estudo
das tendências
dE
INTERNACIONALIZAÇÃO

estudo
das tendências
dE
INTERNACIONALIZAÇÃO

Ficha técnica
Título

Estudo das Tendências de Internacionalização
CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
Textos

Estratégia Crucial

Projecto gráfico e paginação

Gabinete de Design - CTCP
Imagem da capa

iStock_©egdigital
Dezembro 2012 . TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

1. Situação atual
A produção mundial de calçado atingiu os
21 mil milhões de pares em 2011, um novo
máximo.
A Ásia é responsável por 87% da produção
mundial, cabendo à Europa 3% e América
do Norte cerca 2% do volume produzido.
China, India, Brasil, Vietname e Indonésia
são os principais produtores mundiais. O
primeiro país europeu da lista, em 2011, é a
Itália, com 207 milhões de pares.
A Ásia foi também o principal “player” ao
nível do volume adquirido com 47% da quota mundial. A Europa representa cerca de

21% e a América do Norte 17% do número
de pares comprados em 2011.
Cerca de 83% dos pares produzidos na Europa são consumidos no mesmo continente.
O calçado em pele continua em queda acentuada representando apenas, em 2011,
50% do total exportado mundialmente (em
valor).
Pelo contrário, os produtos sintéticos crescem a um ritmo elevado. É já responsável
por quase 60% dos produtos exportados a
nível global e cerca de 30% em valor.
Em valor, 9 dos principais 15 exportadores
são europeus: Itália, Alemanha, Bélgica,
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Holanda, Espanha, França e Portugal.
Porém, em termos de valor de exportação,
Portugal ocupa a segunda posição com um
valor médio de 32 Usd por par (Itália com
45 Usd). Na China, o preço médio por par
não atinge os 4 dólares.
Ao nível do consumo, o mercado Austríaco lidera o ranking mundial com um preço médio
por par importado de cerca de 21 dólares.
Suíça, Itália, Rússia, Alemanha, Holanda
e França, Coreia do Sul, Canadá e Bélgica
ocupam os restantes 10 primeiros lugares
no preço médio de calçado importado a nível global.
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2. Tendências de Internacionalização

Crescimento de nichos – saúde, vegan, profissional, dança, etc.

2.1 Produto

próximos do comprador (retalho) – retorno
de algumas marcas – Fatores Críticos de Sucesso – Rapidez e Flexibilidade.

2.2 Preço
Segmento Criança em franco crescimento a
nível global.
Conforto e Saúde apresentam-se como nichos com potencial de crescimento futuro.
“Polarização” de segmentos – o segmento
de “média qualidade” tende a descer na escala de valor.
Crescente importância das marcas, quando
comunicadas de modo coerente e persistente ao longo do tempo.
Concentração do retalho em mercados maduros.
Maior aposta no marketing direto – especifico para nichos.

2.4 Comunicação
Grupos internacionais de retalho com crescente força negocial.
Baixa de preços no retalho feito a montante
– produtores.
2.3 Distribuição
Volume de encomendas cada vez mais reduzido, quer em quantidade quer no tempo de
resposta.
Crescente redução de stocks – retalho tradicional e novos canais venda.
Tendência para a compra de proximidade,
isto é, volumes reduzidos incentivam a compra em países fornecedores que fiquem mais
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Crescente influência da comunicação nos
volumes de vendas - marcas mais comunicadas vendem mais.
Concentração do retalho e de marcas leva
à intensificação da relevância das marcas –
“Brand Awareness”.
Marketing Verde, Relacional e Social com
peso crescente na comunicação a nível global.
Intensificação da utilização dos meios web
para comunicação para subnichos (tribos),
aplicando métodos de marketing direto.
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3. Tendências de Internacionalização por
mercados

“players” da cadeia de valor ao nível da proactividade comercial.

Tendência para consumo de produtos “maduros” / tradicionais no segmento alto e luxo.

3.1 União Europeia

Presença consistente em feiras e eventos
internacionais.

Nicho criança com potencial a explorar.

Multiplicação de marcas.
Concentração do retalho especializado monomarca.
Crescimento da utilização de materiais sintéticos – competição pelo preço – “value for
money”.

Trabalho da marca no canal “online” – contínuo e consistente.

Criação de grupos de distribuição e retalho
locais, com pontos de venda em diversos
mercados da região (Emirados Árabes).

Estratégia de entrada em novos mercados –
misto Marca Própria e “Private Label”.

Produto Europeu é visto como de elevada
qualidade.

3.2 Médio Oriente

Mercados menos maduros apontam para estratégias de abordagem mais prudentes.

Alargar da margem comercial do distribuidor – crescente poder negocial.

Importância da notoriedade marca e qualidade produto.

Utilização de canais de vendas “online” business to business (B2B) e business to consumer (B2C).

Preço não é fator determinante no processo
de decisão de compra.

Alta competição e multiplicação de marcas
exigirão um crescente esforço dos diferentes

Elevado poder de consumo, alargado a um
número crescente de consumidores.
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Reduzido número de agentes e redes de distribuição incipientes.
Abordagens comerciais efetuadas através
de feiras internacionais (de referência) ou
regionais. Em alternativa, através de contactos diretos com Cadeias de Distribuição/
Retalho a operar em mercados da região.
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Elevado nível de qualidade e notoriedade exigido a produtos nestes mercados – esforço
de marketing e apoio à venda elevado.
Marca–País é um fator de relevo na decisão
de compra.
Maior foco na marca própria - “Made in Portugal” do que “private label” .
3.3 Ásia
Diversidade de consumidores e mercados.
Coreia do Sul, Japão e Singapura com padrões de elevada qualidade, sendo mercados
maduros e altamente concorrenciais.
Restantes mercados em desenvolvimento,
fortemente “Ocidentalizados” em termos de
padrões de consumo.
Notoriedade da Marca com forte influência na
decisão de compra – produto europeu visto

como de elevada qualidade.
Segmento de luxo com elevada e crescente
procura. Crescente procura de marcas exclusivas.
Crescimento de cadeias de retalho e distribuição.
Produto Europeu é visto como de elevada
qualidade.
Zona de maior crescimento a nível mundial
nas próximas 2 décadas.
Conceito “agente” pouco frequente ou inexistente. Frequentes abordagens iniciais a mercados através de “trading” ou empresas de
consultoria a operar nos mercados.
Número relevante de cadeias de retalho de
elevada dimensão – possibilidade para abordagens diretas.
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Presença em feiras regionais e nacionais
(Ásia) necessárias como entrada e reforço
da notoriedade e continuidade da aposta nos
mercados.
Maior foco na marca própria - “Made in Portugal” do que “private label”.
Recurso a empresas especializadas no apoio
à entrada nestes mercados poderá facilitar e
agilizar a obtenção de contactos.
Mercados a serem trabalhados numa perspetiva de médio e longo prazo e envolvendo um
elevado apoio à promoção da marca no ponto
de venda.
Aposta no desenvolvimento de produtos
adaptados à morfologia e “lyfe style” dos consumidores asiáticos.
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3.4 América do Sul
Dificuldades da exportação devido a políticas protecionistas e paridade euro-dólar.
Maior proximidade cultural se comparada
com Ásia e Médio-Oriente.
Mercados em grande crescimento em todos
os segmentos.
Crescimento de redes de retalho e distribuição.
3.5 América do Norte
Dificuldades da exportação devido a políticas protecionistas e paridade euro-dólar.
Mercados maduros e de grande cariz concorrencial.
Acordos regionais e produção de grandes
grupos em países vizinhos dificultam penetração no mercado.

Concentração do retalho e diminuição do número de “players” no mercado – mercados
maduros.
Mercados altamente maduros e competitivos, impondo estratégias de abordagem de
nicho – produtos para segmentos de maior
valor acrescentado e que permitam vendas
cruzadas – sobretudo “private label”.
Oportunidades no segmento criança – 2º
segmento de maior valor – design, marketing e segurança – fatores importantes na
decisão de compra.
Entrada no mercado usualmente efetuada
através de redes de agentes, habitualmente
com presença local ou regional.
Após entrada no mercado, é relevante o
apoio a distribuidor com presença em feiras.
Margens de retalho e agenciamento ao nível
do mercado europeu.
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Conclusões
De acordo com dados recentes da organização Transparency Market Research, o
volume de negócios do calçado mundial irá
continuar a crescer, atingindo os 211 mil milhões de dólares em 2018 (187 mil milhões
em 2011).
Tendência para crescimento dos segmentos
moda, saúde, conforto e criança (incorporação
de elevados padrões de design e conforto).
Intensificação da concorrência – maior
competição generalizada pelo preço – “value
for money”.
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