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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, cenário que não deverá sofrer qualquer alteração até 2019. 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 PEQUENA DISTRIBUIÇÃO 
 

 

Existem outros supermercados com segmentos de produtos premium, mas os verdadeiros consumidores gourmet (uma 

pequena percentagem de alemães), compram os seus produtos alimentares em retalho especializado, normalmente 

algumas lojas independentes que só vendem produtos da melhor qualidade. Muitas destas unidades, começaram com 

atividades únicas como talhantes, lojas de charcutaria ou de queijos e evoluíram para uma diversificação de produtos e 

com reforços das gamas de qualidade superior.  
 

O desenvolvimento do mercado alimentar alemão, mais especificamente o mercado gourmet, já conheceu várias 

tendências em várias direções. Depois da tendência do discount que se iniciou em 2002-03 (Giz izt Geil), os 

consumidores alemães estão agora a privilegiar cada vez mais o consumo de produtos de origem reconhecida. Desde 

2004, que houve um claro incremento no “apetite pelo consumo” (Konsumfreude), resultando num aumento da 

procura por produtos gourmet. Os meios de comunicação tiveram um grande papel nesta mudança de tendência 

ajudando os consumidores a disfrutar mais a boa comida genuína. Entraram grandes quantidades de pequenos 

fornecedores neste mercado, muitos dos quais têm uma real paixão pela comida e pelos produtos que vendem. 
 

Para termos noção da dimensão do mercado Gourmet da Alemanha, podemos observar que o país conta com mais de 3 

milhões de habitações onde os rendimentos atingem um valor superior a 10 mil Euros mensais. 
 

A “Tante Emmaladen”, uma moda de criar minimercearias e pequenas lojas nos cantos das ruas, ajudaram na 

reinvenção deste mercado. Este tipo de lojas aumentaram agora o seu foco para a qualidade e produtos manufaturados 

e, se possível, combinados com produção orgânica. 
 

O conceito gourmet é já tão dinamizado no país que existe uma associação das lojas do género, é conhecida por Corpus 

Culinario, um nome que fala por si. A associação é gerida pela família Uhlenbusch, eles próprios donos de uma loja 

gourmet e conta já com 70 associados. A Corpus Culinario tem como objectivo servir os interesses dos seus membros, 

partilhando as melhores práticas e redes de contacto, e além disso organiza um evento anual, o Genuss Gipfel, uma 

espécie de feira para os retalhistas da área gourmet (costuma contar com mais de 80 empresas e mais de 700 visitantes 

profissionais). É um evento de referência e pela sua dimensão mais reduzida e mais concentrada, é mais fácil de 

conhecer novos parceiros do em feiras alimentares de grande dimensão como é o caso da ANUGA. 

 

IV. ABORDAGEM AO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

 

O conceito gourmet engloba produtos de qualidade superior, que apresentam características raras e  distinguíveis dos 
demais, que se enquadram e projetam num mercado mais exclusivo de consumo e que  proporcionam prazer e 
satisfação pessoal ao consumidor, assim como pode referir-se a uma pessoa que  tem o gosto por apreciar iguarias 
sofisticadas e exclusivas.  
 

As atuais estratégias de mercado, respondendo ao estilo de vida moderno e à diminuição do número de membros no 
agregado familiar típico alemão, têm fomentado tendências comerciais como a oferta de produtos de conveniência em 
porções reduzidas. 
 

Nesse contexto, o desenvolvimento de novos produtos e a diferenciação serão estratégias cruciais para a entrada e 
expansão neste mercado, através da introdução de novos sabores, opções saudáveis e embalagens convenientes. 
 

Destaca-se que, dos milhares de novos produtos introduzidos neste subsetor do mercado alemão (particularmente em 
2011), os produtos com mais sucesso comercial estão associados aos conceitos “baixo em calorias” e “elaborado a 
partir de produtos orgânicos” (International Markets Bureau, 2013). 
 

A direção da Corpus Culinário, concorda que por vezes os melhores canais de entrada no país nem sempre são os 
importadores e distribuidores, visto que já teve vários problemas com os mesmos. Além de cobrarem uma margem 
maior do que o normal comparando com outros países (30-50%), muitos não conseguem também assegurar uma boa 
qualidade de serviços necessária neste segmento. Apesar disso, existem vários distribuidores de sucesso como é o caso 
da Wilk Gourmet Group, um dos maiores no país, que além de ser um bom parceiro da Corpus Culinario, é 
particularmente justo nas suas transações com os seus clientes. Outros dos distribuidores que podem apresentar 
vantagens, são os da área orgânica, pois têm margens superiores e conseguem-se fazer melhores acordos com estes.  
 
 
 
 



       
 

 

 

Estratégias de comunicação 
É o conjunto de sinais emitidos pela empresa em direcção aos seus clientes, aos distribuidores, aos líderes de opinião, 
aos prescritores e a todos os alvos internos e externos. Para além da publicidade, as relações públicas, a força de 
vendas, o packaging dos produtos, as promoções de vendas, o merchadising ou os patrocínios são meios para atingir os 
alvos de comunicação. 
 

Os principais objectivos atribuíveis à comunicação agrupam-se em três categorias: fazer saber (objectivos de 
informação), fazer gostar (objectivos de alteração de atitude) e fazer agir (objectivos de alteração de comportamento). 
 

O consumidor alemão neste segmento procura produtos de grande qualidade, ingredientes premium e de fabrico 
especializado em vez de uma marca ou preço reduzido. Isto não significa que os produtos não necessitem de uma boa 
imagem ou de uma embalagem diferenciada, tal como deve aparecer em locais conhecidos dos consumidores 
familiarizados com este tipo de produtos. 
 

Tendências: 

 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; 

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

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 

Fruchtimport Rosenland Importador Fruchtimport Rosenland 

Kaercher Importador Kaercher 

Burger Importador Burger 

Andretta Importador Andretta 

Ackermann Importador Ackermann 

Weiss Importador Weiss 

Port Importador Port 

Ecofit Importador de Produtos Biológicos Ecofit 

Luehrs Grossista Luehrs 

Dehmel Grossista Dehmel 

Wilk Gourmet Group Distribuidor Wilk Gourmet Group 

http://www.fruchtimport-rosenland.de/index.php?id=19
http://www.kaercher-fruchtimport.de/
http://www.burger-fruchtimport.de/
http://www.andretta-stuttgart.de/
http://www.ackermann-fruchtimport.com/
http://www.weiss-natura.de/index.php?id=37
http://www.port-international.de/
http://ecofit-biofrucht.de/
http://www.fruchtluehrs.de/
http://www.dehmel-frucht.de/html/sortiment.html
http://www.wilk-gourmetgroup.de/


       
 

 

 
VII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

 

Evento Local / Data Website 

Anuga 

ISM 

IBA 

Internorga 

Intergastra 

Genuss Gipfel 

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 

Bad Kissingen / 24.04.2017 

Anuga 

ISM 

IBA 

Internorga 

Intergastra 

Genuss Gipfel 

 
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 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. 

Podemos ver uma pequena análise do mercado gourmet feita pela congénere belga da AICEP em 2015 no link: 

http://www.invest-export.irisnet.be/documents/16349/1298805/The+German+food+Market/d4163078-c05a-435a-

b88b-17ed03600f99 

 

IX. 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.anuga.com/
http://www.ism-cologne.com/
https://www.iba.de/en/
http://www.internorga.com/en/
http://www.messe-stuttgart.de/en/intergastra/
http://www.corpus-culinario.de/35/
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
http://www.invest-export.irisnet.be/documents/16349/1298805/The+German+food+Market/d4163078-c05a-435a-b88b-17ed03600f99
http://www.invest-export.irisnet.be/documents/16349/1298805/The+German+food+Market/d4163078-c05a-435a-b88b-17ed03600f99


       
 

 

 

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. 

- 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. 

 

 


