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Introdução 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do estágio curricular no 

departamento de Marketing Internacional, da Cooperativa Agrícola da Vidigueira (CAV), 

de 16 de outubro de 2015 a 8 de janeiro de 2016. Neste âmbito, procurou-se estudar o 

plano de Marketing e Comunicação Internacional da Cooperativa Agrícola da Vidigueira 

(CAV), que irá abranger o triénio de 2015 a 2017, para compreender e refletir sobre a 

adaptação da estratégia de comunicação da empresa a mercados estrangeiros. 

 A CAV é uma empresa de produção e venda de azeite, criada em 1957 com sede 

na Vidigueira, Baixo Alentejo. A CAV pretende fazer uma forte aposta numa nova marca 

internacional, com nome ainda não definido, com um novo logótipo, uma nova garrafa e 

um novo rótulo. Complementarmente, tenciona modernizar a sua página web, prospetar 

novos mercados, reforçar a participação em feiras internacionais e aumentar os convites 

a potenciais clientes estrangeiros para visitarem a CAV em Portugal. Para a realização 

deste relatório de estágio, recorreram-se a pesquisas bibliográficas, observação 

participante e entrevistas a especialistas.  

 Define-se comunicação como a forma como a empresa informa e influencia a 

audiência, capaz de influenciar a imagem pública, serviço ou produto, moral dos 

colaboradores e acionistas da empresa e transmitir a sua eficiência. Numa estratégia de 

Marketing Internacional a comunicação é o meio com o qual a empresa se propõe a 

atingir determinados objetivos, como por exemplo, vender o produto. Porém, no 

panorama internacional, a comunicação pode ser diferente, resultado da diferença de 

meios de comunicação, audiências e até os próprios objetivos da empresa em diferentes 

países (Hortinha & Viana, 1997, p. 501).   

Segundo os contributos mais recentes sobre este tema, com o aparecimento dos 

media nas redes sociais e de uma comunicação tecnológica mais refinada, o Marketing é 

apresentado como uma maior oportunidade para alcançar e ligar diversos consumidores 

por todo o mundo. O Marketing Internacional é fundamental para a troca de bens entre os 

mercados de todo o mundo (de Burgh-Woodman, 2014, p. 309). Relativamente à 

reputação e notoriedade, o azeite virgem extra é visto como um produto premium e 

relativamente novo nos mercados emergentes, ao contrário dos países onde é 

tradicionalmente produzido e comercializado (Delgado, Gómez-Rico & Guinard, 2013, p. 

2112). Os atributos exteriores do produto também têm importância. Fala-se então de 

preço, marca, rótulos, método de produção, país ou região de origem (Dekhili, Sirieix & 

Cohen, 2011, p. 757), se o produto é local ou importado, mono-varietal ou misturado, 

como é o estilo da garrafa e o design (Delgado, Gómez-Rico & Guinard, 2013, p. 2112). 

Mas para desenhar o esquema de internacionalização é necessário que a empresa 

realize estudos prévios, como ações de pesquisa de Marketing (Sebastião, 2009, p. 200). 
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É para compreender todo este processo de internacionalização que se realizou este 

relatório de estágio. 

Seguidamente a esta introdução, encontra-se ponto a explicar o método e 

técnicas de recolha de dados utilizadas e um ponto onde é apresentada a empresa, com 

um subponto sobre as atividades realizadas no estágio e um subponto sobre o 

departamento de Marketing da CAV. O ponto seguinte inaugura o enquadramento 

teórico, com informação sobre a internacionalização no mercado do azeite. Segue-se um 

ponto com contributos teóricos sobre Marketing e Comunicação num processo de 

internacionalização e um subponto sobre ferramentas de Comunicação em Marketing 

Internacional. O quinto ponto é análise dos resultados obtidos e das aprendizagens do 

estágio e tem um subponto sobre o histórico e a motivação da CAV, um subponto sobre a 

adaptação da estratégia de comunicação e implementação da CAV nos mercados 

internacionais prioritários e um subponto sobre a entrada da CAV nos mercados 

internacionais, tomando como exemplo o caso da missão empresarial da Colômbia. O 

ponto 6 é a discussão de resultados, ao que se seguem as conclusões, a bibliografia, a 

webgrafia, os apêndices e os anexos. 

 

Opções metodológicas 

Neste ponto vão ser enumeradas e explicadas as opções metodológicas 

escolhidas para cumprir o objetivo principal do presente estudo, que é compreender e 

refletir sobre a elaboração do Plano de Marketing e Comunicação Internacional da 

Cooperativa Agrícola da Vidigueira, para o triénio 2015 a 2017. Os objetivos específicos 

deste relatório são:  

 Estudar o histórico e as motivações de internacionalização da CAV; 

 Analisar a implementação da CAV nos mercados internacionais que são 

prioritários para a empresa; 

 Compreender a adaptação da estratégia de comunicação da CAV a diferentes 

mercados internacionais; 

 Perceber quais as técnicas de comunicação utilizadas pela empresa para entrar 

nos mercados estrangeiros e neles tornar os seus produtos atrativos para os 

consumidores particulares e os clientes empresariais, tomando como exemplo o 

caso da internacionalização da marca para a Colômbia; 

 Refletir sobre a adequação e eficácia dessas técnicas, à luz da literatura científica 

sobre o tema. 
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O estudo para proceder ao diagnóstico inerente aos objetivos será de natureza 

qualitativa, recorrendo a revisão bibliográfica, análise documental, observação 

participante e entrevistas semiestruturadas. 

 Começou-se pela revisão bibliográfica de teses, artigos científicos e livros que já 

abordassem esta temática (Moreira, 2007, pp. 153-166). Foram considerados artigos 

científicos e de imprensa especializada (AICEP) redigidos a partir de 2001 que referissem 

as palavras “internacionalização”, “Marketing Internacional” ou “Comunicação 

Internacional”. Desta forma, pretende-se averiguar as estratégias de internacionalização 

já adotadas por outras PME e quais são os fatores de sucesso dessas estratégias.  

 Outra das opções metodológicas utilizada será a observação participante, que 

engloba o conjunto de operações que permite confrontar os dados recolhidos dos artigos 

científicos e das entrevistas com dados observáveis (Quivy & Campenhoudt, 1995, p. 

155). Esta opção é considerada importante para o presente estudo porque incorpora 

entrevistas, contacto com a empresa que se está a trabalhar, análise de documentos e 

reflexão (Moreira, 2007, p. 178). Para realizar a observação participante, a autora do 

estudo irá interagir com os profissionais que lá exercem funções relacionadas com 

Marketing e Comunicação. Pretende-se assim, analisar o processo de exportação dos 

produtos da empresa bem como as candidaturas aos diversos projetos individuais e 

coletivos já referidos. Serão também analisados, neste âmbito, o programa e objetivos da 

missão empresarial da Colômbia, promovida pela Associação Industrial Portuguesa, e os 

registos dos valores de azeite exportado desde 2012 a 2014 para perceber a evolução da 

oferta nos mercados estrangeiros. Foi escolhido o caso específico da Colômbia por ser a 

missão mais importante que a CAV fez nos últimos meses. No apêndice 1 está a tabela 

de observação participante com as respetivas notas de campo. 

Foi realizada uma entrevista a José Reina, especialista de Marketing Internacional 

da CAV, no dia 27 de outubro de 2015; a André Jorge, responsável pela criação e 

dinamização de missões empresariais a países estrangeiros da Associação Industrial 

Portuguesa, no dia 15 de abril de 2016 e a Gisela Pires, especialista e projeto de 

internacionalização da TerraProjetos Lisboa, escolhida para realizar a entrevista por ser o 

contacto que a CAV utiliza para ter conhecimento das missões empresariais e para 

marcar reuniões com contactos nos países estrangeiros, no dia 22 de março de 2016. 

Estas entrevistas classificam-se como entrevistas semiestruturadas porque contam com 

uma lista de perguntas ordenadas e de resposta livre ou aberta, cuja ordem pode ser 

alterada. A vantagem desta opção metodológica para o presente trabalho é que torna 

possível compreender em profundidade todo o processo de internacionalização da 

empresa e conhecer o histórico e os planos da empresa nas palavras de um profissional 

diretamente envolvido com o projeto e comparar as diferentes perspetivas dos 
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entrevistados (Moreira, 2007, p. 206). Os guiões das entrevistas e a transcrição das 

respostas estão disponíveis nos apêndices 2, 3 e 4, respetivamente. 

No decurso da observação participante, realizaram-se mais entrevistas com 

outros intervenientes no processo de internacionalização, mesmo que de maneira 

informal, para completar as notas de campo. Algumas das pessoas entrevistadas foram, 

para além do José Reina, a administrativa e subchefe da CAV, Micaela Fialho e a 

responsável pela distribuição dos produtos da CAV nas grandes superfícies, Ana 

Zambujeira.  

O ponto seguinte é relativo à apresentação da empresa, à explicação das 

atividades de estágio e à apresentação do departamento de Marketing da CAV. 

1. A Cooperativa Agrícola da Vidigueira (CAV) e a sua internacionalização 

A Cooperativa Agrícola da Vidigueira (CAV) está localizada na Vidigueira e foi 

construída em 1957 pelos seus 23 sócios fundadores, tendo como core business a 

produção de azeite. Em 2005/2006, a CAV realizou uma campanha e lançou a nova 

imagem de marca – a Relíquia da Vidigueira. Segundo a definição da Marketing 

American Association, marca “é um nome, designação, sinal, símbolo ou combinação dos 

mesmos, cujo propósito é identificar bens e serviços de um vendedor e diferenciá-los dos 

concorrentes”. Posteriormente, definiu a sua nova imagem corporativa e redefiniu a sua 

atuação comercial. A empresa apostou também em países como a Bélgica e a Holanda, 

e reforçou a sua presença na hotelaria através de um galheteiro de cerâmica de design 

exclusivo. Em 2007, foi reconhecido o grande investimento efetuado e o azeite Relíquia 

da Vidigueira ganhou o 2º prémio no concurso Nacional de Azeite com Denominação de 

Origem Protegida (DOP). O histórico da empresa está desenvolvido no apêndice 5. 

Os produtos da CAV estão disponíveis em vários restaurantes e supermercados 

do país (Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Leiria, Lisboa, Albufeira, Seixal e Montijo) 

e no restaurante Avec Gourmet e seis pontos de venda em França. Nas ilustrações 

disponíveis no apêndice 6 estão os produtos que a CAV produz e comercializa. A loja 

Clube Galega foi criada pela marca para a organização de eventos e para ser um espaço 

de convívio, aberto ao público, de discussão, exposição e interpretação de práticas e 

tradições associadas à olivicultura e oleicultura. Para além dos produtos tradicionais da 

CAV, na loja podemos encontrar bombons de azeite, sabonetes de azeite, canecas do 

Clube Galega e muitas variedades de doces e compotas. Há também um espaço 

chamado “O Jogos dos Sentidos” onde as pessoas podem cheirar os ramos das 

Oliveiras, provar o azeite e as azeitonas e sentir a sua textura. O Clube Galega é 

considerado um centro interpretativo do azeite. O objetivo deste espaço vai ser promover 

a inovação associada ao setor, os saberes e sabores da região, oferecendo dinamismo à 
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localidade onde se insere. Na figura 1 estão sreenshots do website da CAV, como está 

atualmente, e que será discutido com mais pormenor no subponto seguinte e na figura 2 

estão fotografias do Clube Galega, no dia da inauguração: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CAV (2016). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: CAV (2016). 

 

2.1. O estágio 

No dia 16 de outubro de 2015 deu-se início ao estágio na Cooperativa Agrícola da 

Vidigueira, que terminou no dia 8 de janeiro de 2016. Integrada no departamento de 

Marketing Internacional, as funções desempenhadas enquanto estagiária consistiram em 

participar nas candidaturas da empresa a projetos, como, o FROM PORTUGAL da AIP-

CCI, o Programa de Internacionalização Agronegócios 2015/2016 da Câmara Agrícola 

Lusófona e o programa Portugal Business on the way da AEP. Durante o estágio, houve 

também oportunidade de colaborar na procura de parcerias para ajudar na entrada em 

Figura 1 - Website da CAV 

Figura 2 - Clube Galega 
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novos mercados e analisar a participação da empresa em congressos, apresentações e 

conferências sobre mercados e em feiras internacionais.  

Para além acompanhar a estratégia de adaptação a mercados estrangeiros da 

CAV, o estágio permitiu acompanhar os progressos feitos no website da empresa 

disponível em http://www.cavidigueira.com/, a inauguração oficial da loja da CAV, o Clube 

Galega, com sede na Vidigueira, e o processo de criação da nova marca internacional, 

que inicialmente seria a VITICALE, e neste momento está a ser remodelada. Durante o 

período de estágio, foi possível acompanhar o trabalho de José Reina, e colaborar no 

estabelecimento de contactos para marcar reuniões, bem como acompanhar os 

preparativos para a missão empresarial da Colômbia, em consequência do cumprimento 

da missão empresarial da AIP. Mas nem sempre foi a CAV a deslocar-se aos países 

estrangeiros em que tem interesse em investir, uma vez que alguns mercados é que 

mostravam interesse nos produtos da empresa e estabeleciam o contacto, com a 

finalidade de agendar reuniões e visitas a Portugal. Foi possível compreender como a 

CAV gere estas manifestações de interesse e como garante que a sua visita aos outros 

países seja proveitosa.  

Durante o mês de outubro e novembro de 2015 foi possível, enquanto estagiária 

da CAV, tirar notas de campo para preencher uma grelha de observação participante (ver 

apêndice 1, tabela 1) e recolher informação importante sobre o processo de 

internacionalização da CAV. Para começar, foi possível apurar que o que motivou a 

empresa a internacionalizar foi, principalmente, acrescentar valor e notoriedade aos 

produtos e à empresa e contribuir para a atribuição de um selo de qualidade ao produto 

português no estrangeiro. Para estabelecer contacto e marcar reuniões com possíveis 

interessados nos produtos da CAV nos mercados estrangeiros, a empresa utiliza as 

missões empresariais promovidas pela AICEP ou pela AIP para incentivar os clientes a 

comprar os produtos da CAV e, muitas vezes, os clientes acabam por estabelecer 

contacto com a empresa e deslocar-se até lá. Por vezes, são os próprios clientes que 

tomam a iniciativa de procurar a CAV e pedir mais informações, uma vez que sabem que 

é uma empresa ligada ao mercado do azeite. Depois dos clientes estrangeiros 

procederem às suas encomendas, a empresa organiza-os conforme o volume de 

encomendas que fazem, para assim conseguir fazer a manutenção dos clientes conforme 

as suas características. As reuniões com contactos estrangeiros e as missões 

empresariais a outros países costumam ser feitas conforme as entidades promotoras 

(AICEP e AIP) o incentivem ou os clientes estrangeiros mostrem interesse. Depois de 

efetivada a negociação, as reuniões ocorrem com maior regularidade e conforme a 

necessidade da empresa e dos clientes, para fazer o controlo da satisfação e manter a 

preferência pelos produtos da CAV.  

http://www.cavidigueira.com/
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A CAV utiliza as ferramentas da AICEP (diplomacia económica), que promove 

encontros bilaterais entre as empresas portuguesas e o país de destino, agiliza reuniões 

e permite que a empresa estabeleça ligações no estrangeiro, na medida em que fornece 

contactos e leva a empresa a vender a garrafa com o rótulo Relíquia da Vidigueira a 

retalhistas e distribuidores, a lojas gourmet, pequenos supermercados e lojas de 

degustação. Porém, a empresa acredita que no futuro utilizará os acordos de 

partenariado para diminuir os custos de internacionalização. Por custos de 

internacionalização entenda-se transporte e recursos humanos.  

Relativamente a ferramentas de comunicação em Marketing Internacional, a CAV 

irá participar em feiras internacionais, nomeadamente em Chicago, em Nova Iorque e na 

zona norte da Alemanha. A CAV pretende também melhorar o website e a procura de 

palavras no Google e depois da prospeção de mercados agendar reuniões e ir ao país de 

destino. 

 

2.2. O departamento de Marketing da CAV 

A CAV tem um departamento de Marketing que estabelece a comunicação entre a 

empresa, os clientes e os fornecedores. Neste departamento tratam-se os assuntos que 

dizem respeito às áreas de comercialização e Marketing nas vertentes do produto, preço 

e comunicação. É também onde se faz o elo de ligação com clientes estrangeiros. Os 

responsáveis do Marketing da empresa participam ativamente nas reuniões de qualidade, 

fazem o controlo de qualidade à expedição, contactam com as transportadoras e 

asseguram o estabelecimento, implementação e manutenção de planos eficazes para a 

comunicação externa. Atualmente, o departamento de Marketing conta com a 

colaboração de três profissionais. No início do estágio havia uma pessoa responsável por 

toda a gestão do Marketing nacional, enquanto José Reina era o responsável pela gestão 

do Marketing internacional. Hoje é apenas José Reina o responsável por todo o 

Marketing nacional e internacional da CAV, enquanto Ana Zambujeira é responsável pela 

distribuição dos produtos da CAV nas grandes superfícies nacionais, como o Continente 

e o Intermarché, e Beatriz Ferreira, encarregue de dinamizar e organizar eventos no 

Clube Galega, que é considerado um centro interpretativo do azeite. As funções 

desempenhadas pelos colaboradores no departamento de Marketing são: 

 Criação de marcas próprias; 

 Gestão e acompanhamento de clientes nacionais e internacionais; 

 Campanhas de publicidade e Marketing da CAV e das marcas a ela 

associadas; 
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 Gestão da distribuição nas grandes superfícies comerciais, como por 

exemplo, os supermercados; 

 Dinamização do Clube Galega; 

 Gestão do processo de internacionalização; 

 Gestão de encomendas; 

Todas as decisões tomadas no departamento de Marketing passam pela 

aprovação do Engenheiro José Reina e pela Direção da CAV. A função mais complexa 

desempenhada pelo departamento de Marketing que concerne o processo de 

internacionalização da empresa é a logística e gestão das encomendas e implementação 

dos produtos da CAV no estrangeiro. Existem várias variáveis a ter em conta quando um 

cliente estrangeiro faz uma encomenda, como o transporte, o volume da encomenda e 

qual o país de destino, que influencia o preço dos produtos. Existem três formas de fazer 

o transporte dos produtos para o estrangeiro. Por ordem crescente de preço, são elas: 

1) Ex-works: a CAV não tem qualquer responsabilidade no transporte da 

encomenda, uma vez que o cliente se dirige à empresa para levantar os 

produtos; 

2) FOB – Free On Board: a CAV toma responsabilidade por todos os custos 

envolventes no transporte até ao navio onde são enviados os produtos; 

3) CIF – Course Insurance and Freight: neste caso o transporte dos produtos 

pode ser terrestre ou marítimo e aos custos do produto vão ser acrescentados 

todos os custos da viagem mais o seguro caso o produto se extravie. 

No que diz respeito a ferramentas de comunicação em Marketing Internacional, a 

CAV apoia-se principalmente em feiras nacionais e internacionais e as missões 

empresariais a países estrangeiros, uma vez que a empresa as aproveita para marcar 

reuniões com possíveis clientes estrangeiros, onde promove a empresa e os produtos. 

Ainda no contexto do processo de internacionalização, a CAV tem direcionado esforços 

para a criação de uma nova marca internacional. Esta marca começou por ser idealizada 

com o nome VITICALE e seria a marca vendida no estrangeiro. Entretanto a empresa 

decidiu enveredar por outro caminho e atualmente está a ser trabalhada uma marca 

nova, com uma nova imagem, rótulo e estilo de garrafa, que a CAV considera que se 

adapta melhor ao seu conceito e será mais atrativa nos mercados estrangeiros. Por 

enquanto, o nome dessa nova marca não pode ser revelado mas será brevemente 

apresentada aos mercados estrangeiros.  

Depois de estudar o mercado estrangeiro e a concorrência, a empresa define o 

preço implementado ao produto nesse mercado e monitoriza o valor de vendas através 

do importador, que vai dando feedback regularmente. A empresa considera o website 
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uma ferramenta importante para a notoriedade dos produtos nos mercados internacionais 

e, nesse sentido, está a fazer um grande investimento na remodelação do mesmo. Um 

dos principais problemas apontados pelos colaboradores da empresa ao website é o 

facto de ser demasiado estático e não ter conteúdos multimédia que sejam apelativos. 

Para além de melhorar esse aspeto, a CAV pretende também acrescentar a opção de 

visualizar os conteúdos do website em espanhol, visto que já é possível fazê-lo em 

inglês. A CAV está também disposta a acrescentar uma quarta língua, caso consiga 

fechar contrato com um cliente estrangeiro que o justifique. A responsabilidade de 

remodelar o website foi entregue à TerraProjetos Lisboa, que apresentará em breve 

algumas sugestões de layouts dinâmicos, criativos e atrativos. O ponto seguinte inclui os 

contributos da literatura científica sobre a internacionalização no mercado do azeite. 

 

3.  A internacionalização no mercado do azeite 

 Segundo Harris & Wheeler (2005), “a internacionalização é o processo no qual a 

empresa comercializa os seus produtos ou serviços fora do seu mercado de origem, 

focando assim o seu envolvimento também em mercados externos”. Após o período da 

Segunda Guerra Mundial, o crescimento dos negócios internacionais tornou-se um 

importante acontecimento económico que mudou a dinâmica da economia mundial. Hoje 

em dia é possível encontrar uma maior variedade de produtos e serviços com diferentes 

origens (Hortinha & Viana, 1997, p. 21). O Marketing é importante para as empresas no 

contexto atual cada vez mais internacionalizado porque permite que as empresas 

desenvolvam estratégias competitivas para acompanharem a rapidez de mudança típica 

dos mercados internacionais (Hortinha & Viana, 1997, p. 42). 

Países como o Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) representam boas 

oportunidades de negócio para as empresas portuguesas, segundo Miguel Frasquilho, 

presidente da AICEP. O número de empresas portuguesas exportadoras para os BRIC 

aproxima-se das 7.500, que foram responsáveis, no ano passado, por vendas de bens e 

serviços para estes quatro mercados no valor de 3,2 milhões de euros. Para António 

Monteiro, CEO da Ignis, é fundamental que as empresas que querem internacionalizar-se 

“reforcem o seu nível de informação sobre os parceiros e clientes, salvaguardando os 

seus prazos de recebimento e minimizando o risco de incumprimento”. Na realidade, 

cerca de metade das empresas portuguesas apontam o desconhecimento dos mercados 

internacionais e as barreiras à entrada nos países de destino como principais 

preocupações no seu processo de internacionalização (Cardoso, Quelhas & Pedroso, 

2015, pp.30-33). Segundo os dados da AICEP existem 441 empresas fornecedoras de 

azeite, exportadoras ou com interesse em exportar. No que diz respeito aos mercados e 

ao volume das exportações, os dados estão apresentados na tabela 6, no apêndice 7. As 
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tabelas 7, 8 e 9 mostram os valores respetivos ao valor de azeite exportado e a 

percentagem de cumprimento relativa ao objetivo anual da CAV e estão disponíveis nos 

apêndices 8, 9 e 10, respetivamente.  

Uma vez que o produto de excelência da CAV é o azeite, em especial o azeite 

virgem e o azeite virgem extra, torna-se essencial investigar sobre a dinâmica deste tipo 

de produto no mercado externo e quais são os fatores importantes na sua 

internacionalização. O azeite serve como exemplo de um produto cujo consumo está 

relacionado com a cultura local, uma vez que é típico da gastronomia e cultura da região 

Mediterrânica, responsável por 90% da produção mundial de azeite. A literatura sugere 

que o azeite virgem extra é visto como um produto premium e relativamente novo nos 

mercados emergentes, ao contrário dos países onde é tradicionalmente produzido e 

comercializado.  

O estudo de Delgado, Gómez-Rico & Guinard (2013, pp. 2112-2120) refere que o 

comportamento dos consumidores deste produto é diferente, tal como a forma de 

comercialização e caracteriza a aparência geral do produto como essencial na criação de 

expectativas do consumidor, mais especificamente a embalagem. Fisicamente, a 

embalagem do azeite tem importância porque é uma forma de conseguir expandir a 

outros mercados preservando as propriedades e qualidade do azeite. O material do 

recipiente (vidro, plástico, metal) e as condições do armazenamento podem determinar o 

tempo de validade de azeite embalado. Esteticamente, a embalagem usa-se para atrair o 

consumidor e ajudar a criar expectativas.  

Os consumidores avaliam a qualidade de produtos alimentares através de 

características sensoriais como o sabor, a cor e a aparência. Mas é difícil obter 

informação sobre um produto, tendo como base essas variáveis, antes da compra. Desse 

modo, os atributos exteriores ganham importância. Fala-se então de preço, marca, 

rótulos, método de produção e país ou região de origem (Dekhili, Sirieix & Cohen, 2011, 

p. 757). A última é considerada a que tem o maior impacto porque para o consumidor, a 

imagem da região de origem é um importante fator de avaliação do produto. No estudo 

de Dekhili & d’Hauteville (2009, p. 532) a imagem da região de origem divide-se em três 

componentes: condições agrícolas locais (solo, clima), a experiência das pessoas 

responsáveis pela produção e a variedade de produções. Tal como acontece na indústria 

vinícola, na indústria do azeite os consumidores levam em consideração outras variáveis, 

como o produto ser local ou importado, mono-varietal ou misturado, o estilo da garrafa e 

o design. Estas são variáveis não-sensoriais e influenciam o consumidor a comprar a 

primeira vez o produto, sendo que a variável que deve influenciar uma segunda compra é 

o sabor (Delgado, Gómez-Rico & Guinard, 2013, p. 2112). Se o azeite virgem extra for 

amargo ou demasiado pungente, pode ser rejeitado por não corresponder às 
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expectativas dos consumidores, principalmente aqueles para os quais o azeite é algo 

relativamente novo. Posto isto, apresenta-se como uma necessidade que os 

consumidores sejam educados sobre os produtos e sejam expostos a toda as variedades 

de azeite no mercado (Delgado, Gómez-Rico & Guinard, 2013, p. 2120). Uma vez 

esclarecida a temática da internacionalização no mercado do azeite, segue-se um ponto 

sobre a importância do Marketing e Comunicação num processo de internacionalização.  

4. Contributos teóricos sobre Marketing e Comunicação num processo de 

internacionalização 

Para além das variáveis importantes na internacionalização no mercado do azeite, 

importa também saber qual a importância do Marketing e Comunicação nesse mesmo 

processo. Em primeiro lugar, com o aparecimento dos media nas redes sociais e de uma 

comunicação tecnológica mais refinada, o Marketing é apresentado como uma maior 

oportunidade para alcançar e ligar diversos consumidores por todo o mundo. Desta 

forma, o Marketing Internacional serve para a troca de bens e para fomentar ligações 

entre as pessoas para além dos limites locais e nacionais (Burgh-Woodman, 2014, p. 

309). 

Para ter sucesso nos mercados internacionais, é importante que os técnicos de 

Marketing Internacional entendam os fatores ambientais, económicos e socioculturais que 

influenciam as economias desenvolvidas e em desenvolvimento. As empresas 

multinacionais não devem adotar abordagens de Marketing padronizadas. É importante 

fazer uma análise concorrencial, perceber se esses mercados e estão preparados para 

receber novos produtos e de que forma os consumidores vão responder a novas ofertas 

(Malhotra, Ulgado, Agarwal & Baalbaki, 1994, p. 13). Uma empresa que tem uma 

estratégia internacional desenhada, opera a partir do país de origem, de onde controla 

operações e políticas de marketing e desenvolve produtos e tecnologias, que são 

eventualmente exportadas (Kamakura, Ramón-Jerónimo & Gravel, 2012, p. 241).  

Embora as empresas devam adaptar os seus produtos em conformidade com os 

mercados em que desejam entrar, como referido acima, produtos em todo o mundo 

começaram a ser padronizados, numa tentativa de acompanhar a internacionalização dos 

mercados. Isto aplica-se ao setor da alimentação, embora as diferenças culturais em 

relação aos hábitos alimentares se mantenham. Os consumidores preferem sempre 

comprar os produtos tendo em conta os atributos que lhes são familiares, que se 

enquadram na sua cultura. Para desenvolver estratégias de Marketing, é importante que 

os profissionais e técnicos de Marketing compreendam e tenham em consideração as 

expectativas e exigências dos consumidores, bem como a importância dos atributos de 

um produto.  
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Quando a empresa decide quais são os mercados externos que considera 

prioritários para o seu investimento, é necessário que leve em conta a localização 

geográfica, uma vez que a distância física pode aumentar os custos com transportes e 

logística. É importante também considerar que a concorrência da empresa poderá ter 

interesse nos mesmos mercados externos, para além da concorrência que já lá existe. O 

peso concorrencial nos mercados externos é acentuado. Para a empresa completar o seu 

esquema de internacionalização é necessário realizar estudos prévios relativos à 

organização em si, à capacidade de resposta do país de destino, aos produtos e ao 

mercado. Ou seja, é indispensável que se realizem ações de pesquisa de mercados, com 

o objetivo de recolher informação relacionada com consumidores atuais e potenciais e 

ações de pesquisa de Marketing. Esta é mais abrangente e focada em informações 

relacionadas com o Marketing-Mix e o meio envolvente (Sebastião, 2009, pp. 195-200).   

Pela natureza do negócio da CAV, importa definir os conceitos de Marketing 

Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C). O modelo da estratégia da 

empresa define-se como B2B “quando a organização produtora cria bens destinados a 

outras organizações, profissionais e instituições” e B2C “quando a produção é destinada 

a particulares, famílias e pessoas individuais” (Ribeiro, 2013a, p. 22). A CAV produz para 

restaurantes, clientes-consumidores, distribuidores e também presta serviços de 

produção e embalamento para outras marcas parceiras, por isso pode considerar-se que 

o modelo da estratégia da empresa é B2C e B2B.  

Para finalizar este ponto, importa distinguir Marketing de Exportação de Marketing 

Internacional. O Marketing de Exportação aplica-se quando as ações da empresa, tal 

como as da CAV, optam pela transposição de fronteiras para satisfazer as necessidades 

dos seus clientes. Este é o primeiro estágio de uma empresa que se envolve no processo 

de internacionalização. Tal como a CAV está a fazer, neste estágio o Marketing 

Internacional utiliza-se apenas para exportação, uma vez que a empresa utiliza as 

capacidades que tem no seu país de origem (produtivas, de Marketing, comercial) e não 

desenvolve ações de Marketing no mercado em que pretende entrar. Ou seja, a empresa 

exporta ocasionalmente os seus produtos, com vista a obter lucro a curto prazo e sem 

perspetivas de internacionalização (Hortinha & Viana, 1997, p. 23). Considera-se que a 

empresa evolui do Marketing de Exportação para o Marketing Internacional quando 

compreende a importância das diferenças dos mercados e dos negócios internacionais e 

começa a desenvolver ações de Marketing com abordagens específicas para cada 

mercado em países diferentes. A empresa adota um plano de Marketing diferente para 

cada país, o que se traduz num Marketing-Mix específico para cada mercado, de forma a 

facilitar a adaptação a mercados locais. É importante referir que o Marketing Internacional 
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é adotado por empresas que já têm uma forte influência no estrangeiro (Hortinha & Viana, 

1997, p. 24).  

No panorama nacional, onde as PME são uma forte presença, a adoção de 

estratégias de Marketing Internacional será possível com acordos de partenariado e 

implementação de redes de empresas para deste modo ser constituída uma plataforma 

de serviços que inclua um sistema de informação, design, desenvolvimento de marcas 

próprias e estruturas de comercialização (Hortinha & Viana, 1997, p. 25). 

 

4.1. Ferramentas de Comunicação em Marketing Internacional 

Relativamente a políticas de comunicação a adotar numa estratégia de Marketing 

Internacional, podem ser referidas duas abordagens: fazer conhecer a marca no 

estrangeiro ou gerir a marca da empresa. Usar a mesma política de Comunicação no 

mercado estrangeiro que se usa no mercado de origem não se revela eficaz, uma vez 

que no mercado estrangeiro a marca é desconhecida. Por esse motivo, apresenta-se 

mais eficaz a aposta na mensagem do produto e na sua utilidade do que a aposta na 

marca (Hortinha & Viana, 1997, p. 37).  

A Comunicação Internacional é a variável que pretende ser notada no mercado 

estrangeiro a atingir. Define-se comunicação como a forma como a empresa informa e 

influencia a audiência, capaz de influenciar a imagem pública, serviço ou produto, moral 

dos colaboradores e acionistas da empresa e transmitir a sua eficiência. Numa estratégia 

de Marketing Internacional a comunicação é o meio com o qual a empresa se propõe a 

atingir determinados objetivos, como por exemplo, vender o produto. Porém, no 

panorama internacional, a comunicação pode ser diferente, resultado da diferença de 

meios de comunicação, audiências e até os próprios objetivos da empresa em diferentes 

países (Hortinha & Viana, 1997, p. 501).  

A Comunicação Internacional inclui os seguintes componentes: publicidade, venda 

pessoal, promoção, feiras e o Marketing Digital (Marketing Direto e Webmarketing). No 

que concerne a publicidade, existem alguns fatores que afetam as campanhas 

publicitárias nos mercados externos, que podem relacionar-se com a situação interna da 

empresa ou com a dinâmica internacional: as diferenças de linguagem, as restrições 

governamentais, a disponibilidade dos media, as diferenças económicas, a concorrência 

local, os gostos e atitudes, e a disponibilidade das agências publicitárias nos países 

estrangeiros (Hortinha & Viana, 1997, pp. 501-506). Em suma, as campanhas dirigidas 

pelos técnicos de publicidade internacional devem ser adaptadas aos mercados. Os 

aspetos a ter em conta por os responsáveis pela publicidade nos mercados externos são 

a escolha da agência e da mensagem, a seleção dos media a utilizar, o orçamento, a 
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avaliação da eficácia da campanha e a coordenação da publicidade internacional 

(Hortinha & Viana, 1997, p. 506).  

Outra componente importante na comunicação em Marketing Internacional é a 

venda pessoal. É mais comum a sua utilização no âmbito nacional devido às despesas 

que implica o uso de vendedores internacionais. A missão do responsável de Marketing 

Internacional é perceber o impacto da venda pessoal nos mercados externos e no caso 

da força da venda pessoal ser relevante há que passar para as etapas de recrutamento e 

seleção de pessoal para constituir a força de venda, a respetiva formação que tem que 

ser dada ao pessoal, a sua motivação e compensação, o controlo de força de vendas e a 

avaliação da força de vendas (Hortinha & Viana, 1997, p. 518).   

A terceira ferramenta da comunicação em Marketing Internacional são as 

promoções. Por promoções entenda-se concursos, cupões, amostras, prémios, reduções 

temporárias do preço ou ofertas. A importância e eficácia desta ferramenta variam nos 

mercados externos conforme os limites legais e culturais de cada país, uma vez que a 

dimensão da promoção pode ser afetada pela legislação e o envolvimento dos retalhistas 

pode ser influenciado pelo ambiente cultural de cada país (Hortinha & Viana, 1997, p. 

518).  

Relativamente às feiras, estas também são importantes ferramentas de 

comunicação em Marketing Internacional. Podem ser destinadas ao grande público ou 

especializadas para bens e serviços. As vantagens desta ferramenta é a estimulação do 

contacto pessoal com potenciais clientes, sejam eles consumidores ou distribuidores, a 

possibilidade de avaliar a recetividade de um produto e a angariação de contactos. 

Utiliza-me mais comummente, por exemplo, quando os mercados em que a empresa 

pretende investir são distantes, quando os produtos da empresa são pouco conhecidos 

ou quando a empresa não conhece bem os seus potenciais clientes. No âmbito do 

processo de internacionalização, esta ferramenta tem revelado ser de extrema 

importância para as PME (Hortinha & Viana, 1997, p. 522).  

Para além das ferramentas de comunicação em Marketing Internacional já 

mencionadas, é importante referir algumas que ganharam importância: o Marketing Direto 

e o Webmarketing. O Marketing Direto engloba mailings, telemarketing, webmarketing e 

mobile marketing e funciona com base na definição de uma mensagem personalizada 

para um destinatário claramente identificado pela organização. O webmarketing envolve 

websites, redes sociais, social media e internet. (Ribeiro, 2013b, p. 186).  

Ainda sobre o Marketing Direto, este funciona com bases de dados com 

informações sociodemográficas e psicográficas sobre cada consumidor (database 

marketing) e essas informações são usadas para criar perfis e desenvolver campanhas 

de comunicação adequadas a esses perfis. Com a crescente tendência para a utilização 
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do digital, o Marketing Direto tem evoluído para Marketing relacional ou CRM (Costumer 

Reltionship Management) e para o Business-to-Business marketing (Sebastião, 2015, pp. 

220-222).  

Seguidamente, inaugura-se o capítulo de análise dos resultados obtidos com as 

entrevistas, a observação participante as aprendizagens do estágio e onde se procura 

dar resposta aos objetivos. 

5. Aprendizagens do estágio: o Marketing e a Comunicação Internacional da 

CAV  

5.1. O histórico e as motivações da CAV  

A internacionalização apresenta-se como uma necessidade para a CAV, porque 

esta tem como objetivo aumentar as vendas de valor acrescentado, com base em azeite 

virgem extra embalado. Pretende-se a angariação de clientes como as lojas gourmet e o 

canal HoReCa, com destaque para a restauração, através de acordos que valorizem a 

sua qualidade e diferenciação. Tal como acontece no mercado nacional, a empresa tem 

interesse em comercializar o azeite diretamente a grandes distribuidores e retalhistas. A 

CAV acredita que os países estrangeiros têm interesse nos seus produtos porque se tem 

verificado um acréscimo no consumo de azeite e uma tendência para a preocupação com 

hábitos alimentares saudáveis, o que se traduz na procura de alimentos nutritivos. O 

azeite é um dos principais produtos da dieta mediterrânica e insere-se num setor 

semelhante ao do vinho, com notoriedade e status, o que se traduz uma maior atenção e 

necessidade de informação por parte do consumidor (apêndice 2).  

O azeite é um produto ao qual é atribuído um valor psicológico superior, 

associando o seu consumo não apenas à degustação, mas também aos benefícios 

funcionais. Os maiores produtores de azeite que dominam os mercados internacionais 

são: Itália, Grécia, Tunísia e Espanha, que sendo o maior produtor mundial, consegue 

influenciar o preço do azeite no mercado mundial e pratica, regra geral, preços inferiores 

aos que são praticados em Portugal (apêndice 2). A estratégia atual da CAV, tendo em 

conta a atual direção do crescimento do mercado, visa promover o consumo dos saberes 

e sabores característicos da região (Alentejo), numa fase em que a globalização 

uniformiza culturas e hábitos de consumo e em que o consumidor procura experiências 

sensoriais únicas.  

Para dar resposta de forma diferenciada a esta expectativa do consumidor, a CAV 

considera que as ações previstas no âmbito do presente projeto de internacionalização 

contribuirão para a consolidação do seu azeite nos mercados internacionais (apêndice 2). 

No contexto do projeto de internacionalização da CAV, a TerraProjetos Lisboa atua com 

base em duas linhas: os mercados (estratégias de Marketing e comunicação) e a 
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competitividade (projetos de investimento). A TerraProjetos Lisboa aconselha a CAV, 

desde 2004, no que respeita a apoios comunitários, no apoio à produção, na 

modernização das suas infraestruturas e na internacionalização, sempre com o objetivo 

central de incentivar projetos sustentáveis (apêndice 4). A CAV dispõe de várias 

oportunidades, sendo que a principal é estar inserida numa região reconhecida 

internacionalmente a nível turístico, produtivo, paisagístico e gastronómico. A CAV está 

agora num processo de exportação que valorize mais o seu produto, visto ser o principal 

objetivo do projeto de internacionalização: uma maior competitividade e valorização do 

azeite da CAV nos mercados externos (apêndice 4). 

 

5.2. A adaptação da estratégia de comunicação e implementação da CAV 

nos mercados internacionais prioritários 

Quando se planeia uma estratégia de comunicação internacional, é necessário 

que exista coerência com a estratégia de Marketing Nacional, no que diz respeito à 

identificação e abordagem dos mercados que são prioritários e à definição de um 

conceito diferenciador que evidencie as vantagens competitivas dos produtos. Não 

devem ser esquecidos os valores da empresa e mensagem que se quer transmitir. Este 

conceito deve ser materializado, por exemplo, no branding e no packaging (apêndice 4). 

Na conjetura global atual, a abordagem aos mercados estrangeiros tem de ser 

personalizada e assertiva, com base em instrumentos de negociação específicos, pré-

agendamento de reuniões e estabelecimento de sinergias com outros produtores/marcas. 

É importante também uma presença eficaz na internet (recorrendo a estratégias de 

webmarketing) e a necessidade de trazer a Portugal públicos-alvo de relevo, como 

opinion makers e potenciais parceiros e/ou clientes. A comunicação a adotar deverá ser a 

mais honesta possível, incidindo na qualidade do azeite (apêndice 4).  

Relativamente à construção de uma nova marca internacional (apêndice 4), 

importa mais ter a noção de “abordagem internacional” de conjunto, e delinear uma 

estratégia internacional com visão de futuro e continuidade. A TerraProjetos Lisboa e a 

CAV estão a trabalhar em conjunto numa abordagem internacional que acabará por 

resultar numa nova marca ou na adaptação de uma marca que já existe. Para a 

TerraProjetos Lisboa é fundamental a coesão e um conceito unificador para os vários 

mercados, nacional e/ou internacional, consolidando e aproximando perceções, com 

base numa mesma mensagem (apêndice 4). No processo de internacionalização, a CAV 

vai atentar nas variáveis internas (capacidade de exportação, produtiva, logística e 

humana e recursos capacitados para esse objetivo) e desenvolver estudos de mercado 

prévios, ações de prospeção de mercado que consolidem, reforcem e/ou identifiquem 

oportunidades de mercado (apêndice 4). Na tabela 1 estão sintetizados os pontos fortes 
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da CAV no mercado mundial, segundo José Reina, e os riscos com que se pode 

confrontar (apêndice 2): 

 

Tabela 1 - Pontos fortes da CAV e riscos com que se pode confrontar nos 
mercados internacionais 

Pontos fortes da CAV Riscos 

Azeites DOP, produzidos no Alentejo 

Interior, reforçando a sua qualidade e 

distinção; 

O domínio de maiores operadores, 

produtores e distribuidores, que detêm já 

maior expressão no mercado externo; 

Lançamento de novos produtos e/ou a 

incorporação de elementos inovadores 

nos produtos existentes. 

A ausência de hábitos de consumo de 

azeite em mercados considerados 

estratégicos, o que leva à necessidade de 

os sensibilizar/informar; 

Adaptação a novas 

tecnologias/processos produtivos e 

adequação a programas de certificação 

que respondem às exigências dos 

mercados externos; 

Necessidade de ter uma abordagem ativa 

nos mercados tradicionais de 

internacionalização; 

Rebranding que permita valorizar a 

diversidade do portefólio da CAV interna 

e externamente, numa ótica B2B e B2C; 

Necessidade de atuar nos mercados 

emergentes para, desde logo, marcar uma 

posição na perceção dos consumidores. 

 

Fonte: Entrevista a José Reina, apêndice 2 (2015). 

 

É relevante mencionar o Marketing Relacional, uma vez que são as relações 

interpessoais que ditam o sucesso das marcas e dos negócios. A aproximação às 

Embaixadas e Câmaras de Comércio de cada país permite dar a conhecer a empresa e 

os seus produtos; estabelecer boas relações, numa visão de parceria; desenvolver 

iniciativas proactivas com base em missões inversas que integrem os potenciais clientes 

e os agentes institucionais facilitadores. Segundo os especialistas, azeite é um produto 

com potencial, devido às suas características funcionais, quer ao nível da saúde e do 

bem-estar quer ao nível das preocupações atuais do consumidor global. Com base numa 

estratégia proactiva, atual, dinâmica e competitiva, a CAV pretende aliar a preocupação 

crescente de uma alimentação saudável, com a qualidade dos seus produtos e a 

notoriedade da gastronomia portuguesa (apêndice 4). 

Relativamente à estratégia futura, pretende-se desenvolver uma ação de 

prospeção nesses mercados, através do agendamento prévio de reuniões com 

operadores estratégicos e a participação em feiras internacionais, como por exemplo, a 

SIAL Paris, a SISAB Lisboa e a PortugalFresh na Alemanha. A empresa considera que a 
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presença em mercados internacionais exige uma imagem de marca diferenciadora e por 

esse motivo irá proceder à conceção de uma marca comercial e a estudos para aferir as 

opções mais adequadas à entrada em novos mercados. O especialista de Marketing 

Internacional da CAV considera importante que o registo internacional através da World 

Intellectual Property Organization seja assegurado e que se realize um investimento nas 

novas tecnologias de informação e comunicação, uma vez que estas exerceram 

mudanças significativas nos processos de comercialização e representam vantagens 

competitivas para as empresas. 

Na tabela 2 estão os mercados em que a CAV já está presente, quais os 

mercados que considera prioritários e motivações: 

 

Tabela 2 - Mercados em que a CAV já está presente, mercados prioritários e 

motivações 

 

Mercados em que a CAV já está 

presente 

 

Mercados que a CAV considera prioritários 

 

Itália, França, Alemanha, Estados Unidos 

da América, Venezuela e Brasil 

 

Suíça, Emirados Árabes Unidos, Benelux 

 

Motivações 

 

Oportunidade de aprofundar relações 

comerciais; 

 

Valorização do produto; 

 

Tendência crescente de hábitos de alimentação e 

estilos de vida saudáveis, onde o azeite como 

parte integrante da dieta mediterrânica detém um 

papel essencial; 

 

Grande representatividade da comunidade 

portuguesa; 

 

Elevado poder de compra e grande procura de 

produtos diferenciados e gourmet; 

 

Fonte: Entrevista a José Reina, apêndice 2 (2015). 

 

O Marketing da CAV está orientado para a comercialização de produtos no 

mercado nacional, nas grandes superfícies comerciais e em alguns restaurantes, e no 

mercado internacional, em França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e mais recentemente 
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Colômbia, sendo que as técnicas utilizadas até agora são a distribuição de panfletos e a 

participação em feiras da região e da especialidade. A CAV considera que as estratégias 

de Marketing são uma aposta importante e necessária para a evolução da empresa. 

Essas estratégias podem levar a empresa mais longe obtendo uma notoriedade global e 

um ambiente competitivo. Para já, toda a estratégia de internacionalização da CAV está 

direcionada para a exportação. A empresa está a candidatar-se, no âmbito do novo 

quadro comunitário, ao programa Compete 2020, Eixo II, Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização, com o objetivo de reforçar a competitividade das 

pequenas e médias empresas, qualificar e internacionalizar.  

O Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) 

mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-20 no 

âmbito do domínio “Competitividade e Internacionalização” do Portugal 2020. Tem como 

finalidade contribuir para a criação de uma economia mais competitiva, baseada em 

atividades intensivas em conhecimento, na aposta de bens e serviços transacionáveis ou 

internacionalizáveis e no reforço da qualificação e da orientação exportadora das 

empresas portuguesas, promovendo igualmente a redução de custos associada a uma 

maior eficiência dos serviços públicos e à melhoria dos transportes. O programa foi criado 

para reforçar a competitividade da economia portuguesa e a sua presença no mercado 

internacional, que é um dos desafios de Portugal para 2020, a fim de alcançar a 

necessária mudança estrutural, aumentar a criação de emprego e retomar a dinâmica de 

convergência com as economias mais avançadas da União Europeia. Na tabela 3 estão 

sintetizadas as operações apoiadas nas devidas tipologias de Ação: 

 

Tabela 3 - Operações do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (COMPETE 2020) 

 

Projetos Conjuntos que 

promovem a presença 

internacional com sucesso 

das PME 

 

 

Projetos individuais 

 

 

Projetos simplificados de 

internacionalização 

 

Ações de promoção 

e Marketing Internacional e 

ações que visem o 

conhecimento e acesso a 

novos mercados; 

 

Ações que visem o 

conhecimento e a prospeção 

dos mercados; 

 

Apoio a aquisição de serviços 

de consultoria na área de 

prospeção de mercado; 

 

Fonte: Entrevista a José Reina, apêndice 2 (2015). 
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 A CAV insere-se no Eixo II do programa, que tem o objetivo de capacitar as 

empresas para a Internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações. 

Os beneficiários do Eixo II são as PME, Entidades Públicas e Instituições Privadas sem 

Fins Lucrativos no âmbito de projetos conjuntos com PME e o território alvo são o Norte, 

Centro e Alentejo. O Eixo II visa incrementar o empreendedorismo de qualidade, 

potenciar as oportunidades de negócio mais dinâmicas em domínios de inovação, 

estimular as empresas a apresentar carteiras de produtos e serviços intensivos em 

tecnologia e conhecimento, com alto valor acrescentado e orientadas para produção 

transacionável e diminuir os constrangimentos para a competitividade e crescimento das 

PME, ao nível dos custos de contexto, apostando na modernização e simplificação 

administrativas. Tem como objetivo capacitar as empresas para a Internacionalização, 

com vista a promover o aumento das exportações. 

Na perspetiva da CAV, segundo José Reina numa das entrevistas informais 

realizadas durante o período da observação participante, Portugal praticou uma 

diplomacia económica de risco, procurando parcerias com países que têm uma política 

externa antiamericana (ex. Venezuela Chavista). Esta política prejudicou o nosso 

relacionamento com os EUA, onde estão os principais investidores globais e foi centrada 

na necessidade de financiar a dívida soberana do que na promoção e dinamização da 

economia portuguesa no exterior. Porém, nos últimos anos os governantes entenderam 

que a mudança de paradigma era fundamental. Prova disso são as últimas apostas de 

missões empresariais, que estão a ser direcionadas para países como os E.U.A, Canadá, 

Norte da Europa e Colômbia. Para a CAV, Portugal está num bom caminho no que diz 

respeito à internacionalização de produtos típicos, como o azeite, apenas falta que os 

empresários portugueses entendam que o associativismo é a melhor opção para que a 

internacionalização se realize com sucesso. 

O Marketing Internacional é um meio para que a CAV consiga cumprir a sua 

missão: exportar. A empresa pretende cumprir algumas missões, isto é, metas que 

estipulou e tem que cumprir para se fixar em mercados internacionais, através da 

candidatura a projetos, como por exemplo, o FROM PORTUGAL. Este projeto é 

cofinanciado no âmbito do Portugal 2020, através do COMPETE 2020, que contempla a 

realização de um conjunto de missões empresariais em países como Espanha, França, 

Alemanha, Colômbia, Guiné Equatorial, Moçambique, EUA, Cabo Verde, Alemanha e 

China. Para além da prospeção de mercados e do agendamento de reuniões B2B 

(Business to Business) com potenciais parceiros de negócio, ao participar nestas missões 

as empresas poderão igualmente usufruir de consultoria personalizada, informação sobre 

os mercados e utilização de tecnologias de informação e comunicação. Estas missões 

incluem não só a deslocação e estadia nos países alvo, bem como serviços específicos 

http://www.poci-compete2020.pt/
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(aluguer de espaços, serviços de tradução e consultoria específica no âmbito dos estudos 

de mercado, novas tecnologias e agendamento de reuniões bilaterais e multilaterais, com 

instituições - públicas e privadas - e empresas locais).  

A CAV tem também presença no Programa de Internacionalização Agronegócios 

da Câmara Agrícola Lusófona. A Câmara Agrícola Lusófona – CAL - é uma associação 

sem fins lucrativos que promove a divulgação do agronegócio em território nacional e 

internacional, com particular ênfase nos países de língua portuguesa. O programa de 

internacionalização do agronegócio CAL 2015/2016 é uma iniciativa organizada pela CAL 

através da comparticipação parcial da União Europeia (Portugal 2020 e Compete 2020) e 

tem como objetivo potenciar a capacidade exportadora das empresas portuguesas, 

através do fomento de parcerias comerciais e da presença em feiras internacionais 

dedicadas ao setor agroalimentar. Neste contexto, entre julho de 2015 e dezembro de 

2016, as iniciativas CAL irão estar exclusivamente dedicadas à promoção do setor 

agroalimentar português, com especial foco na indústria de alimentos compostos para 

animais, carnes processadas, lacticínios-queijos, azeite, hortofrutícolas, vinhos, produtos 

em conserva e frutas. Entre os participantes neste programa estarão empresários e 

investidores interessados em entrar em novos mercados, adquirir partilha de 

conhecimento e estabelecer melhores acordos comerciais. Para além destes programas, 

a CAV apresentou também a candidatura ao projeto Portugal Business On the Way da 

Associação Empresarial de Portugal, que tem o intuito de promover os bens e produtos 

transacionáveis portugueses, através de ações em mercados internacionais. Este projeto 

foi implementado no 2º semestre de 2009 e em 2010 e visa responder ao crescente 

interesse das PME pela intensificação das suas exportações e pela diversificação dos 

mercados onde pretendem atuar. Procura-se também incentivar as empresas a procurar 

alternativas que lhes permitam alcançar uma maior dimensão fora dos mercados 

tradicionais em que, regra geral, operam. 

5.3. A entrada nos mercados internacionais: o caso da missão empresarial 

da Colômbia 

Para além de reuniões com possíveis clientes estrangeiros, na missão 

empresarial feita à Colômbia entre 30 de janeiro e 6 de fevereiro, a missão incluiu uma 

reunião com o Embaixador de Portugal e o delegado comercial AICEP, para discutir o 

ambiente de negócios e as oportunidades e tendências de mercado. 

No processo de internacionalização é necessário considerar o conhecimento que 

o mercado da Colômbia tem do produto e qual a utilização final que o consumidor faz do 

mesmo. Segundo os resultados das entrevistas, para colmatar as desvantagens deste 

mercado, a empresa deve estudar as cadeias de distribuição e a concorrência de 
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fornecedores e ter a certeza dos custos de transporte do produto até ao mercado, de 

forma a saber quais os valores dentro dos quais se pode negociar (apêndice 3). 

Na figura 3 estão as vantagens e desvantagens mais significativas da CAV investir 

no mercado da Colômbia: 

 

Figura 3 - Vantagens e desvantagens de investir no mercado da Colômbia 

  

Fonte: Entrevista a André Jorge, apêndice 3 (2016). 

 

No processo de internacionalização é necessário considerar o conhecimento que 

o mercado da Colômbia tem do produto e qual a utilização final que o consumidor faz do 

mesmo. A estratégia de comunicação internacional utilizada neste mercado consistiu em: 

planeamento, pesquisa, identificação, conhecimento e segmentação de mercado, estudo 

sobre o comportamento do consumidor no momento da compra, além das decisões de 

produto, preço, canais de distribuição e comunicação/promoção (apêndice 3).  

A Associação Industrial Portuguesa vai desenvolver algumas missões 

empresariais em 2016 que considera vantajosas para a CAV (apêndice 3): 

Vantagens

No período de 2012-2015, 
as exportações para este 

mercado têm crescido a um 
valor médio superior a 45%;

É um país que compra 
atualmente a Portugal 

produtos como cimento, 
roupa e acessórios, 

plásticos e esquentadores;

Graças à experiência da 
Venezuela, a empresa 

decidiu fazer um 
investimento semelhante na 

Colômbia, que tem uma 
economia aberta e estável;

Desvantagens

É preciso explicar as 
propriedades do azeite 

virgem e do azeite virgem 
extra e os benefícios para a 

saúde;

A Colômbia não tem uma 
comunidade portuguesa 

significativa, o que não facilita 
o reconhecimento do produto 

no mercado;

A empresa vai ter que 
despender recursos para 

explicar ao importador 
colombiano porque deve 

substituir o seu fornecedor 
(Espanha), tendo em conta o 
preço, qualidade e afinidade 

cultural;
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 Moçambique, um mercado de nicho a considerar graças à grande comunidade 

portuguesa; 

 Cabo Verde, também um mercado de nicho com fortes ligações com Espanha 

e Portugal onde o azeite é bastante consumido e as suas variedades são 

reconhecidas; 

 Alemanha e Polónia, onde existe uma grande variedade de lojas gourmet, 

restaurantes étnicos e cadeias de hotéis onde faz sentido a CAV entrar; 

 China, onde estão as classes mais altas e informadas relativamente às 

propriedades do azeite, mas existe a desvantagem de grande parte dos 

alimentos serem confecionados com soja e existirem pelo menos sete tipos 

diferentes de óleos vegetais que são mais consumidos no país que o azeite; 

A CAV deve ter sempre em consideração que no processo de internacionalização 

é necessário fazer um cuidadoso plano de Marketing para compreender os preços 

praticados nos outros países e o custo final que terá ao comercializar nos mercados 

estrangeiros, de forma a compreender se poderá obter margens de lucro razoáveis 

(apêndice 3).  

6. Discussão de resultados  

Tendo em conta os resultados obtidos, serve o presente ponto para refletir sobre a 

adequação e eficácia das técnicas usadas pela CAV no âmbito da sua estratégia de 

internacionalização. Os resultados das entrevistas e da observação participante indicam 

que os interesses e motivações da CAV em internacionalizar são aumentar o valor de 

vendas acrescentado, angariar clientes e comercializar o azeite diretamente a grandes 

distribuidores e retalhistas (apêndice 2). Depois das pesquisas levadas a cabo pela 

empresa, o azeite virgem e o azeite virgem extra revelaram ser produtos com potencial 

para entrar nos mercados estrangeiros. Os resultados indicam que esse potencial provem 

do facto de o azeite ter um papel central na dieta mediterrânica e nos países que a CAV 

determinou como prioritários, tem vindo a crescer a tendência para a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, típicos dessa dieta. Nesses países também se confere ao setor 

do azeite notoriedade e status, similarmente ao setor do vinho (apêndice 2).  

Através dos resultados obtidos foi possível aferir que a CAV tem dirigido esforços 

para tornar o produto competitivo, na medida em que têm sido feitas reuniões entre o 

departamento de Marketing e a direção para definir a nova marca internacional. 

Inicialmente, essa marca tinha o nome VITICALE, e seria comercializada em garrafas de 

vidro pretas com o lettering dourado. Atualmente, a CAV está a tomar um rumo diferente 

para chegar ao melhor resultado possível e que a empresa considera que se adapta 

melhor ao seu conceito e será mais atrativa nos mercados estrangeiros. Para a empresa 
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a criação desta marca é importante porque tem conhecimento que na definição de uma 

estratégia de comunicação internacional, é preciso ter uma marca diferenciadora que seja 

atrativa nos diferentes mercados estrangeiros. Essa marca é materializada no branding e 

no packaging (apêndice 4). Uma das aprendizagens do estágio foi que a CAV tem 

também interesse em manter os preços competitivos, embora sejam mais elevados que 

os preços dos produtos espanhóis, e quer pôr no rótulo informação sobre o país de 

origem e o tipo de azeitona que é utilizado para produzir o azeite da CAV. De acordo com 

a teoria, estas são algumas das variáveis que levam os consumidores dos mercados 

estrangeiros a agir (Delgado, Gómez-Rico & Guinard, 2013, pp. 2112-2120). Na figura 4 

estão as variáveis não-sensoriais que servem para criar expectativa no consumidor: 

Fonte: Dekhili, Siriex & Cohen (2011, p.757). 

 

Apesar da importância destas variáveis, a aposta mais forte da CAV é o sabor do 

azeite e a preservação das propriedades do azeite virgem e do azeite virgem extra. Outra 

das aprendizagens feitas em contexto do estágio, que vai de encontro aos resultados 

obtidos nas entrevistas feitas a especialistas, foi que Portugal tem grandes concorrentes 

no mercado do azeite, que influenciam o preço do azeite no mercado mundial e praticam 

preços, regra geral, mais baixos. Mas uma vez que a CAV está a apontar para mercados 

com um elevado poder de compra, o sabor e a embalagem são as variáveis mais 

importantes para a empresa, embora por vezes tenha que praticar preços mais elevados. 

Este é um ponto-chave na estratégia atual da CAV: promover o consumo dos sabores 

característicos do Alentejo, numa fase em que os consumidores de todo o mundo 

uniformizam culturas e hábitos de consumo e procuram experiências sensoriais únicas 

(apêndice 2). Tendo em conta também a literatura científica sobre o tema, no estudo de 

Dekhili, Gómez-Rico & Guinard (2013, p.2112), também é referida a importância da 

preservação do sabor do produto, porque é essa a variável que influencia o consumidor a 

ser fiel à marca. 

Importa também discutir os resultados obtidos sobre a internacionalização em si e 

a importância da comunicação em todo o processo. Em primeira instância, os resultados 

Embalagem Preço Marca

Rótulos
Método de 
produção

País de Origem

Figura 4 - Variáveis não-sensoriais a ter em conta num processo 
de internacionalização 
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das entrevistas e as aprendizagens do estágio permitiram saber que a CAV está já 

presente em Itália, França, Alemanha, Estados Unidos da América, Venezuela e Brasil 

porque identificou nestes países a oportunidade de aprofundar relações comerciais e são 

mercados onde um produto como o azeite é valorizado. Em segundo lugar, através das 

entrevistas realizadas foi possível aferir que os mercados prioritários para a CAV são a 

Suíça, os Emirados Árabes Unidos e os países do Benelux. As motivações da empresa 

para investir nestes mercados são a grande representatividade da comunidade 

portuguesa, o que se traduz na afinidade com produtos portugueses, e o elevado poder 

de compra bem como a procura de produtos diferenciados, gourmet e associados à dieta 

mediterrânica (apêndice 2). Estes países são interessantes para a empresa porque 

graças ao elevado poder de compra, a variável qualidade sobrepõe-se à variável preço. A 

CAV já fez um investimento no mercado do Brasil e pretende no futuro tentar entrar no 

mercado da China, que são dois dos países identificados pela AICEP como parte dos 

BRIC e apresentam-se como grandes oportunidades de negócio (Cardoso, Quelhas & 

Pedroso, 2015, pp.30-33).  

À luz das entrevistas realizadas e das aprendizagens do estágio, foi possível 

compreender que a CAV tem tido em conta quais são as variáveis internas que podem 

influenciar o processo de internacionalização, ou seja, capacidade de exportação, 

produtiva, logística e humana. Por isso, têm sido desenvolvidos estudos de mercado 

prévios e ações de prospeção de mercado, onde são analisadas as opções de transporte 

dos seus produtos para os países de destino, onde é encontrada a melhor solução, quer 

para a empresa, quer para os clientes (apêndice 4). Para além disto, a CAV também 

deve procurar não adotar uma estratégia padronizada para todos os mercados que 

pretende investir, deve perceber se esses mesmos mercados estão prontos para receber 

os seus produtos e que de forma os consumidores vão responder e ainda, segundo o 

estudo de Burgh-Woodman (2014, p.309), deve entender os fatores ambientais, 

económicos e socioculturais dos mercados nos quais pretende investir. A questão da 

importância dos custos de transporte e da análise da concorrência é também discutidas 

por Sebastião (2009, pp.195-200), na medida em que se aconselha à empresa que tenha 

em conta a localização geográfica dos países de destino e a concorrência que pode ter 

interesse no mesmo mercado ou já lá existe.  

Relativamente às ferramentas de comunicação em Marketing Internacional, a CAV 

utiliza, e considera-se viável tendo em conta os recursos de que a empresa dispõe, as 

feiras e o Marketing Digital (Marketing Direto e Webmarketing). A CAV aproveita as 

missões empresariais promovidas pela AICEP e pela AIP para participar em feiras 

internacionais, onde dá a conhecer os seus produtos, a própria empresa e os benefícios 

que se podem obter com a compra, o que leva à angariação de clientes que são 
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consumidores finais ou outras empresas. Depois destas feiras internacionais, segundo os 

dados recolhidos com a observação participante, vários são os clientes que contactam a 

empresa e manifestam interesse em fazer visitas e fazer encomendas de produtos. 

Assim, pode concluir-se que as feiras são uma técnica que se tem revelado eficaz para a 

CAV e adequada à sua estratégia de comunicação internacional.  

Consolidando a opinião dos especialistas entrevistados conclui-se que o 

Marketing Digital (Marketing Direto e Webmarketing) é também uma técnica adequada à 

estratégia de comunicação internacional da CAV. Atualmente, tem-se vindo a averiguar 

um esforço por parte da CAV para se modernizar, pelo que vão ser feitas remodelações 

ao website, tarefa que foi entregue à TerraProjetos Lisboa. Vão ser integrados mais 

conteúdos multimédia e layouts mais dinâmicos e apelativos. Vai também ser possível 

visualizar o website em espanhol e numa quarta língua, que dependerá dos clientes mais 

significativos da CAV. Considera-se que o website da empresa está ainda numa fase 

embrionária, visto que funciona apenas a título demonstrativo – não existe a opção de 

comprar produtos nem fazer encomendas. Dada a importância que é conferida a ter 

presença na internet e à necessidade de trazer a Portugal públicos-alvo de relevo, a CAV 

poderia também investir nas redes sociais para dar a conhecer os seus produtos e até o 

próprio Clube Galega a um maior número de pessoas. A comunicação da CAV na 

internet deve ser o mais honesta possível, incidindo na qualidade do azeite, para 

controlar a desconfiança dos consumidores em relação ao que veem na internet 

(apêndice 4). O website e a presença nas redes sociais são aquilo que a literatura 

científica classifica como estratégias de webmarketing (Ribeiro, 2013b, p.186) que, tal 

como as estratégias de Marketing Direto, são importantes para a CAV porque têm vindo a 

evoluir para o Business-to-Business marketing, o que vai de encontro à missão da 

empresa (Sebastião, 2015, pp. 220-222). 

As outras ferramentas de comunicação em Marketing Internacional – publicidade, 

promoção e venda pessoal (Hortinha & Viana, 1997, pp. 501-506) - não se mostraram 

relevantes para a CAV, porque a empresa ainda não tem os recursos necessários para 

investir nessas técnicas e o único interesse da empresa é exportar os seus produtos.  

Para melhor analisar a entrada da empresa nos mercados internacionais e ilustrar 

a discussão dos resultados obtidos, foi tomado como exemplo o caso da Colômbia. O 

técnico de Marketing Internacional da empresa dirigiu-se à Colômbia no âmbito de uma 

das missões empresariais da AICEP. Na figura 5 estão disponíveis informações sobre a 

estratégia de comunicação internacional da CAV utilizada no mercado colombiano. Tendo 

em conta a informação destacada na figura, reforça-se a ideia de que é necessário 

estudar o mercado do país de destino e a concorrência, de forma a conseguir tornar o 

produto diferenciado e os preços competitivos:  
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Principais considerações a ter

•Estudar cadeias de distribuição;

•Concorrência de fornecedores;

•Custos dos transportes;

•Conhecimento que o mercado da 

Colômbia tem do produto e qual a 

utilização final que o consumidor faz do 

mesmo;

Elementos utilizados na estratégia de 

comunicação internacional

•Planeamento;

•Pesquisa;

• Identificação;

•Conhecimento e segmentação de 

mercado;

•Estudo sobre o comportamento do 

consumidor;

•Decisões sobre o produto, preço, canais 

de distribuição e 

comunicação/promoção;

Figura 5 - A estratégia de comunicação internacional da CAV utilizada no mercado 

colombiano 

 

 Fonte: Entrevista a André Jorge, apêndice 3 (2016). 
 
 

 Tendo em conta os dados que foram recolhidos com a entrevista a André Jorge 

(apêndice 3) sobre as vantagens e desvantagens deste mercado, é possível averiguar 

que o azeite virgem e virgem extra português é um produto cujas propriedades os 

consumidores colombianos não conhecem. Logo, é necessário a CAV empregue 

recursos para educar estes consumidores e provar que o azeite português é superior ao 

azeite espanhol que costumam consumir. Mesmo assim o facto de a Colômbia ser um 

país que costuma comprar produtos portugueses e ter uma economia propícia a 

investimentos, compensa os recursos que a empresa vai ter que gastar, pois tudo indica 

que a CAV obterá lucro (tal como sucedeu no mercado da Venezuela).  

 Para finalizar, segue-se o ponto das conclusões. 

Conclusões      

Com este projeto, consolidaram-se muitos conhecimentos sobre a área de 

interesse da discente, o Marketing, com as respetivas origens, o que para a discente foi 

extremamente satisfatório. Aprendeu-se que para uma pequena empresa, seja no 

Alentejo ou noutra região, é preciso conduzir muitos esforços para a definição e execução 

de uma estratégia de comunicação internacional, sendo que têm que ser feitas pesquisas 

e renovações onde são dispensados muitos recursos humanos, materiais e financeiros. 

Na conjuntura global atual, em que existe uma enorme saturação de marcas e todas as 

culturas comunicam, é de louvar que uma pequena empresa no Alentejo se queira 

diferenciar e vingar nos mercados internacionais. É benéfico não só para a marca, como 
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também para a notoriedade dos produtos portugueses, que cada vez mais se afirmam lá 

fora e são reconhecidos pela sua excelência e qualidade superior. Foi possível perceber 

que em alguns países em que a CAV pretende investir, a qualidade do azeite é superior 

aos à dos produtos da concorrência. Embora a concorrência pratique preços mais baixos, 

graças à qualidade do azeite os consumidores preferem pagar mais por um azeite melhor 

e que tenha uma embalagem esteticamente mais agradável. Durante a prossecução 

deste trabalho, encontraram-se algumas limitações em conseguir explicar à CAV o que a 

discente precisava de fazer, ver e ouvir para recolher a informação necessária para a 

realização deste trabalho, e constatou-se o desafio de conseguir perceber como a 

estratégia de comunicação da CAV se relacionava com o que se aprendeu em contexto 

de aula. Os pontos fortes foram, sem dúvida, o apoio dado pela CAV e os profissionais 

que lá trabalham, incluindo informações sobre a empresa, visitas guiadas, contactos para 

entrevistas, etc.. Graças a estes pontos fortes e também às limitações superadas, 

consideram-se cumpridos todos os objetivos a que a discente se propôs quando surgiu a 

ideia de fazer o trabalho.  

Os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura foram importantes para a 

elaboração deste trabalho. Foi graças a esses conhecimentos que se escolheu o tema 

em questão e que foi permitido à discente identificar-se com a empresa e compreender a 

sua estratégia e adaptação a mercados internacionais. Foram também esses 

conhecimentos que permitiram o desenvolvimento do pensamento crítico em relação ao 

tema e o entendimento dos objetivos da estratégia de comunicação internacional da 

empresa que eram atingíveis. A escrita deste trabalho também contribuiu muito para o 

respetivo crescimento enquanto discente, por ser uma responsabilidade de uma pessoa 

apenas, e por permitir o acesso a ensinamentos sobre Marketing e comunicação 

internacional que não puderam ser aprofundados no decorrer da licenciatura. 

O balanço do estágio no departamento de Marketing Internacional na CAV foi 

positivo. Pôr a teoria em prática foi o que mais contribuiu para a aprendizagem e para o 

crescimento do interesse pela área do Marketing. Foi possível perceber-se quais os 

elementos que fazem parte do processo de internacionalização e entender a dinâmica 

dos países estrangeiros que a CAV considera prioritários, bem como sobre o mercado do 

azeite e como este produto é visto lá fora. A experiência de observar e entrevistar as 

pessoas envolvidas nesse processo, servirá como base para o futuro se um dia a 

discente voltar a trabalhar com uma empresa que se queira internacionalizar, o que nos 

dias de hoje é uma realidade da maioria das empresas portuguesas. 

Para concluir, apresenta-se como sugestões para investigações futuras sobre este 

tema que se pesquise mais sobre diplomacia económica e internacional, que se procure 

saber a perspetiva dos consumidores dos mercados em que se quer investir (para 
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perceber os seus interesses e que se procure saber mais junto de empresas do setor 

sobre a sua estratégia de internacionalização, para recolher eventuais inspirações e 

poder fazer comparações. A discente considera também interessante para eventuais 

trabalhos futuros, perceber as limitações destes produtos no mercado nacional.  
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Apêndices 

Apêndice 1 – Grelha de observação participante 
 

Tabela 4 - Grelha de observação participante 

Nome da empresa: Cooperativa 

Agrícola da Vidigueira 
Data: Outubro/Novembro de 2015 

Aspetos a analisar Observações 

 

- Motivações de 

internacionalização da CAV; 

A principal motivação da CAV para se tornar uma 

marca internacional é porque acrescenta valor 

aos produtos e à empresa. A empresa está 

interessada em internacionalizar também porque 

vê este processo como uma forma de dar 

reputação ao produto, à empresa e ao próprio 

país, atribuindo ao produto português um selo de 

qualidade no estrangeiro. 

 

- Processo de estabelecer contacto 

e reuniões com contactos dos 

mercados estrangeiros; 

Existem várias formas que a CAV utiliza para 

estabelecer contacto com os mercados 

estrangeiros. Por vezes, são os contactos 

estrangeiros que procuram a CAV e pedem 

informação, uma vez que sabem que é uma 

marca relacionada ao mercado do azeite. Outra 

forma de estabelecer contacto que a CAV utiliza 

são as missões empresariais organizadas pela 

AICEP ou pela AIP. Depois dessas missões, os 

clientes chegam até à CAV e em muitos casos 

tomam a iniciativa de se deslocar à empresa. A 

CAV organiza estes clientes conforme o volume 

das encomendas que estes fazem. Relativamente 

à regularidade das reuniões e missões 

empresariais, a empresa teve uma reunião com 

um possível cliente no estrangeiro na primeira 

semana de fevereiro e outra três semanas depois 

noutro país. Depois de feita a negociação, são 

feitas reuniões regularmente (conforme 

necessidade) com os clientes, para controlar a 

sua satisfação e manter a preferência pelos 

produtos da CAV. 

- Ferramentas de comunicação em 

Marketing Internacional utilizadas 

pela CAV; 

A principal ferramenta de comunicação em 

Marketing internacional são as feiras nacionais e 

internacionais. O departamento de Marketing 
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também investe muito na pesquisa quando um 

novo cliente estrangeiro se mostra interessado 

em fazer uma encomenda. É procurado o website 

do cliente e verificado se este é confiável. As idas 

ao estrangeiro também podem ser consideradas 

uma ferramenta que a CAV usa, uma vez que são 

feitas reuniões com possíveis clientes 

estrangeiros onde a CAV se apresenta e promove 

os seus produtos. 

 

- Processo de criação de uma nova 

marca internacional; 

A nova marca internacional da CAV começou por 

ser a VITICALE mas o departamento de 

Marketing decidiu enveredar por outro caminho e 

estão a ser feitas várias reuniões para se 

trabalhar numa nova imagem, com um novo 

rótulo e um novo estilo de garrafa. Essa nova 

marca será rapidamente apresentada aos 

mercados estrangeiros e será apresentada aos 

clientes nacionais até ao final do ano. 

 

- Monitorização de valores dos 

produtos da CAV e dos produtos 

concorrentes nos mercados 

estrangeiros; 

Relativamente ao valor que se atribui ao produto 

nos mercados estrangeiros, é algo que o 

departamento de Marketing decide depois de 

estudar o mercado. Nesse estudo são analisados 

os concorrentes (quem são e quais os preços dos 

seus produtos). Depois de definido o preço e 

implementado o produto nos mercados 

estrangeiros, o valor de vendas é monitorizado 

através do importador, que vai dando o feedback 

regularmente. 

 

- Remodelação e adaptação do 

website aos mercados em que a 

CAV está a investir 

Neste momento, está a ser feito um grande 

investimento por parte da CAV na remodelação 

do website, o que é justificado pela 

internacionalização da empresa. Esta 

responsabilidade está entregue à TerraProjetos 

Lisboa, que entregará em breve algumas 

sugestões de layouts dinâmicos, criativos e que 

sejam atrativos para os mercados estrangeiros. 

Uma das críticas apontadas ao website por parte 

do departamento de Marketing é o facto de ser 

demasiado estático e a falta de conteúdos 

multimédia que sejam apelativos. O facto de o 
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website já ter a opção de poder ser visto em 

inglês mostra que a CAV já começou a fazer um 

esforço para se adaptar, mas a maior 

remodelação será acrescentar uma terceira 

língua (espanhol) e uma quarta que dependerá 

do cliente estrangeiro da CAV que mais o 

justificar. 
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Apêndice 2 – Guião da entrevista a José Reina, especialista em Marketing 

Internacional da CAV 

 
Boa tarde, estou a realizar o meu trabalho final da licenciatura sobre a 

aposta no Marketing Internacional da Cooperativa Agrícola da Vidigueira. Gostaria 

de lhe fazer algumas perguntas relativamente a este assunto, de modo a ficar a 

conhecer o histórico da empresa e qual o posicionamento atual da mesma nos 

mercados internacionais. Terei todo o gosto em partilhar consigo o trabalho final. 

Desde já, agradeço a sua colaboração.  

 

1. Em primeiro lugar, pode falar sucintamente do histórico da empresa e da 

evolução da oferta?  

A Cooperativa Agrícola de Vidigueira, CRL (CAV), fundada em 1957 por 23 

produtores, tem como objetivo comercializar/valorizar o seu azeite. Hoje conta com 3000 

sócios, cerca de 700 ativos, com capital social distribuído igualitariamente pelos mesmos, 

sem que nenhum possua controlo significativo. A área de influência abrange o concelho 

de Vidigueira (Cuba e Alvito), enquadrando toda a área de abrangência da Denominação 

de Origem Protegida (DOP) Azeite do Alentejo Interior. Em 1958/59 explorava um lagar 

de prensas; em 1978 implementou 2 linhas contínuas de 3 fases, importante avanço 

tecnológico à data. Inicialmente, o exterior do lagar era composto por várias tulhas 

numeradas e individuais para cada produtor; com o incremento do n.º de produtores, 

foram convertidas numa única tulha coletiva, posteriormente substituída por um sistema 

de tegões aéreos. Em 1992 concluiu um investimento de modernização e racionalização 

do seu lagar (Reg. (CEE) n.º 866/90).  

A marca de azeite Relíquia da Vidigueira foi lançada em 1994. Em 1995, a CAV 

realizou um novo investimento, no âmbito do mesmo regulamento, em equipamento de 

receção, limpeza e pesagem de azeitona. Neste ano iniciou a comercialização de azeite 

com a sua marca. Em 1997 implementou o sistema de extração contínuo ecológico a 2 

fases, importante alteração tecnológica que se repercutiu no incremento da qualidade do 

azeite obtido e numa melhoria ambiental do processo. Em 2002 foi criada a secção de 

proteção integrada e implementado o sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points); realizou ainda um forte investimento numa nova linha de extração, 

passando a ter uma capacidade conjunta de laboração de 120t azeitona em 24h, 

diminuindo o tempo de espera do processamento da matéria-prima e a perda de 

qualidade associada aos processos tradicionais. Em 2005 lançou a sua nova imagem de 

marca para o azeite Relíquia de Vidigueira; foi adquirido equipamento para adaptação da 

linha de enchimento contínua já existente, incluindo uma máquina de enchimento e 
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máquina encapsuladora para garrafas de 25 ml e reservatórios cilíndricos verticais 

(Programa AGRO). 

O crescimento do n.º de sócios, o aumento da área de olivais e das produtividades 

associadas a esses mesmos olivais, tornou necessário, em 2007, proceder a um novo 

conjunto de melhoramentos ao nível das instalações e dos seus equipamentos. Foi 

apresentado um projeto de redimensionamento da linha de receção e de extração ao 

PRODER, possibilitando o processamento de uma maior quantidade de azeitona. Foi 

implementada uma nova linha de receção de azeitona; no interior do lagar foi instalada 

uma nova linha de extração de azeite (120 t/dia); na linha de extração Jumbo 3, foi 

introduzido um novo decanter SPI222 (80 t/dia) e capacidade de laborar com maiores 

índices de qualidade; foram ainda realizadas obras de adaptação das instalações a 

requisitos legais de Higiene e Segurança no Trabalho bem como a normas ambientais; foi 

adquirida uma nova linha de enchimento, incluindo uma máquina de marcação de lotes 

em ink jet, essencial para apoiar o previsto crescimento de engarrafados. Foram ainda 

adquiridos equipamentos de indicação de peso (incluindo um software de pesagem 

informatizada) e um empilhador elétrico. Entre 2008 e 2014, implementou um projeto de 

investimento complementar (PRODER): aumento de capacidade para 45t/h da nova linha 

de receção da azeitona; aquisição de Decanter Pieralisi SPI 333 (120 t/dia), moinho de 

azeitona e vibro-filtro; aquisição de batedeira, bomba mono e quadro elétrico; uma nova 

linha de receção (45 t/h); implementação de ETAR; aquisição e instalação de bomba de 

bagaço e bomba de massas para substituir as anteriormente existentes, insuficientes 

para os acréscimos de volumes; entre outros investimentos. 

Em 2010, obteve a certificação do seu Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, pela 

norma ISO 22000:2005. Além disso, já detém o certificado Kosher e está certificada pelo 

protocolo GSFS (Global Standard for Food Safety - BRC). 

Em 2015, submeteu uma nova candidatura (PDR 2020), focada na aquisição de uma 

nova linha de extração de azeite (250 t/dia), para conseguir dar resposta ao aumento de 

matéria-prima expectável e para conseguir obter a um azeite com mais qualidade 

(implementação de processo de extração do azeite a temperaturas abaixo dos 27ºC que, 

apesar de ser mais lento, permitirá preservar os compostos voláteis presentes na polpa 

do fruto responsáveis pelo aroma e pelo sabor do azeite, conferindo-lhe características 

organoléticas de elevada qualidade); este investimento permitirá ainda introduzir uma 

nova operação no lagar, uma 2.ª extração -, o que permitirá obter mais azeite. Serão 

ainda adquiridos diversos equipamentos de forma a introduzir melhorias na operação de 

trasfega do azeite (4 eletrobombas) e na linha de embalamento (implementação de 

solução de codificação a laser), entre outras. Assume-se como uma empresa dinâmica, 

empreendedora e inovadora, rege-se pelo investimento contínuo em novas soluções 
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tecnológicas e melhorias de processos, numa procura pela obtenção de produtos de 

excelência, requeridos por um consumidor cada vez mais exigente e informado. 

 

2. A CAV está já presente em que mercados internacionais? 

A CAV está presente em Itália, França, Alemanha, Estados Unidos da América, 

Venezuela e Brasil. 

 

3. Quais são os mercados internacionais prioritários e porquê? 

A CAV tem já presença em alguns mercados internacionais que apresentam potencial 

para um aprofundamento das relações comerciais, tendo também identificado novos 

mercados emergentes, que valorizam o produto e que têm poder de compra elevado. Os 

mercados internacionais prioritários são os Estados Unidos da América, o Brasil, a Suíça, 

os Emirados Árabes Unidos e os países do Benelux. Estes mercados foram reconhecidos 

como estratégicos, num contexto em que se verifica uma tendência crescente associada 

à alimentação e estilos de vida saudáveis, cenário no qual a dieta mediterrânica e o 

azeite detêm um papel primordial. Os Benelux, pela representatividade da comunidade 

portuguesa, nomeadamente no Luxemburgo, são um mercado em que a qualidade 

associada à origem represente um fator muito positivo na exportação de azeite 

português. Os Emirados Árabes Unidos são um mercado emergente, com elevado poder 

de compra e elevada procura de produtos diferenciados, gourmet. A CAV tem como 

objetivo aumentar as vendas de valor acrescentado, com base em azeite virgem extra 

embalado, com especial foco em produtos DOP e mais diferenciados, com uma 

estratégia de marketing que angarie, por um lado, clientes como as lojas gourmet e o 

canal HoReCa (maioritariamente a restauração) estabelecendo acordos que valorizem 

sua qualidade e diferenciação; e por outro, a comercialização do azeite diretamente a 

grandes distribuidores/retalhistas, como acontece no mercado nacional, pretendendo ser 

uma forte componente da atividade da CAV privilegiando a comercialização do azeite 

embalado. 

Tem-se verificado um acréscimo no consumo de azeite, devido a uma crescente 

preocupação com hábitos alimentares saudáveis e uma procura de alimentos nutritivos, 

sendo-lhes atribuído um valor psicológico superior, associando o seu consumo não 

apenas à degustação, mas também aos benefícios funcionais. O azeite, sendo um dos 

principais produtos da dieta mediterrânica, vê as suas propriedades benéficas estudadas 

e divulgadas, sendo este um setor cada vez mais na «moda», que se assemelha à 

notoriedade e status do setor do vinho, estando o consumidor atento e informado. A 

recetividade dos consumidores quanto ao azeite não é apenas refletida no aumento das 
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quantidades consumidas anualmente, mas também na apetência e maior conhecimento 

das suas características. 

 

4. Imagino que a CAV tenha feito fez uma análise da concorrência nos 

mercados internacionais em que pretende investir. Quais foram os 

principais concorrentes identificados? E o que diferencia a CAV desses 

concorrentes? 

Os mercados internacionais estão muito dominados pela Espanha e pela Itália 

seguidos pela Grécia e a Tunísia. Espanha é o maior produtor mundial, conseguindo pelo 

volume dos seus operadores influenciar o preço do azeite no mercado mundial, 

praticando, regra geral, preços inferiores aos praticados em Portugal. 

A CAV aposta em: 
  

 Origem do azeite português, produzido no Alentejo;  

 Azeites DOP - Azeites do Alentejo Interior, reforçando a sua qualidade e a sua 
distinção;  

 Adaptação a novas tecnologias/processos produtivos;  

 Adequação a programas de certificação que respondam à exigência dos 
mercados externos;  

 Rebranding que permita valorizar a diversidade do portefólio da CAV interna e 
externamente, numa ótica de B2B de B2C;  

 Lançamento de novos produtos e/ou a incorporação de elementos inovadores nos 
produtos existentes.  

 
Temos consciência dos riscos: 
 

 O domínio de maiores operadores, produtores e distribuidores, que detêm já 
maior expressão no mercado externo;  

 A ausência de hábitos de consumo deste produto – azeite – em alguns dos 
mercados considerados como estratégicos; a necessidade de os 
sensibilizar/informar;  

 A necessidade de ter uma abordagem ativa nos mercados tradicionais de 
internacionalização, não o dando como adquirido, promovendo abordagens 
inovadoras;  

 A necessidade de atuar nos mercados emergentes para, desde logo, marcar uma 
posição na perceção dos consumidores.  

 

Analisando a concorrência conclui-se que sendo o azeite um produto de origem 

agrícola, para o qual contribuem as condições climatéricas e as características 

específicas de cada região e sua importância no contexto socioeconómico das várias 

regiões do país, é o marketing territorial que predomina nas suas estratégias, sendo a 
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sua diferenciação mas também a aproximação face à alguma concorrência. A atual 

direção de crescimento do mercado foca-se na extensão de mercado, abordagem de 

novos mercados com base nos mesmos produtos/posicionamento, ou seja, numa 

estratégia que visa promover o consumo dos saberes e sabores característicos da região 

(Portugal/Alentejo/Vidigueira), numa fase em que a globalização uniformiza culturas e 

hábitos de consumo e em que o consumidor procura experiências sensoriais únicas. No 

entanto, para dar resposta de forma diferenciada a esta expectativa do consumidor, a 

CAV considera que as ações previstas no âmbito do presente projeto de 

internacionalização contribuirão de forma unívoca para a consolidação do seu azeite nos 

mercados internacionais. Inserindo-se numa das regiões com maior expressão na 

produção de azeite, o Alentejo - 70% da produção nacional, sente-se motivada para 

abraçar um projeto evidenciando as especificidades do seu azeite, levando-o além-

fronteiras, incrementando a sua relevância no mercado internacional. A produção 

nacional de azeite alcançou a autossuficiência, o que não acontecia desde a década de 

60, e em que as exportações nacionais de azeite mais do que duplicaram (entre 2010 e 

2014, as exportações nacionais passaram de 63.470 para 135.353 toneladas, o que 

equivale a uma evolução de 162 milhões de euros para 374 milhões de euros, segundo 

dados da Casa do Azeite); 

A perceção internacional do azeite português é mais positiva, fruto da aposta das 

empresas do sector não só na produção e na qualidade, como também na imagem do 

produto. A CAV tem apostado em importantes melhoramentos das tecnologias e 

processos, anteriormente enunciados, o que tem permitido um aumento progressivo da 

produção, acompanhado por um aumento da qualidade. De forma a melhorar 

qualitativamente o seu produto, a CAV tem investido na certificação nas áreas da 

produção integrada e da segurança alimentar, bem como no certificado Kosher, 

internacionalmente reconhecido como sinónimo de controlo máximo de qualidade, 

direcionado para um segmento específico de natureza religiosa. Recorre igualmente a 

análises laboratoriais (junto do Laboratório de Estudos Técnicos (LET) do Instituto 

Superior de Agronomia, além de estar associada ao CEPAAL ‒ Centro de Estudos e 

Promoção do Azeite do Alentejo), de forma que seja possível controlar a qualidade do 

azeite produzido.  

Estando localizada no «coração» do Alentejo, a CAV beneficia ainda de pertencer à 

área geográfica de produção da DOP (Denominação de Origem Protegida) Azeites do 

Alentejo Interior, realçando-se no seu portefólio a comercialização do Azeite Virgem Extra 

DOP, sob a sua marca comercial Relíquia da Vidigueira, o que lhe permite colocar no 

mercado um produto de valor acrescentado, no âmbito de uma distinção/certificação cada 

vez mais reconhecida pelo consumidor, aos níveis nacional e comunitário. Ainda no 
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contexto do produto, e estando ciente da necessidade de proteção e valorização do 

património natural português, a CAV lançou o Azeite Virgem Extra Monovarietal de 

Azeitona Galega, um produto caracterizado como gourmet, diferenciado e que veio 

valorizar o portefólio da Cooperativa, com base na valorização da região/origem e nas 

características distintivas de uma variedade unicamente portuguesa. A CAV conta um 

azeite de referência, com características organoléticas distintivas, fruto da capacidade de 

investimento e inovação contínua, com apostas nas mais recentes tecnologias; com uma 

forte orientação para a constante incorporação de desenvolvimentos técnicos; dando 

resposta aos mais altos padrões de qualidade de produção e de segurança alimentar. 

 

5. A CAV tem estado presente em congressos, apresentações e feiras? Quais?  

A CAV tem estado presente em diversas feiras, SIAL Paris, SISAB Lisboa, e 

PortugalFresh na Alemanha. Em diversas apresentações, nomeadamente apresentações 

de projetos conjuntos, “From Portugal” da AIP-CCI, Programa de Internacionalização 

Agronegócios 2015/2016 da CAL (Câmara Agrícola Lusófona), “Portugal Business on the 

way” da AEP, etc. Em relação a congressos, desconheço congressos sobre a temática da 

internacionalização, no entanto temos participado em diversas conferências e sessões de 

esclarecimento sobre mercados e sobre internacionalização.   

 

6. Quais foram as estratégias e ações de comunicação usadas nos mercados 

internacionais, além desses eventos? 

Desenvolvimento de ações de marketing inovadoras, na abordagem aos mercados 

definidos como estratégicos (Brasil; EUA; Suíça; Alemanha; Benelux e Emirados Árabes 

Unidos), que incrementem o seu reconhecimento e notoriedade, refletindo-se na força de 

vendas e valorização das suas marcas (sustentados por um estudo que se reflita ex.: na 

operacionalização de meios e materiais de comunicação: site; redes sociais; estratégias 

de promoção diferenciadoras nas ações de promoção; prospeção, participação em feiras, 

etc.). Numa primeira fase, pretende-se desenvolver uma ação de prospeção em cada um 

destes mercados. Esta opção contempla o agendamento prévio de reuniões com 

operadores estratégicos, identificados com do apoio do AICEP, das Câmara de Comércio 

e Indústria e das embaixadas de cada país, rentabilizando o custo da visita e permitindo 

uma primeira abordagem a mercados pouco explorados/novos. Numa segunda fase, 

calendarizada para o segundo ano do projeto, e tendo como objetivo consolidar os 

contactos efetuados no primeiro ano, propõe-se a participação nas feiras internacionais 

anteriormente mencionadas. Propõe-se igualmente a organização de duas missões 

inversas, uma em cada ano do projeto, que incidam num convite aos operadores de 
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mercado e OCS do Brasil, EUA, Suíça e Alemanha para uma visita à Vidigueira, assente 

num programa que permita um conhecimento em primeira mão dos olivais, das 

instalações da Cooperativa e seus processos, da região e produtos complementares do 

azeite. A presença no mercado internacional exige uma imagem forte e diferenciadora, 

um dos pontos fulcrais será a conceção de uma marca comercial, estudando as opções 

mais adequadas à entrada em novos mercados. Será também importante assegurar o 

seu registo internacional através da World Intellectual Property Organization. As novas 

tecnologias da informação e da comunicação vieram trazer mudanças significativas nos 

processos de comercialização, representando hoje a criação de vantagens competitivas 

para as empresas, no âmbito da chamada economia digital.  

 

7. Estão previstas mais estratégias e ações de comunicação nos mercados 

internacionais para além das que referiu na pergunta anterior? Quais? 

Não, não estão previstas mais ações de comunicação nos mercados internacionais, 

no entanto sabemos que os mercados não são estáticos mas sim dinâmicos e por essa 

razão estaremos atentos e prontos para qualquer adaptação ou mudança na nossa 

estratégia. 

 

8. Como foi feito o estudo de mercado e quais foram as principais conclusões 

que dele retiraram? 

Não sei dizer como foi feito o estudo de mercado, ele foi feito por uma empresa 

externa, a TerraProjectos, e não sei qual a metodologia usada e ainda é muito cedo para 

retirar conclusões, convém referir que a aposta na internacionalização está a ser feita 

agora e irá durar dois anos, 2016/2017. 
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Apêndice 3 – Guião de entrevista a André Jorge da Associação Industrial 

Portuguesa 

 
Boa tarde, o meu nome é Catarina Ferreira e estou no 3º ano da licenciatura 

de Ciências da Comunicação no ISCSP-UL. No âmbito da unidade curricular de 

Seminário estou a realizar um estudo sobre a aposta na Comunicação e Marketing 

Internacional da Cooperativa Agrícola da Vidigueira. Uma vez que a CAV está a 

candidatar-se a vários projetos e missões empresariais, entre os quais a missão 

empresarial da Colômbia, gostaria de lhe colocar algumas questões para 

compreender melhor este processo e a sua importância para uma empresa como a 

CAV. Terei todo o gosto em partilhar o trabalho final consigo, se assim o desejar. 

Desde já, obrigada pela sua colaboração.  

 
1. Uma das missões empresariais promovidas pela AIP é a missão da 

Colômbia. Em que consiste esta missão? 

A missão empresarial à Colômbia da Associação Industrial Portuguesa – Câmara 

de Comércio e Indústria (AIP), realizada entre os dias 30 de Janeiro e 6 de Fevereiro, 

seguiu o formato habitual das missões empresariais promovidas pela Associação desde 

2013. Este consiste no agendamento de reuniões bilaterais entre as empresas 

portuguesas participantes e os interlocutores locais mais adequados, após uma 

cuidadosa análise do seu perfil e de reuniões com os participantes para melhor 

compreensão do seu negócio. As missões da AIP são multissetoriais, o que se por um 

lado diminui a probabilidade de concorrentes participarem na mesma missão, por outro 

diminui o conhecimento de certas questões específicas que apenas o empresário 

conhecerá. É esse conhecimento que se espera que partilhe com a equipa que prepara a 

sua agenda individual.  

Para além destas reuniões, a missão incluiu uma reunião com o Embaixador de 

Portugal e o delegado comercial AICEP, onde foram trocadas impressões sobre o 

ambiente de negócios e as oportunidades e tendências do mercado. 

As exportações portuguesas para a Colômbia alcançaram os 31,2 milhões de 

euros durante o 1º semestre de 2015, um crescimento de 20,95% face ao período 

homólogo. Entre o período de 2012-2015, as exportações para este mercado têm 

crescido a um valor médio superior a 45%, sendo objetivo do Governo português que as 

exportações portuguesas cheguem aos 100 milhões de euros anuais. O país compra 

atualmente a Portugal produtos tão diversos como cimento, roupa e acessórios, plásticos 

ou esquentadores.  
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A Colômbia duplicou o seu PIB per capita na última década, estimando-se que 

metade da sua população pertencerá à classe média dentro de 10 anos. A dimensão do 

mercado, a estabilidade política e económica e o Tratado de Livre Comércio com a UE, 

fazem da Colômbia um país cada vez mais aliciante para as empresas portuguesas. 

Jerónimo Martins, Mota-Engil e Timwe, são algumas das empresas nacionais que 

apostaram neste mercado.  

A missão focou-se nas duas principais cidades do país, Bogotá (capital política) e 

Medellín (2ª cidade do país, demográfica e economicamente).  

BOGOTÁ: Capital e maior cidade do país, possui uma população de 8,8 milhões de 

habitantes. É a cidade da América Latina que mais depressa cresce, sendo esperado que 

alcance os 25 milhões de habitantes por volta de 2038.  

MEDELLÍN: Localizada a 420 km norte de Bogotá, é a 2ª cidade do país. Possui 

2,5 milhões de habitantes. A cidade foi no passado um dinâmico centro comercial, ligado 

à exportação de ouro e à produção de café, sendo hoje um centro universitário, de 

comércio, indústria, ciência, serviços de saúde e produção de flores. Um estudo recente 

sobre Smart Cities elegeu, em 2014, esta cidade como sendo a melhor para viver na 

América do Sul, ex aequo com Santiago do Chile. 

A missão empresarial à Colômbia foi realizada no âmbito do projeto conjunto 

Business Beyond Borders, cofinanciado pelo COMPETE 2020 no âmbito do Portugal2020 

e do FEDER. 

 

2. Por que motivo o mercado da Colômbia deve ser considerado prioritário 

pela CAV? 

  Tendo a CAV já experiência na vizinha Venezuela, apesar da grave crise 

económica que atravessa, faz todo o sentido fazer um investimento pelo menos 

semelhante na Colômbia. A Colômbia é uma economia aberta e estável, segura para o 

investidor externo. No entanto, deverá ser considerado que poderá ter de despender 

recursos a explicar aos importadores locais e talvez mesmo ao consumidor final as 

diferenças entre os azeites virgem e extra virgem e outros óleos. O facto de a Venezuela 

possuir uma importante comunidade de origem portuguesa facilita o reconhecimento do 

produto no mercado. Essa situação já não se verifica na Colômbia em relação ao azeite 

virgem português. O aumento do poder aquisitivo dos colombianos permite hoje o acesso 

de uma maior fatia da população a este produto, deixando igualmente de ser 

percecionado como algo caro. As grandes cadeias de distribuição importam igualmente 

hoje diretamente do produtor, situação que não se verificava num passado recente e que 

demonstra a crescente importância deste produto no mercado. 
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3. Que variáveis relacionadas com o produto são importantes ter em conta 

para levar a cabo esta missão empresarial? 

No caso do azeite virgem e extra virgem, deve ser considerado o conhecimento 

que o mercado tem do produto e qual a utilização final que o consumidor faz do mesmo. 

Por outro lado, deverão ser estudadas as cadeias de distribuição e a concorrência de 

fornecedores. A Colômbia por exemplo é um país cujas ligações a Espanha remontam a 

1499, existindo milhões de colombianos descendentes de espanhóis. Esta ligação 

potencia um canal mais rápido de entrada para o azeite espanhol no mercado e obrigará 

o empresário português a explicar as razões pelas quais o importador colombiano deverá 

substituir o seu fornecedor, tendo em conta o preço, qualidade e outras variáveis menos 

diretas como a afinidade cultural dele e do consumidor final em relação ao azeite de um 

país não tão conhecido. 

É essencial que o empresário se muna de cálculos sobre o custo que terá com o 

transporte do produto até ao mercado, de forma a poder saber quais os valores dentro 

dos quais poderá negociar com o importador ou parceiro local. 

 

4. Como é que um produto como o azeite é visto pelos consumidores deste 

mercado?  

O consumidor colombiano não reconhece ainda a diferença entre o azeite virgem 

e extra virgem e misturas com outro tipo de óleos utilizados na cozinha. O consumidor 

não conhece as suas propriedades e benefícios na saúde. A CAV deverá considerar 

algum investimento neste sentido, partilhado com os seus parceiros colombianos locais 

ou com outros produtores de azeite nacionais. 

 

5. Qual a sua opinião sobre a necessidade de educar os consumidores deste 

mercado sobre o azeite e as suas propriedades?  

  Ver acima. 

 

6. Que ferramentas de comunicação em marketing internacional devem ser 

utilizadas pela CAV no mercado da Colômbia? 

O planeamento, a pesquisa, a identificação, conhecimento e segmentação de 

mercado, o estudo sobre o comportamento do consumidor no momento da compra, além 

das decisões de produto, preço, canais de distribuição e comunicação / promoção são 

fundamentais em qualquer mercado. Há que considerar com bastante cuidado qual o 

mercado-alvo (segmento) a ser atingido, o qual poderá não ser o mesmo que no mercado 

nacional. Por exemplo, o conceito de classe média em Portugal não é o mesmo que na 

Colômbia. Há que ter em conta a história e cultura colombianas, que explicam as suas 
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tendências de produção e de consumo dos produtos importados e dos produtos locais. 

Deverá analisar-se igualmente os seus aspetos económicos, socioculturais, político-

legais, financeiros e tecnológicos. 

 

7. Para além da missão empresarial da Colômbia, a AIP promove missões 

empresariais a outros países. Seria vantajoso para a CAV candidatar-se a alguma 

dessas outras missões? Porquê? 

Durante o ano de 2016, a AIP promoverá ainda missões a Moçambique, Cabo 

Verde, EUA, Guiné Equatorial, Alemanha, Polónia, China, Indonésia e Espanha 

(Andaluzia). Todos os mercados são interessantes para a atividade da CAV, mediante a 

definição de uma clara estratégia para cada mercado. Por exemplo, Moçambique – 

graças à sua elevada comunidade portuguesa -, Cabo Verde – devido à sua ligação 

umbilical a Portugal e Espanha são países onde o azeite é bastante consumido e as suas 

variedades reconhecidas. Note-se que tanto em Moçambique como em Cabo Verde 

falamos de nichos. O seu consumo per capita não pode ser comparado ao espanhol, que 

é o 2º maior do mundo. A Alemanha e a Polónia tem consumos inferiores a 10% do 

português. No entanto, existem nichos interessantes (lojas gourmet, restaurantes étnicos, 

cadeias de hotéis, etc.) onde poderá fazer sentido entrar. Cabe sempre ao empresário 

fazer um cuidadoso plano de marketing antes de entrar num novo mercado, 

compreendendo o preço nele praticado (o azeite é uma commodity, não existindo muitas 

vezes perceção de diferença de qualidade mediante a marca) e o custo final que terá ao 

comercializar no mercado, de forma a compreender se poderá obter margens de lucro 

razoáveis. Já relativamente à China, são as classes mais altas e informadas 

relativamente às propriedades do azeite que o consomem. Estamos a falar de um 

mercado onde grande parte dos alimentos são confecionados com soja. Há pelo menos 

sete tipos diferentes de óleos vegetais que são mais consumidos no país que o azeite. 

Foi no entanto reconhecido pelo ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) como um 

dos mercados de maior potencial para o aceite espanhol no mundo. Como tal, não 

poderá igualmente ser descurado pelas empresas portuguesas, na qual se inclui a CAV. 
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Apêndice 4 – Guião de entrevista a Gisela Pires, da TerraProjetos Lisboa 

 
Boa tarde, o meu nome é Catarina Ferreira e estou no 3º ano da licenciatura 

de Ciências da Comunicação no ISCSP-UL. No âmbito da unidade curricular de 

Seminário estou a realizar um estudo sobre a aposta na Comunicação e Marketing 

Internacional da Cooperativa Agrícola da Vidigueira. Uma vez que a CAV consulta a 

Terra Projetos Lisboa para a sua estratégia de internacionalização, gostaria de lhe 

colocar algumas questões para melhor compreender este processo. Terei todo o 

gosto em partilhar o trabalho final consigo, se assim o desejar. Desde já, obrigada 

pela sua colaboração.  

 
1. Em que medida é que a Terra Projetos Lisboa aconselha a CAV sobre a 

sua estratégia de internacionalização? 

A TerraProjectos, presente no mercado desde 1999, conta já com vários anos de 

experiência adquirida no contexto dos vários projetos agroalimentares que desenvolve 

em todo o país – Portugal continental e ilhas, com base em 2 grandes linhas de atuação: 

os mercados (estratégias de marketing e comunicação) e a competitividade (projetos de 

investimento). Procuramos aconselhar os nossos clientes – também – no que respeita 

aos apoios comunitários aos vários níveis, seja no apoio à produção; na modernização 

das suas infraestruturas, seja na internacionalização, entre outras medidas, sendo que o 

objetivo central será, sempre, aconselhar e acompanhar numa lógica de projetos 

sustentáveis por si, não sendo o “subsídio” o objetivo último. Trabalhando com a CAV há 

já inúmeros anos, desde 2004, tivemos/temos a oportunidade de acompanhar as suas 

estratégias/decisões aos vários níveis e, por isso mesmo, por essa ligação e 

conhecimento profundo, o apoio na visão/estratégia de internacionalização apresenta-se 

como um processo natural de evolução, de reflexão e operacionalização, com base num 

trabalho interativo e conjunto. 

 

2. Na sua opinião, quais são as qualidades e as falhas a colmatar na 

estratégia de marketing e comunicação internacional da CAV? 

Não falaria em “qualidade e/ou falhas”, na verdade, resumiria a oportunidades. A 

CAV tem um azeite de grande valor acrescentado (quer pelo seu modo de produção, pela 

qualidade das suas variedades, quer pelas certificações que tem vindo a conquistar ao 

nível dos requisitos nacionais, e internacional, etc.), e está inserida numa região que cada 

vez mais é reconhecida internacionalmente, aos vários níveis: turísticos, produtivos (bons 

vinhos; bons azeites;) paisagísticos, gastronómicos, para além de que Portugal tem 

evoluído consideravelmente em termos de perceção de qualidade do azeite português. A 
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CAV exporta o seu azeite, há já vários anos, com base em parcerias estratégicas, ou 

numa lógica de “quantidade”. Tem agora a oportunidade e a vontade, de exportar o seu 

azeite de forma mais valorizada, e é esse o principal objetivo do projeto de 

internacionalização, uma maior competitividade e valorização do azeite da CAV nos 

mercados externos. 

 

3. Qual a estratégia de comunicação internacional que a CAV deve adotar 

para se implementar nos mercados estrangeiros que considera 

prioritários? 

A estratégia de comunicação a adotar deverá estar, naturalmente, intimamente 

interligada com a estratégia de marketing, na identificação e abordagem aos mercados 

que são prioritários, mas também na definição de um conceito diferenciador que 

evidencie as suas vantagens competitivas e de diferenciação, sendo posteriormente 

comunicados num eixo de comunicação coeso e único, materializado aos vários 

níveis: branding; packaging; etc. Estando hoje num mundo global, a 

abordagem/comunicação tem de ser cada vez mais personalizada e assertiva, para que 

se consiga transmitir uma mensagem/perceção “única”. Para além dos instrumentos de 

comunicação base (bilingues), da importância de uma presença eficaz na internet 

(recorrendo a estratégias de web marketing, etc.), a noção de que num mundo 

globalizado a abordagem personalizada (com base em instrumentos de negociação 

específicos, devidamente trabalhados, conceptual e graficamente; a participação em 

eventos de referência, no contexto do setor; o pré-agendamento de reuniões no contexto 

desses mesmo eventos; o estabelecimento de sinergias com outros produtores/marcas, 

intersetor ou extrasetor; e/ou a organização de missões inversas, trazendo públicos-alvo 

de relevo (opinion makers; potenciais parceiros e/ou clientes; são fundamentais, no 

entanto, a comunicação a adotar deverá ser o mais “verdadeira” possível, incidindo na 

QUALIDADE do produto/azeite. O mercado evolui, as técnicas de comunicação também, 

mas ainda continua a ser a QUALIDADE do produto a ditar o sucesso de uma marca, não 

defraudando expectativas, pelo contrário, superando-as. Nesse sentido, a estratégia de 

comunicação que está a ser delineada, o conceito que está a ser definido, está assente 

nessa premissa, ao nível de um marketing que se foca num conceito 

de branding diferenciador que reforça a experiencia sensorial que o cliente/consumidor 

poderá usufruir/beneficiar.   

 

4. Considera importante que a CAV crie uma nova marca internacional? 

Porquê? 
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Mais do que ter uma marca internacional importa ter a noção de “abordagem 

internacional” de conjunto, de estratégia internacional, numa atuação alinhada, 

estruturada, com visão de futuro e continuidade. É nesse sentido que estamos a 

trabalhar, numa abordagem internacional – como um todo – que em último caso se 

refletirá numa nova marca e/ou adaptação da marca já existente. Consideramos 

fundamental a coesão e um conceito unificador para os vários mercados, nacional e/ou 

internacional, consolidando e aproximando perceções, com base numa mesma 

mensagem. Sendo que a portugalidade será sempre a premissa a ter em conta. 

 

5. Quando uma marca decide internacionalizar-se, quais são as variáveis 

mais importantes a ter em conta? 

São múltiplas as variáveis… O ponto de partida será sempre analisar as suas 

condições internas (capacidade de exportação; produtiva/logística/humana - recursos e 

meios capacitados para esse objetivo etc.). Importará desenvolver estudos de mercado 

prévios, ações de prospeção de mercado, que consolidem, reforcem e/ou identifiquem 

oportunidades de mercado, analisando paralelamente os contextos sociais, económicos, 

culturais, etc., para que a oferta - quer ao nível do produto em si, quer dos requisitos 

necessários (logísticos, de certificações, estrangulamentos burocráticos e/ou outros), 

sejam devidamente avaliados e ponderados. 

 

6. Que ferramentas de comunicação em marketing internacional deve a CAV 

utilizar para a implementação dos seus produtos ser mais eficaz nos 

mercados estrangeiros? 

Para além do que já foi referido - no que respeita ao conhecimento dos 

contextos, das especificidades dos mercados para uma ágil adaptação da mensagem de 

comunicação; a definição de um conceito de branding diferenciador e competitivo, 

materializando novos e vários instrumentos de comunicação; a participação em eventos e 

iniciativas estratégicas de revelo - a importância do marketing relacional. A 

aproximação às Embaixadas e Câmaras de Comércio de cada País, dando-se a 

conhecer a si e aos seus produtos, estabelecendo as boas relações, numa visão de 

parceria. Desenvolvendo iniciativas proactivas com base em missões inversas que 

integrem quer os potenciais clientes, quer os agentes institucionais facilitadores, 

etc. Porque estamos na era da informação, do marketing digital… mas ainda são as 

relações interpessoais que ditam o sucesso das marcas, dos negócios. 
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7. Considera que um produto como o azeite Relíquia da Vidigueira tem 

potencialidades para competir com os seus concorrentes nos mercados 

estrangeiros? Porquê? 

O azeite, na sua globalidade, é um produto de ontem, de hoje e de amanhã. As 

suas características funcionais, ao nível da saúde e bem-estar, alinham-se com as 

“preocupações” do consumidor global. A importância de praticar uma alimentação 

saudável é crescente, para além dos inúmeros produtos que são desenvolvidos à base 

do azeite, com base na crescente inovação e criatividade. Recuperando a premissa de 

que um produto de qualidade terá sempre lugar no mercado (assente numa estratégia 

proactiva, atual, dinâmica e competitiva), cabe agora à CAV aliar essa “bandeira” (a da 

sua qualidade) à bandeira nacional e, conjuntamente, promovermos um produto de 

excelência de Portugal. Por isso mesmo, sim, aliando a toda a estratégia a criatividade (e 

muito trabalho – obviamente -), consideramos que a CAV terá o seu “lugar ao sol”, no 

contexto dos mercados internacionais. 
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Apêndice 5 – Histórico da empresa 
 

 

Tabela 5 - Breve histórico da CAV 

 

 

Fonte: Entrevista a José Reina (2015). 

 

 
 

 

Histórico da empresa 

1957 Fundação da Cooperativa Agrícola da Vidigueira 

1958/59 
Exploração de um lagar de prensas, onde as azeitonas são prensadas, 

em vez de serem moídas 

1978 
Implementação de duas linhas de 3 fases, um importante avanço 

tecnológico. 

1992 Conclusão do investimento de modernização e racionalização do lagar. 

1994 Foi lançada a marca de azeite Relíquia da Vidigueira. 

1995 
Novo investimento em equipamento de receção, limpeza e pesagem de 

azeitona. Iniciou-se a comercialização de azeite com a sua marca. 

1997 

Implementou o sistema de extração contínuo ecológico a 2 fases, uma 

importante alteração tecnológica. Melhoria ambiental do processo e da 

qualidade do azeite. 

2002 

Foi criada a secção de proteção integrada e implementado o sistema 

HACCP. Realizou um forte investimento numa nova linha de extração, 

passando a ter uma maior capacidade de laboração da azeitona. 

2005 Lançou a nova imagem de marca para o azeite Relíquia da Vidigueira. 

2007 

Procedeu a um novo conjunto de melhorias ao nível das instalações e 

dos seus equipamentos. Foram realizadas obras de adaptação das 

instalações a requisitos legais de Higiene e Segurança no Trabalho 

2008-2014 Investiu em mais equipamentos e implementou uma ETAR. 

2010 

Obteve a certificação do seu Sistema de Gestão da Segurança 

Alimentar, o certificado Kosher e foi certificada pelo protocolo GSFS 

(Global Standard for Food Safety – BRC). 

2015 
Submeteu uma nova candidatura (PDR 2020), focada na aquisição de 

uma nova linha de extração de azeite. 
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Figura 6 - Azeite da CAV 

 

Apêndice 6 – Produtos que a CAV produz e comercializa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CAV (2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CAV (2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Vinagre e Galheteiro da CAV 
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Apêndice 7 – Dados estatísticos sobre as empresas portuguesas produtoras 

de azeite 

 
Tabela 6 - Dados estatísticos sobre as empresas portuguesas produtoras de 

azeite 
 2011 2012 2013  

Volume de negócios em 2012: 

- 242,9 milhões de euros 

 

Número de empresas: 441 

 

Mercados de exportação: 

- Brasil (50,1%), Espanha 

(29,2%), França (4,8%), Angola 

(4,6%) e Itália (3,6%) 

Exportações (Milhões €) 215,4 263,9 343,5 

Taxa de crescimento anual 33,0% 22,5% 30,2% 

Peso das exportações 0,50% 0,58% 0,73% 

Número de mercados de 

exportação 
81 82 82 

 

Fonte: AICEP (2013). 
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Apêndice 8 – Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2012 

 
Valor do ano anterior: 265.361,76€ 

Objetivo: Aumento de 10% do valor de azeite exportado 

 

Tabela 7 - Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2012 

 

Valor médio de 

azeite 

exportado (€) 

Percentagem de 

cumprimento 

 

 

Objetivo anual 

 

291.897,94€ 

Janeiro - - 

Fevereiro - - 

Março -  

Abril 8.871,48 12% 

Maio 7.097,18 12% 

Junho 5.914.,32 12% 

Julho 5.069,42 12% 

Agosto 9.248,94 25% 

Setembro 8.221,28 25% 

Outubro 7.399,15 25% 

Novembro 6.726,50 25% 

Dezembro 6,165,96 25% 

 

Fonte: CAV (2012). 
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Apêndice 9 – Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2013 
 

Objetivo: Manter o volume anual de azeite exportado (intra e extra-comunitário) 

relativamente a 2011 

 

Tabela 8 - Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2013 

 

Valor médio de 

azeite 

exportado (€) 

Percentagem de 

cumprimento 

 

 

Objetivo anual 

 

298.615,27€ 

Janeiro 402,64 - 

Fevereiro 201,32 - 

Março 1.281,43  

Abril 2.372,21 1% 

Maio 1.897,77 3% 

Junho 1.581,47 3% 

Julho 1.355,55 3% 

Agosto 1.186,11 3% 

Setembro 1.054,32 3% 

Outubro 948,88 3% 

Novembro 909,70 3% 

Dezembro 979,73 4% 

 

Fonte: CAV (2013). 
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Apêndice 10 – Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2014 

 
Objetivo: Manter o volume anual de azeite exportado (intra e extra-comunitário) 

relativamente a 2011 

 

Tabela 9 - Valor de Azeite Exportado pela CAV em 2014 

 

Valor médio de 

azeite 

exportado (€) 

Percentagem de 

cumprimento 

 

 

Objetivo anual 

 

298.615,27€ 

Janeiro 250,00 - 

Fevereiro 1.090,00 1% 

Março 1.055,67 1% 

Abril 791,75 1% 

Maio 1.085,01 2% 

Junho 22.466,24 45% 

Julho 28.819,92 68% 

Agosto 37.853,78 101% 

Setembro 33.865,56 102% 

Outubro 37.612,75 126% 

Novembro 45.204,73 167% 

Dezembro 65.399,37 263% 

 

Fonte: CAV (2014). 
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Anexo 

Anexo 1 – Protocolo de estágio 
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