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I.SINTESE DO PAÍS 

 
A Alemanha é, em termos do Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes, a maior economia da Europa e a 4ª a nível 
mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão. Dotado de uma mão-de-obra altamente qualificada, o país é um dos 
principais exportadores de bens transacionáveis, nomeadamente maquinaria, veículos automóveis e produtos 
químicos. Com uma população próxima de 82 milhões de habitantes, a Alemanha respondia, em 2014, por 7,93% e 
6,37% do valor das exportações e importações mundiais, respetivamente, o que lhe confere o estatuto destacado do 
maior mercado europeu e o principal motor do seu crescimento económico e ainda um dos mais competitivos do 
mundo. 
 

Tratando-se de uma das mais avançadas e desenvolvidas economias do mundo, a contribuição de 30,2% da indústria 
para a formação do PIB em 2015, é considerada elevada, confirmando que a indústria transformadora e serviços 
conexos constituem o coração da economia alemã (em 2009, a indústria transformadora alemã participava com 26% no 
output da indústria transformadora comunitária. 
 

A Alemanha desempenha um papel fundamental nas relações comerciais internacionais, ocupando, em 2014, o 3º lugar 
no ranking mundial de exportadores (atrás da China e EUA), com 7,9% do valor global das exportações mundiais, e 
também o 3º lugar no de importadores (atrás dos EUA e China), respondendo por 6,4% do valor global das importações 
mundiais. 

 

Área: 356 970 Km2 

População: 81,2 milhões de habitantes (2014) 

Densidade populacional 226,9 habitantes/ Km2 
 

Capital Berlim (3,4 milhões de habitantes) 

Outras cidades importantes Hamburgo; Munique; Colónia; Frankfurt; Estugarda 
 

Religião Cerca de 35% da população é protestante, 34% é católica romana e 4% 

muçulmana (na maioria turcos) 

Língua Alemão (ao nível dos negócios o inglês é muito utilizado) 
 

Unidade monetária Euro (EUR) 

Câmbio 1 EUR = 1,11 USD (média de 2015) 

Risco do país Risco geral – A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU 

 
 

II. AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
 

Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2015-16) 4ª 

Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2015) 10ª  

Facilidade de Negócios (Rank no Doing Business Rep. 2016) 15ª 

Ranking Global (EIU, entre 82 mercados) 12ª 



       
 

 

 

III. A GRANDE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

Com mais de 82 milhões de habitantes, o mercado alemão é o maior na Europa, é muito competitivo e segmentado. 

Como o mercado está saturado de tantos produtos e segmentos, a qualidade e os tipos de serviços associados 

oferecidos, são essenciais para a diferenciação de produtos. As principais áreas económicas do país são as seguintes: 

North Rhine-Westphalia, Baden Wurtenberg, Bavaria, Hamburg, Berlin, Hanover e Leipzig. 
 

É necessário perceber a importância da grande distribuição alemã, não só no próprio país, mas também no mercado 

europeu. A Grande Distribuição alemã tem uma forte posição na Europa, visto que cinco das principais dez cadeias de 

distribuição são de origem alemã, como poderemos observar na seguinte tabela. 

 

Top 10 das maiores cadeias de distribuição Europeias (2014) 

P. Cadeia País Vendas Brutas (milhões de €) Nº de Lojas 

1 Schwarz-Gruppe (LIDL) Alemanha 72.907 11.270 

2 Carrefour França 54.478 9.687 

3 Tesco Reino Unido 52.248 4.760 

4 ALDI Alemanha 48.305 8.166 

5 EDEKA Alemanha 45.942 13.299 

6 Rewe Group Alemanha 40.199 10.183 

7 Auchan França 34.508 3.340 

8 Leclerc França 30.221 758 

9 ITM (Intermarché) França 28.814 2.716 

10 Metro Group Alemanha 26.826 1.015 

 
 

A estrutura de distribuição alemã está dividida da seguinte forma: Comércio de retalho tradicional (24,8%), 

hipermercados especializados (22%), cadeias de lojas de bens não-alimentares (13%), hipermercados de bricolage 

(11,7%), discount (11%), supermercados (7,9%), vendas à distância (5,8%), centros comerciais (3,8%). Fonte IFO-Institut 

& Destatis. 

 

Relativamente à Grande Distribuição e a sua geração de lucros que no ano de 2014, atingiu o valor de 170,8 biliões de 

Euros, poderemos dividir este valor pelos diferentes canais da seguinte forma: 

 

 
 

 

A estrutura alemã de canais de venda é caracterizada por ter um elevado número de lojas independentes, por um grau 

de separação de superfícies comerciais elevado (comparando com os outros principais mercados Europeus, a França, a 

bélgica e o Reino Unido). Existe também predominância deste tipo de distribuição nos centros das cidades e áreas 

urbanas. Este Top-5 das cadeias alemãs é responsável por  cerca de 82% do total de obtenção de lucros no sector, e 

nestas temos duas delas que são puramente do canal discount (LIDL e ALDI). 
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IV. ABORDAGEM AO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

 

 

Os grandes players alemães continuam a preferir contactos com empresas alemãs especializadas na importação de 
produtos (alimentares), em vez de efetuarem importações diretas. 

As cadeias de hard discount (ALDI, LIDL, Netto e outras) continuam a aumentar as atividades de marketing (tv spots, 
brochuras promocionais, lay-out das lojas) e pretendem introduzir produtos mais “qualificados”, com o objetivo de 
manter a sua quota muito elevada na distribuição alemã. 
 
Tendências: 
 

 Tem existido um aumento da quota de “marcas brancas” no segmento de super e hipermercados tradicionais, 
como no segmento de Hard discount; 

 

 Aumento da procura de produtos alimentares BIO: aumenta o número de cadeias BIO, como também o 
número de estabelecimentos comerciais e o espaço nas prateleiras das grandes superfícies destinadas a este 
tipo de produtos. Começa a existir também este tipo de produtos no segmento “convenience” (ex: cadeia 
Alnatura); 

 

 Cada vez mais existem QR-codes nas etiquetas, tendências para a introdução de sinalética eletrónica para a 
indicação de preços nos estabelecimentos comerciais (possibilidades de alterar os preços sem grandes 
problemas logísticos). 

Tipos de Distribuidores: 
 

 Kaufhäuser (Lojas de departamento não especializadas) - normalmente situadas nos centros das cidades: 

Kaufhof, Karstadt, Kadewe; 

 Einkaufszentrum (Centros comerciais) – situados no centro juntado lojas e com dimensões de 10 000m2 até 50 

000m2: Arcaden, Passagen, Carré, center; 

 Textil-Kaufhäuser (Lojas especializadas em tecidos e vestuário: Peek&Cloppenburg, H&M, C&A; 

 Fach-Kaufhäuser (Lojas especializadas, em eletrónica ou bricolage): Baumarkt, Saturn, Media-Markt, Conrad 

Electronic, Bauhaus, Obi, Hellweg; 

 Supermärkte (Supermercados situados no centro das cidades e especializados em comida): Kaiser, MiniMal, 

Edeka, Rewe, Extra; 

 Getränkemarkt (Supermercados especilizados em bebidas situados nos centros): Fristo, Hol'ab; 

 Biosupermärkte (Supermercados Orgânicos situados nos centros): LPG-Biomarkt, Bio-Company, 

Naturkostladen; 

 Märkte (Lojas de Fruta e vegetais situados nos centros e em mercados abertos): Markthalle, frische Märkte; 

 Einzelhandel (Lojas locais pequenas, mercearias, localizadas nos centros ou zonas regionais, e costumam 

vender especialidades étnicas italianas, gregas ou turcas): Verdi; 

 Discounter (Lojas de Hard-Discount situadas nos centros ou subúrbios): Lidl, Aldi, Plus, Netto; 

 Cash & Carry (Hipermercados e mercados de produtos frescos reservados a profissionais): Métro, Frische 

Paradies, Beussel Markt. 

 
V.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

 

A Alemanha, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União Aduaneira, caracterizada, 
essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política comercial comum relativamente a 
países terceiros. 
 

O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço económico interno, 
traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras 
internas aduaneiras, fiscais e técnicas. 
 

Utiliza a rede SOLVIT como um mecanismo criado pela União Europeia para resolver problemas entre os Estados-
membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único, evitando-se, assim, o recurso aos tribunais. 



       
 

 

 

O principal imposto com produtos é o Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax – VAT). A maioria dos 
produtos (e serviços) é tributada à taxa normal de 19%, existindo, igualmente, uma taxa reduzida (7%) aplicável a 
determinados serviços (ex.: transporte público local; hotelaria e eventos culturais e desportivos), a bens de primeira 
necessidade (principalmente géneros alimentícios e produtos agrícolas) e publicações (livros e jornais). É de lembrar 
que estas taxas no mercado B2B não são aplicáveis nas exportações para empresas dentro da União Europeia que 
estejam registadas para o efeito. 
 

Importa, ainda, considerar o facto de determinados produtos se encontrarem submetidos a Impostos Especiais de 
Consumo, a taxas variáveis, que incidem sobre a respetiva produção, detenção, circulação e introdução no consumo, 
como é o caso das bebidas alcoólicas, do tabaco, do café e de alguns produtos petrolíferos (Excise Duties). 
 

 

VI.CONTACTOS ÚTEIS

Instituição Âmbito Website 

Edeka Retalhista  Edeka 

Rewe Retalhista  Rewe 

Kaufland Retalhista  Kaufland 

Lidl Retalhista  Lidl 

Aldi Süd/Nord Retalhista  Aldi 

Metro Retalhista Cash&Carry Metro 

Alnatura Retalhista Orgânico Alnatura 

Denree Retalhista Orgânico Denree 

CF Gastro Importadores CF Gastro 

Keuthmann Distribuidor de Produtos Orgânicos Keuthmann 

 
VII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

Anuga 

ISM 

IBA 

Internorga 

Intergastra 

Colónia / 07-11.10.2017 

Colónia / 29.01-01.02.2017 

Munique / 15-20.09.2018 

Hamburgo / 17-21.03.2017 

Estugarda / 03-07.02.2018 

Anuga 

ISM 

IBA 

Internorga 

Intergastra 

 
VIII.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

As grandes cadeias alimentares: Edeka (https://www.edeka.de), com cada vez mais produtos biológicos, tem uma 

organização descentralizada, podendo ser interessante em regiões onde vivem muitos portugueses (e.g. Hamburgo); 

cadeias Discount: Lidl (www.lidl.de), Aldi (www.aldi.de), Kaufland (www.kaufland.de), Netto (www.netto-online.de), 

Norma (www.norma-online.de/); Lekkerland (www.lekkerland.com) – grossista. 
 

Venda de produtos biológicos: 

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

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. 

http://www.edeka-verbund.de/Unternehmen/de/startseite.jsp
https://www.rewe.de/
http://www.kaufland.de/Home/index.jsp
http://www.lidl.de/
http://www.aldi.de/
https://www.metrogroup.de/en/
https://www.alnatura.de/de-de
http://www.dennree.de/
http://www.cfgastro.de/
http://www.dennree.de/
http://www.anuga.com/
http://www.ism-cologne.com/
https://www.iba.de/en/
http://www.internorga.com/en/
http://www.messe-stuttgart.de/en/intergastra/
https://www.edeka.de/
http://www.lidl.de/
http://www.aldi.de/
http://www.kaufland.de/
http://www.netto-online.de/
http://www.norma-online.de/
http://www.lekkerland.com/
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


       
 

 

 

IX. RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 
 

 

 

 
 

 

Recomendações para Negociar com o Mercado Alemão: 
 

- Produtos confiáveis: Evite vender produtos desenvolvidos recentemente e que não tenham sido devidamente 

testados. 

- Idioma: Evite os manuais de instruções escritos em inglês ou num alemão fraco. Muitos alemães apenas dominam a 

sua língua natal, e embora seja possível “desenrascar-se” com o inglês, ao entrar no mercado com brochuras, manuais 

e ofertas em inglês vai colocar-se numa situação desvantajosa relativamente a empresas que abordam o mercado com 

um domínio da língua alemã. Caso opte por produzir brochuras, estas devem ser pensadas em alemão e não 

simplesmente traduzidas. Inspire-se no material realizado pelas empresas alemãs concorrentes e recorra a uma 

empresa de tradução especializada. Assegure-se que esta empresa é mesmo especializada, pois é vulgar aparecerem no 

mercado traduções de muito má qualidade. O ideal será recorrer a um tradutor que possua o alemão como língua 

materna. 

- Informação clara: O comprador alemão terá tendência a rejeitar as propostas que não incluem toda a informação 

considerada necessária ou cuja análise obrigará a algum esforço. O conteúdo da documentação deve ser claro, 

sistemático, preciso e detalhado. Os alemães valorizam a honestidade e a objetividade, e adoram exemplos. A 

expressão zum Beispiel (por exemplo) é usada com frequência. Gostam de factos e mais factos, bem como textos 

explicativos. 

- Decisões definitivas: Os alemães tomam as decisões no final de um processo lento e trabalhoso, com base num 

extenso trabalho de pesquisa, o que faz com que uma vez tomada uma decisão, se mantenham firmes e inflexíveis. Seja 

cuidadoso, pois alterar planos depois de iniciada uma relação comercial pode enervar o seu parceiro. 

- Horário de trabalho: Um dia típico de trabalho na Alemanha começa mais cedo que na maioria dos outros países e 

termina também mais cedo. Assim, é muito provável que não consiga contactar alguém no escritório depois das 16H00, 

e por isso todos os negócios importantes devem ser agendados para bem mais cedo. As tardes de sexta-feira são ainda 

mais problemáticas, dado que em muitas empresas praticamente já não se encontra ninguém. 

- Feiras: A forma mais comum de abordagem ao mercado começa pela participação numa feira. Com efeito, 2/3 dos 

salões líderes mundiais são realizados na Alemanha e seis entre as dez maiores sociedades de parques de exposições 

localizam-se no país. As grandes cidades de feiras são Hannover, Frankfurt, Dusseldorf, Colónia e Munique. O site 

http://www.auma.de fornece todas as informações importantes sobre as feiras realizadas na Alemanha. As principais 

feiras são plataformas mundiais que possibilitam contactos com compradores de vários países do mundo. Quando o 

objectivo é abordar o mercado alemão, não basta a simples presença na feira, sendo recomendável todo um trabalho 

prévio de preparação da feira. 

 

•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 

  



       
 

 

 

- Agente/distribuidor: Na procura de um agente ou distribuidor, é importante verificar se a pessoa possui as condições 

financeiras e profissionais necessárias. Quando contactar os agentes ou distribuidores alemães já deverá ter preparado 

informação aceitável, preferencialmente em alemão, brochuras e listas de preços em Euro. Os preços devem ser 

calculados para entrega de mercadorias no cliente – só as grandes empresas estão acostumadas a trabalhar com preços 

EX-WORKS, ninguém gosta deste trabalho adicional. Os engarrafamentos constantes nas autoestradas tornam 

impossível trabalhar só com um vendedor em todo o país. Um mínimo de 5 pode cobrir todo o país; no entanto pode 

optar por concentrar a sua actividade inicial nas zonas com maior densidade populacional e poder de compra. 

No que diz respeito à procura de agentes no mercado alemão, poderá optar pela publicação de um anúncio nas revistas 

da especialidade ou contactar a Associação dos Agentes Alemães CDH - Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (http://www.cdh.de). Aconselha-se ainda enviar o anúncio 

para cada uma das CDH regionais, dado que os agentes estão muito ligados às várias CDH. Esta Associação estima que 

um agente necessita de uma comissão anual de cerca de EURO 75.000 de forma a poder suportar os seus custos e obter 

um lucro razoável. No entanto, muitos agentes não atingem esta comissão de EURO 75.000 e estão sempre à procura 

de novos produtos, o que o coloca numa boa situação onde pode sempre escolher entre várias possibilidades, se 

houver empresas que forneçam apoio suplementar no arranque e outras só comissões nas vendas. Uma alternativa, 

bastante mais dispendiosa, seria o recrutamento através de uma empresa de consultoria especializada neste tipo de 

serviços. 

Ao celebrar um acordo com um agente alemão convém ter em atenção que a lei alemã é mais favorável ao agente do 

que a lei portuguesa. É uma matéria complexa e deve ser procurado o aconselhamento de um profissional. Realizar 

esforços para encontrar o parceiro adequado é fortemente recomendável, e é crucial que o contrato de agência seja 

bem preparado. Na Alemanha, a legislação específica a este tema encontra-se detalhada no livro HGB – 

Handelsgesetzbuch. 

- Pagamentos: O modo de pagamento mais frequente é a transferência bancária. É aconselhável a abertura de uma 

conta num banco alemão. Deve evitar-se o recebimento de pagamentos por cheque. No caso de o cheque vir 

devolvido, para poder reclamar a falta de provisão, o cheque tem de ser apresentado ao banco emissor no prazo de 8 

dias, o que tratando-se de pagamentos por cheque enviados para Portugal raramente acontece. Findo este prazo, a 

empresa portuguesa terá de recorrer aos tribunais, envolvendo-se num processo normalmente dispendioso e 

demorado. As transacções entre empresas, ou entre uma empresa e um consumidor, estão frequentemente baseadas 

num contrato-tipo, cujas cláusulas são delineadas pela lei Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

 

 


