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1. CARACTERIZAÇÃO 

1.1. Território 

A designação oficial é República 
Federativa do Brasil. 

A única língua oficial do país é o 
português. 

A bandeira do Brasil foi instituída 
em 19 de novembro de 1889, 4 

dias após a proclamação da república. As 
suas cores representam simbolicamente 
as cores das famílias reais descendentes 
de D. Pedro I, criador da bandeira do 
império. Com o decorrer do tempo esta 
informação foi sendo substituída por uma 
adaptação contextualizada pelo povo 
brasileiro como sendo o verde, 
representativo das matas, o amarelo as riquezas do país, o azul o céu e o branco 
a paz. 

A atual versão da bandeira nacional com 27 estrelas entrou em vigor em maio de 
1992. 

Fuso Horário: O território brasileiro, incluindo as ilhas oceânicas, possui quatro 
fusos horários, todos a oeste do meridiano de Greenwich (longitude 0 grau). 

Situa-se na região centro-leste da América do Sul, só não fazendo fronteira com 
três países sul-americanos: Chile, Equador e Trinidad e Tobago.  

Tem uma área geográfica de 8.515 mil km2, sendo o maior país da América do Sul. 

A sua capital é Brasília, localizada na região do centro oeste. 

Figura 1: Mapa da Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-7T2g-rbAhXC6RQKHQd6CKsQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_da_Alemanha&psig=AOvVaw0YIh9-QKMysGsJYm9jxpWQ&ust=1529851694815970
https://www.google.com/maps/place/Alemanha/@51.0208336,4.9784574,5.93z/data=!4m5!3m4!1s0x479a721ec2b1be6b:0x75e85d6b8e91e55b!8m2!3d51.165691!4d10.451526
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Para além da capital, as principais cidades (e respetivos estados) são: 

 

São Paulo (com 21 314 716 habitantes),  

Rio de Janeiro (12 389 775 habitantes),  

Belo Horizonte (5 142 260 habitantes),  

Recife (4 021 641 habitantes) e  

Brasília (3 986 425 habitantes) 

O país é composto por 26 estados e 
um distrito federal. 

 

Existem também grandes concentrações urbanas no interior do país: Campinas, 
Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba (todas no estado de São 
Paulo). Quase todas as capitais são as maiores cidades de seus estados, com 
exceção de Vitória, capital do Espírito Santo, e Florianópolis, a capital de Santa 
Catarina.  

O clima do país é caracterizado, essencialmente, como sendo quente e húmido, 
com temperaturas médias que rondam os 20 ºC. 

De acordo com essa classificação, os tipos de clima do Brasil são os seguintes:  

Clima Subtropical: presente na região sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caracteriza-se por verões 
quentes e húmidos e invernos frios e secos. Chove muito nos meses de novembro 
a março. O índice pluviométrico anual é de, aproximadamente, 2000 mm. As 
temperaturas médias ficam em torno de 20ºC. Recebe influência, principalmente 
no inverno, das massas de ar frias vindas da Antártida. 

Figura 2: Estados Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sorocaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pixabay.com/en/germany-map-political-regions-29222/
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Clima Semiárido: presente, principalmente, no sertão nordestino, caracteriza-se 
pela baixa umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. As temperaturas são 
altas durante quase todo o ano. 

Clima Equatorial: encontra-se na região da Amazónia. As temperaturas são 
elevadas durante quase todo o ano. Chuvas em grande quantidade, com índice 
pluviométrico acima de 2500 mm anuais. 

Clima Tropical: temperaturas elevadas (média anual por volta de 20°C), presença 
de umidade e índice de chuvas de médio a elevado. 

Clima Tropical de altitude: ocorre principalmente nas regiões serranas do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Serra da Mantiqueira. As temperaturas médias variam de 
15 a 21º C. As chuvas de verão são intensas e no inverno sofre a influência das 
massas de ar frias vindas pelo Oceano Atlântico. Pode apresentar geadas no 
inverno. 

Clima Tropical Atlântico (tropical húmido): presente, principalmente, nas regiões 
litorâneas do Sudeste, apresenta grande influência da umidade vinda do Oceano 
Atlântico. As temperaturas são elevadas no verão (podendo atingir até 40°C) e 
amenas no inverno (média de 20º C). Em função da umidade trazida pelo oceano, 
costuma chover muito nestas áreas. 

  

1.2. Demografia 

A população brasileira atual é de 207,7 milhões de habitantes (fonte: IBGE - 2017). 
Segundo as estimativas, no ano de 2025, a população brasileira deverá atingir 228 
milhões de habitantes.  

O Crescimento demográfico entre 2016 e 2017 foi de 0,77%. 
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A população brasileira distribui-se pelas 
regiões:  

- Sudeste (87milhões),  
- Nordeste (56,9 milhões),  
- Sul (29,4 milhões),  
- Norte (17,7 milhões) e  
- Centro-Oeste (15,6 milhões). 
 
A capital, Brasília, tem cerca de 3 milhões 
de habitantes. Os estados com mais 
população são: 

- São Paulo: 44,7 milhões de habitantes, 

- Minas Gerais: 21 milhões, 

- Rio de Janeiro: 16,6 milhões, 

- Bahia: 15,2 milhões, 

- Rio Grande do Sul: 11,2 milhões. 

 

As principais etnias no Brasil são: 

- Parda: 46,7%, 

- Branca: 44,2%, 

- Preta: 8,2%, 

- Indígenas e outras: 0,9%. 

 
 

 

207.660.929

17.936.201

1.805.788

829.619

4.063.614

522.636

8.366.628

797.722

1.550.194

57.254.159

7.000.229

3.219.257

9.020.460

3.507.003

4.025.558

9.473.266

3.375.823

2.288.116

15.344.447

86.949.714

21.119.536

4.016.356

16.718.956

45.094.866

29.644.948

11.320.892

7.001.161

11.322.895

15.875.907

2.713.147

3.344.544

6.778.772

3.039.444

Brasil

Região Norte

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima

Pará

Amapá

Tocantins

Região Nordeste

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

Região Sudeste

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Região Sul

Paraná

Santa Catarina

Região Centro-Oeste

Rio Grande do Sul

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Quadro 1: Nº de habitantes por estado federal 
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Repartição da população por sexo: 
Homens Mulheres Total 

101.971.173 106.523.727 208.494.900 
Quadro 2: Projeção da população por sexo 2018  
Fonte: IBGE 
 
Repartição da população por escalões etários: 

< 25 anos entre 25 e 64 > 64 Total 

78.242.036 111.025.032 19.227.832 208.494.900 
Quadro 3: Projeções da População do Brasil por sexo: 2018  
Fonte: IBGE 

Segundo o IBGE na “Projeção da População 2018: o número de habitantes deve 
crescer até 2047”, e estima que um quarto terá mais de 65 anos em 2060. 

 
Gráfico 1: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Brasil 2010  
Fonte: IBGE 
 

O aumento da esperança de vida tem provocado mudanças na pirâmide etária. 
Atualmente a estrutura de distribuição deste indicador é equilibrada, isto é, o 
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Brasil não tem problemas com a demografia. Porém, a tendência para o 
envelhecimento é um facto que a manter-se poderá resultar no mesmo problema 
dos países mais desenvolvidos: o envelhecimento da população. 

 

1.3. Enquadramento político 

O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista 

A partir de 1980, instalou-se o pluripartidarismo no país, sendo inicialmente 
criados 5 partidos políticos. Atualmente, há mais de 30 partidos políticos com 
representação partidária o que tem dificultado os acordos de governação.  

Os maiores partidos políticos são: 

- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)  
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – do atual 

presidente Michel Temer. 
- Partido dos Trabalhadores (PT) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003–2010), 
- Partido Progressista (PP),  
- Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 
- Partido Democrático Trabalhista (PDT),  
- Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e  
- Democratas (DEM).  

Apesar dos resultados das sondagens mostrarem que 61% da população 
brasileira não tem filiação partidária, 20% manifestam preferência pelo PT; 5% 
pelo PSDB, 4% pelo PMDB e 11% por outros outros partidos (PV, PTB, PSB, PDT, 
PSOL e DEM).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Temer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Progressista_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Social_Democracia_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratas_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialismo_e_Liberdade
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2. INFORMAÇÃO ECONÓMICA 

2.1. Moeda 

Real (Símbolo R$) 

R$ 1,00 = € 0,235 (taxa de câmbio Real para Euro), informação de abril de 2018. 
Contudo, durante o corrente ano tem-se verificado uma desvalorização do Real 
face ao Euro pelo que na prática, 1 Euro é equivalente a aproximadamente a 
R$4,5. 

 

2.2. Situação económica da conjuntura 

A situação atual é caraterizada pela crise económica da conjuntura com sinais de 
ligeira recuperação em 2018.  

O Brasil é um país de grandes contrastes económicos, políticos e sociais 
evidenciados pelas assimetrias existentes na distribuição do rendimento da 
população dos diferentes estados.  

O território é muito rico em recursos naturais como, o petróleo, os minérios de 
carvão e ferro que fazem do Brasil uma das principais potências económicas da 
américa latina. É um grande produtor e exportador de diversos tipos de 
mercadorias como, produtos minerais, agrícolas e produtos transformados.  

A economia do Brasil é considerada como “fechada” ou “protegida” porque aplica 
elevadas taxas sobre a importação de bens e serviços. Esta política tem em vista 
proteger a produção interna e ao mesmo tempo obter receitas fiscais para 
financiar despesas do estado, mas distorce a livre concorrência e não estimula a 
competitividade das empresas nacionais. Também é um mercado onde existem 
dificuldades para repatriar os lucros provenientes do investimento estrangeiro na 
economia brasileira. Os principais fatores-problemas que caraterizam o mercado 
brasileiro para fazer negócios estão referidos no quadro seguinte:  



 

Página | 11  
 

BRASIL | Conhecer o mercado 

 

Gráfico 2:Fatores Problemáticos para Negociar com o Brasil 
Fonte: World Economic Forum 

O rendimento per capita da população brasileira está ao nível de um país em vias 
de desenvolvimento. Porém, para desenvolver negócios é importante conhecer 
com detalhe os indicadores económicos dos principais estados, designadamente 
o de São Paulo que é o mais desenvolvido. 

O Brasil é considerado uma economia emergente devido ao potencial de 
desenvolvimento económico, ocupa o 8º lugar no ranking das maiores economias 
do mundo, a seguir à China, Alemanha, EUA, Reino Unido, India, França e Japão.  
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Gráfico 3: Ranking das maiores economias mundiais 
Fonte: FGV 
 

O nível da produtividade da mão de obra é relativamente baixo quando 
comparado com outras economias com estrutura, recursos e dimensão 
semelhante. Este indicador tem vindo a degradar-se e é considerado um dos 
fatores da perda de competitividade da oferta brasileira. Acresce que nos últimos 
quatro anos, verificou-se, também, a queda sucessiva dos principais indicadores 
económicos e o consequente agravamento da situação financeira atribuída a 
fatores internos (diminuição da confiança dos agentes económicos, escândalos de 
corrupção, instabilidade política, inflação…) e externos (a quebra do preço do 
petróleo e de outras matérias primas). 

O Brasil ocupa o 80º lugar no Global Competitiveness Index 2017–2018 Rankings 
(Portugal 32º) do Fórum Económico Mundial, recuperou ligeiramente alguns 
lugares no ranking devido aos efeitos do controlo do nível da inflação e da 
melhoria no domínio da transparência e da corrupção nos negócios.  

A Organização Mundial do Comércio refere que, em 2017, o crescimento do PIB 
situou-se nos 1%. O gráfico abaixo mostra a evolução do PIB nos últimos 17 anos, 
e constata-se que 2017 está num nível semelhante ao de 2001. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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Gráfico 4: Evolução PIB Brasil 2001 a 2017 
 

 

2.3. Principais indicadores macroeconómicos 

 Dados 2017 Portugal Brasil União Europeia 
PIB per capita 18 700 €  7 896 € 29 900 € 
Taxa de inflação 1,6%  4,5% 1,7% 
Taxa de desemprego 8,9% 13,7 % 7,5% 
Custo trabalho (privado; €/h) 13,4 € 1,12 € 26,6 € 

 

Como se pode constatar o PIB per capita representa cerca de 42,2% do português 
e por isso se poderá percecionar o nível da criação e da distribuição da riqueza 
pela população.  

 

2.4. Comércio internacional 

Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, O Brasil é a 8ª maior 
economia no comércio mundial de bens e de serviços. 

Exportações: US$ 217,7 bilhões (2017) - alta de 18,5% em relação ao ano anterior. 

1,30%

3,10%

1,20%

5,70%

3,10%
4%

6%
5%

-0,20%

7,60%

3,90%

1%

2,50%

0,10%

-3,50%-3,60%

1%

Evolução do PIB

https://www.destatis.de/Europa/EN/Country/EUMemberStates/Portugal.html
http://stat.wto.org/CountryProfiles/DE_e.htm
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Importações: US$ 150,7 bilhões (2017) - alta de 10,5% em relação ao ano anterior. 

Países que o Brasil mais importou (2016): China, Estados Unidos, Alemanha, 
Argentina e Coreia do Sul. 

Países que o Brasil mais exportou (2016): China, Estados Unidos, Argentina, 
Holanda, Alemanha e Japão 

Comércio de bens: 

- Principais produtos exportados:  

Minério de ferro, ferro fundido e aço; óleos brutos de petróleo; soja e 
derivados; automóveis; açúcar de cana; aviões; carne bovina; café e carne 
de frango. 

- Principais produtos importados:  

Petróleo bruto; circuitos eletrónicos; transmissores/recetores; peças para 
veículos, medicamentos; automóveis; óleos e outros combustíveis; gás 
natural, equipamentos elétricos e motores. 

 
Organizações internacionais a que o Brasil pertence:  

Mercosul, Unasul e OMC (Organização Mundial de Comércio) 

 

  

https://www.suapesquisa.com/mercosul/
https://www.suapesquisa.com/geografia/unasul.htm
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2.4.1. As relações comerciais com Portugal 

 

Exportações, Importações e Balança. Comercial - Parceiro: Portugal 

  

Gráfico 5: Exportações, Importações e Balança Comercial 2017 
Fonte: MDIC (2018) -Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil: 
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Importações Brasileiras por Fator Agregado - Parceiro: Portugal 
 

 
Gráfico 6: Importações Brasileiras por Fator Agregado (2007 a 2017) 
Fonte: MDIC (2018) 
 
 
Exportações Brasileiras por Fator Agregado - Parceiro: Portugal 
 

 
Gráfico 7: Exportações Brasileiras por Fator Agregado (2007 a 2017) 
 Fonte: MDIC (2018) 
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Classificação: Principais Produtos Importados e Exportados e Fator Agregado: 
 
Visão Geral dos Produtos Importados - Origem: Portugal 

 
Figura 3: Visão Geral dos Produtos Importados (Jan-Out 2018) 
Fonte: MDIC (2018) 
 
 
Visão Geral dos Produtos Exportados - Destino: Portugal 

 
Figura 4: Visão Geral dos Produtos Exportados (Jan-Out 2018)  
Fonte: MDIC (2018) 
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2.5. O mercado de São Paulo 

A abordagem a este mercado tem em vista analisar as situações específicas e as 
oportunidades existentes no estado do de São Paulo para, por um lado, identificar 
condições que permitam aumentar o investimento brasileiro no setor do 
imobiliário em Portugal e, por outro, avaliar o potencial de exportação para a 
oferta portuguesa do setor dos materiais de construção. 

Ou seja, com base em dados oficiais, pretende-se informar sobre as condições 
atuais e perspetivas de evolução para dotar as empresas dos setores referidos 
com elementos que permitam formular orientações estratégias consistentes de 
de internacionalização dos negócios. 

O tipo de abordagem a realizar não é usual em trabalhos desta natureza, dado 
que este dossier se destina a colmatar, em simultâneo, as necessidades de 
informação de dois setores com caraterísticas e formas de atuação diferentes que 
decidiram cooperar para potenciar as complementaridades, otimizar recursos e 
melhorar a competitividade da oferta nacional junto domercado brasileiro. 

Assim, para o setor do imobiliário, é importante ter elementos sobre as 
tendências da procura dos investidores brasileiros e as causas que as determinam 
para orientar a promoção de fatores que possibilitem maior atração para a oferta 
portuguesa em alternativa a outras geografias.  

Para o setor dos materiais de construção, o interesse está centrado na análise 
sobre as condições existentes para desenvolver a exportação para o mercado 
brasileiro, designadamente para o Estado de São Paulo, de maior nível de 
desenvolvimento económico e social.  

Neste contexto, importa assinalar que São Paulo é um mercado com elevado 
potencial mas com diferentes situações ao nível de desenvolvimento económico 
e social. Queremos com isto dizer dizer que o mercado suscita diferentes análises 
sobre as oportunidades de negócio, como veremos mais à frente.  

Também nos parece muito útil salientar alguns aspetos de caráter prático, geral e 
cultural que se não forem tidos em conta podem dar uma visão distorcida da 
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realidade, induzir em erros e determinar perdas por insuficiente avaliação das 
condições existentes. Vejamos alguns exemplos: 

- A cultura de comunicação e a forma de decisão dos negócios com brasileiros são 
diferentes das praticadas em Portugal e na U.E. O facto de falarmos a mesma 
língua não significa ter a mesma linguagem para expressar conceitos, processos, 
celebrar e cumprir contratos, definir responsabilidades entre as partes, etc..Dito 
de outro modo, apesar da comunicação ser feita em português, os processos de 
decisão dos negócios no Brasil são diferentes dos praticados em Portugal.  

- A instabilidade cambial da moeda brasileira apresenta níveis flutuação e de 
desvalorização significativos quer em relação ao US Dollar quer ao Euro, o que 
pode provocar tensões desfavoráveis à estabilidade dos preços de bens e serviços.  

- A política protecionista com elevadas taxas aduaneiras, determina fortes 
constrangimentos à importação e condiciona a entrada novos produtos ou 
serviços no mercado. 

- O repatriamento de capitais ou dos lucros das atividades empresariais está 
sujeita a fiscalidade elevada e a falta de reservas, do Banco Central, em moeda 
estrangeira (USdollars e Euro) dificulta os pagamentos ou transferências para o 
exterior. 

- Os níveis de insegurança e de corrupção, dos maiores à escala mundial, 
prejudicam a evolução dos negócios e, no fundo, são um “imposto acrescido”que 
comporta “regras não escritas” imprevisíveis. 

Isto é, ao promover negócios, as empresas devem ter conta que estamos a lidar 
com uma economia que enfrenta há muitos anos graves problemas sociais e 
económicos que se repercutem nas atividades comerciais.  

Contudo, importa salientar que não obstante os problemas referidos, o mercado 
se São Paulo é gerador de oportunidades que decorrem da sua dimensão e das 
necessidades da população. 
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2.5.1. O ambiente social, o rendimento das famílias, o consumo e o investimento 

O ambiente social é de crise económico-social que se reflete no nível de 
desemprego, na precaridade do trabalho, na baixa qualidade dos serviços públicos 
(ensino e saúde principalmente) e na insegurança pública. Acresce referir que o 
poder de compra tem vindo a cair, a inflação (oficial) a rondar os 4,5% ano, que 
não sendo muito elevada, agrava as dificuldades da população. 

Por outro lado, importa assinalar que começam a emergir algumas manifestações 
positivas, “o pior da crise já passou “, - como afirmou recentemente (07/2018) o 
diretor Executivo de negócios imobiliários e investimento do Banco Santander em 
São Paulo-. Porém, a realidade dos números ainda persiste em evidenciar 
realidade diferente e complexa, como sinaliza o relatório do Banco Central do 
Brasil (2018) que divulgou os seguintes dados:  

- A concessão de apoios ao investimento no imobiliário caiu 51%... para R$ 1,058 
bilhão em março de 2017, em comparação aos R$ 2,157 bilhões em março do ano 
passado. Isso aconteceu, pois a taxa inadimplência das pessoas jurídicas 
aumentou 1,4 percentual em um ano”.  

O mesmo relatório, realça que : “…Em março de 2017, o volume de empréstimos 
com recursos da poupança para aquisição e construção de imóveis somou R$ 4,01 
bilhões, crescimento de 36% no mês, mas 9,2% abaixo em relação ao mesmo mês 
de 2016, enquanto, no primeiro trimestre de 2017, os financiamentos imobiliários 
somaram R$ 10,06 bilhões, queda de 7,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado”.  

Refere ainda que :.. a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar 2017 em 3,2% e chegar a 4,3% em 2018, o 
que mostra que as perspectivas para o mercado imobiliário no próximo ano não 
são otimistas, … “. 
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Ou seja, os dados mostram que não obstante alguns sinais positivos, a conjuntura 
não é favorável à retoma da confiança nem perspetiva a inversão das tendências 
recessivas.  

A evolução do rendimento é um indicador de referência para sinalizar a 
recuperação económica, possibilita segmentação do mercado e perspetiva o 
universo da população que tem potencial de consumo. Por isso, vejamos os 
seguintes quadros: 

 
Quadro 4: Potencial Consumo Material de Construção por Classe Social 
¹consumo domiciliar; realizado por pessoa física 
Fonte: G1 
 

 
Quadro 5: Potencial de Consumo Material Construção por Região  
Fonte: G1 
 

A população com maior poder de compra, Classe A (alta e média-alta) cerca de 
2,6% do total (são cerca de 5,2 milhões de pessoas), dispõe de consideráveis 
recursos financeiros. A maioria são empresários industriais, comerciantes, 
técnicos especializados, …que têm bons níveis de rendimento.  
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Vejamos o seguinte quadro sobre o rendimento mensal por classes: 

CLASSES ECONÔMICAS* LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Classe E 0 R$ 1.254 
Classe D R$ 1.255 R$ 2.004 
Classe C R$ 2.005 R$ 8.640 
Classe B R$ 8.641 R$ 11.261 
Classe A R$11.262 - 

Quadro 6: rendimento mensal por classes 
 *As classes econômicas são definidas a partir dos rendimentos familiares per capita e estão expressos em preços (R$) de janeiro de 2014. 
Fonte: FGV Social  

Os valores são genericamente baixos em relação aos praticadosd na U.E., Portugal 
incluído. A maioria da população (classes B, C e D ) tem rendimentos que não 
permitem poupanças significativas para o investimento. 

Porém, há que realçar a existência de uma vasta economia paralela, aliás 
reconhecida oficialmente como relevante, não refletida nas estatísticas oficiais e, 
por isso, admite-se que o nível de rendimento das classes poderá ser na realidade 
superior.  

A distribuição por regiões das estimativas do consumo para 2018, nos diversos 
segmentos expressa as assimetrias anteriormente referidas. A região Sudeste, 
onde se integra o Estado de São Paulo, representa 51,3% do potencial de consumo 
do mercado brasileiro o que revela importância económica deste mercado e faz 
percecionar oportunidades para os negócios.  

Os dados também confirmam que é no Estado de São Paulo que se encontra a 
maioria da população com recursos e, por isso, a orientação estratégica para a 
promoção e venda deverá tendo em conta este facto.  

Nos quadros abaixo, podemos verificar a distribuição por classes sociais de valor 
de consumo estimado da população brasileira, e o potencial por regiões: 
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Quadro 7: Valor de Consumo Estimado de todas as Classes Sociais 
 Fonte: IBOPE Inteligência (2018) 
 

As classes B e C representam 67,8 e 57,8, respetivamente, a maior estimativa do 
consumo para 2018, mas considerando que é nestas classes que se concentra 
cerca de 85% da população (cerca de 170 milhões de consumidores) , o consumo 
per capita é muito baixo.  

Vejamos o seguinte quadro relativo ao crescimento estimado do consumo para 
2018, por região:  
 

 
Quadro 8: Crescimento estimado por região  
 Fonte: IBOPE Inteligência (2018) 

 

A estimativa de crescimento de 7,3% na região sudeste, e de 5,1% no Sul (onde se 
integra São Paulo) é significativa. Porém, os dados reais revelados recentemente 
pelo IBOPE mostram que estas previsões não se confirmam bem pelo contrário, 
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uma vez que o crescimento nacional deverá ser de cerca de 1,2% em vez dos 5,2% 
previstos. 

2.5.2. A situação do imobiliário 

A análise dos gráficos seguintes revela a evolução da venda de imóveis novos em 
São Paulo e a comparação com o número de unidades em projeto (lançamentos).  

 

 
Gráfico 8: Venda Imóveis em São Paulo Set/2006 a Mar/2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 
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Gráfico 9: Venda e Lançamentos de Imóveis em São Paulo Jul/2006 a Mar/2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 

A leitura dos gráficos evidencia a variação entre o número de unidades 
construidas de novo (lançamento) e as vendas, isto é, entre a oferta (nova) e a 
procura. A quebra acentua-se a partir de 2013, com o lançamento a subir entre 
2014 e 2015, mas a procura a permanecer em baixa. O ajustamento entre a oferta 
e procura tem vindo a verificar-se nos últimos três anos. De acordo com 
informação IBOPE, em 2018 a tendência é ainda de queda, mas menos acentuada.  

Vejamos, agora, o gráfico da variação mensal (dados não sazonalizados) dos 
preços dos imóveis que permite identificar os efeitos(nos preços) da causa(crise). 
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Gráfico 10: Preços de Imóveis em São Paulo abr/2009 a abr/2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 

 
Os valores revelam a tendência negativa que importa aprofundar com base em 
textos provenientes da associação representativa do setor imobiliário. 

- No relatório (06-2018) da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), o seu presidente Luiz António França, refere: 

“ … o crescimento da oferta imobiliária depende de muitos fatores, como, por 
exemplo, maior estabilidade política no país. Além disso, é preciso que os impostos 
não aumentem, e é imperativo que o aumento da arrecadação venha a partir do 
crescimento da economia, e não do aumento da carga tributária.”  

Isto é, a retoma do mercado depende de fatores conjunturais, que atualmente 
são adversos, e o setor está em difículdades porque: 

“ … não se consegue encontrar compradores para casas e apartamentos. Isso 
acontece por conta do endividamento da classe C, além das altas taxas de juros e 
da baixa oferta de crédito”.  
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Mas, por outro lado, o mesmo relatório também refere :  

“…Apesar da estagnação do mercado, algumas construtoras e incorporadoras 
estão conseguindo manter seus lançamentos em dia devido a oportunidades por 
vezes inesperadas, e de elevada qualidade…”. 

A informação confirma a existência de ambiente é desfavorável aos negócios de 
imobiliário mas também refere oportunidades, normalmente focalizadas em 
segmentos específicos, ou “inesperadas”, cujo conhecimento requer análise para 
perceber em que medida estes casos são esporádicos ou denotam inversão de 
tendência.  

Vejamos, os seguintes gráficos sobre a evolução do mercado de escritórios 
corporativos em São Paulo, uma vez que se integram num segmento muito 
importante do investimento no imobiliário: 

 

 
Quadro 9: Escritórios Corporativos em São Paulo 1T2012 a 4T2016 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 
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O gráfico revela o crescimento do stock de escritórios disponíveis e denota a 
existência das dificuldades de venda neste segmento que é reflexo do ambiente 
de crise económico da conjuntura.  

Como se pode verificar no gráfico seguinte, em 2016, a taxa de crescimento 
(24,58%) da desocupação é a mais elevada, e de acordo com dados de informação 
recentes do IBOPE, em 2018, esta taxa deverá rondar os 40%.  

 

 
Quadro 10: vacância Imóveis Corporativos 1T2012 a 4T2016 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 
 

Todos os dados sobre o mercado imobiliário em São Paulo apresentam a mesma 
tendência recessiva que se deverá manter no curto-médio prazo salvo se algum 
acontecimento extraordinário e imprevisível venha a ocorrer e que altere a 
situação vigente.  
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3. O INVESTIMENTO BRASILEIRO NO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS 

 

Em 2017, as áreas metropolitanas da grande Lisboa (Sintra, Cascais) e do Porto, 
encontram-se entre as 10 cidades europeias mais atrativas para o investimento 
no imobiliário devido às condições de competitividade pela qualidade/preço bem 
como de outros fatores como, o ambiente socioeconómico e os níveis de 
segurança que se regista em Portugal.  

De facto, nos últimos três anos, verificou-se uma evolução extraordinária, 
considerando que, em 2014, Portugal ocupava o 26º lugar do ranking da 
atratividade (em 28 países) e no período, 2015-2017, subiu para o 7º lugar, com 
avaliação mais favorável em relação a outras metrópoles, como Madrid ou 
Barcelona.  

Apesar da oferta portuguesa ser reduzida, em relação a outros mercados, as 
cidades portuguesas evidenciam capacidades excecionais de atração junto de 
investidores estrangeiros devido aos fatores acima referidos e ainda pelo baixo 
perfil de risco do investimento devido ao potencial de valorização e de retorno 
financeiro. Acresce outros fatores como, a afabilidade da gente, o domínio de 
línguas estrangeiras, o clima, a gastronomia e o custo de vida acessível para a 
grande maioria dos agentes da procura.  

Também, há outro tipo de vantagens que decorrem de situações relacionadas 
com o nível de fiscalidade para reformados estrangeiros e os benefícios dos vistos 
Gold.  

Assim, as estatísticas oficiais e as notícias vindas a público, mostram que o 
investimento brasileiro no imobiliário em Portugal (para habitação própria e 
rendimento) cresceu significativamente, nos últimos três anos, e que as 
perspetivas de evolução são positivas com o surgimento de novos investidores 
atraídos também pela identidade cultural e linguística. É um facto que hoje em 
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dia o investimento brasileiro no imobiliário passou a ter Portugal como mercado 
de destino em alternativa à oferta dos Estados Unidos da América (Florida).  

Ou seja, existe uma conjugação de fatores que favorecem a competitividade e a 
atração de investidores e que levam a considerar o mercado brasileiro (São Paulo) 
como estratégico para o setor.  

Porém, para estimular a captação de novos investidores e sustentar condições de 
crescimento é essencial desenvolver processos de comunicação eficientes, como:  

a) Definição de estratégias de marketing bem estruturadas, evidenciando a 
diversidade da oferta para satisfazer as necessidades da procura dirigida a 
Portugal; 

b) Promoção de valores de transparência, imagem de modernidade e de 
qualidade da oferta de imoveis para habitação, escritórios e comércio ;  

c) Prestação de serviços de apoio à celebração de contratos transmitindo 
profissionalismo nos negócios. 

Tudo isto é necessário, mas há ainda a ter em conta algumas condições e 
recomendações, como seguem:  

- A promoção deverá ser realizada através de vários canais (omnicanal) tais como, 
ações de prospeção com presença física em feiras ou exposições para desenvolver 
contatos diretos e ao mesmo tempo ter presença nas redes sociais devido à 
importância crescente que estas assumem nos negócios.  

- Prestar informação sobre os serviços de apoio (central ou municipal) ao 
investimento estrangeiro e benefícios fiscais. 

- Analisar as tendências da procura e identificar as posições da concorrência que, 
neste caso, tudo indica estar centrada na oferta do mercado norte americano e 
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do próprio estado de São Paulo que, como vimos dipõe de elevados stocks de 
imobiliário para venda. 

- A venda deve atender à taxa de câmbio da moeda a utilizar nas transações, como 
é evidente. O R$ (o real brasileiro) é uma divisa volátil com histórico de 
desvalorização quer em relação ao US Dollar quer ao Euro. O US Dollar, também 
apresenta volatilidade em relação ao Euro: nos últimos seis meses valorizou-se 
cerca de 15%, depois de se ter desvalorizado cerca de 23% entre 2015 e 2017.  

Dito isto, importa realçar que os processos de promoção e venda internacional 
requerem equipas com competências adequadas para desenvolver ações de 
marketing. Estamos a falar de experência, fiabilidade, transparência, 
conhecimento e também da capacidade para usar ferramentas digitais que são 
cada vez mais importantes na comunicação junto dos mercados.  

Vejamos a importância das competências neste contexto:  

A experiência dá garantias pelo histórico;  

A fiabilidade decorre do reconhecimento do “saber fazer” as coisas para 
transmitir segurança nas transações;  

A transparência é essencial para a credibilidade do negócio ; 

O conhecimento permite a especialização para assegurar a oferta adequada à 
procura que lhe é dirigida;  

A capacitação digital permite inovar processos de comunicação e venda e 
contribui para alargar áreas de intervenção comercial. 
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4.1. A situação atual  

O ambiente da crise que se reflete no mercado imobiliário de São Paulo tem 
repercussões no setor dos materiais de construção embora com dimensões 
diferentes e desfasamento no tempo. A informação disponível, como veremos 
adiante, revela com surpresa que as vendas do setor estão a crescer e que a 
importação de materiais está igualmente a aumentar. Por isso, importa analisar a 
informação setorial para perceber as alterações que estão a ocorrer no mercado.  

Neste contexto, independentemente das tendências ou alterações, importa 
também realçar a existência de condições proteccionistas do mercado (taxas 
aduaneiras à importação) que tornam dificil identificar oportunidades 
economicamente viáveis para a exportação. Mas, como já referido, há sempre 
oportunidades a explorar que, como veremos, estão a ocorrer no comércio de 
materiais de construção. 

 Para analisar a situação atual, vejamos as seguintes citações sobre o consumo e 
a importação de materiais de construção:  

O Pyxis, indicador do consumo de material de construção, do IBOPE refere:  

“… é que o consumo deverá ter um crescimento de 5% em comparação a 2017, e 
estima-se que gastem R$ 162,5 bilhões em produtos de material de construção em 
2018”. 

No que diz respeito à importação de materiais de construção, vejamos as 
afirmações do presidente executivo da Anamaco (Associação Nacional de 
Comerciantes de Material de Construção) no relatório (06-2018):  

“…o volume de mercadorias adquiridas no exterior tem vindo a aumentar, devido 
ao câmbio mais favorável em relação ao R$, que se tem vindo a desvalorizar por 
efeito do ambiente de crise que o país atravessa.” 
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E, ainda:  

“…que algumas indústrias, como a de porcelanato, importam cada vez mais para 
suprir demanda que não conseguem atender e experimentar novidades.  

Em alguns casos se o produto tem sucesso, inicia-se a produção local, mas nem 
sempre com a mesma qualidade.”  

E com detalhe, refere :  

“Cerca de 28% do mix da maior rede materiais de construção do Brasil, a Leroy 
Merlin, é de produtos importados, como jardinagem, porcelanato, metais 
sanitários, ferragens, condicionadores e aquecedores de ar, lâmpadas e 
acessórios para banheiro.  

Dentre os produtos importados, 7% são das marcas próprias da rede. A empresa 
afirma que um dos motivos para as importações é a disponibilização ao cliente de 
produtos diferenciados, inovadores”.  

E acrescenta:  

 “…a rede Balaroti, presente no Paraná e Santa Catarina, também aposta em 
produtos importados, representando até 5% do seu faturamento.” …  

“A Telhanorte é outra que apostou nas importações: nos últimos cinco anos, a 
empresa buscou eliminar intermediários e, hoje, 4% do mix de produtos vêm do 
exterior…”. (GVcev, 2012) 

Outros dados da Pesquisa Tracking mensal realizada entre os dias 23 e 31 de 
Março de 2018 com base numa amostra de 530 lojistas, é referido: 

“ …o comércio por grosso dos materiais de construção teve desempenho estável 
em comparação com fevereiro de 2017. A expectativa é que cresça 5% no 
segundo semestre”. 
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E sobre a evolução para 2018, afirma : 

“…Março foi um mês que caminhou muito bem e a gente já considerou o mês de 
janeiro muito bom, imagino que o setor deva fechar o primeiro trimestre com um 
crescimento interessante. Fechamos o ano passado com 6,5% de crescimento. 
Janeiro teve 3,5% de crescimento sobre o mesmo mês do ano passado e nós 
acreditamos que devemos fechar já o primeiro trimestre com pelo menos 5% sobre 
o ano passado”. 

E justifica:  

“…O déficit qualitativo, no Brasil, é muito superior ao déficit habitacional, então, 
conforme as pessoas conquistam estabilidade de emprego, melhoria de renda, um 
pouco mais de oportunidade de solicitar financiamentos, tudo isso faz com que 
elas usem materiais de acabamento para terminar suas casas”. A estimativa é 
fechar o ano com crescimento de 8,5%.”. 

Ou seja, não obstante o ambiente de crise e as dificuldades inerentes, as vendas 
de materiais de construção estão a crescer com destaque para os produtos 
importados.  

Na mesma linha, a informação do IBOPE- (05-2018) refere que:  

“…a procura está a mudar de forma progressiva. …está mais seletiva na escolha, 
na qualidade e a privilegiar a ecoeficiência, …” , o que significa maior sensibilidade 
para fatores de diferenciação e de sustentabilidade ambiental.  

Assim, tudo indica que a importação de materiais de construção tem vindo a 
registar valores nunca antes atingidos no mercado pelo que se poderá concluir a 
existência de oportunidades de exportação para satisfazer a procura de 
segmentos que valorizam a qualidade e a inovação da oferta. Neste contexto, 
importa analisar e decidir por onde começar e como encontrar os meios (parceiro, 
representante, agente, distribuidor, …) para desenvolver os negócios.  
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Para o efeito, parece-nos muito útil observar a informação sobre a rede de 
distribuição no mercado brasileiro para aferir a dimensão e o nível de 
concentração que permita orientar a busca de um parceiro para desenvolver 
negócio de importação. 

Os dados disponíveis (conforme quadros abaixo) mostram que existem cerca de 
138 mil lojas de venda de materiais de construção, sendo que cerca de 80% são 
pequenos e médios estabelecimentos e, por isso, não existe concentração, bem 
pelo contrário, dado que apenas 8% das vendas totais se concentram nos cinco 
maiores players do mercado.  

 
Gráfico 11: Perfil das Lojas Quanto ao Tamanho 
Fonte: GVcev – Centro de Excelência em Varejo da FGV-EAESP 

A questão que se poderá colocar diz respeito à dimensão das empresas para atuar 
como importador. Isto é, reunir condições estruturais (organizativa, financeira, …) 
para desenvolver processos adequados de promoção e venda junto do mercado 
alvo.  

No que se refere ao desempenho regional das vendas temos o seguinte quadro 
que mostra o ranking regional das vendas por grosso (indústria) e a retalho 
(varejo):  



 

Página | 36  
 

BRASIL | Conhecer o mercado 

 
Figura 5: Ranking Regional das Vendas de Materiais de Construção 2016  
* Não inclui indústria de máquinas e equipamentos para construção  
Fonte: Abramat 

 

Como se pode verificar, São Paulo concentra o maior volume de vendas que é 
equivalente ao somatório dos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, e Paraná. 
A sua importância é notória não somente pelo volume, mas porque concentra 
dinâmicas da procura em segmentos que valorizam a ecoeficiência e a inovação 
da oferta.  

Vejamos, agora, o peso (quota) de mercado das empresas de distribuição, através 
dos seguintes quadros, do comércio a retalho (varejo) e por grosso (indústria), 
respetivamente:  
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Quadro 11: Ranking (varejo) materiais construção 2018 
Fonte: Revista Anamaco 
  

 
Quadro 12: Ranking (atacado) Material Construção 2018 
Fonte: Revista Anamaco 
 

A quota de mercado na distribuição está muito fragmentada, o que permite 
percecionar a existência de um vasto número de empresas que concorrem no 
setor do comércio, a retalho e por grosso. 



 

Página | 38  
 

BRASIL | Conhecer o mercado 

Sintetizando, a importação e a venda de materiais de construção estão a crescer, 
existem novas tendências que estão a evidenciar alterações significativas no 
mercado, algumas empresas da rede de comércio e distribuição de materiais 
possuem condições para desenvolver negócios de importação, os produtos com 
caraterísticas inovadoras e de qualidade em relação à oferta tradicional e estão a 
ganhar quota devido a fatores de diferenciação.  

Para complementar a informação sobre o mercado da construção em São Paulo, 
importa analisar o custo da construção e perceber o comportamento das 
principais variáveis (materiais, mão-de-obra e média global). 

 

 
Gráfico 12: Custo da Construção em São Paulo Abril/2008 a Abril/2017  
Fonte: Bradesco | Economia em dia 

 

Desde de 2013, os custos de mão-de-obra têm vindo a crescer a tal ponto que em 
2017, atingiram uma variação de cerca de (+) 38%, ou seja, muito acima da taxa 
da inflação oficial para o mesmo período. Estes dados permitem percecionar a 
existência de desequilíbrios que, na prática, se repercutem no aumento 
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extraordinário dos preços da construção. Também permitem concluir a existência 
de perda de produtividade da mão de obra. 

 A variação do custo do material na construção evidencia uma subida em cerca de 
(+) 9% no mesmo período, isto é, significativamente abaixo da inflação, o que nos 
leva a admitir que o seu contributo para o aumento do custo global é pouco 
significativo.  

 A fim de analisar o comportamento do setor a nível nacional, vejamos os 
seguintes gráficos:  

 
Gráfico 13: Produção e Venda de Materiais de Construção mar/2008 a mar/2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 

A indústria da construção e venda no retalho de materiais de construção a nível 
nacional mostram a queda dos valores em termos semelhantes aos verificados 
em São Paulo. A partir de 2013 atinge níveis sempre negativos até 2017, onde se 
verifica uma inversão, mas ainda em zona negativa. 
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Gráfico 14: PIB Construção Civil 2004 a 2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 

 

 

 
Gráfico 15: Índice nacional Custo Construção dez72010 a abri/2017 
Fonte: Bradesco | Economia em dia 
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A variação do PIB da construção e do índice nacional com a variação acumulada 
em 12 meses ajuda a perceber a intensidade da trajetória negativa principalmente 
a partir de 2015, com destaque para a variação negativa do custo dos materiais 
de construção.  

Face ao contexto de dificuldades económicas e à dimensão dos valores referidos, 
a questão que se coloca é como estruturar a promoção da oferta do setor de 
materiais de construção junto de segmentos de mercado em crescimento ? 

 
 
4.2. A Promoção dos Materiais de Construção e Recomendações  

 

As ações de promoção de materiais de construção portugueses no mercado de 
São Paulo, como em qualquer outro mercado de exportação, devem integrar 
estratégias estruturadas do marketing tendo em conta as posições da 
concorrência no segmento alvo. Neste caso, devido às circunstâncias 
anteriormente referidas, há que salientar o nível de risco que o mercado brasileiro 
comporta.  

O risco que estamos a falar assume várias dimensões, umas associadas ao estado 
da economia (risco comercial e financeiro) e outras relacionadas com a cultura 
empresarial dominante no mercado. Por isso, as ações para entrada neste 
mercado devem acautelar o risco nas transações comerciais. Existem várias 
formas de o fazer, como, venda com seguro de crédito (nem sempre possível para 
determinadas situações), venda contra documentos (CAD), etc., mas nenhuma é 
completamente eficaz, pelo que existirá sempre um risco que faz parte do 
negócio. 

As ações de prospeção devem ser orientadas para conhecer melhor as 
oportunidades do mercado, analisar vantagens competitivas da oferta e escolher 
um representante ou agente local para ser parceiro na distribuição e venda. Ter 
um bom representante local é decisivo para o sucesso da exportação. Por isso, a 
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seleção de um parceiro deve merecer os melhores esforços no sentido de 
encontrar a “entidade certa”. 

A recomendação é procurar informação junto de entidades associativas locais e, 
em simultâneo, realizar prospeção local através de presença física do exportador 
para observar as condições de organização existente. Também, se deverá fazer 
busca através das redes sociais a fim de alargar o leque de escolha. O recurso a 
pedido de apoio ao AICEP poderá ajudar na seleção. 

Vejamos alguns requisitos para a escolha de um agente ou representante: 

a) A experiência, dimensão organizativa e conhecimento do mercado;  

b) Saber identificar e comunicar os fatores de competitividade da oferta; 

c) Conhecer a concorrência e as tendências da procura. 

d) Saber reportar as dificuldades que condicionam a ação comercial e a venda. 

e) Idoneidade e maturidade para os negócios. 

Sempre que possível, é importante celebrar contrato para definir o âmbito de 
atuação, condições comerciais (comissões, objetivos de venda, reclamações, etc.), 
o reporte de situações imprevistas, etc. de forma a estipular princípios, processos 
de trabalho e prevenir conflitos. 

Uma vez decidida a escolha, as ações de promoção devem ser efetuadas via 
multicanal (offline e online). Isto é, pelo trabalho de campo, com regular presença 
(feiras, missões, exposições, …) e pela via digital, nas redes sociais (Instagram, 
Facebook, Twitter, WhatsApp,) com informação estruturada sobre a oferta ao 
mercado. Os canais (offline e online) complementam-se e cobrem um vasto 
universo da procura.  

A utilização das redes sociais neste tipo de processos tem vindo a registar uma 
adesão muito significativa por parte dos consumidores quer para conhecer a 
oferta quer para comprar através de plataformas de e-commerce e do social 
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selling (SS). O e-commerce é muito utilizado na venda ao consumidor final, 
enquanto que o SS está formatado para os negócios business to business. 

Pela importância que tem vindo a assumir é útil perceber o que é Social Selling 
(SS). É uma plataforma de promoção e venda que aproveita as redes sociais para 
criar relacionamentos entre os principais responsáveis das empresas através do 
Linked-in e realizar a promoção direta junto do prescritor.  

As vantagens do SS são basicamente as seguintes: 1) a existência de um público 
vasto e diversificado que utiliza as redes sociais para comunicar; 2) funcionar 
como plataforma digital de promoção tanto para B2B (negócios entre 
profissionais) como para B2C (negócios entre produtores e clientes finais) e C2C 
(comércio entre comerciantes).  

Ao utilizar as redes sociais como canal de promoção e venda, a empresa 
exportadora potencia novos negócios e, ao mesmo, desenvolve condições para 
acompanhar a evolução das tendências da procura que lhe é dirigida e adaptar 
posições face à concorrência satisfazendo, assim, as recomendações c), d) e e) 
acima referidas.  

 

4.3. As Tendências do Mercado  

As tendências e as mudanças nos mercados interligam-se quase sempre numa 
lógica de inovação (produto- processos) e determinam novos cenários de 
oportunidade para o desenvolvimento dos negócios. 

As informações do IBOPE sobre a evolução económica sinalizam que mercado 
brasileiro está em processo de mudança devido a fatores internos, já referidos, e 
externos que derivam do novo paradigma de desenvolvimento tecnológico 
(Indústria 4.0) que obriga a mudanças estruturais e requer condições para 
promover o investimento na digitalização (indústria e comércio) e nas 
competências profissionais.  
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Deste modo, importa abordar algumas tendências do mercado dado que 
permitem construir uma visão prospetiva das oportunidade e orientar o 
marketing das empresas que pretendem exportar.  

As tendências emergentes, embora com as especificidades e níveis de maturidade 
próprias do mercado brasileiro, são análogas às que se manifestam na maioria dos 
mercados europeus, incluindo Portugal, uma vez que decorrem da evolução de 
processos de inovação e de digitalização à escala global. Vejamos, as mais 
marcantes: 

a) A ecoeficiência  

A ecoeficiência é cada vez mais uma tendência que se manifesta nos processos de 
inovação do produto e serviço e que envolve a reutilização dos materiais e a 
redução dos consumos de água e energia.  

De acordo com dados do IBOPE, o setor industrial brasileiro tem vindo a promover 
esforços no sentido de apostar em produtos que integram materiais 
biodegradáveis, bem como a promoção de serviços para melhorar a gestão e o 
aproveitamento dos resíduos das obras o que denota maior sensibilidade para a 
importância dos processos de otimização dos recursos e eliminação de 
desperdícios. A oferta de produtos e serviços mais eficientes ambientalmente é 
cada vez mais valorizada pelos mercados porque existe o reconhecimento da sua 
importância na melhoria das condições de vida.  

Contudo, os processos ecoefcientes determinam maior sofisticação e que os 
produtos sejam mais elaborados, logo mais caros. Por isso, devem ser dirigidos a 
determinados segmentos do mercado.  

Importa salientar que as novas tecnologias (digitais) estão a dar contributos 
importantes para a ecoeficiência à escala global dado que permitem reduzir o uso 
do papel, da energia,… e melhorar a eficácia das unidades da indústria 
transformadora e da comunicação entre os agentes dos mercados.  
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b) A tecnologia digital  

O uso da tecnologia digital é uma tendência dominante e deverá evoluir pela 
integração de processos industriais e comerciais, contribuindo para a melhoria da 
promoção da oferta e do nível de satisfação dos clientes. 

A mudança dos hábitos de consumo é uma realidade devido, em boa parte, ao 
uso crescente de ferramentas digitais que permitem maior facilidade no acesso à 
oferta e rapidez e de resposta às solicitações da procura.  

Assim, o uso generalizado das tecnologias digitais promove o conhecimento, 
estimula a inovação e aumenta a eficiência dos processos de promoção e venda.  

O desenvolvimento do e-commerce, e das plataformas de Marketplace, por 
exemplo, inserem-se nesta tendência naturalmente ajustada à dimensão e 
maturidade de cada mercado alvo.  

Ou seja, a empresa exportadora deve estar preparada para utilizar as ferramentas 
digitais na inovação do marketing, nos relacionamentos comerciais, etc. tendo em 
vista alargar a intervenção comercial para novas áreas e promover uma maior 
aproximação ao cliente. 

c) O Livre Serviço e o Bricolage  

A expressão utilizada no mercado brasileiro para definir esta tendência é 
“Atacarejo”, presume-se que a expressão deriva da junção de Atacado+Varejo.  

Trata-se de tendência que associa os conceitos de venda nas modalidades de “ 
Livre-serviço” e de “cash & carry” que tem vindo a ser relacionada com o 
desenvolvimento do bricolage (faça você mesmo). Está a dinamizar o mercado dos 
materiais de construção, sendo responsável, em boa parte, pelo crescimento das 
vendas em alguns segmentos e pelo aumento da importação de novos produtos. 

Os consumidores procuram, cada vez mais, realizar tarefas simples de montagem 
ou construção de peças, reparações nas habitações, etc.. Fazem-no por gosto e 
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ocupação de tempos livres com economia de meios, designadamente de custo 
com mão-de-obra.  

Esta tendência veio para ficar, dado que está relacionada com as mudanças 
geracionais à escala global, designadamente, pelo aparecimento de nova geração 
de consumidores designadas de Y e Z (nascida após 2000 e conhecida por geração 
internet ou millennials) que está a alterar as dinâmicas da procura ao privilegiar a 
inovação, a flexibilidade e o seu envolvimento na construção de soluções para 
satisfazer necessidades de conforto e lazer. 

d) A integração de serviços. 

A integração de serviços é uma tendência que decorre da necessidade de criar 
condições para melhorar a qualidade do serviço, aumentar o grau de satisfação 
dos clientes e a rendibilidade da venda.  

Trata-se de desenvolver a oferta de soluções (produto-serviço) para assegurar 
condições indispensáveis à boa realização das obras e que requerem orientações 
ou o aconselhamento técnico especializado. Assim, as empresas devem evoluir na 
melhoria do serviço de venda e pós-venda.  

A integração de serviços, complementares à venda, são essenciais porque 
promovem vantagens e vão de encontro às necessidades da procura emergente. 
O uso de ferramentas digitais tem vindo a facilitar o desenvolvimento deste tipo 
de processos.  
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NOTA FINAL 

Como se depreende do anteriormente exposto e tendo em conta as perspetivas 
de evolução no curto-médio prazo, o Brasil é um mercado importante quer para 
o setor imobiliário quer para o dos materiais de construção.  

Para o imobiliário pode ser considerado como estratégico tendo em conta o 
potencial da oferta nacional e a existência de circunstâncias especiais 
anteriormente referidas para atrair novos investidores. 

Para os materiais de construção é uma oportunidade para diversificar mercados 
de exportação. O comércio de materiais de construção está em fase de 
crescimento impulsionado pelas tendências relacionadas com a ecoeficiência e o 
crescimento das atividades de venda nas modalidades de Livre Serviço e Bricolage 
(Atacarejo).  

Acresce referir que é na área metropolitana de São Paulo onde se verifica a 
existência de condições para se promover negócios dirigidos a nichos de mercado 
de qualidade não obstante as dificuldades relatadas.  

Após quatro anos seguidos de queda acentuada do PIB e consequente 
agravamento de outros indicadores macroeconómicos, o Brasil prevê uma 
recuperação ligeira, em 2018, com o abrandamento da inflação e subida do PIB, 
em cerca de 1%, que são sinais positivos, mas ainda insuficientes para inverter o 
ambiente de crise e de desconfiança dos agentes económicos.  

Outro sinal positivo tem a ver com a subida dos indicadores relativos à capacidade 
inovadora, à cooperação entre a indústria-universidade-empresa, e à qualidade 
da atividade científica e de engenharia, ajuda a melhorar o ambiente dos negócios 
(World Economic Forum). 

Em síntese, prevenindo os riscos e ponderando as circunstâncias especiais 
referidas ao longo deste trabalho, o Brasil é um mercado que reúne condições 
para explorar novos negócios. 
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 Acompanhe o projeto em: 
 

     

APCMC – Associação Portuguesa dos Comerciantes 
de Materiais de Construção 

 

Praça Francisco Sá Carneiro, 219, 3º, 4200-313 Porto 
225 074 210 | geral@apcmc.pt | www.apcmc.pt 

APEMIP – Associação dos Profissionais e Empresas 
de Mediação Imobiliária de Portugal 

 

Rua Pereira Reis, 41 4200-447 Porto 
225 089 163| geral.drn@apemip.pt | www.apemip.pt 
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