitorização 

(controlo de origens e de resíduos) e certificação de produtos, bem como com a etiquetagem com códigos QR. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

De acordo com o referido estudo do ICEX España, cerca de 89% do consumo é feito pelos agregados familiares. A 

comercialização destes produtos distribui-se da seguinte forma: 75% ocorre nas grandes cadeias de comércio a retalho 

especializado (cerca de 50% nas cadeias discount, 20% nos supermercados e 15% nos hipermercados), 10% nas lojas 

especializadas; 10% em stands em mercados semanais (incluindo comércio móvel tradicional e vendas directas de 

produtores). 
De acordo com informação disponibilizada pela AICEP, os retalhistas alemães (em especial as grandes cadeias e as 

cadeias “discount”) importam frutas e legumes através de empresas importadoras especializadas. Em casos 

excecionais, as grandes cadeias contratam fornecedores estrangeiros com a indicação da realização do fornecimento 

através de empresas importadoras locais indicadas de propósito pelas próprias cadeias. Assim, para facilitar o 

fornecimento a grandes cadeias alemãs do retalho, constituíram-se em Portugal agrupamentos de empresas 

produtoras. 

Além disso, algumas frutas e legumes portugueses entram no mercado alemão através de empresas distribuidoras 

especializadas com sede no estrangeiro (Holanda, Itália, EUA), utilizando marcas próprias (AICEP, 2016). 

Existem 24 mercados grossistas de frutas e legumes (Aachen, Berlim, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Düsseldorf, 

Duisburg, Dortmund, Dresden, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, Munique, 

Nürnberg, Oldenburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Wuppertal) onde operam empresas distribuidoras/grossistas 

que, por sua vez, fornecem o comércio a retalho especializado e o canal Horeca. Atualmente e tendo em conta o efeito 

discount, os mercados grossistas lutam para manter o seu posicionamento no mercado. 

Distinguem-se os seguintes canais de distribuição: supermercados, hipermercados, hard discount (Aldi, Lidl, Netto, 

etc.), “greengrocers”, mercados semanais e vendas diretas dos produtores. Em 2014 e 2015, conseguiram-se colocar 

com regularidade produtos frescos portugueses em algumas das grandes cadeias alemãs, como a Lidl e a Edeka 

(nomeadamente pêras e framboesas) (AICEP, 2016). 

O aumento da procura de produtos Bio pode ser uma oportunidade ao nível do fornecimento de produtos frutícolas 

liofilizados a produtores de muesli de qualidade. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

As mercadorias com origem na UE encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma 

fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

O IVA (VAT – Value Added Tax) recai sobre estes produtos à taxa de 7%. 

Relativamente aos produtos biológicos, apesar da certificação não ser obrigatória, é uma forma de garantir aos 

consumidores finais que o produto é autêntico e realmente produzido através de processos mais naturais e sem a 

utilização de produtos químicos. Pode ser pedida a certificação através do instituto Bio-Siegel (Bio-Siegel). 

 

https://www.oekolandbau.de/en/bio-siegel/


       
 

 

 

VII.CONTACTOS ÚTEIS

Instituição Âmbito Website 

Transgourmet 

DF Gastro 

Keuthmann 

Metro 

Univeg 

Distribuidor 

Distribuidor 

Grossista 

Grossista 

Importador/exportador 

Transgourmet 

CFGastro 

Keuthmann 

Metro 

Univeg 

 

VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

Fruit Logistica 

Interaspa 

International Green Week Berlin 

Intervitis Interfructa Hortitechnica 

Berlim / 8-10.02.2017 

Hannover / 11-12.01.2017 

Berlim / 20-29.01.2017 

Estugarda / 27-30.11.2016 

FruitLogistica 

Interaspa 

Gruenewoche 

IntervitisInterfructa 

 

IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Lojas Gourmet: Feinkost Käfer (www.feinkost-kaefer.de), Dallmayr (www.dallmayr.com), Alsterhaus 

(www.alsterhaus.de), KaDeWe (www.kadewe.de). 

Supermercados Bio: Denn’s (www.dennree.de/); Alnatura (www.alnatura.de/) – grossista, retalhista e merca própria; 

Bio Company (www.biocompany.de/) – 45 lojas em Berlim; Basic AG (basicbio.de/) – 26 lojas. 

A AICEP disponibiliza vários documentos com informação relativa ao mercado Alemão, que podem ser consultados 

acedendo ao website, no separador Mercados Externos, selecionando o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71. 

 

X.RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 
 

 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque

http://www.transgourmet.de/
http://www.cfgastro.de/
http://keuthmann.net/
https://www.metrogroup.de/en/
http://www.univeg.com/en/
http://www.fruitlogistica.de/en/
http://interaspa.eu/
http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.messe-stuttgart.de/en/intervitis-interfructa/
http://www.feinkost-kaefer.de/
http://www.dallmayr.com/
http://www.alsterhaus.de/
http://www.kadewe.de/
http://www.dennree.de/
http://www.alnatura.de/
http://www.biocompany.de/
https://basicbio.de/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71

