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Resumo 
 

Este relatório de estágio foi realizado numa empresa inserida na indústria da cortiça e teve 

como objetivo principal conhecer aprofundadamente os segmentos de Home Improvement 

Retail e de Distributors of Flooring and flooring related products no mercado italiano. Para tal, foi 

adotada uma metodologia qualitativa, com o intuito de desenvolver um estudo de caso do 

mercado onde se pretende analisar o posicionamento da empresa no mercado italiano e as 

dinâmicas do mesmo.  

Para analisar os dados recolhidos durante o período do estágio foi elaborada uma análise 

PESTE de Itália e um Modelo Canvas da empresa, nos dois segmentos do mercado italiano. 

Posteriormente, a análise foca-se no segmento de Home Improvement Retail, através do recurso 

a ferramentas como a SWOT e a Matriz de confrontação, a fim de permitir delinear uma 

estratégia mais adequada para estes segmentos. 

Nesse sentido, são abordadas algumas teorias de internacionalização, bem como, barreiras à 

penetração do mercado e particularmente, estudos sobre a seleção e gestão dos canais de 

distribuição. Tendo em conta que a empresa se encontra presente neste mercado através de 

exportações, também são analisadas teorias referentes a barreiras à exportação e estudos 

sobre os diferentes canais de distribuição a adotar. 
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Abstract 
 

This internship report has been carried out in a company in the cork industry and has had 

furthering the knowledge of the Home Improvement Retail and Distributors of flooring and 

flooring related products’ segments in the Italian market, as its primary goal. In order to do 

so, a qualitative methodology was adopted, aiming towards developing a market case study 

in which an analysis of the positioning of the company in the Italian market and its dynamics, 

is proposed. 

In order to analyse the data collected during the internship, a PESTE analysis of Italy and a 

Canvas Model of the company were executed, in both segments of the Italian market. 

Subsequently, the analysis centres around the Home Improvement Retail segment, through 

the use of tools such as SWOT and the confrontation Matrix, as to outline a more suitable 

strategy for said segments. 

In that sense, internationalization theories have been approached, as well as the barriers to 

the market penetration and, particularly, studies about the selection and management of the 

distribution channels. Given that the company is currently present in this market through 

export, theories concerning barriers to export and studies on the different distribution 

channels to adopt are also analysed in the report. 
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1. Introdução 
  

O presente relatório de estágio foi realizado durante o período de 18 de setembro a 30 de 

abril numa Empresa portuguesa do setor corticeiro. A escolha da realização deste estágio foi 

motivada pela vontade de aplicar conceitos teóricos num contexto empresarial de um setor 

tradicional português, que se encontra em diversos mercados internacionais. A Empresa 

surgiu do aproveitamento da cortiça não utilizada na produção de rolhas, como matéria-

prima que pode ser aplicada em produtos para diversos setores. Concentra a sua atividade na 

produção de granulados, aglomerados técnicos de cortiça e produtos de cortiça com outros 

compósitos. A transversalidade das propriedades da matéria-prima, conjugada com a 

capacidade produtiva e inovadora, permite que a Empresa esteja presente em diferentes 

mercados e áreas de negócio.  

Com a realização do estágio curricular, a Empresa pretendia conhecer melhor o mercado 

italiano do segmento de Home Improvement Retail e de Distributors of flooring, que estão inseridos 

no departamento de retalho, onde os resultados têm vindo a diminuir nos últimos anos.  

Tendo em consideração que a Empresa se encontra presente no mercado via exportação, 

através de parcerias com distribuidores locais, inicialmente foi realizada uma revisão de 

literatura que se focou em teorias de internacionalização, estratégia de comunicação e 

distribuição e ferramentas de análise de mercados. 

Após a análise teórica, foi elaborado um estudo nestes segmentos com o objetivo de 

caracterizar a situação competitiva atual da empresa no mercado e identificar os concorrentes 

e potenciais parceiros. Para tal, foi adotada uma metodologia qualitativa, suportada por um 

estudo de caso que procura perceber a diminuição de vendas neste mercado.  

Tendo em conta os objetivos da empresa em estudo, a análise dos dados que começa por 

abranger os dois segmentos, mas depois foca-se no segmento de Home Improvement Retail. 

Deste modo, o relatório está estruturado da seguinte forma: Revisão de literatura; 

Metodologia; Análise dos dados e Conclusões. Por motivos de confidencialidade, o nome da 

empresa não foi mencionado no relatório. 

Paralelamente, foram realizados outros estudos durante o estágio, que não constam neste 

relatório, com o intuito de encontrar novos parceiros em diferentes mercados. No âmbito 

de outros projetos internos, também foram realizadas tarefas para melhorias dos processos 

comerciais da empresa.   
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2. Revisão de Literatura 
 

Tendo em conta os objetivos do estudo, neste capítulo são analisadas algumas teorias e 

estratégias de internacionalização, assim como barreiras que as empresas enfrentam neste 

processo. Além disso, são abordadas ferramentas de análise de mercados e estratégias de 

distribuição e comunicação nos mesmos.  

  
 

 2.1. Teorias de Internacionalização 
 

O processo de internacionalização de uma empresa é complexo, como é possível comprovar 

à luz das teorias desenvolvidas até hoje. A internacionalização e outros processos estratégicos 

podem ser distinguidos através de duas dimensões: transferência de produtos, serviços ou 

recursos para além das fronteiras nacionais e seleção do modo de entrada em mercados 

estrangeiros. Estas dimensões representam as decisões estratégicas de internacionalização 

das empresas (Bradley, 1995).  

 

De acordo com a Teoria de Uppsala, o processo de internacionalização de uma empresa e 

o seu comprometimento com os mercados é feito de forma incremental, através da aquisição 

gradual de conhecimento acumulado que vai adquirindo ao longo dos diferentes estádios que 

percorre (Johanson & Vahlne, 1977, 1990). O estudo defende que o processo de 

internacionalização de uma empresa num determinado mercado está dividido em quatro 

fases, com um grau de integração crescente: Exportações esporádicas; Exportações com um 

agente representativo; Estabelecimento de uma subsidiária de vendas,  culminando numa 

etapa final de implantação de uma subsidiária produtiva (Hollensen, 2007).  Tal como a teoria 

defende, a empresa em estudo iniciou a sua atividade no mercado italiano através de 

exportações esporádicas e evoluiu para exportações com agente representativo. Atualmente, 

após ganhar algum conhecimento, pondera novas estratégias para aumentar o seu grau de 

integração. 

Johanson e Vahlne (1977, 1990) também defendem que as empresas têm tendência para 

expandirem-se para mercados com distância psicológica menor, isto é, mercados onde há 

menos fatores a dificultarem o entendimento entre as partes. Ou seja, a expansão inicial é 

direcionada para aqueles mercados/países que apresentam similaridades com o país de 
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origem. Há tendência para acontecer o mesmo relativamente à distância geográfica, uma vez 

que numa fase inicial as exportações ocorrem para os países que estão mais próximos 

geograficamente. De acordo com os autores Silva, Menezes & Pinho (2018), “quanto maior 

o conhecimento dos mercados, resultante de uma ação concreta da empresa nesses 

mercados, maiores tendem a ser os recursos envolvidos nesse mercado.” Esta teoria poderá 

ter uma aplicabilidade importante para a empresa, uma vez que está presente no mercado 

através de exportações para distribuidores locais e procura novas formas de aumentar a sua 

presença no mesmo.  

 

Por outro lado, o Paradigma Eclético (Dunning J. , 1980) sugere que três subparadigmas 

influenciam o desenvolvimento internacional de todas as empresas: vantagens de 

propriedade; vantagens de localização e vantagens de internalização. As vantagens de 

propriedade são ativos da empresa que se refletem no tamanho e na experiência 

multinacional, assim como o conjunto de habilidades da mesma em desenvolver produtos 

diferenciados. Estas vantagens têm que ser únicas e sustentáveis para que a empresa tenha 

vantagens competitivas no modo de entrada num mercado. Vantagens de localização 

resultam de fatores produtivos e institucionais presentes numa área geográfica específica 

(custos de mão de obra mais barata; acesso a recursos; incentivos governamentais). Por 

último, as vantagens de internalização estão relacionadas com os ganhos das empresas em 

explorar as vantagens de propriedade, através do controlo das operações e consequente 

redução dos custos de transação. Segundo os autores Silva, Menezes e Pinho (2018) “A 

importância relativa de cada uma destas vantagens não tem sido constante ao longo do 

tempo, sendo que a capacidade para aceder e organizar o conhecimento tem vindo a ganhar 

importância.” Atualmente, a empresa tem parcerias no mercado italiano, para os dois 

segmentos, com empresas que são responsáveis por distribuir os seus produtos em todo o 

território. Estas 3 vantagens são importantes para analisar o desenvolvimento da empresa 

neste mercado. No caso da empresa o principal motivo para aumentar a sua integração 

poderá ser por encontrar vantagens de internalização e de propriedade. 

 

 No entanto, Coviello e Munro (1995) realizaram um estudo sobre a internacionalização de 

pequenas empresas de software e descobriram que a rede de relacionamentos das mesmas 

também tem influência na seleção de mercados, assim como no seu modo de entrada, que 

ficou conhecida por teoria das redes. As relações fortes e duradouras entre clientes e 
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fornecedores têm representado um fator de grande importância para as empresas (Hallen, 

1986) e estudos têm vindo a mostrar a importância destas relações para o seu processo de 

internacionalização, como é o exemplo de algumas empresas que se internacionalizam para 

seguirem a estratégia de um cliente. As empresas resultam das suas relações e interações, 

deste modo a visão de uma empresa terá sempre que englobar toda a rede em que está 

inserida, “quer como conjunto de empresas, quer como conjunto de relações” (Silva, 

Menezes, & Pinho, 2018). Através de uma conjugação de conhecimentos resultam 

oportunidades de inovação mas, qualquer alteração na rede poderá levar a alterações na 

empresa e “na forma como se conjugam os recursos” (Silva, Menezes, & Pinho, 2018). A 

relação duradoura que a empresa mantém com os distribuidores no mercado italiano, 

influencia as decisões estratégicas futuras, assim como o processo de aumento de integração 

no mercado. Um relacionamento forte entre a empresa e os distribuidores poderá ser um 

catalisador para a conjugação de recursos entre as partes. 

 

A teoria Resource-based view defende que os recursos internos constituem as vantagens 

competitivas sustentáveis das empresas (Barney J. , 1991). Deste modo, a perspectiva adota 

uma abordagem interna, em oposição às abordagens externas que defendem que as vantagens  

competitivas das empresas são influenciadas por forças da envolvente e pela posição que a 

mesma ocupa nesse mercado (Porter M. E., 1985). A teoria Resource-based view assume que 

as empresas da mesma indústria são heterogéneas no que diz respeito aos recursos que 

possuem (Barney J. , 1991). Isto significa que cada empresa tem um portfólio único de 

recursos. Além disso, a teoria também assume que os recursos das empresas são difíceis de 

obter no mercado, talvez devido aos elevados custos de transação ou por terem um grande 

valor para a empresa que os controla (Peteraf, 1993). Os recursos das empresas têm sido 

vistos como fatores que definem as forças e as fraquezas das empresas, isto é, como ativos e 

capacidades que facilitam o desenvolvimento das competências centrais. Independentemente 

da dimensão as empresas possuem um conjunto de recursos e a forma como os conjugam e 

utilizam torna-as diferentes e únicas na forma como atuam no mercado. Para que a empresa 

possua vantagens competitivas, os seus recursos têm que ser valiosos, raros, inimitáveis e a 

empresa terá que ter uma organização capaz de explorar os seus recursos de forma eficiente 

(VRIO) (Barney J. , 1997). Para os autores Silva, Menezes e Pinto (2018) as duas primeiras 

dimensões (valiosos e raros) “conferem uma componente estratégica, a terceira (não imitável 

nem substituível) garante a sustentabilidade da vantagem estratégica e a última (organizável) 
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torna-a operacionalizável pela empresa”. Para tal, é importante continuar a desenvolver os 

recursos humanos e tecnológicos, que são essenciais para o sucesso da estratégia da empresa 

nos segmentos em estudo em Itália. 

 

 

2.2. Barreiras à exportação 
 

Shepherd (1979) defende que as barreiras diminuem a probabilidade e a rapidez de entrada 

de competidores num mercado. No mesmo sentido, Porter (1980) defende que as barreiras 

dão vantagens inerentes às empresas já estabelecidas no mercado. As barreiras à exportação 

relacionam-se diretamente com o nível de exportação, isto é, quanto mais exportadora for a 

empresa maior é a probabilidade de esta enfrentar barreiras (Uner, Kocak, Cavusgil, & 

Cavusgil, 2013).  

Muitas empresas entram em novos mercados com o objetivo de crescer através de novos e 

diferentes produtos. No caso da exportação direta as empresas assumem a maior parte das 

operações, em vez de delegarem noutras organizações. Desta forma, fica sob a sua 

responsabilidade tarefas como: estudo e contacto com o mercado; distribuição física e 

estabelecimento de preços (Silva, Menezes, & Pinho, 2018). No caso da exportação direta o 

recurso a mediadores no mercado pode ser feito através de contratos de agência ou contratos 

de distribuição. Os contratos de agência constituem um reduzido grau de envolvimento nos 

mercados externos. Como os agentes têm melhor conhecimento sobre o mercado as 

empresas contratam-nos para serem seus representantes no mercado externo. No caso dos 

distribuidores, estes adquirem os produtos aos fornecedores de material, ou seja, atuam como 

clientes. Esta opção é particularmente importante nos casos em que a distância física é 

elevada, assim como quando se pretende uma grande cobertura de mercado (Silva, Menezes, 

& Pinho, 2018). No entanto, as empresas enfrentam barreiras à entrada e riscos financeiros 

elevados (Karakaya & Stahl, 1989). A nível económico, os obstáculos estão relacionados com 

as políticas económicas, fiscais e financeiras que incluem taxas de juro, inflação, moeda, 

custos altos de viagem e transporte (Köksal & Kettaneh, 2011). Como barreiras políticas e 

legais são incluídas barreiras tarifárias e não tarifárias, restrições e regulações e leis 

internacionais. Leonidou (2004) considera que estas barreiras têm um elevado impacto, tendo 

em conta que têm um efeito universal em todas as empresas internacionais. 
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Outras barreiras identificadas são processuais, estão relacionadas com as atividades de 

transação como os requisitos burocráticos, pagamentos em economias com moedas 

diferentes, requisitos de clientes, entre outros (Altintas, Tokol, & Harcar, 2007).  

Algumas teorias defendem que as empresas adquirem conhecimento e experiência sobre um 

mercado através da exportação, enquanto que outras defendem a importância de um 

conhecimento prévio sobre um mercado para o qual uma empresa irá exportar (Williams, 

Ridgman, Shi, & Ferdinand, 2014). A informação limitada sobre determinados mercados 

dificulta a identificação de oportunidades e de práticas de negócio no mesmo.  

Empresas que foram fundadas num mercado têm melhor acesso a informação relevante do 

funcionamento do mesmo e estão mais integradas no ambiente nacional, não tendo que 

enfrentar os riscos de “fazer negócio em novos mercados” (Hymer S. , 1976). Zaheer (1995) 

introduziu o conceito de “liability of foreignness”, que consiste no custo adicional tácito e 

social que as empresas enfrentam quando entram em novos mercados. À medida que as 

empresas se integram têm melhor acesso às redes de informação locais e, consequentemente, 

a “liability of foreignness” diminui (Zaheer & Mosakowski, 1997). Por outro lado, o “Home 

Country” constitui a imagem e o prestígio que um país tem e que pode potencializar a 

internacionalização das suas empresas, no entanto este fator também pode contribuir de 

forma negativa. Este efeito psicológico consiste na perceção dos consumidores das 

qualidades dos produtos decorrente da associação dos mesmos a determinado país. Deste 

modo a indicação “made in” pode tornar-se num meio facilitador da aceitação dos produtos 

nos mercados externos, caso o país de origem seja valorizado pelos consumidores (Silva, 

Menezes, & Pinho, 2018).  

Neste caso de estudo, a empresa está presente no mercado através de contratos de 

distribuição para conseguir fazer a cobertura total do mercado italiano. Como os dois países 

pertencem à União Europeia as barreiras económicas podem ser reduzidas. No entanto, 

poderá enfrentar outras barreiras como leis, regulações e burocracias elevadas. Além disso, 

uma vez que a empresa não tem contacto direto com o mercado, poderá ter acesso limitado 

a informações sobre o mesmo. Por outro lado, tendo em conta a imagem positiva que a 

indústria corticeira portuguesa tem nos mercados externos, o efeito país de origem poderá 

ser benéfico para aumentar o volume de vendas em Itália. 
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 2.3. Marketing Internacional 
 

As estratégias de marketing internacional têm um papel muito importante para a 

performance das empresas em mercados estrangeiros, tendo em conta o grau de globalização 

e competitividade atual (Leonidour, Barnes, Spyropoulos, & Katsikeas, 2010), como é o caso 

da Empresa no mercado italiano. Assim surge o conceito de marketing internacional, que 

consiste numa estratégia de adaptação ou estandardização de bens e serviços em diversos 

mercados (Ghauri & Cateora, 2011). Czinkota e Ronkainen (2012) definem o marketing 

internacional como o processo multinacional de planeamento e execução do preço, 

promoção e distribuição de bens e serviços para satisfazer os objetivos da organização e do 

consumidor. Deste modo, desenvolveu-se o marketing mix, também conhecido pelos 4Ps: 

Product, Price, Place e Promotion. Para a elaboração deste marketing mix é necessário ter em 

conta determinados fatores: mercados onde as empresas estão presentes e potenciais 

mercados futuros; desenvolvimento de produtos e serviços que satisfaçam os consumidores, 

assim como a embalagem respetiva; promoção de produtos e serviços através de publicidade 

e vendas pessoais para informar os consumidores sobre os produtos e serviços; 

estabelecimento de preços que reflitam o valor e a utilidade que o produto/serviço representa 

para os consumidores e suporte técnico e não técnico que é dado aos consumidores no 

pré/pós venda (Omar, 2008). Todos os fatores mencionados têm um elevado impacto na 

performance da empresa no mercado italiano e é essencial definir criteriosamente a estratégia 

para cada um deles, de forma a que os seus produtos sejam competitivos num mercado onde 

há elevada concorrência.  

 

Produto 

Normalmente, as políticas do produto são aquelas que envolvem maiores investimentos e 

também podem ser as mais difíceis de reverter. Por isso, é essencial suportar gastos iniciais 

elevados, complementados por pesquisas e estudos de mercado (Silva, Menezes, & Pinho, 

2018). Tal como os autores Silva, Menezes & Pinho (2018) afirmam um produto tem, não 

só, uma utilidade funcional como também um conteúdo simbólico, deste modo, um produto 

é constituído por “ todos os benefícios básicos ou características de performance que o 

definem, as qualidades de apoio e serviços regulares que o cliente espera, e ainda 

características e serviços adicionais que o cliente não espera (…)”.  
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No estudo realizado por Akgün, Keskin e Ayar (2014), concluiu-se que certas características 

dos produtos são adaptadas de acordo com os diferentes mercados, como a cor e a 

embalagem mas, no entanto, o rótulo e o nome da marca são estandardizados nos diversos 

mercados para que haja reconhecimento da marca. A adaptação do produto tem em conta 

as propriedades do mercado, preferências dos consumidores e custos de distribuição. No 

caso da empresa em estudo, os produtos foram adaptados na embalagem, rótulo e nome da 

marca, tal como vai ser analisado nos capítulos seguintes. 

 

Distribuição 

“O canal de distribuição é o meio utilizado pela empresa para fazer chegar o produto até ao 

consumidor final, formado por uma categoria de intermediários do mesmo tipo.” (Silva, 

Menezes, & Pinho, 2018). As empresas podem ter diferentes perspetivas relativamente à 

forma mais eficiente para distribuir os seus bens: Algumas lidam diretamente com os clientes 

mais importantes, mas muitas optam por delegar os serviços de distribuição em empresas 

externas. Estes serviços incluem: compra de produtos; gestão de stocks e inventário; 

promoção de vendas dos bens aos consumidores finais e controlo da transação dos mesmos 

(Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015). A escolha dos canais de distribuição tem um reduzido 

grau de flexibilidade e reversibilidade e a implementação dessa escolha exige algum tempo 

para perceber os efeitos causados pela mesma (Silva, Menezes, & Pinho, 2018). 

Usualmente, as empresas trabalham com diversas entidades para distribuir os seus bens. Esta 

diversidade pode ser explicada pela grande diferença dos sistemas de distribuição entre países 

e pelo nível expectável de venda dos produtos. As estratégias dos modelos de distribuição 

são fundamentais, pois afetam todos os aspetos da estratégia de marketing internacional. 

O mercado internacional exige que os gestores sejam capazes de identificar os diferentes 

desafios de forma a desenvolverem uma estratégia eficaz de distribuição de produtos e 

serviços (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015). Para tal, é impreterível que as empresas 

analisem o uso de canais diretos ou indiretos e perceber quais os que melhor respondem às 

necessidades do mercado. Caso as empresas optem por canais indiretos, a gestão e a 

motivação dos intermediários em mercados exteriores tem especial importância para as 

empresas construírem uma relação de longo-prazo. Outro fator importante é a gestão das 

diferentes estruturas de retalho dos mercados internacionais, assim como o seu potencial de 

crescimento, pois é essencial atingir uma estratégia coordenada nos diferentes mercados. As 

empresas têm que avaliar as opções disponíveis e desenvolver uma gestão eficaz de um 
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sistema logístico (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015). É importante que a empresa analise a 

sua capacidade para responder de forma eficaz ao mercado italiano, mas também deve 

procurar trabalhar com distribuidores com uma estrutura logística capaz de distribuir em 

todo o território, num curto prazo de tempo. 

Na maioria das vezes, tal como neste estudo de caso, as empresas escolhem um canal 

independente, que não é integrado mas, no entanto têm pouco controlo sob a distribuição 

dos seus produtos e têm menor ligação com o consumidor final. Por outro lado, exige menor 

investimento de dinheiro e tempo de gestão. No caso de se tratar de um canal integrado, isto 

é, distribuição direta, o fornecedor tem maior controlo dos seus produtos, mas ao mesmo 

tempo implica maior responsabilidade, comprometimento e riscos para o mesmo (Doole, 

Lowe, R., & Kenyon, 2015). Estes canais de distribuição são vistos como benéficos quando 

a estratégia de marketing de uma empresa requer um elevado nível de serviço a clientes no 

pré e pós-venda. Por outro lado, canais indiretos exigem menor investimento de dinheiro e 

menor tempo de gestão, como a negociação de contratos. Esta opção permite beneficiar do 

conhecimento dos distribuidores presentes no mercado e das economias de escala resultante 

da agregação de produtos de várias empresas. Quando há muitos distribuidores presentes 

num mercado é aconselhável recorrer a esses intermediários, porque caso não estejam a atuar 

de acordo com a estratégia de empresa podem ser rapidamente substituídos (Anderson & 

Coughlan, 1987). No entanto, se esta possibilidade de recorrer a outros distribuidores for 

diminuta, a probabilidade de uma empresa optar pela integração da atividade a nível interno 

é maior (Anderson & Coughlan, 1987). É importante ter em conta que neste processo de 

integração a empresa pode enfrentar o conceito de “liability of outsidership” (Johanson & 

Vahlne, 2009), isto é, com a criação de uma subsidiária a empresa mãe, inicialmente, pode 

sentir alguma desconfiança e incerteza relativamente às ações dos responsáveis por essa nova 

unidade, derivada do desconhecimento do mercado em questão. 

 A idade da gama de produtos de uma empresa também tem influência na seleção dos canais, 

ou seja, é expectável que quando se tratam de produtos conhecidos seja escolhido um canal 

de distribuição independente, porque o mercado já conhece os produtos (Anderson & 

Coughlan, 1987).   

A escolha dos canais de distribuição é estratégica para o aumento da presença da empresa 

em estudo, no mercado italiano. Atualmente, usa canais indiretos, isto é, tem intermediários 

no mercado. No entanto, futuramente, pode optar por canais diretos, caso tenha necessidade 

de ter maior controlo sob os seus produtos. 
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Comunicação 

A comunicação tem como objetivo exteriorizar informações sobre o produto/serviço 

oferecido pela empresa, procurando influenciar a procura e, dessa forma, reduzir o impacto 

do preço nas tomadas de decisão do público-alvo das empresas (Silva, Menezes, & Pinho, 

2018). Geralmente, as empresas industriais não estão na linha da frente a adotar novos 

instrumentos e canais para o marketing comunicacional. As ferramentas de comunicação 

pessoal, principalmente no caso da força de vendas, têm sido o principal meio de 

comunicação das empresas Business-to-Business (B2B) (Lilien & Weinstein, 1983). Os canais 

digitais de comunicação ainda não são considerados vitais e a sua implementação não é 

planeada de forma estratégica. No entanto, o crescente número de stakeholders e de canais de 

comunicação levaram a que este tipo de empresas repensasse a sua estratégia de marketing 

comunicacional (Karjaluoto & Mustonen, 2014). As empresas, hoje em dia, reconhecem a 

necessidade de ouvir os seus clientes, envolvê-los no negócio e comunicar de forma aberta e 

transparente. Este processo envolve a criação de comunidades online, para gerar leads e 

colaborar com os clientes para ganhar uma melhor perceção das suas necessidades (Weber, 

2009). Desta forma é possível criar um processo de comunicação integrado e mensurável, de 

maneira a ajudar as empresas a adquirir e a reter clientes, permitindo a construção de uma 

relação mais forte com os mesmos (Mulhern, 2009). Karjaluoto & Mustonen (2014) 

mencionaram os quatro principais objetivos do marketing digital B2B identificados pela 

literatura: aumentar a eficiência das comunicações; promover a comunicação e interação com 

clientes; consciencializar os clientes; ajudar o desenvolvimento das marcas e criar leads. O 

estudo dos autores revelou três importantes áreas em que os canais digitais de comunicação 

já são usados: o suporte de vendas, o desenvolvimento de marca e a comunicação com os 

clientes. Relativamente à comunicação com os clientes, as empresas davam uma grande 

importância ao e-mail para distribuir newsletters, revistas e convites para eventos, assim 

como, para comunicação pessoal. Também consideram as redes socias (p.e. Facebook, 

LinkedIn, Twitter, extranet e intranet) como um meio importante para comunicar de forma 

eficaz, porque torna mais rápida a comunicação com o público-alvo (Karjaluoto & 

Mustonen, 2014). No caso do suporte de vendas, os canais digitais podem ter diferentes 

aplicações. Permite agregar informação sobre leads do mercado através das ferramentas 

digitais e facilita a comunicação interna entre os departamentos de vendas e marketing das 

empresas. Os canais digitais permitem obter informações e feedback dos clientes, que pode 
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ser usado para focar os esforços das empresas para determinado produto/segmento 

(Karjaluoto & Mustonen, 2014). No caso do desenvolvimento da marca, os canais digitais 

têm muito impacto porque permitem divulgar a imagem das empresas a diferentes audiências 

e alcançar potenciais clientes, aumentando o número de vendas (Karjaluoto & Mustonen, 

2014). 

 Esta aposta nos canais digitais tem sido seguida pela empresa, uma vez que esta acredita que 

é um meio importante para atrair os clientes-alvo para cada segmento. Deste modo, a 

estratégia de comunicação é essencial para que a empresa consiga transmitir a proposta de 

valor dos seus produtos aos clientes. Caso comunique eficazmente a sustentabilidade, o 

isolamento térmico e acústico dos seus produtos e serviços, pode ter vantagens 

comparativamente aos seus concorrentes no segmento de Home Improvement Retail e 

Distributors of Flooring. 

 

 

Preço 

Por último, o preço é o único elemento do marketing mix que gera receitas: todos os outros 

fatores mencionados envolvem custos. Este elemento pode ser considerado o mais flexível, 

no entanto, mesmo que um produto seja promovido e distribuído corretamente a estratégia 

estará errada se o preço se revelar desajustado relativamente ao valor que o consumidor 

perceciona para o produto (Silva, Menezes, & Pinho, 2018). É um elemento com grande 

influência no lucro e na liquidez de uma empresa, assim como, no volume de vendas e no 

posicionamento pretendido pelas empresas.  

O estabelecimento do mesmo pode ser feito de forma reativa e ativa. No caso reativo, trata-

se de uma visão estática, as empresas pretendem apenas estabelecer um preço de venda nos 

mercados internacionais. No segundo caso, o objetivo passa por definir ativamente uma 

política internacional de preços com base nas informações que obtêm e com o intuito de 

atingir os objetivos traçados pela mesma. No entanto, o estabelecimento de um preço é difícil 

tendo em conta a envolvente que as empresas enfrentam, que pode ser caracterizada pela 

“existência de custos de transporte maiores, de influências governamentais diferentes, 

diferentes moedas, diferentes sistemas fiscais, diferentes níveis de vida, diferentes 

concorrentes e diferentes modos de concretização de negócios” (Silva, Menezes, & Pinho, 

2018). Deste modo o preço depende dos seguintes fatores: custo; procura e condições de 

mercado; objetivos da empresa; concorrência; existência de eventuais restrições 
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A análise deste fator pode ser importante para perceber a evolução da empresa no mercado 

italiano, uma vez que o preço é um elemento determinante no mercado de Home Improvement 

Retail e Distributors of Flooring and Other Related Products.  

 

 2.6. Análise da indústria 
 

Hoje em dia, a competitividade de um mercado não é definida apenas pelos concorrentes 

presentes no mesmo. Tal como Porter (2008) defende, existem mais quatro forças a ter em 

conta: clientes, fornecedores, potenciais entradas de concorrentes e produtos substitutos. 

Estes 5 elementos definem a estrutura de uma indústria e a sua competitividade. Se estas 5 

forças forem intensas, é esperado que as empresas presentes nessa indústria apresentem 

rentabilidades pouco atrativas. Ou seja, a estrutura de uma indústria define a rentabilidade 

das empresas no médio e longo prazo.  

Através de uma análise mais pormenorizada, Porter (2008) afirma que a intensidade do 

perigo de novas entradas num setor é importante para  perceber o nível de preços que são 

praticados na indústria, isto é, se o perigo de entrada for elevado, as empresas terão que 

reduzir preços ou efetuar investimentos para diminuir o potencial de entradas de novos 

concorrentes. Neste caso, as empresas procuram criar barreiras à entrada e ter vantagens 

relativamente aos potenciais concorrentes, que se podem traduzir em: economias de escala; 

benefícios de escala do lado da procura; custos de mudança de fornecedor; Investimento de 

capital; acesso restrito a canais de distribuição e política governamental restritiva. No caso da 

dos segmentos italianos em estudo a intensidade do perigo de novas entradas é elevada, 

nomeadamente por empresas chinesas, influenciando a redução de preços por parte das 

empresas presentes no mercado. 

 O poder dos fornecedores também é tido como um fator de grande importância pois tem 

um grande impacto a nível de preço e qualidade. Caso uma indústria tenha um número 

reduzido de potenciais fornecedores, se estes produzirem um produto muito especializado e 

não dependerem em grande escala das empresas, então apresentam um forte poder negocial. 

No caso da empresa em estudo, o poder dos fornecedores é reduzido, uma vez que esta tem 

uma grande parte do processo produtivo integrado. O poder dos clientes pode ser analisado 

de um modo semelhante. Estes podem ter o poder de exigir redução de preços e a melhoria 

de qualidade de produtos/serviços. Tal como vai ser analisado nos capítulos seguintes, a 
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empresa tem uma reduzida diversidade de clientes no mercado italiano, o que torna o poder 

destes elevado. 

Relativamente à entrada de produtos substitutos, são produtos que têm uma função igual 

ou similar, mas é-lhes atribuído um significado diferente. Quando esta força tem muita 

intensidade, a rentabilidade de uma indústria diminui e obriga as empresas a investirem na 

melhoria do produto e no marketing do mesmo, para se distanciarem do produto substituto.  

Por último, a intensidade da competição dos concorrentes da empresa influencia preços, 

dinâmica de introdução de novos produtos, campanhas de marketing e melhorias de 

produtos/serviços. Esta força tem uma grande intensidade quando há muitos concorrentes 

com tamanho/poder semelhante, o crescimento da indústria é reduzido, as barreiras de saída 

são elevadas, entre outros. Mais uma vez, quanto maior for a intensidade desta força, menor 

será a rentabilidade das empresas presentes na indústria. No caso do segmento Distributors of 

Flooring & Other Related Products, a empresa enfrenta uma forte concorrência de empresas 

alemãs. No segmento de Home Improvement Retail a concorrência é mais diversificada, estão 

presentes empresas italianas, portuguesas e chinesas. 

 

 2.7. Análise da macroenvolvente 
 

A diferença entre o mercado doméstico e o mercado internacional é a multidimensão e a 

complexidade dos diferentes mercados externos em que as empresas operam. As empresas 

necessitam de ter conhecimento das complexidades e implicações na gestão de marketing 

internacional. Para tal, existem ferramentas que ajudam a examinar os diferentes aspetos e 

tendências na envolvente do mercado internacional como o contexto Político/Legal, 

Económico, Social, Tecnológico e Ecológico  (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015) 

Os fatores sociais e culturais têm um grande impacto nas estratégias internacionais das 

empresas. São estes fatores que determinam a similaridade e a diferença de consumidores, 

assim como as diferentes estratégias de branding e standardização. As diferenças culturais, 

principalmente a língua, têm um impacto significativo na forma como um produto deverá 

ser usado num mercado, como o nome e a campanha de publicidade (Doole, Lowe, R., & 

Kenyon, 2015). Além disso, dentro de certos países poderá haver regiões que apresentam 

grandes diferenças sociais e culturais. Fatores demográficos como o crescimento, movimento 

populacional, questões de género, acesso à educação e nível de escolaridade também 

constituem fatores importantes para a análise social (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015).  
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Os sistemas legais variam desde o conteúdo à interpretação. Uma empresa internacional 

não se rege apenas pela lei do seu país, mas também pelas leis dos países em que opera, como 

é o exemplo das empresas que operam na União Europeia e enfrentam um crescente número 

de diretivas que influenciam os seus mercados. Este fator pode ter um impacto relevante na 

estratégia de marketing, como restrições nos media e nas campanhas de marketing, assim 

como nas características de um produto que pode ser afetado por pequenas regulações em 

aspetos como o packaging (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015).  

As empresas têm que ter consciência dos fatores económicos dos países para onde 

procuram exportar ou aumentar as suas vendas para perceber se conseguem satisfazer a 

procura e competir com as empresas presentes nesse mercado. A disparidade de rendimentos 

entre mercados representa desafios particulares para as empresas que operam em mercados 

internacionais, pois têm que adaptar as suas estratégias aos contextos económicos e 

financeiros dos países. Também é essencial ter em conta que as taxas de câmbio e as moedas 

são um aspeto importante do ambiente económico internacional que podem mudar 

regularmente e, por vezes, imprevisivelmente (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015). 

As políticas governamentais têm um grande impacto na atração de investimento no 

processo de internacionalização das empresas e dos países. Regimes políticos instáveis 

expõem negócios internacionais a uma variedade de riscos que não enfrentariam no mercado 

interno. A tendência de os governos alterarem as regulações pode ter um efeito profundo na 

estratégia internacional, promovendo, simultaneamente, oportunidades e ameaças. Os tipos 

de ações dos governos que constituem potenciais riscos políticos para as empresas podem 

ser divididos em 3 áreas (Doole, Lowe, R., & Kenyon, 2015): restrições operacionais; 

restrições discriminatórias e ações físicas.  

O ambiente tecnológico dos países tem vindo a aumentar a sua importância. Conhecer a 

infraestrutura tecnológica do país é fundamental para refletir sobre as oportunidades e 

ameaças que os países oferecem. A capacidade para reunir dados do mercado e de 

desenvolver um controlo de gestão a nível internacional tem sido melhorada nos últimos 

anos, através do desenvolvimento das comunicações eletrónicas. Este fator requer uma 

postura muito atenta por parte das empresas, tal como os autores Costa e Silva, Menezes & 

Pinho (2018) defendem “o processo requer uma postura absolutamente ofensiva em termos 

de estratégia tecnológica.”.  
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Por último, a análise dos fatores ecológicos dos países, incluem ações de gestão de recursos 

naturais, assim como algumas restrições para proteger fatores ambientais essenciais para o 

bem-estar dos ecossistemas (Hajer & Versteeg, 2006). 

No caso da Empresa, os fatores económicos, sociais e ecológicos podem ter uma grande 

influência no crescimento no mercado italiano, além disso, poderão enfrentar alguma 

instabilidade política. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Metodologia Qualitativa 
 

Este relatório tem o objetivo de perceber como se desenvolve o negócio da empresa no 

mercado italiano, assim como, conhecer os principais intervenientes nos segmentos 

definidos para o estudo: Home Improvement Retail e Distributors of Flooring & Other Related 

Products. Deste modo, será adotada metodologia qualitativa. Envolve uma abordagem 

interpretativa, naturalista e subjetiva (Denzin & Lincoln, 2005), através de uma pesquisa 

científica que reúne e trabalha com dados não- numéricos de forma a interpretar e procurar 

o significado de certos fenómenos (Punch, 2013). Este método procura perceber as 

experiências, significados e relações sociais de um grupo de pessoas. Para tal, o seu estudo é 

baseado na recolha de dados primários e secundários como entrevistas, diários, jornais, 

observação e questionários abertos (Zohrabi,2013). Nesse sentido, é elaborada uma análise 

da macro envolvente e do negócio interno da empresa para que esta esteja em condições de 

definir uma estratégia para o mercado italiano. 

 

3.2. Estudo de Caso 
 

Trata-se de um Estudo de Caso, que tem como objetivo perceber quais as dificuldades que 

a empresa enfrenta e as oportunidades que o mercado apresenta. É um estudo empírico que 

investiga um fenómeno contemporâneo num contexto de vida real, através de múltiplas 

fontes de evidência. Anderson (1993)  defende que os casos de estudo procuram perceber o 

“porquê” e “como” os fenómenos acontecem, permitindo a investigação contextual das 

realidades e as diferenças entre o que foi planeado e o que realmente aconteceu. O objetivo 

do caso de estudo não é estudar uma organização inteira, pelo contrário, deverá focar-se num 

assunto em particular (Noor, 2008). Estudo de caso é uma análise com uma grande 

pluralidade de perspetivas, em que o investigador considera não apenas a perspetiva dos 

atores, mas também os grupos relevantes e as interações entre si. Trata-se de uma estratégia 

de pesquisa triangular para garantir a eficiência e a validade dos processos (Stake, 1995). 

 No estudo de caso serão utilizadas algumas ferramentas de análise como: Análise PESTE; 

Modelo Canvas; SWOT e Matriz de Confrontação. Desta forma, é possível ter uma 

perspetiva da envolvente do país, dos segmentos onde a empresa está presente e da estratégia 
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que a mesma adota no mercado italiano. Para ajudar a compreensão do estudo foi elaborado 

um esquema dos canais de distribuição da Empresa nos dois segmentos em estudo: 

 

 

Figura 1: Canal de distribuição do segmento de Home Improvement Retail 

 

 

Figura 2: Canal de distribuição do segmento de Distributors of Flooring & Other Related Products 

 

3.3. Recolha de dados 
 

Para a elaboração deste trabalho foram recolhidos dados primários e secundários. 

Relativamente aos dados primários, foram realizadas 5 entrevistas semiestruturadas, cujo as 

respostas se encontram em anexo. Para tal, foram elaboradas algumas perguntas que visavam 

perceber as estratégias passadas, atuais e futuras da empresa no mercado italiano, tais como: 

-Considera Itália um mercado interessante para a empresa? (Porquê); 

-Qual o posicionamento que a empresa procura ter no mercado?  

-Que parcerias procuram? 

-Qual é a estratégia atual para melhorar resultados?  

-Que particularidades tem o mercado italiano?  

-Principais pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades da empresa nesse 

mercado? 

Para responder a estas questões foram selecionados os seguintes colaboradores: 

-Diretor(a) de vendas do retalho, para perceber como é que o mercado é visto;  

-Gestor(a) de vendas do retalho do mercado italiano, para perceber as dificuldades 

sentidas internamente com os demais departamentos e as dificuldades que sente 

nesse mercado; 
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-Diretor(a) de marketing, para perceber a estratégia de posicionamento e de 

comunicação da empresa; 

-Colaborador(a) do departamento de inovação, para perceber as dinâmicas do 

mesmo e a articulação com os demais departamentos;   

-Gestor(a) de vendas do retalho de outros mercados, uma vez que acompanhou o 

desenvolvimento do mercado italiano desde o início e foi importante para perceber 

a evolução do mesmo.  

Desta forma, houve flexibilidade para abordar diferentes temas e diferentes pontos de vista. 

A observação direta também foi importante para recolher informação que não é possível 

obter através de outros métodos. O estudo também pressupõe a recolha de dados 

secundários para perceber a envolvente macroeconómica e a indústria onde a empresa se 

insere e, para tal, foram realizadas pesquisas em plataformas institucionais, governamentais 

e associativas. Para além disso, foram consultados relatórios, revistas existentes na empresa 

e estudos internos que permitiram perceber o histórico da empresa. 

Tipos de dados Fontes de dados Aplicação dos dados 

Primários 5 entrevistas 

semiestruturadas 

História e estratégias da 

empresa 

Primários Documentos internos da 

empresa 

Informação sobre a 

empresa 

Primários Período de estágio na 

empresa 

Cultura empresarial 

Secundários Plataformas institucionais 

nacionais e internacionais 

Análise da envolvente de 

mercado 

Tabela 1: Recolha de dados 

 

Data da 
entrevista 

15 de 
novembro 

20 de 
novembro 

4 de 
dezembro 

10 de 
dezembro 

12 de 
dezembro 

Entrevistado Entrevistado 
1- Diretor 
(a) de 
vendas 
retalho 

Entrevistado 
2- Gestor (a) 
de vendas 
retalho Itália 

Entrevistado 
3- Diretor(a) 
de 
marketing 

Entrevistado 
4- 
Colaborador 
da Inovação 

Entrevistado 
5- Gestor(a) 
de vendas 
Retalho 

Tabela 2: Entrevistas: datas e colaboradores  
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4. Análise dos dados 
 

4.1. A Cortiça 
  
 

O estudo de caso que vai ser desenvolvido diz respeito ao setor da cortiça e a uma Empresa 

que pretende desenvolver a sua presença no mercado italiano. A Empresa em questão, com 

exportações para vários mercados e produtos presentes em diferentes segmentos, pede 

confidencialidade e por isso não será apresentada uma descrição da mesma, mas impõem-se 

fazer uma apresentação do setor da cortiça que resultou de uma pesquisa junto da Associação 

Portuguesa de Cortiça (APCOR) e de alguns artigos de investigação no setor. 

A indústria da cortiça tem evoluído nos últimos anos e apresenta-se como uma das mais 

sustentáveis, relativamente à utilização de matéria-prima de florestas.  Um dos caminhos para 

diminuir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera é a produção de produtos com 

um ciclo de vida longo baseados em plant biomass, como é o caso dos produtos de cortiça 

(Gil, 2015). Todos os desperdícios desta indústria são reutilizados e valorizados em economia 

circular e torna-se essencial explorar as propriedades da matéria-prima para perceber as 

inovações e possíveis aplicações da mesma em novos produtos. 

A cortiça, proveniente dos Sobreiros, é uma das matérias-primas naturais mais versáteis. O 

seu ciclo de vida, como matéria-prima, inicia-se com a extração da casca dos Sobreiros, 

denominado por descortiçamento. Após a extração, a cortiça entra num processo industrial 

até à obtenção de diversos produtos (APCOR, 2019). Atualmente, o sobreiro, é uma espécie 

típica da região Mediterrânea Ocidental que está presente em países como: Portugal, 

Espanha, Itália, França, Marrocos, Argélia e Tunísia. Na Europa ocupa uma área total de 

1,44 milhões de hectares e no Norte de África cerca de 0,70 milhões de hectares (APCOR, 

2019). No entanto, mais de metade encontra-se na Península Ibérica. 

Os maiores transformadores de cortiça são países europeus, sendo que Portugal se destaca 

como o líder mundial com uma produção média anual de 100 mil toneladas. O país exporta 

cerca de 65% da sua produção de cortiça e 72% destas exportações são lideradas pelas rolhas 

e 25% pertencem a produtos do setor da construção. 

A indústria das rolhas utiliza apenas 25% da matéria-prima, a restante é utilizada para a 

produção de granulados de cortiça e novas aplicações. Os compósitos de cortiça fazem parte 

destas novas aplicações e constituem o campo com maior potencial a nível tecnológico (Gil, 

2009). Esta indústria pode usar diferentes matérias-primas, como a borracha, e dessa forma 
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criar diferentes produtos com diversas aplicações (rolhas, pavimentos, juntas, entre outros) 

(Gil, 2015). Trata-se de um material compacto, elástico, flexível e impermeável a gases ou 

líquidos, é um bom isolador elétrico, térmico, sonoro e vibratório (Gil, 2009). A baixa 

condutividade térmica combinada com a sua força compressiva, faz da cortiça um excelente 

material para o isolamento térmico. As suas propriedades friccionais também a tornam ideal 

como material de pavimento (Gil, 2015). 

 

4.2. Análise PESTE- Itália 
 

4.2.1. Político/Legal 
 

Itália é uma República parlamentar, baseada num sistema de lei civil. O país está divido em 

20 regiões (Abruzzo; Basilicata, Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; 

Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Toscana; Umbria e Veneto), sendo que 5 são  

autónomas com capacidade para aprovar legislação em certas áreas (Friuli-Venezia Giulia; 

Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige; Valle d’Aosta) (CIA, 2019). O primeiro-ministro 

Giuseppe Conte é quem tem o poder executivo, com um mandato de 5 anos que terminará 

em 2023. O Presidente da República é Sergio Mattarella, eleito em 2015 através do voto do 

Senado da Câmara dos Deputados e 58 representantes das regiões para um mandato de 7 

anos (CIA, 2019). O poder legislativo está dividido em duas instituições, ambas com um 

poder significativo: o Senado com 320 membros e a Câmara dos deputados com 630 

membros. Os dois são eleitos num período de 5 anos, no entanto os deputados terão que ter 

obrigatoriamente uma idade superior a 25 anos e os senadores superior a 40 anos (CIA, 

2019). No novo sistema eleitoral, implementado pela primeira vez nas eleições de 2018, 37% 

dos lugares nas duas instituições estão alocados ao partido vencedor das eleições e os 

restantes lugares serão distribuídos de acordo com os resultados de cada partido. Este novo 

sistema tem o objetivo de promover as coligações. Nas últimas eleições os partidos de centro-

esquerda tiveram os piores resultados desde 1992, fenómeno que é explicado pelo 

crescimento de novos partidos como o Movimento 5 Estrelas (partido com maior 

percentagem de votos) e a Liga Norte (segundo partido com maior percentagem de votos) 

(Center for Strategic & International Studies, 2019). Estes partidos defendem ser antissistema 

e anti-imigração, constituindo um fator determinante para o voto da população descontente 

com a envolvente do país. Como o partido vencedor, Movimento 5 Estrelas, não obteve a 



21 
 

maioria e foi necessário fazer uma coligação com o segundo partido mais votado (Center for 

Strategic & International Studies, 2019).  

A nível legal, os juízes do Supremo Tribunal são nomeados por um conselho liderado pelo 

Presidente da República. No caso do Tribunal Constitucional, 5 juízes são nomeados pelo 

Presidente, 5 pelo Parlamento e 5 por Tribunais para um período de 9 anos (CIA, 2019). 

Atualmente, o país tem muita instabilidade política, o que poderá representar um risco para 

a empresa. O crescimento das forças de coligação do governo também trazem consigo uma 

mudança de políticas, eventualmente mais protecionistas, que podem afetar a empresa, tanto 

a nível de incentivos como de barreiras à entrada. 

 

4.2.2. Económico 
 

  A economia Italiana é considerada a 4ª maior da União Europeia e a 8ª a nível mundial 

(AICEP, 2017). É o 9º maior exportador e importador de bens do mundo (International 

Trade Statistics, 2018) tendo como principais parceiros os países da União Europeia 

(Alemanha, França, Espanha, Reino-Unido), Estados Unidos da América e China. Em 2017 

Itália apresentou um superavit de 3%, em contraste com o défice de 1,5% em 2011 

(PORDATA, 2018). 

Comparativamente com os outros países da zona euro o crescimento económico de Itália 

está a ser mais lento, e o Produto Interno Bruto real continua consideravelmente abaixo dos 

valores apresentados no momento pré-crise em 2007 (European Comission, 2018). Fatores 

como o reduzido investimento e o fraco crescimento produtivo terão contribuído para estes 

resultados. No entanto, tem havido um esforço do Estado italiano para fomentar o aumento 

do investimento e das reformas estruturais. Sendo que, é expectável que a economia italiana 

continue a crescer ligeiramente em 2018-2019 (AICEP, 2017). O Produto Interno Bruto 

(PIB) do país em 2018 teve um crescimento de 1,7%, seguindo a tendência positiva dos anos 

anteriores (PORDATA, 2018). Entre 2016 e 2017 a taxa de inflação aumentou de -0,1% para 

1,3% (CIA, 2018) e em Agosto de 2018 a taxa encontrava-se em 1,58% (OECD). 

O Sector Industrial está concentrado no norte do país, particularmente entre as cidades de 

Génova, Milão e Turim. A região centro/sul especializou-se em bens de consumo, tais como, 

produtos de casa e moda. Será também importante referir que os sectores de mecânica; 

metalurgia, química/farmacêutica; agro-alimentar e bebidas; têxtil e automóvel são os que 

têm maior peso na produção e exportação do país (AICEP, 2017). 
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Relativamente à dívida pública do estado Italiano, esta manteve-se constante de 2017 para 

2018 com uma percentagem de 131,3% do PIB. (CIA, 2018). A taxa de juro tem tido algumas 

variações nos últimos 3 anos, em 2015 atingiu um valor de 1,71%, em 2016 1,49% e em 2017 

apresentou um valor mais elevado, 2,11%. No penúltimo trimestre de 2018 a taxa de juro 

seguiu esta tendência de crescimento com uma percentagem de 2,92% (OECD, 2018). 

A oferta de emprego tem vindo a aumentar, sendo que a taxa de desemprego reduziu 

ligeiramente de 2016 (11,9%) para 2017 (11,4%) (PORDATA, 2018). O crescimento salarial 

tem sido moderado, com uma subida dos salários contratuais de 0,7% em 2017, que segue a 

tendência da inflação corrente e o desenvolvimento da capacidade produtiva (European 

Comission, 2018). 

O investimento agregado tem vindo a aumentar a partir de 2014, através da melhoria das 

condições de financiamento e incentivos fiscais (European Comission, 2018). Em 2018 o 

consumo privado decresceu 0,1%, contrariando o crescimento de 0,6% do ano anterior 

(PORDATA, 2018). 

A percentagem de investidores privados estrangeiros aumentou de 28,4% em 2016, para 32% 

em 2017, no entanto, este número continua a ser considerado muito reduzido. Isto 

demonstra que Itália ainda apresenta algum risco de investimento, especialmente por 

investidores fora da Zona Euro (European Comission, 2018). 

No setor da construção, existem incentivos ao uso de tecnologias e materiais que aumentem 

a eficiência energética dos edifícios, como redução de taxas ou a disponibilização de fundos 

(Croci & Camaldo, 2015). Dentro destes materiais destacam-se os “cool materials”, (o uso 

destes materiais nos telhados e nas fachadas dos edifícios diminuí a necessidade de utilização 

de aparelhos térmicos) e os materiais compósitos com boa capacidade para reduzir o 

consumo térmico dos edifícios e que são produzidos através de materiais reutilizados. (Croci 

& Camaldo, 2015). 

Através desta análise é possível concluir que, além do país ser uma das maiores economias 

europeias, tem havido um crescimento económico em Itália, que pode influenciar 

positivamente as decisões da empresa em aumentar a sua integração neste mercado. Além 

disso, os incentivos ao uso de produtos compósitos, reutilizáveis e com boa capacidade 

térmica, tais como os da Empresa, podem ser um impulsionador para o aumento dos 

resultados neste mercado. No entanto, é importante ter em consideração que Itália ainda 

apresenta alguns riscos para o Investimento Direto Estrangeiro, deste modo é importante 

perceber quais são os riscos e qual o impacto que podem ter nos resultados da empresa.  
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4.2.3. Social 
 

De acordo com os indicadores da Organização Económica para a Cooperação e 

Desenvolvimento (OECD), Itália situa-se acima da média em indicadores como rendimento, 

saúde e equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. No entanto, noutros indicadores como 

qualidade ambiental, trabalho, segurança pessoal e educação está abaixo da média. A língua 

oficial é o italiano, com algumas minorias alemãs e francesas devido à proximidade 

geográfica. O Cristianismo é a religião de aproximadamente 80% da população, a maioria é 

católica e uma pequena percentagem de pessoas é muçulmana (CIA, 2019). 

Itália é o 4º país da União Europeia com maior densidade populacional, com cerca de 60 

milhões de habitantes (Worldbank, 2019). Este fator é um indicador positivo para a empresa, 

uma vez que é um mercado com grande dimensão e deste modo, a sua presença pode ser 

expandida. A cidade com maior número de habitantes é Roma, seguida por Milão, Nápoles 

e Turim. O número de jovens (<15 anos) tem diminuído desde 2000, sendo que em 2017 

constituíam 13,4% da população (PORDATA, 2018). Pelo contrário, a população idosa tem 

vindo a aumentar e em 2017 representava 22,4% da população. A população ativa, que é 

representada pelas pessoas com idades entre os 20 e 64 anos, tem uma percentagem de 

62,3%, seguindo a tendência de crescimento do indicador nos anos anteriores (PORDATA, 

2018). A par de Portugal, Itália tem o indicador de desigualdade salarial em 0,33, num 

intervalo de 0 a 1 (0= igualdade absoluta; 1=desigualdade absoluta) (OECD Data, 2018). 

Segundo a OECD (2018) o nível de pobreza do país encontra-se acima de países como 

Portugal e Polónia, com um rácio de 0,137.  

Relativamente à educação, apenas 60% da população terminou o ensino secundário, 

colocando Itália abaixo do nível de 74% da OECD. Desde 2010 que o investimento total em 

Investigação & Desenvolvimento tem aumentado ligeiramente e em 2017 representou 1,35% 

do PIB do país (PORDATA, 2018). 

Na saúde, o país também está abaixo da média da OECD em que 66% da população é 

considerada saudável. O índice de fertilidade tem-se mantido estável desde 2000 e a 

população tem uma média de vida de 83 anos (2018).  
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4.2.4. Tecnológico 
 

Estima-se que 61,3% da população tenha acesso à internet (CIA, 2019). Um dos desafios que 

Itália enfrenta é a criação de um ambiente favorável à Investigação & Desenvolvimento e à 

Inovação. Isto significa que tem que haver um aumento do valor dos fundos privados e 

públicos que são alocados a estas atividades. Apesar de ter havido algumas melhorias nos 

últimos 5 anos, o estado italiano investe um valor que é considerado insuficiente para dar o 

apoio necessário à investigação e o investimento privado é quase nulo (Lucas, Vulcano, 

Rammer, Sellenthin, & Thorwarth, 2007) . As políticas de intervenção nesta área estavam 

muito focadas nos fatores de produção tradicionais, no entanto, os governos têm sentido 

esta necessidade de aumentar a aposta na inovação como um dos caminhos para melhorar a 

competitividade e o crescimento da economia. O objetivo é selecionar áreas e setores 

estratégicos e investir em tecnologia para impulsionar o crescimento do país. A grande 

prioridade do governo é intensificar a cooperação, através de parcerias, entre as empresas e 

outras instituições, como faculdades, organizações de investigação e câmaras de comércio 

(Lucas, Vulcano, Rammer, Sellenthin, & Thorwarth, 2007). Em 2016, foi implementado pelo 

governo um Plano Industrial “Indústria 4.0”, com o objetivo de incentivar o investimento 

privado em I&D até 2020 no valor aproximadamente de 24 mil milhões de euros (AICEP, 

2017). Estes incentivos mostram que o mercado italiano está a inovar e a investir em novas 

formas produtivas mais eficientes, deste modo a empresa pode esperar encontrar uma 

concorrência com maior capacidade para apresentar produtos inovadores e serviços 

eficientes. 

Relativamente aos Direitos de Propriedade Intelectual, Itália criou benefícios fiscais para os 

lucros de empresas que provêm de patentes, marcas registadas, licenças e softwares. Desta 

forma, o estado tem o objetivo de estimular a produção de patentes e Direitos de Propriedade 

Intelectuais (Lucchese, Nascia, & Pianta, 2016). Estas políticas têm um grande papel nas 

estratégias das grandes empresas, ou seja, a redução da carga fiscal em lucros relacionados 

com tecnologia faz com que as multinacionais optem por registar as patentes nas subsidiárias 

presentes em países com estas políticas (Lucchese, Nascia, & Pianta, 2016). 

 

4.2.5. Ecológico 
 

O Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu identificou algumas áreas estratégicas para 

Itália entre elas a energia, o ambiente e a indústria sustentável. Para tal, foi criado um 
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programa no período de 2014-2020 para apoiar projetos de sustentabilidade ambiental 

(ERDF Annual Implementation Report, 2018). 

Itália tem desenvolvido algumas políticas para melhorar a estratégia nacional de economia 

circular e um plano de ação para  a produção e o consumo sustentável, sendo que é um dos 

países da União Europeia com maior percentagem de uso de materiais de economia circular 

e com o maior número de pessoas empregadas nesse setor (EUROSTAT, 2019). Exemplo 

disso é a prioridade que é dada à economia circular no projeto de desenvolvimento 

económico “Indústria 4.0” e o “Made Green in Italy” que promove os produtos que têm 

uma pegada ambiental positiva (Documento Di Economia e Finanza 2018). Mais uma vez, 

sendo que os produtos da Empresa são provenientes de economia circular, estas políticas 

representam uma oportunidade para crescer no mercado. Caso esta transmita corretamente 

as vantagens sustentáveis dos seus produtos junto dos seus potenciais clientes as vendas 

poderão aumentar consideravelmente neste mercado. Num questionário realizado pelo 

Eurobarómetro (2018) sobre as atitudes dos cidadãos europeus, 93% dos italianos 

mostraram-se bastante preocupados com o efeito de produtos de plástico no ambiente e 

79% apoiam um aumento de políticas de proteção ambiental, assim como um maior apoio à 

economia circular. Cerca de 345 000 empresas italianas investiram na “economia verde” entre 

2011 e 2017 e a taxa de inovação em negócios sustentáveis tem sido o dobro em relação aos 

restantes negócios (Symbola, 2019), isto pode representar um aumento da oferta de produtos 

derivados de compósitos e sustentáveis, que concorrem diretamente ou indiretamente com 

os da empresa.  

Por outro lado, a redução de emissão de gases para a atmosfera tem sido feita muito 

lentamente, mas, o governo estabeleceu acordos para acelerar este processo como: limitações 

de tráfico de veículos; incentivos fiscais e incentivos para melhorias técnicas nos veículos 

(The EU Environmental Implementation Review, 2019).  



26 
 

4.3. Modelo Canvas 
 

4.3.1. Segmento de clientes: Home Improvement Retail 

(HIR) e Distributors of Flooring & Other Related Products 

(DF) 
 

HIR 

A Empresa adota uma estratégia de segmentação dos mercados de acordo com as 

necessidades, motivações e atividade dos clientes. No caso particular do segmento de HIR, 

este é definido pelo conjunto de clientes retalhistas que concentram as suas atividades na 

venda de produtos de “home improvement”, que inclui equipamento de jardinagem, carpetes, 

papel de parede, tintas, móveis, cortinas e materiais de construção. Com uma média de 25.000 

produtos por loja, não tem o objetivo de acrescentar valor aos produtos, apenas de os 

distribuir para o consumidor final. Este segmento está consolidado no mercado europeu e é 

caracterizado por competir com base na localização, variação de preços, tempo de resposta 

rápido e fácil acesso a produtos com elevada qualidade. Em Itália, este setor tem sofrido uma 

grande concentração de mercado, isto é, os grandes grupos Retalhistas de Home Improvement 

Retail têm adquirido os pequenos grupos. Dados de um relatório da associação italiana de 

DIY and Garden (2018), demonstram que há cerca de 744 pontos de venda de HIR em Itália, 

sendo que a zona norte do país concentra um maior número de retalhistas. Neste universo 

de 744 pontos, a associação destaca 19 grupos com maior dimensão (ver anexo VI), sendo 

que três são multinacionais de outros países europeus (ADEO- França; Tengelmann- 

Alemanha; Eurobaustoff- Alemanha). Através da análise do turnover financeiro das marcas 

destes grupos, tendo como base a plataforma ORBIS, percebemos que há 4 que lideram o 

mercado em volume de vendas: dois são italianos (Grupo Brico IO; Grupo Bricofer) e dois 

estrangeiros (Grupo ADEO; Grupo Tengelmann) (ver anexo VII) 

Para complementar esta análise financeira, também é importante perceber o número de 

pontos de venda e dimensão dos 19 grupos de HIR. Relativamente ao número de pontos de 

venda as marcas italianas destacam-se nos primeiros 4 lugares (Brico IO; Brico OK; Bricofer; 

Bricolife), e só depois aparecem as marcas das multinacionais (Bricocenter; OBI; Leroy 

Merlin) (GDS REPORT- Monitoraggio 2018 , 2018). No entanto, quando analisamos a área 

total dos pontos de venda de cada marca, a realidade é diferente. Neste caso, as marcas das 

multinacionais estrangeiras destacam-se nos primeiros lugares (GDS REPORT- 

Monitoraggio 2018 , 2018) (ver anexo VIII) 
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Atualmente, no mercado italiano, este segmento mostra preferência por comprar os produtos 

diretamente a distribuidores locais. Estes distribuidores são obrigados a fazer stock para 

garantir uma boa capacidade de resposta e curtos prazos de entrega, desta forma conseguindo 

também ter maior controlo de uma possível subida de preços por parte dos fornecedores de 

material (Entrevistado 5). Há uma grande divergência de necessidades e requisitos de acordo 

com as geografias, que são influenciados pelas preferências dos consumidores finais. 

Atualmente, a Empresa atua como fornecedora de material para estes distribuidores com 

produtos de decoração e acessórios de pavimentos que isolam termicamente e acusticamente, 

conhecidos por underlays. Estas parcerias focam-se na aposta em distribuidores tradicionais 

de produtos de construção, ou até mesmo em distribuidores de produtos de cortiça para 

pavimentos e áreas decorativas (Entrevistado 2). Através da análise realizada aos 19 grupos 

retalhistas foi possível identificar um total de 27 marcas (ver anexo VI). Após se identificar 

as marcas, analisaram-se os sites das mesmas e foram identificados alguns distribuidores 

italianos que vendem produtos concorrentes/substitutos e as respetivas marcas retalhistas 

onde estão presentes (ver anexo IX). 

Também foram identificados os retalhistas em que a Empresa está presente com os seus 

produtos, que vão ser analisados mais à frente. Desta análise concluiu-se que 7 marcas, das 

27, vendem produtos da Empresa e/ou concorrentes e 21 marcas não vendem qualquer 

produto concorrente e/ou da Empresa através do site.  

Tendo em conta a reduzida presença de produtos concorrentes nas 27 marcas analisadas, a 

Empresa pode aproveitar esta oportunidade para apresentar o seu portefólio e o seu serviço 

de entrega de encomendas em grande escala com capacidade para produzir produtos com 

elevada capacidade técnica, como é o caso dos underlays. No entanto, para conquistar novos 

clientes é necessário melhorar os processos produtivos para que o tempo de entrega das 

encomendas diminua, comparativamente ao que é atualmente. Além disso, a empresa 

apresenta um portefólio de produtos muito semelhante ao longo dos anos, o que constituí 

uma grande desvantagem competitiva. Deste modo, é essencial aumentar o portefólio com 

produtos inovadores tanto no design como nas características técnicas. Dessa forma terá 

maiores oportunidades de crescer no mercado e de tornar-se mais competitivo. 
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DF 

No caso do segmento DF, como o nome indica, são empresas que dedicam a sua atividade 

à distribuição de diversos tipos de pavimentos e acessórios para empreiteiros e retalhistas. 

Tal como os clientes distribuidores do segmento de HIR, são obrigados a ter uma rápida e 

eficaz entrega das encomendas. A Empresa também atua como fornecedora de produtos 

underlays, que diferem do segmento de HIR ao nível de características técnicas e preço, isto 

é, há uma maior diversidade de underlays e as performances são mais elevadas, dirigidas a 

um público profissional. Posteriormente, estes produtos são vendidos a empreiteiros. 

Através da base de dados ORBIS, analisaram-se 23 potenciais clientes distribuidores de 

flooring no mercado italiano, de acordo com alguns critérios definidos juntamente com a 

empresa (ver anexo X). 

Tal como no outro segmento, a zona norte é a que tem maior número, com 18 clientes 

distribuidores. Os distribuidores identificados têm capacidade logística para distribuir em 

todo o território italiano, sendo que alguns também exportam para outros mercados. 

Relativamente ao portefólio de produtos, no total dos 23 clientes distribuidores foram 

identificados 64 underlays. Verificou-se que a maioria destes produtos tinha como matéria-

prima polietileno, poliuretano, esferovite e poliuretano mineral e apenas 5 underlays eram de 

cortiça. Através desta análise foi possível identificar os principais fornecedores especializados 

em produtos underlays concorrentes aos da empresa. Destes destacam-se marcas como a 

Arbiton e a Ewifoam, que pertencem ao grupo Decora S.A e a Balterio que pertence ao Grupo 

Unilin. Também foram identificadas outras marcas com menor presença como a Isolmant, 

Fixprix e Polyglass (ver anexo XI). 

 

4.3.2. Relação com os clientes 

 

HIR 

A estratégia da Empresa passa por alocar um responsável da empresa em cada mercado, 

conhecido por sales manager. Esta pessoa é responsável pela negociação e gestão de 

encomendas dos clientes no mercado italiano, complementando estas tarefas com visitas ao 

mercado para aumentar a interação entre as partes e, consequentemente, fortalecer parcerias 

(Entrevistado 1). Tal como o entrevistado 2 afirma, a parceria com os dois distribuidores do 

segmento de HIR tem aproximadamente duas décadas, e ao longo dos anos a boa relação 
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das partes tem sido construída com base no fornecimento de produtos com grande qualidade 

e numa resposta rápida das encomendas dos dois clientes (entrevistado 5).  

Tendo em conta que é essencial perceber algumas características técnicas de certos produtos, 

a empresa poderá dar formação sobre características dos mesmos e instruções de aplicação. 

Também é pedido a estes distribuidores que façam uma previsão a 3 meses de quantidade de 

material a encomendar no início do ano para ajudar o planeamento da produção e, 

consequentemente, para conseguir ter uma melhor capacidade de resposta (entrevistado 5). 

Seria importante que a Empresa estabelecesse procedimentos obrigatórios nas vendas para 

que esta previsão seja feita com maior rigor junto dos clientes distribuidores e dessa forma 

melhorar a eficiência do serviço interno. Este aumento da eficiência do serviço poderá ser 

um ponto fulcral para que a empresa melhore os seus resultados no mercado.  

Apesar da longa relação da Empresa com os clientes distribuidores, parece haver pouco 

conhecimento sobre as estratégias que os mesmos têm, isto é, os objetivos dos clientes 

distribuidores podem estar desalinhados e como consequência as vendas têm vindo a 

diminuir. Para tal, é essencial perceber objetivamente quais as estratégias dos clientes atuais 

e procurar encontrar novos através da oferta de serviços comerciais atrativos, assim como, 

produtos inovadores. Esta fase é estratégica para concorrer com empresas que oferecem 

produtos concorrentes que têm vindo a aumentar de qualidade ao longo dos anos, 

nomeadamente do mercado chinês. 

 

DF 

No caso do segmento de DF, a Empresa trabalha apenas com um cliente que é especializado 

na distribuição de pavimentos e revestimentos. O Sales Manager do segmento de HIR também 

é responsável por este segmento e a estratégia de interação e fortalecimento de parceria é 

semelhante. No entanto, os responsáveis por este mercado acreditam que as vendas para este 

cliente são reduzidas porque a visão estratégica do mesmo poderá não estar de acordo com 

a da empresa (entrevistado 2). Tal como no outro segmento, também é realizada uma 

previsão de encomendas com o distribuidor para facilitar o planeamento da produção. 

Ao longo destes anos, as estratégias de marketing convencional têm sido reduzidas e 

semelhantes nos dois segmentos (entrevistado 2). No entanto, foi realizado um inquérito aos 

clientes para perceber a sua satisfação, pois, por vezes, a Empresa pode perceber as coisas 

internamente de maneira diferente (entrevistado 3). Esta ação é bastante importante, visto 

que, tal como o entrevistado 4 afirma: “O facto de a empresa ter a energia dispersa por vários 
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segmentos, faz com que as pessoas tenham muita dificuldade em ser realmente especialistas 

e em nutrir as relações comerciais com cada um dos players em cada um dos segmentos de 

uma forma tão profunda quanto se calhar deveria ser necessária.” No entanto não foi possível 

ter acesso aos resultados do inquérito, assim como, às alterações que foram efetuadas após a 

realização do mesmo. 

Tal como no segmento de HIR, é importante que a Empresa melhore os seus processos 

internos, desde o momento da venda, à produção e entrega do produto. Atualmente o serviço 

prestado pela Empresa pode não ser apreciado pelo mercado, uma vez que os prazos de 

entrega são longos. E mais uma vez, a Empresa parece não conhecer as estratégias dos 

clientes distribuidores deste segmento. A melhoria de serviço, o estreitamento de relações 

com os clientes atuais, a procura de novos parceiros e a oferta de novos produtos colocam-

se como fatores essenciais para melhorar os resultados neste segmento. 

 

4.3.3. Canais de distribuição 
 

HIR 

Relativamente à comunicação, a empresa tem estratégias diferentes para cada segmento. No 

caso do HIR foi criada uma marca para o segmento com uma gama de produtos específica. 

No entanto, o investimento na marca e na sua comunicação no mercado italiano tem sido 

reduzido, uma vez que a Empresa fornece os distribuidores deste segmento através de “private 

label”, ou seja, vende os produtos com a marca dos distribuidores (entrevistado 1). Neste 

caso, a gestão dos canais de distribuição é essencial para a Empresa e para tal, o sales manager 

responsável pelo mercado realiza várias visitas aos parceiros locais ao longo do ano, para 

fortalecer os laços e perceber de que forma os seus produtos estão a ser distribuídos. 

Tal como já foi referido, a empresa distribui os seus produtos através de canais indiretos. 

Atualmente, trabalha com dois intermediários que distribuem estes produtos para os canais 

de grande distribuição italiana de HIR (entrevistado 2). Neste caso, os intermediários fazem 

a ligação entre a empresa e os retalhistas, onde os consumidores finais se abastecem de 

produtos ou serviços finais.  

Depois da análise realizada nas bases de dados consultadas, concluiu-se que os produtos da 

Empresa estão presentes em pelo menos 3 marcas de retalhistas de HIR em Itália (com a 

marca dos distribuidores): Bricoman; Ottimax e Brico IO (ver anexo XII).  
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Apesar da Empresa estar presente em grandes marcas do segmento, é evidente que a mesma 

não tem conhecimento aprofundado sobre os canais de distribuição dos seus produtos. É 

essencial que a Empresa negoceie o seu posicionamento com os clientes distribuidores e que 

implemente uma estratégia de marketing mix mais definida. O desenvolvimento de processos 

estruturados de feedback, por parte dos clientes distribuidores, também constituí um 

elemento estratégico para a empresa se adaptar às exigências do mercado e atualmente parece 

não estar implementado.  

 

DF 

Relativamente ao segmento DF, a Empresa também tem uma marca própria para o 

segmento, com uma gama de underlays específicos. No entanto, no mercado italiano, vende 

os produtos com a marca do distribuidor, tal como no segmento de HIR. Como já foi 

referido, a empresa trabalha apenas com um distribuidor neste segmento. Após fornecer os 

underlays aos distribuidores, estes vendem os produtos a empreiteiros que aplicam os underlays 

na construção de edifícios residenciais e/ou comerciais.  

Por vezes poderá haver conflito de canais como, no caso do retalho em que um produto 

pode ser vendido por 2 canais. “Estes distribuidores têm que ser salvaguardados daquilo que 

deverá ser o posicionamento do mesmo produto, isto é, o mesmo produto não pode aparecer 

de qualquer maneira no retalho” (entrevistado 3). Neste segmento, a empresa também parece 

desconhecer os principais intervenientes. Dos 23 potenciais clientes distribuidores 

selecionados, provenientes da pesquisa realizada nas bases de dados, ainda nenhum tinha 

sido alvo de um contacto comercial. Sendo que, alguns, já vendiam produtos de cortiça. Este 

exemplo poderá demonstrar que é importante conhecer  melhor o funcionamento e as 

dinâmicas do mercado e dos canais de distribuição do mesmo. 

 

4.3.4. Proposta de valor 
 

As propriedades da cortiça permitem que a Empresa desenvolva diversos produtos que 

podem estar presentes em diferentes áreas. É uma matéria-prima sustentável que apresenta 

grandes vantagens através das suas características acústicas e térmicas, posicionando-a num 

patamar de alta-performance em produtos de isolamento que podem ser vendidos no 

segmento de DF e HIR. Tal como o entrevistado 4 afirma, “a cortiça é um material com 

história, natural e renovável. Não tem um impacto negativo no ambiente, tudo isto permite 
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contar uma história favorável da Empresa e dessa forma, cativar os nossos clientes com esta 

oferta de características únicas que cria um elo emocional com os mesmos”. 

Também desenvolvem produtos na área de decoração e acessórios de casa, que se enquadram 

no segmento de HIR. Estes destacam-se pela sua vertente sustentável que é conjugada com 

características visuais que se adaptam a diferentes tipos de decoração (entrevistado 1).  

 Nos dois segmentos, apresenta uma elevada capacidade de desenvolvimento e inovação, 

apesar do período deste processo ainda ser muito demorado. Além disso, a Empresa fez uma 

grande aposta na economia circular e tem vindo a desenvolver produtos com matérias-primas 

reutilizadas, como a cortiça e a borracha (entrevistado 4). Como a cortiça é um recurso finito, 

vão ter sempre alguma limitação e ao juntar a cortiça com outros aglomerados permite alargar 

as características técnicas e o volume. No caso dos underlays, muitos materiais estão no 

mercado com um valor muito baixo, o que torna difícil a Empresa prevalecer no mercado, 

embora, tecnicamente, tenham produtos melhores, segundo os entrevistados. “É uma 

questão de a empresa “fugir” ao fator preço e apostar na prevalência das características a 

longo prazo” (entrevistado 4). 

Como se trata de uma matéria-prima com um preço elevado, a Empresa posiciona-se num 

segmento médio-alto, apesar de ainda ter uma gama de produtos antiquada e limitada 

(entrevistado 4). No entanto, procura cada vez mais apresentar a cortiça como matéria-prima 

de alta performance junto dos decisores e diferenciar-se face à concorrência, não pelo preço, 

mas pelos materiais e performance (entrevistado 3). Em ambas as áreas o fator sustentável e 

a economia circular têm sempre um grande destaque. 

Como os seus produtos têm um preço elevado, e a cortiça é um pouco banalizada no 

mercado italiano, a Empresa deve trabalhar para transmitir uma mensagem que faça com que 

os clientes distribuidores e clientes finais valorizem os produtos de acordo com os preços. 

Para tal, devem procurar fazer estudos de impacto da cortiça na decoração e na saúde das 

pessoas, comparativamente ao uso de materiais sintéticos, que são o maior concorrente 

atualmente. Desta forma, os produtos podem ser valorizados por serem sustentáveis, por 

apresentarem performances acústicas e térmicas positivas e por trazerem benefícios para o 

bem-estar das pessoas. 
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4.3.5. Parcerias-Chave 
 

HIR 

A estratégia da Empresa no mercado italiano, no curto/médio prazo, pretende continuar as 

parcerias atuais com distribuidores locais e/ou procurar novas (entrevistado 2). Estes 

conhecem melhor o mercado, assim como as marcas de retalhos e os empreiteiros. Além 

disso, as empresas italianas costumam preferir trabalhar com distribuidores nacionais.  

Tal como já foi mencionado, atualmente a Empresa tem parceria com dois clientes 

distribuidores que trabalham diretamente com algumas marcas de HIR do país. São parcerias 

com uma longa duração, que permitem que os clientes distribuidores tenham um elevado 

conhecimento técnico dos produtos da Empresa. Futuramente, estas parcerias poderão ser 

importantes, caso a Empresa decida aumentar o seu grau de integração neste mercado 

(entrevistado 2).  

No entanto, uma parceria pressupõe passagem de informações entre as partes, algo que 

parece não acontecer atualmente. Esta relação da empresa com os clientes distribuidores 

deverá ter como elementos fundamentais a previsão de encomendas e o fornecimento de 

informação sobre o funcionamento do mercado. É importante que a Empresa procure 

melhorar as suas parcerias, ou procurar novas, para que os seus objetivos no mercado estejam 

alinhados com os parceiros locais. 

Também é importante destacar as parcerias da Empresa com alguns designers com reputação 

internacional. Esta estratégia permite que a empresa tenha produtos em exposição nas mais 

importantes feiras de design em Itália, como o Salone del Mobile, promovendo a cortiça e a 

empresa. 

 

 

DF 

No segmento de DF, a Empresa tem parceria com apenas um distribuidor. Neste momento 

constituí uma parceria-chave, uma vez que é o único distribuidor deste segmento que trabalha 

com a Empresa, apesar de representar um volume de vendas muito reduzido. Os underlays 

vão ser sempre um produto complementar para as empresas de pavimentos, sendo 

importante construir parcerias interessantes para os distribuidores e dar formações sobre os 

produtos às equipas de vendas, para lhes dar motivação para trabalharem com os produtos 
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da empresa. Caso contrário, correm o risco de ser mais um produto no catálogo do 

distribuidor que não vende (entrevistado 2).  

Relativamente aos fornecedores, apesar da Empresa ter a vantagem de possuir todo o 

processo produtivo integrado na mesma, tem algumas parcerias com produtores do setor da 

cortiça. Estes acordos são estratégicos para a empresa, uma vez que permite que a mesma 

tenha capacidade de resposta aos pedidos dos clientes sem perder a qualidade dos produtos, 

em momentos de elevado volume de encomendas. 

Mais uma vez, a empresa corre um risco elevado ao trabalhar com apenas um distribuidor 

neste segmento. Além das vendas com o mesmo terem vindo a diminuir, a Empresa 

demonstra um desconhecimento das estratégias do cliente distribuidor. Mais uma vez, é 

necessário concentrar esforços para melhorar o conhecimento sobre o cliente, aumentar as 

trocas de informações com o mesmo e procurar estabelecer novas parcerias.  

 

4.3.6. Atividades-chave 
 

HIR e DF 

As atividades-chave no segmento de HIR e DF são semelhantes. Para que haja uma harmonia 

entre o modelo de negócio da Empresa e os seus clientes é definido pela mesma um conjunto 

de atividades-chave. O principal objetivo da Empresa é oferecer uma proposta de valor aos 

clientes e gerar receita mas, para tal é necessário gerir áreas como o planeamento estratégico, 

produção e comercialização. 

A negociação com os clientes tem que ter sempre em conta a quantidade de produtos a 

produzir, características técnicas, prazo de produção e preço de venda. Deste modo é muito 

importante que a ligação entre o departamento comercial e a produção seja feita de forma 

eficaz. No início de cada ano é realizado um questionário junto de todos os comerciais para 

fazer um planeamento de quantidade de encomendas e delinear a estratégia de produção para 

esse ano. A cooperação entre estes dois departamentos é essencial para satisfazer os clientes 

e transmitir a correta proposta de valor da empresa.  

Relativamente ao mercado, os departamentos de gestão de segmentos assumem um papel 

preponderante. É essencial perceber quem são os concorrentes de cada mercado, quais são 

os novos produtos que estão a surgir e de que forma estes concorrem com os da empresa. 

Tal como o entrevistado 3 afirma, “o departamento de gestão de segmentos define os 

atributos de um produto e o posicionamento, assim como o preço e a utilidade que vai ter 
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em determinado mercado.” Mais uma vez, é muito importante a ligação com o departamento 

comercial, pois este tem um contacto direto com o mercado e pode ter acesso a informações 

privilegiadas. 

A inovação pode ter um papel reativo quando atuam segundo a informação que as equipas 

de gestão de segmento/comerciais transmitem:  define-se os parâmetros e requisitos para 

desenvolver produtos que vão de encontro ao que é procurado. Por outro lado, pode ser 

proativa, quando se trata de desenvolvimentos que vão resolver problemas que ainda não 

foram identificados e que a empresa tem que colmatar. Todos estes desenvolvimentos têm 

que ser articulados com a produção e com o departamento de gestão de segmentos para 

perceber se encaixam no portefólio de produtos (entrevistado 4).  

O marketing também poderá ter um papel importante, apesar de a empresa vender os 

produtos com a marca própria do distribuidor, uma vez que pode negociar a forma como 

estes são comunicados. É necessário evidenciar as propriedades dos produtos para o 

consumidor perceber rapidamente o que estão a vender. Devem privilegiar a comunicação 

da cortiça ao nível da performance para se diferenciarem e ganharem margem.  (entrevistado 

3). 

Por último, é essencial investir mais tempo na procura de novos parceiros e na negociação 

com os distribuidores atuais e futuros, no departamento comercial.  O departamento de 

vendas terá um papel importante neste processo estratégico, para a empresa aumentar a 

confiança dos clientes e estabelecer relações sustentáveis de longo prazo. 

Concluindo, a ligação entre o departamento comercial, o planeamento e a produção 

representa a atividade-chave para garantir um bom serviço interno e a correta transmissão 

de valor aos clientes. No entanto, atualmente, há falhas na eficiência destas relações que se 

traduz em demoras no tempo de entrega e no desenvolvimento de novos produtos. 

 

4.3.7. Recursos-chave 
 

HIR e DF 

Tal como as atividades-chave, os recursos são essenciais para a criação da proposta de valor 

da empresa nos dois segmentos. O seu negócio baseia-se num recurso-natural e finito, a 

cortiça. Deste modo, é importante gerir os stocks de matéria-prima para não haver escassez 

e procurar ter cortiça com qualidade para a sua posterior transformação. Além da cortiça, a 
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empresa também utiliza outros materiais como a borracha, sendo essencial gestão de 

qualidade e quantidades necessárias para a produção (entrevistado 4).  

Os meios de produção também constituem recursos-chave. Estes permitem que a empresa 

tenha capacidade para produzir produtos de elevado cariz técnico, em grande escala.  

Os recursos humanos têm um papel preponderante para a gestão dos dois segmentos. A boa 

relação que tem caracterizado os últimos anos da parceria da empresa com os clientes deve-

se às práticas positivas do sales manager responsável pelo mercado italiano. Qualquer 

alteração destes cargos poderá influenciar, positivamente ou negativamente, a relação da 

empresa com os seus clientes. 

Apesar de possuir meios de produção que permitem uma produção em grande escala, estes 

já têm alguns anos. Para tal, a estratégia tem que passar pela melhoria dos meios produtivos 

e pelo aumento da eficiência dos processos, algo que já está a ser alvo de um elevado 

investimento por parte da Empresa. Caso esta não consiga aliar o desenvolvimento 

produtivo com o desenvolvimento dos recursos humanos, corre o risco de ser ultrapassada 

por outras empresas com produtos mais baratos e com qualidade cada vez mais semelhante. 

 

4.3.8. Fluxos de Rendimento 

 

HIR e DF 

O fluxo de rendimentos nestes dois segmentos é proveniente da venda de diversos produtos 

de cortiça para os distribuidores. Estes produtos são vendidos, posteriormente, aos 

retalhistas de HIR que se dirigem a um público “semiprofissional”, ou aos empreiteiros no 

caso dos DF.  

O mercado italiano apresenta uma desvantagem, uma vez que a cortiça ainda é um material 

banalizado e há uma forte concorrência de preços nos dois segmentos, nomeadamente na 

área decorativa. Além disso a presença através de cliente distribuidor tem como consequência 

margens menores. 

Para a Empresa a cortiça não é um “commodity low cost”, não é um produto de baixa gama e 

alto volume mas, no entanto alguns clientes posicionam os seus produtos em segmentos de 

baixo custo (entrevistado 1). Procuram estar num segmento médio-alto, a cortiça é uma 

matéria-prima com um preço elevado e a missão da Empresa é valorizar a mesma para que 

possam ter um preço que permita rentabilizar o negócio. O preço dos produtos pode variar 

de acordo com as diferentes características técnicas, quantidades de encomenda e com as 
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condições de mercado. Tendo em conta a falta de matéria-prima de cortiça dos últimos anos, 

a Empresa foi obrigada a aumentar os preços dos seus produtos e consequentemente, as 

encomendas diminuíram (entrevistado 2). 

Nos dois segmentos, a Empresa apresenta a mesma gama de produtos há muitos anos, isto 

é, há pouca inovação no produto que apresentam (entrevistado 2). Contudo, tem sido 

realizado um grande investimento no desenvolvimento de novos produtos e atualmente a 

Empresa começa a apresentar novas alternativas. Desta forma, procura aumentar a sua 

atratividade no mercado e aumentar a rentabilidade da mesma. No entanto, esta inovação 

poderá já ser tardia e não constituir uma vantagem competitiva sustentável. 

 

4.3.9. Estrutura de custos 

 

HIR e DF 

A Empresa apresenta diversos custos fixos, variáveis e economias de escala. É uma empresa 

industrial com uma elevada dimensão produtiva que permite criar economias de escala, isto 

é, diminuir o custo unitário dos produtos. No entanto, este fator também traz custos elevados 

ao nível de manutenção das instalações, dos recursos produtivos, assim como de consumos 

e matérias-primas usadas. Para suportar esta capacidade produtiva, também há muitos custos 

com capital humano, assim como em melhorias produtivas para encontrar novas práticas 

produtivas com menores custos para a empresa.  

Outro custo que se destaca, é o investimento em inovação e novos produtos para concorrer 

no mercado. Esta ligação dos departamentos de desenvolvimento de novos produtos com a 

produção é muito importante, uma vez que as novas matérias-primas e técnicas produtivas 

vão ter um impacto direto nos custos da empresa. No caso do mercado italiano, o 

planeamento de um aumento de custos na melhoria da transmissão da proposta de valor dos 

produtos da Empresa terá um impacto positivo na forma como o mercado valoriza a cortiça. 
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4.4. Análise SWOT- Home Improvement Retail (HIR) 

 

 FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

S
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e
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li
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n

te
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(5
.2

.1
) Possui meios 

produtivos 
para 
responder a 
um elevado 
número de 
encomendas; 
elevado 
potencial para 
desenvolvime
nto de novos 
produtos. 

Tempo de 
entrega de 
encomendas 
muito elevado; 
Concorrência 
de outros 
materiais; 
Portefólio 
reduzido  

Aumento da procura 
por materiais de 
economia circular; 
Incentivos 
governamentais para o 
uso de materiais 
compósitos; estabelecer 
parcerias com novos 
clientes distribuidores. 

Preferência por 
produtos com 
preços inferiores; 
Crescimento dos 
fornecedores de 
material chineses; 
introdução de 
novos produtos 
inovadores por 
parte das empresas 
alemãs. 

R
e
la

ç
ã
o
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o

m
 c

li
e
n

te
s 

(5
.2

.2
) 

Parcerias de 
longa duração 
com os 
clientes 
distribuidores; 
Fidelização;C
onhecimento 
aprofundado 
das 
características 
dos produtos. 

Reduzido 
conhecimento 
da estratégia 
distribuidores; 
reduzida troca 
de informações; 
vendas têm 
vindo a 
diminuir. 

Possibilidade de 
aumentar a integração 
no mercado através 
dos distribuidores 
atuais; Reforço de 
atividades 
promocionais (redução 
de preços, descontos 
comerciais). 

Preferência por 
materiais sintéticos, 
com menores 
preços; 
Crescimento de 
fornecedores de 
outros mercados, 
nomeadamente da 
China. 

C
a
n

a
is
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e
 d

is
tr
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u
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ã
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 (
5
.2

.3
) 

Produtos 
presentes nas 
principais 
marcas de 
HIR do país; 
vende os 
produtos com 
a marca dos 
distribuidores, 
logo não tem 
custos com 
marca 
própria. 

Desconhecime
nto dos 
principais 
distribuidores 
do segmento; 
Desconhecime
nto na forma 
como o valor 
dos seus 
produtos é 
transmitido; 
Forte 
dependência 
nos 
distribuidores; 

 

Aumentar a presença 
noutras marcas de 
grupos que trabalham 
com os seus produtos; 
Introdução da marca 
própria nos produtos 
que vende. 

Conflito de canais 
com o segmento de 
HIR e DF; rotura 
de fornecimento de 
produtos; Anulação 
dos incentivos à 
utilização de 
materiais 
compósitos e 
sustentáveis. 
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P
ro
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o
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a
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e
 v

a
lo

r 
(5

.2
.4

) 

Sustentabilida
de da cortiça; 
Produtos 
provenientes 
da economia 
circular; boas 
performances 
acústicas e 
térmicas da 
cortiça; 
Produtos 
únicos; 
Capacidade de 
resposta a 
grandes 
encomendas 

O mercado 
banaliza a 
cortiça; demora 
nas respostas a 
pedidos 
específicos; 
reduzido 
investimento na 
comunicação 
do valor dos 
produtos; 
Empresa não 
especialista em 
nenhum 
segmento. 

Transmitir as 
vantagens da economia 
circular e dos materiais 
sustentáveis dos seus 
produtos para os 
posicionar de acordo 
com os objetivos da 
Empresa. 
 

 

Concorrência 
baseada nos preços; 
aumento dos preços 
da matéria-prima; 
novas exigências de 
certificados; 
Produtos 
substitutos como 
poliuretanos e 
esferovite no caso 
dos underlays; 
Produtos de 
empresas Chinesas 
com uma qualidade 
que tem vindo a 
crescer. 

P
a
rc

e
ri

a
s-

c
h

a
ve

 (
5
.2

.5
) 

Os clientes 
distribuidores 
estão 
presentes nas 
grandes 
cadeias de 
HIR; clientes 
distribuidores 
conhecem o 
portefólio da 
empresa; 
presença nas 
maiores feiras 
de design em 
Itália; 
Fornecedores 
de matéria-
prima. 

A Empresa tem 
apenas 2 
clientes 
distribuidores 
que têm vindo 
a reduzir as 
encomendas. 

Formação aos clientes 
distribuidores sobre as 
vantagens dos seus 
produtos ao nível de 
sustentabilidade 
ambiental; melhorar as 
parcerias e desenvolver 
conjuntamente novos 
produtos para dar 
resposta à procura do 
mercado. 

Os clientes 
distribuidores 
procuram novos 
fornecedores de 
materiais de 
cortiça/sintéticos 
com preços mais 
competitivos; 
Fornecedores de 
matéria-prima 
podem não garantir 
a qualidade da 
mesma; Interesses 
dos clientes 
distribuidores 
desalinhados com 
os da Empresa. 
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A
ti

vi
d

a
d

e
s-

c
h

a
ve

 (
5
.2

.6
) 

Capacidade 
produtiva 
para grandes 
volumes de 
encomendas; 
Produção 
flexível; 
elevado 
investimento 
no 
departamento 
de inovação; 
Criação de 
um 
departamento 
focado no 
estudo da 
evolução dos 
segmentos.  

Produção não 
está estruturada 
para um 
departamento 
de retalho, tem 
uma estratégia 
de stock 
“produzir por 
encomenda” e 
poderia ter uma 
estratégia de 
“produzir para 
stock”; 
Comunicação 
entre produção 
e 
departamentos 
comerciais não 
é feita de forma 
clara e eficaz. 

O elevado 
investimento em 
inovação é uma 
oportunidade para a 
criação de novos 
produtos, que poderá 
facilitar o aumento da 
presença da empresa 
em distribuidores do 
mercado italiano. 

O processo de 
estudo de novos 
produtos e 
desenvolvimento 
dos mesmos pode 
demorar um longo 
período de tempo;  

R
e
c
u

rs
o

s-
c
h

a
ve

 (
5
.2

.7
) 

Recursos 
tangíveis: 
como 
máquinas que 
permitem 
produzir em 
grande escala 
e apostar num 
negócio de 
economia 
circular; 
recursos-
humanos: 
tanto ao nível 
da produção 
como nas 
vendas. 

A cortiça é uma 
matéria-prima 
finita; meios 
produtivos 
antiquados 

Aproveitar o 
conhecimento dos 
recursos-humanos e a 
capacidade financeira 
da empresa para 
apostar no 
desenvolvimento de 
novos produtos e 
novas estratégias de 
penetração no 
mercado. 

Elevada 
rotatividade das 
pessoas da 
Empresa, ligadas 
diretamente ao 
mercado italiano, 
pode tornar-se 
numa ameaça; 
manter qualidade 
dos produtos finais. 
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F
lu

x
o

 d
e
 r

e
n

d
im

e
n

to
/

E
st

ru
tu

ra
 d

e
 c

u
st

o
s 

(5
.2

.8
/

5
.2

.9
) 

Clientes 
distribuidores 
da empresa 
cumprem os 
acordos de 
pagamento; 
distribuidores 
do centro/sul 
de Itália têm 
que pagar 
antecipadame
nte; 
economias de 
escala. 

Aversão ao 
aumento de 
preços no 
mercado de 
HIR em Itália; 
banalização da 
cortiça como 
matéria-prima 
impossibilitam 
maiores fluxos 
de rendimento; 
elevados custos 
de manutenção; 
parceria com 
clientes 
distribuidores 
diminui a 
margem 

Reduzir custos; alargar 
oferta de produtos para 
aumentar as 
exportações para este 
mercado e aumentar 
rentabilidades. 

Instabilidade de 
preços de matérias-
primas; 
sensibilidade dos 
clientes 
relativamente aos 
preços; surgimento 
de novos produtos 
com preços mais 
reduzidos; forte 
concorrência 
impossibilita 
margens elevadas. 

Tabela 3: Análise SWOT- Home Improvement Retail 
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4.5. Matriz de confrontação- Home Improvement Retail 
 

4.5.1. Forças e Oportunidades 
 

De acordo com a informação obtida ao longo das entrevistas, as parcerias da Empresa com 

os dois clientes distribuidores do segmento têm uma longa duração. Tal como já foi 

mencionado, estes dois clientes distribuidores estão presentes em marcas dos principais 

retalhistas do mercado. Tendo em conta a grande aposta da Empresa na inovação de novos 

produtos e o aumento da procura de materiais sustentáveis por parte dos consumidores, esta 

deve aproveitar para aumentar o portefólio proposto aos distribuidores, uma vez que 

atualmente os distribuidores têm uma reduzida variedade de produtos de cortiça e de 

economia circular. Deste modo, têm a oportunidade para aumentar a sua presença nas 

marcas de retalho em que estão presentes, e podem tentar expandir para outras marcas dos 

grupos com a apresentação de novos produtos. A capacidade produtiva da empresa pode dar 

resposta a um aumento de procura neste mercado e é flexível para se adaptar, a curto-prazo, 

à produção de novos produtos para o portefólio do retalho. Para tal, é essencial alinhar as 

estratégias entre a Empresa e os clientes distribuidores.  

Complementarmente, a tendência da economia italiana tem sido de crescimento (ver capítulo 

4.2.2) e o mercado do retalho está a valorizar cada vez mais a economia circular e os produtos 

sustentáveis, como é comprovado pelos 93% de italianos que se mostram preocupados pelo 

efeito e produtos de plástico (ver capítulo 4.2.5). Deste modo, a empresa tem que aproveitar 

para comunicar as vantagens ambientais, técnicas e decorativas dos seus produtos e, dessa 

forma, apresentar vantagens competitivas perante outros produtos com materiais sintéticos. 

A correta comunicação destas vantagens competitivas poderá ser uma grande alavanca para 

o seu crescimento no mercado.  

 

4.5.2. Forças e ameaças 
 

Alguns distribuidores do segmento de HIR começam a procurar produtos de cortiça 

provenientes de outros fornecedores que apresentam preços mais competitivos, 

nomeadamente do mercado chinês. Atualmente, a quota de mercado desses concorrentes de 

produtos de cortiça ainda é reduzida, mas já estão presentes em alguns distribuidores em 

importantes marcas de HIR. Além da cortiça, a empresa também é ameaçada por produtos 
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substitutos na área de underlays para pavimentos, com outros materiais sintéticos que podem 

apresentar preços mais reduzidos e performances semelhantes. Para tal, é importante a 

Empresa aproveitar os seus recursos tangíveis e o conhecimento da cortiça para concorrer e 

atingir vantagens competitivas relativamente a estas ameaças. Estes fatores permitem que a 

Empresa desenvolva produtos diferenciadores, tanto a nível de performances de underlays 

como a nível decorativo, com peças únicas e sustentáveis. Conjugando estes fatores com a 

vantagem de conseguir produzir em grande escala, poderá ser possível ter uma oferta de 

produtos com características únicas, sustentáveis e com uma capacidade de resposta para 

grandes quantidades de encomendas.  

Outra ameaça que a empresa enfrenta é a volatilidade dos preços da cortiça. Como se trata 

de um recurso finito, a falta de stock pode obrigar a aumentos de preços em determinados 

anos. No entanto, a empresa tem recursos para gerir o stock de matéria-prima de forma 

eficaz. Ao nível de recursos humanos, estes constituem um fator valioso, uma vez que alguns 

colaboradores do departamento de vendas têm um conhecimento profundo de diversos 

mercados, fator que pode ser importante na abordagem da empresa ao mercado italiano.   

Também é importante referir que a instabilidade política pode constituir uma ameaça, caso 

os incentivos à utilização de materiais compósitos e sustentáveis sejam retirados com as 

sucessivas mudanças de governos (ver capítulo 4.2.1). 

 

4.5.3. Fraquezas e Oportunidades 
 

Tal como já foi abordado anteriormente, uma das grandes fraquezas é o tempo que alguns 

produtos demoram a ser desenvolvidos desde a fase da criação do conceito até ao lançamento 

oficial do produto. Este intervalo de tempo pode ser de 2 meses até 5 anos, dependendo das 

características técnicas dos produtos. Além do período de desenvolvimento, é importante ter 

em consideração que a Empresa vai precisar de mais tempo para apresentar o produto e para 

que os clientes conheçam o mesmo, aprofundadamente.   

Segundo o estudo realizado durante o período de estágio, o mercado italiano de HIR tem 

um reduzido portefólio de produtos de cortiça e de cortiça com outros compósitos. Para que 

a Empresa consiga penetrar no mercado, no curto-prazo, e aumentar o portefólio de 

produtos dos distribuidores, terá que encurtar o prazo de desenvolvimento. Para tal, é 

importante que a Empresa adote estratégias proativas, pois só desta forma conseguirá atingir 

rapidamente vantagens competitivas em relação aos restantes concorrentes. No entanto, este 
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fator deverá ser complementado com estudos mais estruturados e aprofundados sobre os 

concorrentes que estão presentes no mercado e os respetivos produtos.  

Outra fraqueza é o tempo de resposta das encomendas dos distribuidores, ou seja, a logística 

da Empresa. Esta tem uma estratégia “produzir por encomenda”, que não é apropriada para 

setores como o retalho, tal como é referido pelo entrevistado 1. Deste modo, o envio das 

encomendas pode demorar algumas semanas e traduzir-se em perdas de clientes em caso de 

rotura de stocks dos clientes distribuidores e, consequentemente, dos retalhistas. A empresa 

deverá adaptar-se ao setor em que está envolvida e adotar uma estratégia “produção para 

stock”. Desta forma, é capaz de responder eficazmente às encomendas e complementa a 

introdução de novos produtos com a prestação de um serviço com qualidade.  

Mais uma vez, deverá aliar-se a estes processos uma comunicação eficaz das vantagens 

competitivas dos produtos, para tirar partido do apoio do governo e dos consumidores 

italianos de HIR, a materiais sustentáveis provenientes de economia circular. 

 

4.5.4. Fraquezas e Ameaças 
 

As principais ameaças no mercado italiano de HIR são os fornecedores de produtos de 

cortiça provenientes da China, tal como já foi mencionado e os grandes fornecedores 

europeus especializados em underlays.  

No caso dos fornecedores do mercado chinês, normalmente, apresentam produtos com 

preços inferiores e a qualidade dos mesmos tem vindo a melhorar ao longo dos anos.  

Relativamente aos principais fornecedores europeus de underlays, destacam-se as empresas 

alemãs. São especializadas na área de isolamento térmico e acústico, o que lhes permite ter 

uma grande oferta de produtos nesta área. Estão presentes nos principais retalhistas através 

de distribuidores, com produtos underlays de materiais sintéticos. Estes produtos underlays 

concorrem diretamente com os da empresa, uma vez que apresentam performances positivas 

com um preço que pode ser inferior. A sustentabilidade dos produtos da Empresa pode 

constituir uma condição favorável no momento da compra por parte dos clientes 

distribuidores e/ou consumidores, mas não suficiente. Para que os clientes aceitem pagar um 

preço mais elevado pelos produtos da Empresa, esta tem que complementar o fator 

sustentável com outras vantagens. Deste modo, tal como é referido no capítulo 5.4.3, a 

Empresa deve investir em estudos para perceber quais as vantagens que os seus materiais 



45 
 

naturais têm em relação aos sintéticos e de que forma é que estes contribuem para a saúde e 

bem-estar das pessoas, além das vantagens técnicas e ambientais. 

Para se destacar dos fornecedores chineses é fulcral que a empresa diminua o tempo de 

entrega das encomendas e aproveitar a vantagem de menor distância geográfica relativamente 

aos fornecedores do mercado chinês. Mais uma vez, a empresa deve repensar os seus 

processos para se adaptar ao mercado do retalho, uma vez que atualmente ainda não tem os 

processos mais eficazes. O longo período para desenvolver novos produtos também 

constituí uma fraqueza que tem que ser melhorada, tendo em conta a ameaça dos produtos 

concorrentes de outros materiais. Tal como é referido no capítulo 4.2.5, no mercado italiano 

a inovação em negócios sustentáveis tem sido o dobro em relação aos restantes, por isso, 

caso a Empresa continue a apresentar fraquezas no desenvolvimento e tempo de resposta, 

pode ser ultrapassada por outras empresas italianas com melhor serviço. 
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5. Conclusões 
 

O presente relatório de estágio teve como objetivo estudar o mercado italiano dos segmentos 

de Home Improvement Retail e Distributors of flooring and flooring related products e perceber de que 

forma a empresa tem atuado no mercado ao longo dos anos. 

Através do relatório de estágio identificaram-se duas áreas essenciais para o crescimento da 

Empresa no mercado italiano nos dois segmentos: plano estratégico e operacional. 

É importante que a Empresa invista na implementação da marca própria no mercado italiano. 

Tendo em conta que já existe uma marca para os dois segmentos, isto permitiria desenvolver 

uma estratégia de marca global. Mais do que o retorno financeiro, o reconhecimento da 

marca no mercado italiano pode contribuir positivamente para a imagem da empresa noutros 

países, tendo em conta que é a 4ª maior economia europeia e é um mercado que dita as 

modas na área da decoração. Para isso, é essencial uma estratégia de marca aprofundada para 

criar uma identidade e posicionamento que permita o desenvolvimento da marca nos 

mercados da União Europeia. Complementarmente, é urgente o desenvolvimento e 

lançamento de novos produtos, uma vez que o portefólio se tem mantido igual ao longo dos 

anos e as empresas concorrentes, que começam a surgir, podem alcançar ou até ultrapassar 

as vantagens competitivas da Empresa. Para tal, é importante investir na procura e seleção 

de parceiros no mercado, uma vez que o mercado italiano mostra preferência por trabalhar 

com empresas nacionais. Deste modo, é necessário definir o perfil do distribuidor compatível 

com a estratégia da empresa no mercado e implementar um argumentário de vendas para o 

cliente distribuidor e cliente final. Nestas parcerias a Empresa deve procurar potenciais 

clientes distribuidores que valorizem os seus produtos e que partilhem informações sobre o 

mercado, para que juntos consigam adaptar-se e desenvolver um portefólio que responda às 

necessidades do mercado. Relativamente à eficiência interna, o período de desenvolvimento 

de novos produtos, assim como, o tempo de resposta e entrega de novas encomendas 

representam as principais fraquezas da empresa atualmente. É essencial aumentar a eficiência 

para que os clientes distribuidores valorizem não só os produtos, como também o serviço 

prestado pela Empresa.  

Para além disso, os resultados demonstram que é um mercado que compete muito pelo 

preço. Este fator constituí uma desvantagem para a empresa, uma vez que a mesma procura 

posicionar-se num segmento médio-alto e concorre com produtos de cortiça (de 

fornecedores da China p.e.), ou com fornecedores de materiais sintéticos que podem 
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apresentar preços mais inferiores e performances atrativas, no caso de produtos para 

pavimento. Pela pesquisa efetuada foi possível concluir que os principais materiais 

concorrentes à cortiça, no caso dos pavimentos, são sintéticos, tais como: polietileno; 

poliuretano; XPS e poliuretano mineral. Deste modo, o preço dos produtos da Empresa tem 

que ser suportado por vantagens. O fator sustentável é uma condição favorável, mas não 

suficiente, portanto a Empresa tem que apelar ao envolvimento dos clientes distribuidores e 

clientes finais. Apesar da Empresa enfrentar uma envolvente favorável com incentivos do 

governo ao uso de materiais sustentáveis e proveniente de economia circular, esta deve 

procurar realizar estudos que mostrem o impacto que os produtos podem ter na saúde e 

bem-estar das pessoas, comparativamente a outros materiais. Caso a empresa não consiga 

transmitir o valor dos seus produtos corre o risco de ser ultrapassada num mercado onde 

empresas do mercado Chinês começam a ganhar quota e onde as empresas alemãs têm uma 

forte presença, particularmente no segmento de Distributors of Flooring & Other Related Products. 

Adicionalmente, é importante referir que este estudo apresenta algumas limitações. A 

pesquisa realizada sobre os produtos do segmento de Home Improvement Retail e de Distributors 

of Flooring & Flooring Related Products foi baseada nos sites das respetivas marcas/empresas, 

portanto, não foi possível analisar com precisão tanto o portefólio como as características 

dos produtos. Além disso, em estudos futuros, será benéfico para a empresa conseguir incluir 

mais informações relativamente à capacidade logística dos distribuidores de cada segmento, 

pois é um elemento essencial para perceber se podem ser potenciais parceiros para a empresa. 

O estudo sugere que o mercado tem dimensão para a empresa crescer mais, sendo que a 

informação reunida durante o período de estágio forneceu potenciais parceiros para a 

empresa que, depois de uma análise detalhada, já foram contactados e visitados. Logo, este 

relatório evidência a importância de um estudo detalhado de cada mercado onde a empresa 

está presente, de forma a tomar decisões estratégicas de investimento e de escolha dos canais 

de distribuição que melhor se adequam à empresa e ao mercado.  
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Anexos 
 

ANEXO I 

 
Entrevistado 1- Diretor(a) Vendas Retalho 

Mercado 
italiano 

É um mercado interessante porque o potencial de crescimento é 
extremamente elevado, temos uma faturação baixa, no entanto é a 4ª 
economia da europa. É um mercado muito concorrencial porque Itália 
está colocada geograficamente no mediterrâneo e tem muita influência 
do leste da Europa. Os players estão habituados a negociar, ou seja, não 
é expectável ter umas margens muito elevadas e se temos um 
interlocutor ele também terá que ter a sua margem.  
 No geral, Itália é um mercado que valoriza muito um parceiro local 
que fala a sua língua. Temos concorrência presente no mercado através 
de distribuidor, como é o caso da Granorte e diria que esta seria a 
melhor forma para avançar no mercado. Não conheço muitos casos de 
sucesso de empresas que entrem em mercado competitivos como este 
de forma direta. As grandes questões são: Quem são os parceiros 
certos, onde é que eles se posicionam na cadeia de valor e de que forma 
é que os concorrentes estão presentes. 
 
A cortiça também não é vista da forma como queremos, não é vista 
como um produto técnico, Não tendo a melhor conotação, tem que 
haver um maior esforço da área comercial. A nível de cliente final, 
penso que não são mais exigentes comparativamente a outros mercados 
com quem trabalhamos, por exemplo a Alemanha e o Reino Unido são 
mais exigentes. 

A Empresa 
no setor de 
Home 
Improvement 
Retail em 
Itália/ 
Distributors 
of flooring 

Não somos uma empresa vocacionada para retalho e por isso é que é 
estratégico perceber como é que nos vamos posicionar. Temos muito 
um make to order approach e no retalho é inevitável ter um make to stock 
approach, normalmente uma empresa de retalho produz para stock sem 
ter encomenda e nós ainda não chegamos a esse patamar. Só 
trabalhamos com stock para alguns contratos. 
Perceber o nosso posicionamento é um fator crítico em todos os 
mercados, até porque cada mercado tem as suas características: há 
mercados que valorizam muito trabalhar com fabricantes e há outros 
que preferem alguém local que fala o seu dialeto. Se houve um cliente 
que só trabalha marcas próprias não será um impedimento para nós. 
Isto muda a estratégia do Point of sale, fazemos private label e entregamos 
tudo para o lado do cliente. No entanto, isto tem vantagens e 
desvantagens: em teoria os clientes vão promover muito mais as marcas 
próprias para fazer crescer o goodwill da empresa e a nossa marca não é 
conhecida. Por outro lado, não temos que ter esse investimento na 
marca. 
 
A cortiça não é um commodity low cost, é evidente que em alguns clientes e 
isso nós não conseguimos controlar, a cortiça está posicionada como 
um produto de baixo custo. Se olharmos para produtos como o 
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underlay, existirão sempre produtos com espuma e plásticos mais 
baratos, mas não têm a mesma performance. A cortiça apresenta 
grandes vantagens através das suas características acústicas e térmicas, 
assim como, através do fator sustentável, que é muito valorizado pelos 
clientes de retalho. Não é um produto de baixa gama e alto volume, não 
queremos ser o mais barato nem nuca o vamos ser. 

Estratégias 
Futuras 

Ainda não temos uma estratégia definida, mas estes serão os próximos 
passos: mapear o mercado; perceber quem são os potenciais clientes 
que consomem os principais produtos; perceber quem é que está na 
cadeia a distribuir esses produtos; analisar produtos 
similares/concorrentes e perceber a melhor forma de crescer nesse 
mercado. Nesta fase, a estratégia é ter “quick wins”, aumentar 
rapidamente a quota de mercado e para isso temos de nos suportar 
num parceiro.  
O marketing digital pode fazer aqui um trabalho importante na deteção 
de leads e na consciencialização dos nossos produtos. A 
consciencialização da cortiça é muito importante, temos que fazer um 
grande aposta no marketing para que a cortiça seja conhecida e 
valorizada. Mas em produtos técnicos o foco tem que ser a 
performance, não chega dizer que é um produto sustentável. A 
comunicação na loja é muito importante, por isso é que o ponto de 
venda é relevante. 

  

ANEXO II 
  

Entrevistado 2- Sales Manager Itália 

Mercado 
Italiano 

É um mercado com muito potencial, tem um elevado número de 
habitantes e, apesar de ser sul da europa, tem um poder económico 
interessante. Além disso, é um mercado que a empresa conhece há 
muitos anos e aliando esta experiência com o histórico de vendas que 
temos via distribuidor, acredito que com maior penetração de mercado 
poderemos vender mais, nomeadamente no mercado de Home 
Improvement Retail.  
 
Na área do isolamento, têm legislação própria e são um bocado mais 
exigentes, mas isso não afeta tanto o departamento de retalho, estamos 
a dirigir-nos para um público semi-profissional na área de Home 
Improvement Retail.  
 
Em Itália temos um problema relativamente ao material, porque a 
cortiça é banalizada e há uma forte concorrência de preços, 
nomeadamente na área mais decorativa, como por exemplo, 
Memoboards. 

A Empresa 
no setor de 
Home 
Improvement 
Retail em 

As nossas grandes forças são as propriedades da cortiça que permitem à 
empresa ter uma oferta de produtos com muita diversidade. A 
sustentabilidade do negócio e a economia circular são a nossa mais 
valia. Procuramos estar num segmento médio-alto, porque a cortiça é 
uma matéria-prima com um preço elevado e a nossa missão é valorizar 
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Itália/ 
Distributors 
of flooring 

a mesma para que possamos ter um preço que permita dar rentabilidade 
ao nosso negócio. Para além da sustentabilidade, temos também 
vantagens nas áreas mais técnicas: apresentamos uma boa performance 
em testes acústicos e de isolamento, no caso dos underlays por 
exemplo. Também tentamos integrar outros materiais que não sejam 
cortiça, como a borracha, que sejam recicláveis e tenham uma 
performance equivalente. 
 
Há outros materiais de sem ser de cortiça no mercado, como materiais 
sintéticos, que têm melhor performance e, por vezes, temos alguma 
dificuldade quando são questões muito técnicas, principalmente quando 
se tratam de underlays. Temos a desvantagem de ter produtos que são 
soluções em diversas áreas, mas não somos especialistas em nenhuma 
delas. No caso dos underlays isso nota-se mais porque há empresas 
focadas nessa área de negócio, nomeadamente no isolamento térmico e 
acústico. 
 
Nunca houve uma grande aposta neste mercado, ou seja, não tem 
havido uma direção de esforços muito específica. As estratégias têm 
variado e as prioridades têm sido constantemente redefinidas.  
 
Em termos de estratégia e de penetração de mercado, no Home 
Improvement Retail temos presença através de distribuidor e para cada 
um dos distribuidores trabalhamos e fazemos a própria marca deles. 
Atualmente, a informação que temos dos nossos distribuidores é que 
em Itália os clientes preferem comprar a um distribuidor local do que 
trabalhar diretamente com um fabricante estrangeiro e portanto, é mais 
difícil entrar no mercado se não for através de distribuidor. Outra 
solução seria ter uma estrutura no local, ou seja, será que podíamos 
explorar mais estes segmentos se tivéssemos uma operação direta em 
Itália? Nesta fase teríamos que refletir se faria sentido ter uma estrutura 
própria ou uma parceria com uma empresa que já esteja presente. Até 
porque em termos logísticos é impossível servir Italia a partir de 
Portugal. Atualmente enviamos para os distribuidores e eles fazem a 
gestão de encomendas. 
 
Trabalhamos com 4 distribuidores, os dois que trabalham melhor são 
do norte de Itália, um é especializado em produtos de cortiça para 
Home Improvement Retail e o outro está mais focado nos produtos de 
madeira. Os outros dois situam-se no centro do país, um deles também 
concentra a atividade em produtos de madeira com o complemento de 
cortiça e o outro está orientado para área das ferramentas. Antigamente, 
estes distribuidores vendiam muitos produtos de decoração para o 
segmento de Home Improvement, mas agora as encomendas estão a 
ser feitas a um fornecedor que importa os produtos da China. 
 
Relativamente a distribuidores de flooring, temos um distribuidor 
responsável por algumas marcas de pavimentos em Itália, mas vende 
pouco para este segmento. Penso que não é exatamente o parceiro 
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adequado, é uma empresa com uma visão distorcida do mercado e não 
entendem muito bem a nossa gama de produtos, ou seja, não será por 
aqui que vamos crescer. Ainda não encontramos os parceiros certos. 

Estratégias 
futuras 

Temos uma presença muito pequena nos distribuidores de flooring, 
mas achamos que o mercado tem um grande potencial nessa área. 
Podemos trabalhar com diferentes distribuidores em diversas áreas 
geográficas ou fazemos uma parceria com um grande distribuidor de 
flooring que faça a cobertura total do país. Neste momento estamos a 
fazer o diagnóstico do mercado e a tentar perceber quais são os 
parceiros indicados para aumentar a presença no mercado e retirar o 
potencial de vendas que achamos que existe no mesmo. 
 
Em termos de perfil de distribuidor não há nada definido, a ideia é ter 
distribuidores que nos permitam estar presentes no cliente final, nas 
várias secções. No caso do flooring têm que ser empresas bem 
implementadas no mercado de pavimentos italianos, com canais 
abertos e que estejam interessados em trabalhar com a cortiça e em 
focar-se no nosso produto. Vamos ser sempre um produto 
complementar para as empresas de pavimentos, por isso é importante 
construir parcerias que sejam interessantes para os distribuidores, dar 
informações e formações sobre os produtos às equipas de venda e dar-
lhes motivação para trabalharem o nosso produto. 
 
Também temos que trabalhar internamente para publicitar o produto 
em ponto de venda, sobretudo no segmento Home Improvement Retail em 
que os produtos estão nas prateleiras e têm que se vender por si 
próprios. Não vendemos ao consumidor final, mas quando vendemos 
os produtos temos que estar preparados para comunicar as vantagens 
dos mesmos. 

 

ANEXO III 
 Entrevistado 3- Diretor(a) de Marketing 

Estratégia da 
empresa 

A nossa estratégia é sempre alinhada ao negócio e tem como 
objetivo: 
- Apresentar a cortiça com matéria-prima de alta performance juntos 
dos decisores; 
- Aumentar a “brand awareness” da marca da empresa 
- Diferenciação face à concorrência, não pelo preço, mas pelos 
materiais e performance; 
-Comunicação mais eficiente e mais direcionada 
 
No marketing trabalhamos muito em conjunto com o departamento 
de gestão de segmento, acaba por ser um pivot entre vendas, 
marketing e inovação. A gestão de segmento define os atributos de 
um produto e o posicionamento em termos de preço de finalidade 
pretendida pelo mercado. O marketing tem que pegar nesses 



58 
 

atributos e converter em linguagem de mercado. O nosso foco é 
privilegiar a comunicação da cortiça ao nível da performance, apesar 
de no retalho haver produtos como canecas, inclusive temos 
projetos para posicionar a cortiça numa perspetiva mais sensorial. 
Mas na maior parte dos nossos segmentos, nós só teríamos margem 
e diferenciação apostando na performance. Temos que influenciar 
todos os intervenientes, por isso criar estratégias de marketing não é 
só falar de cortiça, mas sim conhecer todo o ecossistema. 
 
É essencial haver uma sistemática entre as equipas de vendas e os 
outros departamentos. É como se estivéssemos a trabalhar todos 
juntos para o mesmo objetivo, não podem haver departamentos, em 
que cada um dá o seu contributo em termos de conhecimento. 
 

Posicionamento 
da empresa 

Muitas vezes o posicionamento é feito mais pela distribuição e pela 
credibilidade que o nosso material tem que ter. A nível de produto, 
posso ter um portefólio fantástico, mas depois posso enfrentar 
conflitos de canais. No caso do retalho um produto pode ser 
vendido por 2 canais, por isso os distribuidores têm que ser 
salvaguardados daquilo que deverá ser o posicionamento daquele 
produto. O mesmo produto não pode aparecer de qualquer maneira 
no retalho. 
 
Ainda não estamos no top of mind dos decisores destes segmentos e, 
portanto, é preciso definir os targets e trabalhar com os mesmos. É 
um momento estratégico, se não souber o que estou a comunicar, 
estou a cometer um erro grave. 

 

ANEXO IV 
 
 

 Entrevistado 4- Responsável de segmentos Inovação 

Estratégia 
Inovação 

A cortiça é um material com história, natural e renovável, não tens 
um impacto negativo no ambiente ao explorar esse material e tudo 
isto permite contar uma história favorável da empresa e dos nossos 
produtos e dessa forma, cativar os nossos clientes com esta oferta de 
características únicas que cria um elo emocional com os mesmos. 
Podemos capitalizar mais o facto de termos materiais genuínos e 
nobres, o que hoje em dia não acontece tanto. 
 
A inovação tem dois papéis na minha ótica que são completamente 
distintos. Tens um papel reativo que funciona segundo a informação 
que as equipas passam (departamento das vendas, por exemplo, 
articula co GSM) e depois define-se aqui uma serie de parâmetros e 
requisitos para nós desenvolvermos um produto que vão de 
encontro a esses parâmetros. Ou então, tens um outro tipo de 
inovação, uma inovação proactiva. Estas duas separações são 
temporais, ou seja, a parte reativa é para um futuro muito próximo, é 
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para resolver um problema, isto no dia-a-dia, é para resolver um 
problema que está identificado e que temos que colmatar. E aquilo 
que é a proatividade normalmente resolve problemas que ainda não 
são conhecidos, coisas que vamos utilizar no futuro.  
Para o desenvolvimento de um produto, inicialmente temos a fase de 
conceito, fase de testes, fase de investigação e a fase final onde se 
prepara todos os documentos necessários. Há casos que demoramos 
4/5 anos e outros que demoramos 2/3 meses. 
 
A nossa ligação acaba por ser com todos os departamentos, o que é 
benéfico porque sentimos exatamente quais são as limitações que 
existem na produção e as limitações que o pessoal das vendas tem no 
portefólio atual. Portanto, havendo este contacto direto com os 
diferentes departamentos acaba por criar um poder crítico que nós 
também valorizamos. Temos uma fraqueza, que é a rotação que 
existe, pessoas que estejam cá num espaço de um ano ou dois, 
acabam por não criar um conhecimento consciente tanto nos 
produtos como no mercado em si. Ou seja, estamos constantemente 
numa fase de investimento em recursos e depois na hora de 
capitalizar os produtos, os recursos já não são os mesmos e voltas 
outra vez ao início do ciclo. 
 

Empresa no 
mercado 

Idealmente devia ser feito um estudo muito extensivo de todas as 
características dos materiais, onde e q nos podemos posicionar e a 
que preço nos podemos posicionar e se tem rentabilidade ou não 
para explorarmos aquilo. 

 

Por exemplo, todos os materiais que estão na construção com um 
valor muito baixo e que torna difícil nós prevalecermos no mercado, 
embora tecnicamente nós termos produtos com melhores 
características do que esses. É uma questão de abordarmos o 
mercado a fugir ao fator preço, mas sim na prevalência das 
características a longo prazo. Com a economia circular consegues 
alargar o “scope” das características da cortiça. A cortiça pode ser 
mais ou menos densa/mais ou menos resiliente, mas acaba por ter 
um “scope” limitado, por isso é uma vantagem para a empresa. Além 
disso, vamos ter sempre alguma limitação no que toca aos recursos e 
ao juntar a cortiça com outros aglomerados permite alargar as 
características técnicas e o volume. 
 
A fraqueza hoje é o portefólio que nós temos que é bastante 
limitado, tendo em conta aquilo que somos especialistas na área. 
Tipicamente dentro dos nossos concorrentes tens a empresa Mãe e 
depois tens departamentos especializados 100% dedicados a um 
segmento e o facto de teres energia dispersa por vários segmentos, 
faz com que as pessoas tenham muita dificuldade em ser realmente 
especialistas e em nutrir as relações comerciais com cada um dos 
players em cada um dos segmentos de uma forma tão profundo 
quanto se calhar deveria ser necessária. Em contrapartida, o facto de 



60 
 

estarmos expostos a uma variedade tao grande de desafios, acaba por 
ajudar também a complementar de um segmento para o outro. O 
facto de conseguirmos capitalizar com a mesma formação de um 
determinado produto em diferentes mercados e diferentes aplicações 
também é positivo. 

 

ANEXO V 
 Entrevistado 5- Sales Manager 

Mercado 
Italiano 

É um mercado razoável. A Itália não é uma aposta vital, uma vez que 
já tem uma grande variedade de produtos e uma indústria corticeira 
com alguma presença; tem uma concorrência forte a nível de 
underlays provenientes de marcas alemãs, como a BSW (Alemanha), 
que pratica preços muito competitivo; e a empresa não tem 
capacidade de resposta técnica para esse mercado. Para estarmos 
neste mercado, temos que ver o que é que o DIY nos pode oferecer, 
pois neste segmento, penso que temos capacidade de resposta.  
 

A Empresa no 
setor de Home 
Improvement 
Retail em 
Itália/ 
Distributors of 
flooring 

Os distribuidores de Flooring e DIY valorizam a capacidade de 
resposta, a qualidade dos nossos produtos, o nosso tempo e 
capacidade de desenvolvimento, as nossas capacidades técnicas. 
Atualmente, a qualidade de serviço decresceu. O desenvolvimento de 
produtos demora muito tempo, assim como, o tempo de entrega. 
 
A principal força da empresa no mercado é a capacidade de 
encontrar soluções em grande escala para dar resposta a necessidades 
dos clientes e os produtos de economia circular. 
No entanto a empresa enfrenta a ameaça da concorrência que aposta 
em produtos desenvolvidos sem cortiça, mais baratos e com boa 
capacidade técnica. (aproveitam-se do aumento do preço da cortiça). 
 

Estratégias 
futuras 

O futuro tem que passar por uma aposta no Home Improvement 
Retail. Devemos estabelecer parcerias com 2 ou 3 distribuidores no 
máximo, uma vez que o país pode ser dividido em 3 zonas 
geográficas que apresentam diferentes mentalidades. Então, 
devíamos ter 1 distribuidor ligado à área da acústica e térmica, outro 
ligado à área dos revestimentos e um outsider ligado à distribuição de 
outro tipo de produtos que não são produzidos com cortiça, uma 
vez que vai em busca de novas e diferentes soluções para o mercado 
e ajudam-nos a pensar em novas soluções. Penso que poderemos dar 
uma resposta positiva ao HIR, a distância geográfica é reduzida e 
temos capacidade para um tempo de resposta positivo. 
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ANEXO VI 
                                                              

19 Grupos HIR 28 Marcas HIR 

Brico IO (IT) Brico IO (IT) 

Brico OK (IT) Brico OK (IT) 

Bricofer (IT) Bricofer (IT) 

Bricolife (IT) Bricolife (IT) 

Grupo ADEO (FR) Bricocenter (FR) 

Grupo Tengelmann (DE) OBI (GR) 

Grupo FDT (IT) Leroy Merlin (FR) 

Eurobaustoff (DE) FDT Group (IT) 

Bricolarge (IT) Self (IT) 

Bricomania (IT) Bricoman (FR) 

Brigos (IT) I & M (IT) 

Mercatone Uno (IT) Ottimax (IT) 

Mondobrico (IT) Bricolarge (IT) 

Brico Bravo (IT) Bricomania (IT) 

Brico Alfa (IT) Bricopoint (IT) 

Bricoterm (IT) Brigos (IT) 

Utility (IT) Grancasa (IT) 

Evoluzione Brico (IT) La prealpina (IT) 

Dottor Brico (IT) Mercatone Uno (IT) 

 Mondobrico (IT) 

 Progress (IT) 

 Brico Bravo (IT) 

 Brico Alfa (IT) 

 Bricoterm (IT) 

 Utility (IT) 

 Evoluzione Brico (IT) 

 Dottor Brico (IT) 

 

 

ANEXO VII 

Grupo Adeo (FR) 
Grupo 

Tengelmann (DE) 
Grupo Brico IO 

(IT) Grupo Bricofer (IT) 

Leroy 
Merlin 

1,73$ 
biliões OBI 525$ milhões 

Brico 
IO 

234$ 
milhões Bricofer 

259$ 
milhões 

Bricoman 
951$ 
milhões - - - - Grancasa 

135$ 
milhões 

Bricocenter 
328$ 
milhões - - - - Self 

131$ 
milhões 

- - - - - - Ottimax 76$ milhões 
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Tabela 3: Turnover Retalhistas Mercado Italiano, Fonte: ORBIS 

 

ANEXO VIII 
Marca 
retalhista 

Nº totais pontos de 
venda 

Marca 
retalhista 

Total m2 dos pontos de 
venda 

1-Brico IO (IT) 108 
1-Leroy Merlin 
(FR) 

408 366 m2 

2-Brico OK 
(IT) 

92 2-OBI (DE) 242 033 m2 

3-Bricofer (IT) 90 3-Bricofer (IT) 179 717 m2 

4-Bricolife (IT) 75 4-Brico IO (IT) 169 878 m2 

5-Bricocenter 
(FR) 

64 5-Bricolife (IT) 163 821 m2 

6-OBI (DE) 56 
6-Bricocenter 
(FR) 

158 564 m2 

7-Leroy Merlin 
(FR) 

48 
7-Brico OK 
(IT) 

151 850 m2 

8- Mercatone 
Uno (IT) 

47 
8- Bricoman 
(FR) 

141 340 m2 

9-Evoluzione 
Brico (IT) 

36 
9-SELF (IT) 88 018 m2 

10-Gruppo 
FDT (IT) 

28 
10-Evoluzione 
Brico (IT) 59 383 m2 

Tabela 4: DIY and Garden, GDS REPORT, Monitoraggio 2018 

 

ANEXO IX 
 

Distribuidores Marca Retalhista Produtos 

Novaflex → Bricoman (FR) 

Rolo de cortiça 
com borracha; 
Underlays 

Mottez→ Brico IO (IT) Blocos de cortiça 

Fortlan-Dibi→ OBI (DE) 

Underlays; 
Memoboards; placas 
de isolamento 

Crearreda; Mazzoleni; Securit→ Leroy Merlin (FR) 

Underlays; 
Memoboards; placas 
de isolamento 

Tabela 5: Canal de distribuição de distribuidores com produtos concorrentes 

ANEXO X 

Status Empresas ativas 

BvD sector 

Construction; Wood, Furniture & Paper Manufacturing; 
Wholesale; Retail 
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Country Italy 

Trade description Flooring and Distribution 

Number of employees min= 50 
Tabela 6: Critérios usados para a análise dos Distributors of flooring and flooring related products, Fonte: ORBIS 

ANEXO XI 

 

Tabela 7: Distribuidores de flooring e respetivos fornecedores de underlays 

 

ANEXO XII 

Marca DIY Fornecedor Produtos 

Bricoman 
(Grupo Adeo) (FR) 

Distribuidor da 
empresa Placas de isolamento; 

underlays  

Ottimax (Grupo 
Bricofer) (IT) 

Distribuidor da 
empresa 

Placas de isolamento; 
Memoboards 
  

Brico IO 
(Grupo Brico IO) 
(IT) 

Distribuidor da 
empresa 

Underlays; Placas de 
isolamento; Placas de 
isolamento adesivas   

Tabela 8: Produtos da empresa presentes nos retalhistas através da marca dos distribuidores 


