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Nota Introdutória
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O presente documento constitui o relatório final do Estudo Estratégico e de

Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em

Portugal.

Este estudo, desenvolvido a pedido da Delegação Porto da Apigraf - Associação

Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e Transformadoras

do Papel, teve na sua base três objetivos fundamentais: (i) Aprofundar o

conhecimento sobre as indústrias gráficas e de transformação de papel em

Portugal, em especial nas regiões de convergência do Norte, Centro e Alentejo;

(ii) Evidenciar o papel que as mesmas desempenham na facilitação da vida das

pessoas, na competitividade das empresas portuguesas e estrangeiras e na

oferta de soluções dirigidas a nichos de mercado no contexto internacional; (iii)

Elevar a capacidade coletiva do setor representado pela Apigraf para responder

mais proativamente às necessidades de qualificação e consolidação que possui

bem como aos desafios da era digital e da globalização das economias,

ajudando-o a melhorar, por essa via, a sua competitividade.

O Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de

Transformação de Papel que se segue começa, assim, por fazer um diagnóstico

das indústrias gráficas e de transformação de papel e do seu posicionamento

competitivo no contexto internacional, passando em revista temáticas como a

delimitação setorial e por produtos do setor como um todo e da sua

estruturação, os fatores críticos de sucesso do negócio gráfico e da

transformação de papel, as mudanças que têm vindo a desafiar estas indústrias

e os seus principais elementos particulares e distintivos, as dinâmicas recentes

da sua evolução a nível mundial e europeu, os principais players, exportadores

e mercados mundiais e europeus, a sua relevância (setorial e regional), o

posicionamento e dinâmica recente de evolução em Portugal, os mercados e

setores clientes em Portugal e o seu grau de integração internacional, o seu

posicionamento competitivo no contexto da UE27, as principais características

do business environment destas indústrias em Portugal e, finalmente, as

principais oportunidades, ameaças, forças e fraquezas com que se confrontam.

Depois, na segunda parte do estudo, desenvolvem-se dois aprofundamentos

temáticos que se revestem de importância nevrálgica no contexto do Setor das

Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal: a inovação e a

internacionalização. Nestes dois aprofundamentos, apresenta-se um panorama

alargado sobre o estado da arte e sobre os desafios e oportunidades latentes no

setor em estudo nas referidas temáticas, de forma a motivar a reflexão e a ação

das empresas, das associações setoriais e do poder político no sentido de as

abraçar e, dessa forma, incrementar a competitividade do Setor das Indústrias

Gráficas e de Transformação de Papel como um todo.

Por fim, na terceira parte do estudo, desenvolve-se a componente do trabalho

de natureza estratégica. Por um lado, sistematizam-se os desafios que se

colocam atualmente ao Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de

Papel. Por outro, identificam-se as propostas estratégicas para os enfrentar com

sucesso, considerando várias perspetivas: a perspetiva empresarial individual, a

da eficiência empresarial coletiva e a da política industrial e de competitividade.

Adicionalmente, propõem-se cinco projetos estruturantes de natureza coletiva

a desenvolver no período 2014-2020 sob a liderança da Apigraf, tendentes a

qualificar e capacitar o setor em estudo, a promover a inteligência estratégica

que lhe pode dar suporte, a incentivar os diversos tipos de inovação e

cooperação de base empresarial que podem potenciar a sua diferenciação e

competitividade e, por último, a induzir a sua internacionalização.

Ainda a respeito do Estudo Estratégico e de Inovação que se segue, importa

referir que, muito embora o mesmo constitua o resultado do esforço sistemático

e empenhado ao longo de vários meses de uma vasta equipa de trabalho da

Augusto Mateus & Associados, beneficiou também, em muito, de inúmeros

contributos de pessoas e entidades que foram visitadas durante a sua

elaboração, quer no âmbito de reuniões presenciais individuais, quer de eventos

coletivos de auscultação e interação (workshops, focus group e reuniões

conjuntas), incluindo naturalmente a própria Apigraf. Por certo, sem estes

contributos não teria sido possível alcançar o presente resultado final.



Parte I - Diagnóstico Competitivo do Setor 
das Indústrias Gráficas e de 

Transformação de Papel em Portugal



1. Caracterização geral do Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel e 
análise dos seus elementos distintivos



O objeto do presente estudo é o Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de

Papel (IGTP) com presença em Portugal, cuja delimitação, pela Classificação das

Atividades Económicas (CAE), compreende oito subsetores fundamentais: 1721

- Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens de papel e cartão;

1722 - Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário; 1723 -

Fabricação de artigos de papel para papelaria; 1729 - Fabricação de outros

artigos de pasta de papel, de papel e de cartão; 1811 - Impressão de jornais;

1812 - Outra impressão; 1813 - Atividades de preparação da impressão e de

produtos media; 1814 - Encadernação e atividades relacionadas.

Os primeiros quatro subsetores formam as designadas “indústrias de transfor-

mação de papel” enquanto que os restantes quatro formam as designadas

“indústrias gráficas”. No essencial, os dados estatísticos primários a utilizar na

análise e caraterização do setor em estudo estarão limitados à Classificação das

Atividades Económicas (CAE) e à Classificação de Produtos (Nomenclatura

Combinada/HS). Como elemento de ligação/correspondência entre estas duas

classificações, utilizaremos a International Standard Industrial Classification of

All Economic Activities (ISIC), aproveitando o trabalho realizado pelas Nações

Unidas na correspondência entre a ISIC e a HS (Harmonized System).

Fonte: AM&A, em articulação com a APIGRAF, e tendo em conta as correspondências disponíveis na UN Trade Statistics

Tabela 1. Correspondências setoriais e de produtos relevantes 

Delimitação CAE, ISIC e NC do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

1.1. Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel:
delimitação setorial e principais produtos e serviços

CAE Rev. 3 ISIC Rev. 3.1 Nomenclatura Combinada

Indústrias de Transformação de Papel

1721: Fabricação de papel e de cartão canelados e 
de embalagens de papel e cartão

2102: Manufacture of corrugated paper and 
paperboard and of containers of
paper and paperboard

481910, 481920, 481930, 481940, 481950, 481960, 
480810

1722: Fabricação de artigos de papel para uso 
doméstico e sanitário

2109: Manufacture of other articles of paper and 
paperboard

481850, 481810, 481820, 481830, 481890

1723: Fabricação de artigos de papel para papelaria 482020

1729: Fabricação de outros artigos de pasta de 
papel, de papel e de cartão

481630, 481710, 481720, 481730, 482110, 482190, 
481310, 482210, 482290, 482360, 482370, 482312, 
481610, 481620, 481690, 482320, 482340, 482390

Indústrias Gráficas

1811: Impressão de jornais 2212: Publishing of newspapers, journals and 
periodicals 490210, 490290

1812: Outra impressão

2211: Publishing of books, brochures and other 
publications

490191, 490199, 490300, 490591, 490510, 490599, 
491110

2219: Other publishing 490400, 490600, 490700, 490810, 490890, 490900, 
491000, 491191

2221: Printing 482090, 490110, 482010, 482040, 482050, 491199

1813: Atividades de preparação da impressão e de 
produtos media 2222: Service activities related to printing 482030
1814: Encadernação e atividades relacionadas

8Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel: Relatório Final | AM&A |



O Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel assegura a

produção de um leque alargado de produtos, desde o simples papel e cartão

cortado, passando por embalagens, blocos, etiquetas e rótulos, até jornais,

livros, agendas, desdobráveis, flyers, cartões inteligentes, lonas e brindes

publicitários.

Ao nível dos serviços, para além de tudo o que está diretamente ligado à

transformação de papel e à impressão gráfica, este setor assegura a

composição, a fotocomposição e outras atividades relacionadas com o

tratamento de dados para impressão, bem como a encadernação e acabamento

de livros, revistas, catálogos, brochuras, entre outros produtos.

Fonte: AM&A, em articulação com a APIGRAF, e tendo em conta as notas explicativas da CAE do INE

Tabela 2. Principais outputs das indústrias gráficas e de transformação de papel

Produtos e serviços do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

CAE Rev. 3 Principais Produtos e Serviços

Indústrias de Transformação de Papel

1721: Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens 
de papel e cartão

Papel e cartão modulado; cartão canelado; embalagens, caixas, sacos, pastas para arquivo, bolsas e outras
embalagens em papel e cartão

1722: Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e 
sanitário

Papel higiénico, lenços, guardanapos, fraldas, pensos higiénicos e tampões; chávenas, pratos e tabuleiros de
papel; vestuário e acessórios em papel e outros artigos similares para uso doméstico e de higiene

1723: Fabricação de artigos de papel para papelaria
Papel de escrita e de impressão; papel contínuo para computador; blocos de notas; sobrescritos, aerogramas e
postais não ilustrados; caixas, sacos e outras embalagens contendo um sortido de artigos para
correspondência; papel químico e papel autocopiativo pronto a usar; papel gomado ou adesivo

1729: Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e 
de cartão

Artigos moldados em pasta de papel (bobines, carretéis, canelas, etc.); papel e cartão para filtrar; cartão para
máquinas Jacquard; blocos de papel filtrante, etiquetas, rótulos e letreiros; artigos “para festas”; embalagens
moldadas de pasta de papel (ex: placas para ovos ou frutas)

Indústrias Gráficas

1811: Impressão de jornais Jornais impressos por conta de editores ou de terceiros (numa base contratual ou de tarefa)

1812: Outra impressão

Livros, obras de música, desdobráveis, flyers, periódicos, álbuns, agendas, formulários, cartazes, mapas, atlas,
selos, papel moeda, cartas de jogar, cartões inteligentes e outros produtos impressos (inclui brindes
publicitários, sacos de plástico, chapas de vidro, metal, têxtil) por conta de editores ou de terceiros, mediante
a utilização de qualquer processo de impressão (duplicadores, máquinas de estampagem, fotocopiadoras,
termocopiadoras, serigrafias, etc.); etiquetas, rótulos, letreiros impressos e encadernações e acabamentos
associados à impressão e serviços rápidos de impressão

1813: Atividades de preparação da impressão e de produtos media

Composição, fotocomposição e outras atividades relacionadas com o tratamento de dados para impressão,
incluindo “scanning”, leitura ótica e formatação eletrónica; preparação de ficheiros de dados para aplicações
multimédia (impressão em papel, CD-ROM, Internet); imposição digital, produção de matrizes tipográficas,
incluindo composição de imagens e chapas (para a impressão tipográfica e off-set); gravação de cilindros para
rotogravura; processamento de chapas: tecnologia CTP (Computer To Plate), incluindo chapas fotopolímeros,
chapas e moldes para estampagem ou impressão em relevo; provas; trabalho artístico incluindo pedras
litográficas e blocos de madeira preparados; produção de transparentes e outras formas digitais de
apresentação; conceção de produtos de impressão (esboços, maquetas, modelos)

1814: Encadernação e atividades relacionadas
Encadernação e o acabamento de livros, brochuras, revistas e catálogos (ex: dobragem, colagem, cosedura,
corte, bronzeamento, douramento e orladura), assim como as atividades relacionadas com a encadernação e o
acabamento de papel e cartão impressos (ex: perfuração, gofragem e colagem)
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A classificação estatística das atividades económicas nem sempre segue a lógica

de especialização adotada na realidade pelo tecido empresarial, seja pela

complexidade de certas operações ou produtos seja pelo tipo de mercados que

cada produto proporciona ou mesmo por razões de natureza de pura opção

estratégica. Nesse sentido, numa perspetiva marcadamente de especialização

por produto, o Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

parece configurar-se de forma ligeiramente diferente daquela que se encontra

espelhada na Classificação das Atividades Económicas (CAE ) em vigor em

Portugal, na sua Revisão 3.

Portanto, com o intuito de aproximar as análises efetuadas no presente estudo,

nomeadamente ao nível das forças e dinâmicas de comércio internacional, dos

fatores críticos do negócios, das forças competitivas e dos desafios e propostas

estratégicas, procurar-se-á realçar algumas especificidades ligadas aos

seguintes segmentos/ subsetores: “papel transformado”, “embalagens de papel

ou cartão”, “artigos de papel para uso doméstico e sanitário”, “outros artigos

transformados de papel e cartão”, “artigos de papel para papelaria”, “etiquetas

e rótulos em papel”, “livros e impressos semelhantes”, “jornais e outros

periódicos”; e “outros artigos impressos de papel e cartão” (gráfica comercial).

Fonte: AM&A

Figura 1. Principais segmentos das indústrias gráficas e de transformação de papel tendo em conta a especialização de atividades

Padrões de especialização do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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1.2. Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação 
de Papel no contexto alargado da fileira florestal

O Setor das IGTP, em larga medida, está integrado numa mega-fileira alargada

que inclui todas as atividades que utilizam intensivamente recursos florestais -

a fileira florestal. Na Europa, a fileira florestal constitui uma das fileiras de

maior relevância, incluindo as indústrias da madeira, da pasta e do papel e

ainda as indústrias gráficas e de impressão. O contributo desta fileira para o

valor acrescentado da indústria europeia ronda os 8%, criado a partir da gestão

sustentável de florestas, que representam mais de 37% do território da UE.

Esta fileira opera eminentemente em meios de baixa densidade populacional,

afirmando-se como uma peça vital na economia rural dos países que possuem

abundantes recursos florestais. Além disso, suporta entre 3 a 4 milhões de

empregos industriais só na Europa (Forest-based setor Technology Platform).

Contrariamente à imagem pouco favorável que as indústrias que formam a

fileira florestal apresentam em muitas sociedades desenvolvidas, o facto é que

as mesmas privilegiam ativa e continuadamente a renovação dos recursos

naturais e concentram grandes esforços na reciclagem e recuperação de

resíduos que, nos seus processos produtivos, vão gerando.

O presente estudo foca a sua atenção em dois elos desta mega-fileira, que

integram atividades mais a jusante da mesma: as atividades ligadas à

transformação de papel e as atividades gráficas, incluindo a impressão. De

notar, no entanto, que estas últimas trabalham suportes que atualmente não se

limitam ao papel, estendendo-se ao plástico e outros materiais. Por vezes, é

difícil ter uma visão desagregada destes dois setores, separando-os do contexto

de fileira, principalmente no que diz respeito à transformação de papel.

Em termos de natureza das operações, as duas grandes atividades em estudo

apresentam diferenças relevantes entre si, o que sugere a pertinência de

análises autónomas no tocante a problemas, desafios e opções estratégicas a

assumir nos campos da competitividade, inovação e internacionalização.

A fileira florestal é, na sua generalidade, relativamente intensiva em capital,

pelo que tem associadas empresas de grande dimensão. Ao mesmo tempo, esta

fileira também inclui uma profusão enorme de PME. Fonte: AM&A com base em literatura específica

Figura 2. Estrutura da fileira florestal

Fileira florestal
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1.3. Aspetos distintivos do Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel

O Setor das IGTP comporta algumas especificidades que devem ser tidas em

conta para uma correta análise do seu papel na indústria moderna, na definição

dos seus elementos chave de sucesso, bem como na qualidade das

recomendações a tecer no sentido de um futuro mais auspicioso. Apesar de

estarmos perante um setor que comporta no seu seio atividades muitíssimo

heterogéneas, é possível identificar certas especificidades que, evidentemente,

encontrarão maior aderência aos subsetores de maior importância.

Em primeiro lugar, importa perceber que o Setor das IGTP é um setor que

produz maioritariamente bens intermédios, pelo que as suas relações a jusante

ocorrem sobretudo em lógicas do tipo “business-to-business”. A este nível,

importa também perceber que os produtos de papel não fazem parte da cadeia

de valor central das indústrias clientes, mas são elementos fundamentais de

suporte para que elas funcionem. A embalagem de papel é o exemplo acabado,

uma vez que, por um lado, permite conferir ou mesmo viabilizar a

comercialização da grande maioria dos produtos de consumo e, por outro,

conjuntamente com a comunicação e a impressão, torna-se um elemento

altamente diferenciador no momento da compra do cliente final. Noutra

perspetiva, a imagem comercial das empresas (de qualquer natureza) é

transmitida invariavelmente através de produtos de papel que devem primar

pela diferença e qualidade no sentido de transmitirem confiança ao cliente.

Assim, apesar da visibilidade “secundária” deste setor, a sua importância no

sucesso dos seus clientes é indiscutível.

Em segundo lugar, importa ter presente o caráter pró-cíclico do setor em

estudo, não só por ser um setor produtor de bens intermédios mas, também,

pela própria natureza dos bens e serviços que oferece. Com efeito, a procura

para produtos em papel pelas empresas sofre efeitos significativos de

“overshooting” nas fases iniciais e finais dos ciclos económicos, dado que a

comunicação e a promoção empresarial são das áreas mais sacrificadas quando

é necessário fazer contenção de custos, mas são também das áreas que mais

reagem em momentos de “boom” económico.

No respeitante aos processos produtivos, importa ter presente que o Setor das

IGTP caracteriza-se por uma intensidade capitalística significativa, que se traduz

em rácios relativamente elevados capital-trabalho. Com efeito, apesar de com-

portar atividades onde o trabalho humano continua a estar muito presente, a

grande maioria das operações de produção de produtos e serviços neste setor é

fortemente suportada por equipamentos, quer ao nível da transformação de

papel quer da gráfica/impressão. Não é estranho assim que, na tipologia de

classificação dos setores industriais da OCDE por fatores-chave de compe-

titividade, as indústrias gráficas apareçam no grupo dos setores baseados em

economias de escala.

Em matéria de inovação, as empresas que compõem o Setor das IGTP

dependem de forma significativa de fontes externas, uma vez que (i) os

materiais utilizados neste setor são desenvolvidos predominantemente nos elos

mais a montante da cadeia de valor, (ii) as melhorias de processo provêm

fundamentalmente dos fornecedores de máquinas, equipamentos e matérias-

primas e (iii) a diferenciação dos produtos é muito tributária da edição, do

design e da publicidade enquanto setores de suporte.

Tendo em conta esta realidade, não é surpresa que na tipologia de classificação

dos setores da OCDE por intensidade tecnológica, as IGTP apareçam dentro dos

setores de baixa tecnologia. Não significa isto que a tecnologia e a inovação

estão ausentes no setor, (ao contrário, sabemos que estão muito presentes)

mas antes que as fontes de tecnologia e inovação são muito externas às suas

atividades nucleares.

Com efeito, se recorrermos à tipologia de Pavitt relativa às fontes da mudança

tecnológica, facilmente concluímos que o Setor das IGTP se insere predo-

minantemente na categoria dos setores “dominados pelos fornecedores”. Com

efeito, grande parte das inovações que determinam a trajetória tecnológica do

setor tem origem nas suas indústrias fornecedoras de equipamentos e nas suas

“indústrias” fornecedoras de matérias-primas ou de serviços de suporte.

Elementos particulares do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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Em termos de estrutura, as indústrias mais a jusante do Setor das IGTP

(gráficas/ impressão) continuam a comportar a presença de um número

significativo de pequenas empresas familiares que atuam eminentemente num

mercado regional ou mesmo local. Esta configuração está relacionada sobretudo

com a atividade desenvolvida, uma vez que a proximidade física exigida pelo

cliente, a resposta rápida e o baixo “time-to-market” de boa parte dos produtos

do setor são aspetos fundamentais em muitas das solicitações do mercado.

O grande movimento ambientalista das últimas décadas formou uma nova e

renovada problemática no seio deste setor e na fileira florestal como um todo. A

associação ambiental da indústria é um elemento diferenciador pela positiva e

pela negativa, com crescente relevância para o primeiro. A imagem de susten-

tabilidade ambiental alvo de promoção sistemática pelas associações setoriais e

empresas eleva os seus custos correntes e provoca um esforço adicional de

investimento em termos de minimização dos resíduos libertados ou energia

produzida, tendo como consequência uma menor competitividade em termos de

custos nas empresas com maior responsabilidade ambiental. Adicionalmente,

estes investimentos e custos tornaram-se cada vez mais uma obrigação devido

às crescentes restrições legislativas que foram sendo tomadas.

No entanto, estes investimentos e custos acabam por ser absorvidos pelos

benefícios de longo prazo que incorporam. A recuperação energética e de

químicos, bem como a reciclagem de papel, acabam por ser uma alternativa

economicamente viável. Além disso, a imagem de sustentabilidade ambiental

parece estar relativamente bem conseguida, em comparação com um dos

principais produtos substitutos do papel - as matérias plásticas.

Finalmente, o Setor das IGTP foi um dos setores económicos que mais sentiu os

efeitos da era digital. Na verdade, enquanto uma grande das atividades viu os

seus processos tornados mais simples e de fácil execução com a revolução

digital, conferindo um maior foco nas competências chave, nas indústrias de

transformação de papel e, em particular, nas indústrias gráficas esta revolução

está a determinar uma profunda reflexão sobre a sua própria missão, dados os

impactos sobre os seus outputs e suportes.

Elementos particulares do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel (cont.)

Figura 3. Caraterísticas-chave do Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel
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1.4. Mudanças no Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel

Quando procuramos um setor para exemplificar processos bruscos de alterações

estruturais, dificilmente poderemos selecionar um caso melhor do que o Setor

das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel.

O desenvolvimento do “mundo digital” criou uma enorme incógnita sobre a

atividade gráfica em papel e dos próprios produtos de papel passíveis de serem

substituídos por produtos digitais. Esta tendência, que ainda se espera vir a

transformar de forma mais vincada a atividade do setor, provocou uma

mudança de paradigma e uma ideia de redefinição da missão e das atividades

englobadas nas empresas do setor, tendo como consequência uma crescente

mudança nos produtos e serviços oferecidos.

A digitalização encurtou o número de atividades necessárias na fabricação de

produtos gráficos de papel. O desenvolvimento tecnológico é, agora, acessível a

todos e deixou de ser um elemento diferenciador. A consequência tem sido o

aumento da eficiência em países emergentes, suportado pelos investimentos

em equipamentos com características semelhantes aos dos países líderes.

Paralelamente, existe uma clara tendência de aumento do número e

diversificação dos produtos, portanto para uma menor dimensão dos lotes.

Os fabricantes de papel e os fornecedores de equipamentos, que já tinham uma

dimensão considerável, estão agora ainda maiores e com um poder reforçado

em termos internacionais. Atualmente, o controlo da relação entre estes atores

e as empresas do setor é claramente dominado pelos primeiros, funcionando,

por isso, como um crescente elemento de pressão sobre a atividade das

empresas transformadoras de papel e de produtos gráficos.

Por outro lado, apesar da evolução não ter sido tão vincada, devido à maior

diversidade de atores, os clientes do setor em estudo apresentaram uma

tendência de consolidação com algum significado. De facto, o mercado da

publicidade é dominado por um grupo restrito de grandes multinacionais,

existem editoras que dominam alguns países de grande dimensão e as

empresas fabricantes de produtos para o consumo em massa registaram uma

acentuada concentração.

Mudanças no Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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Figura 4. Alterações estruturais nas indústrias gráficas

Fonte: AM&A, com base em Ernest & Young (2007), “Competitiveness of the European Graphic Industry”
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Em anos recentes, emergiu a figura do broker que fornece soluções integradas

de comunicação aos clientes da indústria gráfica, apresentando-se como um

novo e crescente fator de pressão competitiva nas indústrias gráficas, uma vez

que a sua principal missão inclui a agregação de encomendas de vários clientes

e posterior colocação nas empresas gráficas, o que provoca uma menor

capacidade negocial das empresas do setor em estudo.

De forma menos acentuada, assistiu-se a alguns movimentos de integração

vertical, infelizmente raras vezes liderados por empresas do setor. Devido à

maior capacidade financeira dos fabricantes de pasta e de papel, ocorrem

sobretudo processos de aquisição de empresas transformadoras de papel, como

o caso da International Paper, permitindo às primeiras subir um ou mais

degraus da cadeia de valor do papel.

Paralelamente, evidenciou-se uma deslocalização acentuada da produção de

produtos com um time-to-market mais elevado (como livros para crianças) para

países de baixos custo (emergentes) da Ásia e da Europa de Leste.

Em resposta às dificuldades atuais do Setor das IGTP, os anos mais recentes

começaram a registar uma tendência clara e crescente de consolidação

“forçada”.

Uma vez que a inovação e a produtividade do Setor das IGTP têm como fonte

principal a melhoria dos equipamentos, a resposta privilegiada das empresas

tem sido investir em mais e melhores equipamentos. Mas, quanto mais

produtivos são os equipamentos, maior é a margem das empresas para

reduzirem os preços praticados com o objetivo de ganhar quota num mercado

em queda. A certo momento, as empresas observam uma forte redução dos

lucros e sentem um novo incentivo para o investimento em melhores

equipamentos, criando um ciclo vicioso de destruição de valor conjuntamente

com um estrangulamento financeiro das empresas.

O efeito deste processo está a traduzir-se numa sobrecapacidade do mercado

que está atualmente em processo de ajustamento, mas onde o percurso ainda

se afigura longo.
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Mudanças no Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel (cont.)
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Fonte: AM&A, com base em Ernest & Young (2007), “Competitiveness of the European Graphic Industry”

Figura 5. Ciclo vicioso do sobreinvestimento das Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel

15



1.5. Sustentabilidade ambiental
dos produtos gráficos e de papel

As preocupações ambientais tornaram-se prioritárias nos anos mais recentes e

têm vindo a influenciar de forma significativa as decisões do consumidor e, por

essa via, o comportamento da indústria. No entanto, as conceções que se foram

criando em torno desta problemática são muitas vezes erróneas, principalmente

no que respeita à produção de papel.

Como mostra o Gráfico 1, a taxa de reciclagem no continente europeu aumentou

consideravelmente nos últimos 20 anos numa tendência consistente e com um

ritmo muito interessante. O continente europeu está, como é normal, na frente

dos indicadores ambientais, mas comprova que o potencial do aumento da

reciclagem noutras geografias é enorme. Também a eficiência na utilização

energética tem sofrido evoluções muito significativas. Com efeito, enquanto a

produção de pasta e de papel aumentou perto de 50% deste 1991, todas as

variáveis de impacto ambiental seguiram no sentido oposto.

Sustentabilidade ambiental

16Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel: Relatório Final | AM&A |

Gráfico 2. Impacto ambiental da produção de papel na UE | 1991-2010

Gráfico 1. Taxa de reciclagem de papel na UE | 1995-2011
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1.6. Fatores críticos de sucesso do negócio gráfico
e da transformação de papel

Fatores críticos de sucesso
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Nota: Os subsetores cujo fator crítico é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, 
(OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) -
Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial). A identificação destes fatores críticos teve em conta as características do negócio bem como a situação atual do setor em Portugal.

Criatividade e inovação
A criatividade e a inovação são essenciais para o desenvolvimento de novos ou significativamente
melhorados produtos e serviços de elevado valor acrescentado para o cliente. A qualidade e a “arte”
incutida nos produtos gráficos leva o cliente a ser menos sensível ao preço.

Foco nas necessidades dos clientes
As relações de parceria “bidirecionais” são essenciais para a sustentabilidade do negócio. Só com um
conhecimento profundo e direto das necessidades do cliente é que será possível obter rendibilidades
atrativas e reduzir a pressão concorrencial.

Rapidez de resposta
Uma das vantagens competitivas das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas é a
maior rapidez de resposta face a congéneres europeias. Na maioria dos segmentos, o tempo decorrido
entre a encomenda e a entrega do produto é inferior a 48h.

Preço
Nem todos os produtos gráficos passarão a ser diferenciadores e cheios de criatividade. Existem
segmentos onde o produto gráfico ou os produtos transformados de papel vão continuar a ser
commodities.

Eficiência das operações
Como em qualquer indústria capital intensiva, a gestão do parque produtivo revela-se crítica para o
sucesso do negócio. A elevada capacidade instalada no território nacional tem afetado fortemente o
negócio e, muitas vezes, o preço praticado cai abaixo dos custos de produção.

Flexibilidade
A oferta de produtos mais complexos e mais rentáveis passa pela combinação de vários processos
produtivos que conferem uma flexibilidade multiplicadora de oferta ao cliente. O desenvolvimento de
parcerias com entidades complementares é, muitas vezes, a forma mais económica de garantir essa
flexibilidade.

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor
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TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor



Fatores críticos de sucesso (cont.)
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Economias de escala e de gama
As empresas afirmam que os preços praticados no mercado estão abaixo do custo de produção. No
entanto, a utilização deficiente da capacidade instalada pode estar a dar uma ideia errada da causa da
redução da rentabilidade.

Estrutura financeira sólida
As indústrias gráficas e de transformação de papel têm um carácter pro-cíclico, significando que em
períodos de recessão o seu negócio decresce mais do que proporcionalmente. Por isso, a solidez
financeira deve ser reforçada em períodos de expansão, mesmo que isso signifique investir menos
ambiciosamente.

Capacidade de gestão estratégica
A estratégia empresarial constitui um ponto fraco do setor. O aumento da dimensão média das
empresas e a profissionalização da sua gestão são essenciais para colmatar este ponto fraco.

Funcionamento em redes de cooperação
O funcionamento em rede do setor é incompleto e ineficiente. Além da subcontratação em períodos de
maiores dificuldades operacionais, as empresas têm que alargar os seus relacionamentos no
desenvolvimento de novos produtos, processos, métodos organizacionais e comerciais.

Vocação internacional
O setor não tem uma vocação natural para a exportação direta nem o negócio é muito propício a isso.
Mas a internacionalização não é só vender com lucro. O conhecimento cultural e profissional que se
retira do contacto com o exterior tem efeitos multiplicadores também no negócio nacional.

Atração de talento
Embora as máquinas tenham um papel importante no setor, são as pessoas que movem qualquer
negócio. Se é menos preponderante em segmentos de produtos com características de “commodity”, o
talento é fundamental para os segmentos focados em produtos de valor acrescentado.

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cujo fator crítico é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, 
(OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) -
Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial). A identificação destes fatores críticos teve em conta as características do negócio bem como a situação atual do setor em Portugal.



2. Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel no contexto 

mundial e europeu



Figura 8. Indicadores de globalização | TVMA 1980-2011

2.1. Megatendências influenciadoras do Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

Nova geografia económica mundial

O processo de globalização em curso é um “jogo win-win” que, em termos

líquidos, tem beneficiado, de uma forma sem precedentes, o mundo

desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, sendo que este último tem

capitalizado de forma extraordinária neste processo, sendo já o centro de

gravidade do crescimento económico mundial.

A globalização acelerou com base em movimentos complexos e articulados de

investimento e de comércio internacional, no quadro de cadeias de valor que se

fragmentam no próprio processo de globalização, originando o surgimento de

novas formas de produção e abastecimento à escala global e a

operacionalização de novas formas de divisão de trabalho internacional, com

consequências ao nível da composição e do dinamismo dos fluxos de

importação e exportação de bens e serviços.

As perspetivas sobre a economia global têm ganho algum fulgor com o dissipar

dos efeitos da crise económico-financeira que emergiu no passado recente, mas

ainda existe um largo caminho a percorrer nas economias desenvolvidas. Os

dados mais recentes apontam para uma maior robustez da procura privada nos

EUA, mas desenvolvimentos muito pouco satisfatórios nas economias europeias.

Nos países emergentes e países em desenvolvimento, este processo já se

encontra com um força revigorada.

A alteração do centro de gravidade económico parece demasiado evidente para

ser ignorado pelas empresas, setores e governos na delineação das suas

estratégias de curto e médio prazo.

Gráfico 3. Nova geografia económica mundial (PIB PPC) | 1988-2018

Nota: Valores posteriores a 2012 são previsões. No mapa, as cores mais escuras significam um maior 
crescimento. * Previsão.
Fonte: AM&A, com base em dados do FMI e UNCTAD

PIB
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5,89%
10,72%

11,92%

Figura 7. Crescimento do PIB no mundo | 2014 (previsão)
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Desindustrialização e inovação

As economias desenvolvidas estão, desde longa data, em processo de

desindustrialização, registando uma redução expressiva da importância relativa

do emprego e do VAB industrial. Segundo evidência mais recente, o processo

de desindustrialização não se circunscreve ao mundo desenvolvido, atingindo

também países emergentes como o Brasil, a China e a Rússia. O processo de

desindustrialização não é sinónimo de declínio da indústria, uma vez que a

produtividade da indústria aumentou consideravelmente tanto nos países

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, fruto da fragmentação das

cadeias de valor que transferiram as atividades mais intensivas em trabalho

para países onde ele é mais barato.

A recente crise financeira global serviu para demonstrar que a indústria é uma

fonte central de criação de valor económico e social, pelo que os países

desenvolvidos que apostaram fortemente em sistemas financeiros e em políticas

pouco orientados para a indústria começam a mudar o rumo para uma aposta

mais centrada na competitividade industrial.

As despesas em I&D podem ser vistas como investimentos de longo prazo em

inovação. A intensidade das despesas em I&D permite-nos, por isso, verificar se

o país está a apostar em atividades económicas direcionadas para a inovação.

Os investimentos em I&D apenas se tornam económica e socialmente

relevantes quando geram valor para as empresas e para a sociedade, ou seja,

aquando da criação de produtos, serviços, processos, modelos de negócio,

novos conhecimentos e novas habilidades.

Uma forma objetiva de aferir essa valorização económica em vários setores

económicos é a contagem do número de patentes. Sem sombra de dúvidas,

desde os anos 90, a valorização da inovação ficou bem registada em quase

todas as áreas do conhecimento.

Segundo estudos da OCDE, a globalização dos mercados e da produção também

se está a estender crescentemente à I&D, pelo que a sua evolução é

concordante com a mudança do centro de gravidade económico para os países

emergentes, em especial para a China.

Gráfico 4. Peso do VAB das indústrias transformadoras em países
selecionados | 1990 - 2009

Nota: As categorias mais associadas à indústria gráfica e de transformação de papel estão incluídas na 
rubrica “Transportes e Operações”, ficando apenas a fabricação de papel na rubrica “Têxteis e Papel”.
Fonte: AM&A, com base em dados da OCDE

Gráfico 5. Despesas empresariais 
em I&D em % do PIB | 1992-2012

Gráfico 6. Patentes por tipo de 
tecnologia | 1991-2011
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Ambiente e recursos naturais

A pressão gerada pelo crescimento económico mundial (no mundo desenvolvido

e especialmente no mundo em desenvolvimento) está a criar enormes

problemas de ordem ambiental, nomeadamente ao nível do aquecimento global

e de delapidação de recursos naturais.

Os desafios ambientais da atualidade estão a motivar necessidades

crescentes em matéria de tecnologia, sobretudo tecnologia orientada para a

eficiência energética, para a produção de energias limpas e para a otimização

na utilização das matérias-primas.

A indústria e os processos industriais são responsáveis pela produção de

aproximadamente um quarto das emissões de CO2 mundiais, apresentando um

peso decrescente (ainda que estejam a aumentar em termos absolutos). Nesta

matéria, toda a fileira do papel e de produto impressos já há longos anos que

vem desenvolvendo esforços com resultados no combate a este flagelo

ambiental. O reaproveitamento de papel está a níveis muito satisfatórios, em

especial na Europa, e mais de metade da energia utilizada nos processos

produtivos de fabricação de papel é de fontes renováveis e limpas.

A utilização eficiente dos recursos é outro fator fundamental de sucesso no

negócio dos setores de transformação de papel e de produtos gráficos que

ganha mais força devido ao crescimento e volatilidade dos preços dos recursos

que necessita para laborar. Ainda assim, a principal matéria-prima para a

fabricação de papel – a madeira – não tem verificado uma volatilidade excessiva

do seu preço nos mercados internacionais. No entanto, a sua tendência de

crescimento é inequívoca. Por outro lado, as previsões do FMI para os próximos

anos (até 2018) dão conta de uma estabilização dos preços.

A fatura energética das IGTP é considerável, não só na produção como também

na distribuição dos produtos. Como tal, iniciativas que caminhem no sentido da

redução do consumo de combustíveis através da autonomização energética

(e.g. instalação de painéis solares) e da otimização das operações ganham

relevo significativo no combate à competitividade do setor.

Gráfico 7. Emissão de CO2 por Fonte | 1980-2050

Fonte: OECD Environment Outlook to 2050

Gráfico 8. Preços de commodities relevantes para as indústrias em
estudo | 1980-2018

Fonte: IMF World Economic Outlook (2013)
Notas: índice com anos base 2005; combustíveis - "Commodity Fuel (energy) Index includes Crude oil (petroleum), Natural Gas, and Coal Price Indices"; madeira dura - "Commodity Hardwood Price Index includes Hardwood
Logs and Hardwood Sawn Price Indices"; madeira dura serrada - "Hard Sawnwood, Dark Red Meranti, select and better quality, C&F U.K port, US$ per cubic meter"; madeira mole - "Commodity Softwood Index includes
Softwood Sawn and Softwood Logs Price Indices"; madeira mole serrada - "Soft Sawnwood, average export price of Douglas Fir, U.S. Price, US$ per cubic meter“.
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Gráfico 9. Principais países produtores mundiais nas indústrias de
transformação de papel | 2000-2010

Gráfico 10. Zoom europeu dos principais países produtores nas
indústrias de transformação de papel | 2008-2010

Grandes players mundiais e europeus das indústrias de transformação de papel

2.2. Principais players mundiais e europeus do Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

Segundo dados da IndStat (base de dados das Nações Unidas que fornece

dados sobre a produção de cada país nas atividades industriais), os principais

países de referência na produção de produtos transformados de papel são a

China, os Estados Unidos e o Japão, que agregam quase 60% do total da

produção mundial deste tipo de produtos. Estes três países são líderes

incontestáveis do mercado, com um crescimento sustentado no que respeita

aos dois países maduros (EUA e Japão) e tendencialmente mais acelerado no

caso da China (ainda que não existam dados históricos disponíveis para este

país que permitam confirmar esta ideia).

Em termos dinâmicos, são sobretudo alguns países europeus que, em anos mais

recentes, estão a ganhar quota de mercado, registando evoluções bastante

positivas, com destaque para a Turquia, Polónia, Bélgica, Suécia e Áustria. A

Índia é também um país em destaque, dado que a indústria de transformação

de papel tem verificado uma grande evolução neste país, com crescimentos

médios anuais acima dos 20%.

O “zoom” europeu realizado no Gráfico 10 mostra a evolução mais recente

desta indústria no contexto europeu, não sendo por isso comparável com o

gráfico à esquerda.

Uma primeira visão mostra, desde o despoletar da crise económica e financeira

que assolou o mundo, aliada a outros fatores como a explosão do mundo digital

pessoal, uma situação mais difícil nas atividades de transformação de papel dos

países mais desenvolvidos.

Neste sentido, apenas 5 dos 20 principais produtores de papel transformado na

Europa registaram uma crescimento global positivo entre 2008 e 2010 (último

ano disponível).

Digno de destaque, e claramente desenquadrado dos restantes países, surge

Portugal, com um desempenho claramente superior aos seus congéneres

europeus, tendo crescido 25% neste período.

Fonte: AM&A, com base em dados do Eurostat (classificação setorial CAE/NACE)
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Gráfico 12. Zoom europeu dos principais países produtores nas
indústrias gráficas | 2008-2010

Gráfico 11. Principais países produtores mundiais nas indústrias
gráficas | 2000-2010

Grandes players mundiais e europeus das indústrias gráficas

Nota: TVMA* - é a taxa de variação média anual para um período de 8 anos, utilizando as médias 
trianuais de 2000-2002 e 2008-2010. TVG – é a taxa de variação global entre os anos 2008 e 2010.
Fonte: AM&A, com base em dados da UN IndStat (amostra de 70 países) e do Eurostat (classificação 
setorial ISIC e CAE/NACE)

No que respeita às indústrias gráficas, o domínio dos três principais produtores

não é tão evidente como nas indústrias de transformação de papel, mas a

verdade é que também não se trata de uma indústria democrática. Os cinco

países mais relevantes no contexto mundial (EUA, Japão, RU, China e Itália)

representam quase 60% do total da produção mundial.

Este grupo de países com poder privilegiado para pautar o mercado mundial

sofreu evoluções diferentes ao longo dos anos em análise, com um registo

positivo da Itália e China (expectável, mas sem dados a demonstrar) e negativo

ou estagnado nos restantes três. Destaque ainda para o Japão, que sofreu uma

queda significativa desde o triénio 2000-2002, com descidas acima dos 6% ao

ano.

A tendência que sobressai da evolução dos (atuais) principais players da

indústria gráfica é a de uma maior importância dos produtores europeus. De

facto, os países europeus do top verificaram crescimentos positivos e com

algum significado, entre os 5% e os 10% ao ano.

Destaque ainda para a Turquia, Índia e Polónia que lideraram os bons

comportamentos dos últimos 10 anos quando comparados com os restantes 20

maiores produtores gráficos do mundo.

É importante verificar, contudo, que o período mais recente (2008-2010) não

tornou a Europa mais forte na indústria gráfica. Contrariamente à tendência que

se vinha registando, a indústria gráfica europeia sofreu, na generalidade dos

países, uma quebra acentuada da sua produção, salvando-se apenas a França e

a Eslováquia com desenvolvimentos positivos.

Será bastante difícil descortinar os países que pior estiveram nos últimos anos

mas, utilizando a barreira dos 20% de quebra trianual, identificamos o Reino

Unido, a Finlândia, a Noruega e a Irlanda.

Portugal apresentou um crescimento negativo entre 2008 e 2010 de mais de

7%. No entanto, quando relativizado com os seus parceiros europeus, pode

concluir-se que conseguiu demonstrar uma resiliência acima da média.
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O Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel, na sua

globalidade, tem vindo a registar um crescimento baixo das trocas

internacionais de produtos. Enquanto a totalidade das exportações no período

2001-2012 cresceu acima dos 7%, as exportações deste setor atingiu

velocidades inferiores, na ordem dos 3% ao ano. A fragmentação das cadeias

de valor associadas aos produtos/serviços do setor não é, desta forma, tão

flagrante como noutros setores.

Ainda assim, com a exceção feita aos anos de 2003 e 2009, a evolução do

comércio internacional no setor foi positiva, com particular destaque no período

mais recente (2009-2011) onde o crescimento anual superou a barreira dos

8%. Porém, a contribuição para este resultado diferiu consideravelmente entre

as indústrias com uma vertente mais vincada de transformação de papel (a

cinzento no gráfico) do que aquelas mais ligadas à impressão.

Com efeito, as primeiras tiveram uma responsabilidade maior pelo aumento das

trocas internacionais verificado pelo setor em estudo, tendo, por isso, ganho

relevância no contexto do mesmo.

No contexto do setor, a indústria que mais se destacou pela positiva foi a de

fabricação de embalagens de papel ou cartão. Enquanto em 2002, representava

20% do total das transações internacionais do setor, no ano de 2012 responde

por quase 24%, significando um aumento de 3,6 p.p.. Os artigos de papel para

uso doméstico e sanitário experimentaram igualmente uma subida mas numa

intensidade mais reduzida, tendo aumentado a sua quota na composição das

exportações do setor em 1,8 p.p..

No sentido contrário, seguem os subsetores gráfico da fabricação de “livros e

impressos semelhantes” (-4,6 p.p.) e da “fabricação de jornais e outros

periódicos” (-3 p.p.).

Gráfico 13. Exportações mundiais por subsetor nas IGTP | 2001-2012

Fonte: AM&A, com base em dados da UN Comtrade

Dinâmica das exportações mundiais por subsetores que compõem as indústrias gráficas e de transformação de papel

2.3. Forças e dinâmicas fundamentais das exportações mundiais 
no Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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Gráfico 14. Maiores exportadores de produtos das indústrias de
transformação de papel | 2002-2012

Em termos gerais, o contexto mundial das exportações de produtos de papel

transformado é bastante heterogéneo. Não é possível detetar um padrão claro

de evolução, uma vez que existem países desenvolvidos e países em

desenvolvimento dos diversos continentes a apresentar evoluções distintas.

Ainda assim, podemos identificar com algum conforto quatro players “estrela”:

China, Polónia, Turquia e Arábia Saudita.

A evolução positiva dos dois primeiros países referidos teve consequências

importantes nos lugares cimeiros do ranking dos principais exportadores. Com

efeito, a China passou da 9.ª posição em 2001 para o 1.º posto em 2011, com

uma taxa de variação média anual superior a 19%. Por seu turno, a escalada da

Polónia permitiu-lhe passar da 17.ª posição para um excelente 9.º lugar, fruto

de um crescimento médio anual de 14,1%.

Dadas estas alterações, o ranking dos principais exportadores de produtos de

papel transformados é atualmente liderado pela China, seguida da Alemanha,

EUA, Itália e Holanda. Em relação ao ranking da produção mundial, as

alterações não são de fundo, mas destaca-se, de forma clara, a melhor

prestação da Alemanha em termos de mercados externos quando comparada

com os seus rivais EUA, Japão e Itália.

A Turquia é um dos países de destaque nas indústrias de transformação de

papel da última década, procurando um lugar entre os países de referência,

assumindo uma lógica de viragem vincada para os mercados internacionais.

Considerando apenas os cinquenta países mais relevantes em termos de

exportações nestas indústrias, foi feita uma análise da dinâmica que cada um

dos países apresentou no período em análise. Sem grandes surpresas, a China,

a Polónia, a Turquia e a Índia apresentam evoluções bastante positivas.

Adicionalmente, o 15.º posto de Portugal neste ranking vem comprovar a boa

performance apresentada no âmbito da produção, demonstrando que o

aumento da produção tem sido sustentado através de um aumento do comércio

internacional de produtos transformados de papel.

Forças e dinâmicas de destaque no contexto das indústrias de transformação de papel

Fonte: AM&A, com base em dados da UN ComTrade

Gráfico 15. Países com maior dinamismo das exportações de produtos
das indústrias de transformação de papel | 2002-2012
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Gráfico 16. Maiores exportadores de produtos das indústrias gráficas 
| 2002-2012

Ao contrário do que sucede com as indústrias de transformação de papel, os

países que dominam o panorama das exportações das indústrias gráficas

observaram uma evolução bastante mais comedida. Ainda assim, importa

destacar a dinâmica de países como a China, a Tailândia, o Camboja e a Polónia

pelas suas escaladas no ranking. Importa, também, destacar a aposta de peso

da China e da Polónia no Setor das IGTP como um todo, numa visão holística e

integradora.

Por outro lado, os países que historicamente lideram o mercado das

exportações de produtos gráficos, como livros e outras publicações, são os EUA,

a Alemanha, o Reino Unido e a França. Ainda que o crescimento destes países

tenha sido praticamente nulo em anos recentes, dada a revolução que as

indústrias gráficas estão a sofrer com a entrada na era digital personalizada,

espera-se que a sua posição não se altere significativamente no médio prazo.

Dos cinquenta maiores exportadores de produtos incluídos nas indústrias

gráficas, destacam-se pelas suas dinâmicas países como o Zimbabué, Tailândia,

Sri Lanka, Lituânia e Camboja. Com a exceção da Lituânia, esta evolução tem

sido feita à custa do produto “selos postais, fiscais e semelhantes, não

obliterados, destinando-se a ter curso legal no país em que têm, ou terão, um

valor facial reconhecido; papel selado; papel-moeda; cheques; certificados de

ações ou de obrigações e títulos semelhantes”. Neste sentido, os resultados

devem ser lidos com alguma cautela.

O mesmo não acontece com a China. Este país está com uma força especial na

produção de livros e impressos semelhantes, tendo exportado quase 1.400

milhões de euros só em 2012.

Num olhar especial sobre o mercado europeu, podemos relevar a dimensão

atual das exportações polacas e checas (estas últimas apareceriam no ranking

dos mais dinâmicos caso fosse referente ao período 2001-2011) que, dada a

dinâmica que têm verificado, parecem materializar uma receita de sucesso na

sua crescente importância no contexto europeu, o que exige uma atenção

particular das empresas lusas.

Forças e dinâmicas de destaque no contexto das indústrias gráficas

Fonte: AM&A, com base em dados da UN ComTrade

Gráfico 17. Países com maior dinamismo das exportações de produtos 
das indústrias gráficas | 2002-2012
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Principais exportadores por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel

Tabela 3. Principais exportadores por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel | 2002-2012

As análise subsequentes têm como objetivo aprofundar as interpretações até

aqui plasmadas a um nível mais agregado. O nível seguinte é a decomposição

subsetorial das duas indústrias que compõem o setor em estudo. Por forma a

tornar a exposição mais amigável, restringiu-se o número de países no ranking

para 10, não deixando de se assegurar a representatividade dos mesmos no

total do comércio internacional de cada subsetor.

A primeira ideia de força que resulta dum olhar sobre os subsetores onde a

transformação de papel toma uma importância mais significativa (rankings

desta página e primeiro ranking da página seguinte) é a do domínio crescente

da China nas exportações mundiais. De facto, apenas em dois desses seis

rankings a China obteve uma quota inferior a 10% e, em dois deles, fica em

torno dos 20%. Para além do dinamismo da produção chinesa, a sua

consistência em quase todas as indústrias do setor demonstra a força global da

China para influenciar os rumos do setor a nível internacional.

Não obstante a penetração de países emergentes nas contas do comércio

internacional de produtos gráficos e de transformados de papel, a verdade é

que o domínio ainda cabe aos grandes players tradicionais, especialmente nos

segmentos que apresentam melhores perspetivas de futuro e que não são tão

influenciáveis pela era digital de uma forma negativa: artigos para uso

doméstico e sanitário, embalagens, e etiquetas e rótulos. De acordo com este

padrão está Portugal que, não demonstrando uma relevância extraordinária

nesses segmentos, apresenta dinâmicas muito interessantes e acima da média.

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

2.4. Principais exportadores mundiais no Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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Etiquetas e rótulos em papel

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16,1%0,6%PRT
27

100% = 3.543 milhões €

-0,6%12,4%USA

20,9%12,3%CHN

3,2%11,7%HKG

4,0%10,7%DEU

5,6%4,4%ITA

6,9%4,4%NLD

0,5%4,3%GBR

2,3%3,5%FRA

-3,3%2,9%CAN

-1,5%2,8%BEL

Outros artigos transformados de 
papel e cartão

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,5%0,9%PRT
20

100% = 1.826 milhões €

2,3%13,2%DEU

16,0%9,4%CHN

13,8%8,4%NLD

1,5%7,4%FRA

2,4%7,3%BEL

-6,6%6,8%USA

6,1%5,8%ESP

9,6%4,4%POL

5,0%3,8%CAN

12,1%3,3%HUN

Artigos de papel para usos 
domésticos e sanitários

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,7%1,3%PRT
22

100% = 7.457 milhões €

5,0%13,7%DEU

5,7%10,0%USA

-0,6%8,9%ITA

20,7%7,7%CHN

3,3%5,9%FRA

1,9%5,4%CAN

13,8%4,4%POL

2,8%4,1%SWE

2,8%2,8%NLD

0,2%2,8%GBR

Embalagens de papel ou cartão

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,8%0,8%PRT
23

100% = 15.770 milhões €

20,6%16,0%CHN

3,9%14,9%DEU

-0,5%8,8%USA

4,6%5,7%ITA

4,2%4,4%NLD

3,8%3,8%AUT

-1,5%3,6%CAN

-0,4%3,4%BEL

0,9%3,0%FRA

15,3%2,7%POL

Papel transformado

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,6%0,2%PRT
41

100% = 4.885 milhões €

18,4%20,8%CHN

1,1%15,6 %USA

-0,8%12,6%DEU

-2,6%4,4%GBR

-2,7%4,1%JPN

-2,8%3,9%ITA

4,9%3,6%NLD

20,9%3,0%IND

1,2%2,6%BEL

-11,4%2,2%CAN



Tabela 4. Principais exportadores por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel | 2002-2012 (cont.)

Principais exportadores por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel (cont.)

Os segmentos/subsetores que se seguem, mais associados às indústrias

gráficas, apresentam especificidades visíveis ou dedutíveis das configurações do

comércio internacional dos produtos que lhes estão associados.

Em primeiro lugar, considerando a venda de jornais e outros periódicos,

comprova-se a tese de produção local ou regional em países mais instruídos e,

como tal, maiores consumidores de jornais e revistas. Com efeito, os dez

principais exportadores de jornais são essencialmente países do centro da

Europa que trocam entre si a produção de publicações deste tipo.

Em segundo lugar, a maior penetração de países emergentes como a China,

Hong Kong, Malásia, Singapura e Indonésia nos rankings dos maiores

exportadores de artigos de papel para papelaria e de livros e impressos

semelhantes está associada à maior intemporalidade e exigência de rapidez de

resposta dos produtos associados a estes subsetores. Claro está que, nestes

dois grupos surgirão produtos menos “deslocalizáveis” mas, grosso modo, a

produção de um caderno pautado ou de um livro escolar é perfeitamente

passível de ser produzido na Ásia e transportado para a Europa a custos mais

reduzidos, mesmo que o “time-to-market” seja bastante mais dilatado.

Finalmente, importa referir o declínio significativo do mercado espanhol.

Comparando com a evolução das exportações portuguesas, verifica-se que,

enquanto a Espanha perde continuadamente a sua relevância nos mercados

internacionais, Portugal está a ganhar peso nos vários subsetores.

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Outros artigos impressos
de papel ou cartão

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15,3%0,1%PRT
46

100% = 18.129 milhões €

16,4%12,0%CHN

0,7%11,9%DEU

14,5%9,8%KHM

0,4%8,8%USA

30,7%7,7%SGP

3,6%4,4%GBR

8,6%4,2%NLD

-1,0%3,9%ITA

1,8%3,7%BEL

-2,6%3,2%FRA

Livros e impressos semelhantes

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,0%0,4%PRT
31

100% = 13.580 milhões €

0,1%15,8%USA

0,9%15,5%GBR

12,3%10,2%CHN

-1,6%8,7%DEU

2,9%8,2%HKG

1,8%5,0%FRA

0,2%4,1%ITA

2,2%3,4%SGP

-4,8%3,3%ESP

1,7%2,4%NLD

Jornais e outros periódicos

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,7%0,1%PRT
43

100% = 4.333 milhões €

-1,5%18,8%USA

-0,7%16,8%DEU

-5,6%10,0%GBR

0,2%9,2%FRA

17,0%5,8%POL

4,5%5,4%NLD

3,9%5,3%BEL

-1,8%4,1%ITA

-8,1%2,5%ESP

7,9%1,8%CZE

Artigos de papel para papelaria

TVMA
2002-12

Quota
(2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,3%0,6%PRT
30

100% = 2.105 milhões €

13,6%19,1%CHN

-2,6%8,4%DEU

0,4%7,4%MEX

-2,8%5,1%USA

-3,2%4,7%FRA

3,1%3,8%HKG

2,0%3,7%IDN

-2,5%3,4%ESP

6,9%3,0%MYS

9,3%2,9%CZE



A análise das Vantagens Comparativas Reveladas (VCR) permite relativizar a

dimensão do país na análise das exportações setoriais. Este indicador é

calculado através do rácio entre o peso das exportações do setor i do país j no

total das exportações do país j e o peso das exportações mundiais do setor i no

total das exportações mundiais. Indica, portanto, o grau de especialização de

cada país em análise num determinado setor, atividade / produto.

Globalmente, os países europeus são os mais especializados no setor em

estudo, liderando a maior parte dos rankings subsetoriais em termos de posição

e de número. Por exemplo, nove dos países mais especializados em embalagens

são países europeus; sete dos países mais especializados na exportação de

artigos para uso doméstico e sanitários são europeus; e oito dos mais

especializados na exportação de etiquetas e rótulos em papel também estão

situados na Europa.

No que diz respeito às indústrias onde a transformação de papel tem um maior

peso, deve ser destacada a posição de Portugal em quatro dos rankings

subsetoriais apresentados em baixo, evidenciando uma aposta de especialização

baseada num recurso florestal onde o nosso país tem enormes potencialidades.

No segmento da fabricação de embalagens de papel e cartão, Portugal surge

mesmo como o 4º país mais especializado do mundo, exportando cerca de 2,4

vezes mais embalagens do que o mundo quando relativizadas as exportações

totais. Mais elevada é a especialização no segmento dos artigos para uso

doméstico e sanitário, onde Portugal apresentou um grau de especialização de

3,4 em 2012, mais do dobro do valor registado em 2002 (registando, portanto,

uma evolução espantosa nesta atividade).

A Polónia patenteia igualmente uma posição de destaque, especialmente no

segmento dos artigos de papel para uso doméstico e sanitário.

Países mais especializados por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel

Tabela 5. Países mais especializados nas indústrias gráficas e de transformação de papel - Vantagens Comparativas Reveladas | 2002-2012

Apenas foram considerados 30 países com maior volume de exportações para assegurar a relevância da produção no contexto internacional.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Etiquetas e rótulos em papel

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,620,44PRT
5

3,993,76HKG

2,752,29DNK

2,261,83LTU

2,061,61NZL

1,620,44PRT

1,521,32GBR

1,490,90ITA

1,411,72AUT

1,361,70USA

1,330,91NLD

Outros artigos transformados de 
papel e cartão

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,681,34PRT
8

10,951,20LTU

9,356,99HRV

6,512,93LUX

5,462,16HUN

4,103,02POL

3,431,78ESP

2,761,86BEL

2,681,34PRT

2,560,73NLD

2,255,02CZE

Artigos de papel para usos 
domésticos e sanitários

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,381,49PRT
9

37,5019,59SLV

10,811,26JOR

7,990,81EGY

6,407,65SVN

4,207,67SVK

4,112,97POL

4,023,72SWE

3,732,74FIN

3,381,49PRT

2,983,69ITA

Embalagens de papel ou cartão

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,401,04PRT
4

11,777,18GTM

4,083,55AUT

2,581,62POL

2,401,04PRT

2,302,24DNK

1,901,40ITA

1,771,61DEU

1,721,15TUR

1,722,40CZE

1,660,69UKR

Papel transformado

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,500,51PRT
-

4,313,05FIN

3,581,92HRV

1,941,57CZE

1,841,50SWE

1,740,64IND

1,710,85CHN

1,701,46USA

1,621,23AUT

1,620,70POL

1,531,46GBR



Países mais especializados por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel (cont.)

Tabela 6. Países mais especializados nas indústrias gráficas e de transformação de papel - Vantagens Comparativas Reveladas | 2002-2012 (cont.)

Por seu turno, as indústrias com uma componente mais vincada de impressão

não estão tão concentradas na Europa no que diz respeito aos graus de

especialização setorial.

Entre outras razões, isto deve-se ao facto de, por exemplo, países como o

Camboja, Zimbabwe ou Namíbia imprimirem um elevado volume de “selos

postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, destinando-se a ter curso legal

no país em que têm, ou terão, um valor facial reconhecido; papel selado; papel-

moeda; cheques; certificados de ações ou de obrigações e títulos semelhantes”.

Mais concretamente, o ranking do subsetor de “outros artigos impressos de

papel ou cartão” é influenciado de forma bastante evidente por aquele

“produto”.

No segmento da impressão de jornais, os países mais especializados estão

localizados no leste europeu e em alguns países do centro da Europa. O caso da

Estónia mostra uma tendência crescente de deslocalização da impressão de

jornais dos países nórdicos para países de leste. Outro exemplo de

deslocalização para países de menor custo na impressão de jornais é o da

Polónia, que aparece como o principal fornecedor da Alemanha nesta matéria.

Finalmente, de registar ainda a especialização particularmente forte do Reino

Unido na impressão de livros e folhetos, com destino sobretudo para países

anglo-saxónicos.

Portugal tem uma especialização relativamente forte nos artigos de papel para

papelaria, onde tendo havido uma estagnação a esse nível. Por seu turno, no

segmento dos livros e impressos semelhantes, o nosso país vivenciou um

incremento substancial no seu grau de especialização.

Apenas foram considerados 30 países com maior volume de exportações para assegurar a relevância da produção no contexto internacional.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Outros artigos impressos
de papel ou cartão

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,410,12PRT
-

210,53121,11KHM

14,6414,90MLT

3,680,05KAZ

3,160,39SGP

3,023,86CZE

2,641,04SVN

1,691,70AUT

1,561,02GBR

1,421,65DEU

1,381,30BEL

Livros e impressos semelhantes

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,210,52PRT
-

16,2324,57LBN

6,090,94LVA

5,433,48GBR

2,802,09HKG

1,932,93ESP

1,860,95CZE

1,731,55USA

1,500,93FRA

1,401,50SGP

1,391,09ITA

Jornais e outros periódicos

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,280,14PRT
-

10,682,17EST

7,56n.d.SRB

7,126,75HRV

5,481,73POL

3,513,65GBR

2,943,97FIN

2,791,69FRA

2,362,28LTU

2,051,80USA

2,001,68DEU

Artigos de papel para papelaria

VCR
(2012)

VCR
(2002)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,751,74PRT
12

9,058,67EST

3,550,91NZL

3,383,21MEX

3,323,89IDN

3,180,08VNM

3,081,91CZE

2,967,27COL

2,661,88POL

2,201,17MYS

1,982,49ESP



Gráfico 18. Principais países importadores de produtos das indústrias
de transformação de papel | 2002-2012

Gráfico 19. Países com as maiores necessidades líquidas de produtos
das indústrias de transformação de papel | 2002-2012

Forças de destaque nas importações (líquidas) mundiais das indústrias de transformação de papel

2.5. Principais mercados mundiais no Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel

Fonte: AM&A, com base em dados da UN ComTrade

A deteção de oportunidades de exportação para empresas portuguesas passa,

em primeira linha, pela análise da macro envolvente do potencial geográfico

internacional. Neste sentido, é fundamental compreender onde se localizam os

países que mais importam os produtos do setor em estudo e, mais que isso,

perceber quais são aqueles que apresentam necessidades líquidas (ou seja, não

têm capacidade interna para suprir o que consomem).

Os EUA, a França e a Alemanha são os grandes importadores de produtos

transformados de papel. Destes, apenas a França verifica dificuldades em suprir

as suas necessidades neste tipo de produtos, o que tem como consequência o

maior défice comercial do mundo. Mesmo sendo um país relativamente próximo

de Portugal, o nosso país é apenas o 13.º fornecedor mais frequente das

importações francesas desta indústria (já o mercado espanhol apresenta uma

dinâmica interessante, dada a aposta das empresas lusas neste mercado: note-

se que as exportações portuguesas para Espanha cresceram 11% ao ano entre

2002 e 2012).

Apesar dos recentes movimentos da Rússia numa aposta mais efetiva na

produção e transformação de papel, a verdade é que, entre 2001 e 2011, as

suas importações de produtos de papel transformados cresceram a um ritmo de

5% ao ano, degradando o seu défice comercial crónico. Portugal não tem sabido

explorar este mercado por razões que se prendem com a distância geográfica e

cultural que afasta os dois países.

De entre o grupo com maiores necessidades líquidas de produtos de papel

transformado é possível identificar dois países que, em 2002, não sabiam o que

era possuir uma balança deficitária de produtos gráficos e transformados de

papel: o Canadá e o Japão, ambos em situações provocadas pela entrada das

exportações chinesas nestes mercados.

A balança comercial portuguesa, que se apresentava deficitária desde o ano de

2002 até ao ano de 2011, passou a superavitária nos produtos transformados

de papel muito por conta do aumento das exportações de embalagens de papel

e de cartão e de artigos para uso doméstico e sanitário.
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Gráfico 21. Países com as maiores necessidades líquidas de produtos 
das indústrias gráficas | 2001-2012

Gráfico 20. Principais países importadores de produtos das indústrias
gráficas | 2001-2012

Forças de destaque nas importações (líquidas) mundiais das indústrias gráficas

Fonte: AM&A, com base em dados da UN ComTrade

Em termos globais, o comércio internacional de produtos das indústrias gráficas

não tem vivenciado a dinâmica subjacente aos produtos de papel transformados

e, por isso, existe uma maior dificuldade em detetar oportunidades nos

mercados externos. Isto mostra que o problema que a indústria gráfica nacional

atravessa não está, de forma nenhuma, circunscrito ao nosso território, mas

está espalhado por todo o globo.

Os principais mercados internacionais nas indústrias gráficas, em termos de

dimensão, são os EUA, o Canadá, o Reino Unido, a França e a Alemanha, isto é,

são as grandes potências mundiais da Europa e América do Norte. Em conjunto,

este grupo restrito de países importa quase 38% dos produtos gráficos

transacionados internacionalmente.

Contudo, a evolução destes países na última década foi pautada por uma

estagnação ou decréscimo das importações, levando a uma diminuição na

concentração do mercado mundial. Em contracorrente, surgem a China e o

Gana como países estrela pelo seu crescimento médio anual acima dos 10%.

As importações chinesas são provenientes essencialmente dos EUA e Japão,

enquanto que o Gana importa principalmente produtos gráficos britânicos.

Em 2011, os países com maiores necessidades líquidas de produtos da indústria

gráfica foram o Canadá, o Gana, a Suíça, a Austrália e a Áustria. Com exclusão

do Gana, todas as restantes economias são importadoras líquidas históricas.

Logo de seguida, surge a Rússia como estando no lote de países que mais

pioraram a sua balança comercial, à custa da importação de jornais e revistas e

de material publicitário em papel, provenientes dos países vizinhos.

A diminuição das exportações francesas, em conjunto com o aumento das suas

importações, causaram um défice comercial externo de produtos gráficos neste

país, alimentado sobretudo pelas relações desequilibradas negativamente com a

Itália, Alemanha, China, Reino Unido e Espanha.
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Tabela 7. Países com os maiores défices comerciais por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel | 2002-2012

Necessidades líquidas por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel

Após uma análise mais global das IGTP, importa aprofundar os panoramas

existentes nos vários subsetores/ segmentos de forma a que se possa perceber

oportunidades e dinâmicas específicas para as empresas que seguem lógicas de

especialização em linha com a segmentação apresentada.

Assim, no segmento do papel transformado, o México, o Canadá e a França são

os mercados mais atraentes para as empresas exportadoras. Enquanto o

mercado francês apresenta uma tendência de ajustamento estrutural em baixa

nas suas necessidades de produtos de papel e cartão canelado e embalagens, o

México evidencia necessidades crescentes.

O mesmo cenário não se verifica no segmento das embalagens de papel ou

cartão, onde as posições cimeiras do ranking estão invertidas face ao anterior

bem como a dinâmica dos últimos dez anos. Enquanto se registou um aumento

significativo das necessidades líquidas do mercado francês (mais do que

duplicaram), o México apresentou uma redução do seu défice comercial.

Adicionalmente, são dignas de registo as evoluções negativas do Reino Unido e

Japão, bem como a evolução positiva apresentada por Portugal, que no período

em análise conseguiu transformar um ligeiro défice num importante superavit

comercial.

No segundo segmento mais importante – dos artigos de papel para uso

doméstico e sanitário – o ano de 2012 caracterizou-se por défices comerciais

muito mais elevados quando comparados com os do ano de 2002, destacando-

se os valores apresentados pela Noruega, Japão, Hong Kong, Irlanda, Suíça,

Dinamarca e Canadá.

Finalmente nas etiquetas e rótulos o panorama foi mais heterogéneo.

Nota: valores em milhões de euros.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Etiquetas e rótulos em papel

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-5-18PRT
42

-156-291MEX

-117-11IDN

-107-47VNM

-99-48FRA

-49-13IND

-42-19RUS

-37-26CHE

-36-14KHM

-35-35ROM

-32-19NOR

Outros artigos transformados de 
papel e cartão

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-4-9PRT
27

-98139USA

-87-40GBR

-44-11SVK

-28-15NOR

-27-14AUT

-25-19CHE

-25-18SWE

-2478ITA

-23-48MEX

-20-48JPN

Artigos de papel para usos 
domésticos e sanitários

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15-50PRT
-

-226-128NOR

-170-1JPN

-165-98HKG

-159-56IRL

-151-88CHE

-137-133DNK

-13743CAN

-118-10AUS

-117-58CZE

-112-84GBR

Embalagens de papel ou cartão

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

51-5PRT
-

-861-421FRA

-634-852MEX

-401-104GBR

-273-93JPN

-245-238RUS

-213227USA

-178-45CHE

-126-43NOR

-126-8AUS

-120-68IRL

Papel transformado

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-12-14PRT
36

-352-281MEX

-153106CAN

-82-176FRA

-68-52NLD

-60-36KOR

-58-45RUS

-55-36SGP

-53-24CHE

-46-7SVK

-42-154BEL



Tabela 8. Países com os maiores défices comerciais por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel | 2002-2012 (cont.)

Necessidades líquidas por tipologia de produtos das indústrias gráficas e de transformação de papel (cont.)

No que concerne aos artigos de papel para papelaria, existe um país com

importações líquidas largamente superiores a todos os outros: os Estados

Unidos, com um défice comercial na ordem dos 246 milhões de euros. O grupo

de seguidores é composto pelo Japão e o Reino Unido, que registaram défices

comerciais na ordem dos 90 a 95 milhões de euros. O ranking dos maiores

importadores líquidos fica completo em grande medida por países europeus, dos

quais se destaca a Bélgica, que, em 2002, evidenciava um superavit comercial

neste segmento.

No subsetor da impressão de jornais e outros periódicos verifica-se alguma

estabilidade nos principais países importadores líquidos. O Canadá mantém a

sua dependência externa de periódicos americanos, a Suíça continua com uma

importação líquida elevada proveniente de países vizinhos, com particular

ênfase nos jornais e revistas vindos de território alemão, e a Rússia está a

demonstrar uma apetência anormal por produtos provenientes da Itália.

Portugal, por sua vez, surge como 8º país com maior défice comercial no

segmento de jornais e outros periódicos, essencialmente devido à dependência

que o mercado nacional tem da produção espanhola. Em 2012, a balança

comercial pendia para o lado espanhol em mais de 48 milhões de euros, valor

mais baixo relativamente a 2002 (55 milhões de euros) mas pior que o ano de

2011 (45 milhões de euros).

No tocante ao segmento dos livros e impressos semelhantes repetem-se as

necessidades dos países referenciados acima: Canadá, Suíça e, cada vez mais,

a Rússia. A Austrália é o terceiro importador líquido mundial, fruto da

importação de livros provenientes de países anglo saxónicos.

Finalmente, o segmento da gráfica comercial apresenta uma geografia com

grande diversidade mas com crescentes necessidades internacionais.

Nota: valores em milhões de euros.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Outros artigos impressos
de papel ou cartão

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-19-55PRT
39

-692-651USA

-564-28GHA

-429-292CHE

-386-124JPN

-318104FRA

-298-115IND

-237297CAN

-211-173NOR

-207-59RUS

-188-75AUS

Livros e impressos semelhantes

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14-35PRT
-

-819-650CAN

-357-256CHE

-356-256AUS

-350-193AUT

-196-313MEX

-16635BEL

-136-236JPN

-135-88NOR

-122145RUS

-121-82ZAF

Jornais e outros periódicos

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-73-95PRT
8

-661-515CAN

-252-276CHE

-168-51CHN

-132-158RUS

-125-117AUT

-125-128AUS

-86-65IRL

-73-95PRT

-62-31NOR

-59-59NZL

Artigos de papel para papelaria

20122002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1-2PRT
68

-246-112USA

-95-5JPN

-92-151GBR

-62-62CAN

-43-16AUS

-41-15IRL

-26-9NLD

-263BEL

-21-1UKR

-21-14DNK



Gráfico 22. Países com as maiores dinâmicas de importação de
produtos das indústrias de transformação de papel | 2002-2012

Mercados mais dinâmicos no passado recente no setor das indústrias gráficas e de transformação de papel

Depois de se aferir quais são os mercados que maiores condições, em termos

de dimensão, demonstram no contexto internacional, importa captar o potencial

latente e em desenvolvimento à volta do mundo (i.e. os países com maior

dinâmica de crescimento das suas importações).

No que diz respeito às indústrias de transformação de papel, no seu agregado,

os países que mais têm aumentado as suas importações são a Indonésia, a

Índia, o Brasil, Marrocos, Eslováquia e a Lituânia, que formam o grupo de

países com relevância e que apresentam taxas de crescimento médias anuais

superiores a 10%.

Ao contrário das indústrias gráficas, a lusofonia não se apresenta como um fator

influenciador das relações internacionais. Por isso, desta feita, Portugal pouco

contribuiu para o crescimento das importações brasileiras de produtos de papel

transformado até 2010. A aposta no mercado brasileiro começou, em grande

força, em 2013, para onde Portugal vendeu mais de 2 milhões de euros, a

comparar com os insignificantes 240 mil euros do ano de 2010.

As indústrias gráficas evidenciaram um portfólio de oportunidades evolutivas

bastante menos interessante. Com efeito, no período em análise de 2002-2012,

observa-se que apenas o Gana, o Cazaquistão e a China cresceram a uma taxa

média anual superior a 10%.

As oportunidades destas indústrias parecem estar em países “não tradicionais” e

claramente longe dos países desenvolvidos, onde o “problema” do digital está

mais acentuado. Com efeito, se em 2011 apenas a Holanda figurava no ranking

dos mais dinâmicos a 10 anos, o período subsequente (2002-2012) apresenta

um top exclusivamente com países de desenvolvimento médio e baixo.

Os países em destaque pelo binómio dimensão-evolução são o Gana, a China, a

Índia e a Rússia. No entanto, são países com uma distância geográfica e

cultural significativa com Portugal, o que dificulta, de certa forma, as potenciais

exportações das empresas lusas para estes mercados.

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Gráfico 23. Países com as maiores dinâmicas de importação de
produtos das indústrias gráficas | 2002-2012
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3. Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel em Portugal



3.1. Relevância do Setor das Indústrias Gráficas 
e de Transformação de Papel em Portugal

O Setor das IGTP, enquanto nó central do conjunto de atividades que formam a

componente mais a jusante da fileira florestal, possui um peso bastante

relevante no contexto das indústrias transformadoras em Portugal:

• Cerca de 3.300 empresas, representativas de 5% das empresas industriais

transformadoras presentes no país;

• Aproximadamente 23 mil trabalhadores, correspondentes a 4% do pessoal

ao serviço na indústria transformadora;

• Sensivelmente 1,9 mil milhões de euros de volume de negócios anual (615

milhões de euros de VAB), representativos de 2% do volume de negócios

total da indústria transformadora.

A relevância do setor é mais expressiva ao nível do número de empresas do que

ao nível do emprego e do volume de negócios, fruto da menor dimensão média

das suas empresas no contexto das indústrias gráficas.

A mancha geográfica que concentra o Setor das IGTP situa-se maioritariamente

na região Norte e na região de Lisboa, ainda que a região Centro também tenha

uma certa expressão. Esta realidade é absolutamente típica, uma vez que uma

parte importante das atividades que lhe estão associadas (sobretudo nas

indústrias gráficas) são atividades de proximidade.

A região de Lisboa destaca-se mais nas indústrias gráficas (respondendo

isoladamente por mais de 41% do emprego total do país gerado por estas

indústrias), integrando um cluster bastante representativo nesta região com o

qual possui importantes relações sinérgicas: o cluster das indústrias culturais e

criativas.

Diferentemente, a região Norte e a região Centro destacam-se sobretudo nas

indústrias transformadoras de papel, respondendo em conjunto por mais de

78% do total nacional do emprego nestas indústrias. Em causa está uma

tradição destas regiões neste tipo de atividades, muito induzida pela

importância histórica que a produção de pasta e de papel nelas assume, bem

como a própria produção florestal.

Gráfico 24. Relevância das indústrias gráficas e de transformação de
pape no contexto das indústrias transformadoras em Portugal | 2012

Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas, INE

Relevância setorial e regional do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal: visão de síntese

Tabela 9. Distribuição regional do emprego no Setor das Indústrias
Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal | 2012

Fonte: AM&A com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas, INE; nos casos de segredo 
estatístico, utilizou-se a informação constante nos Quadros de Pessoal do MTTS devidamente ponderada.

38Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel: Relatório Final | AM&A |

TP IG IGTP

Norte 51,9% 36,6% 41,3%

Centro 26,2% 14,3% 17,9%

Lisboa 21,0% 41,0% 34,9%

Alentejo 0,7% 3,9% 2,9%

Algarve 0,1% 1,8% 1,3%

RA Açores 0,0% 1,6% 1,1%

RA Madeira 0,0% 0,9% 0,6%

100% = 7.157 100% = 16.297 100% = 23.454

5%

95%

Empresas :
3.278

4%

96%

Pessoal ao
Serviço:
23.454

2%

98%

Volume de
Negócios:
1.918 M€



Tabela 10. Dimensão e relevância das atividades que integram o Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal | 2012

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas e das Estatísticas da Produção Industrial, INE

Empresas Pessoal 
ao Serviço Vol. Negócios VAB Dimensão

Média
 Orientação

Exportadora

CAE Designação Abreviada N.º % N.º % 10^6 € % 10^6 € %
N.º 

pessoas/
empresa

%

Indústrias de transformação de papel 422 13% 7.157 31% 958,1 47% 209,5 31% 17 22%

1721 Fab. de papel e cartão canelados e embalagens de 
papel e cartão 254 8% 4.931 21% 646,1 32% 160,4 24% 19 18%

1722 Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e 
sanitário 31 1% 1.143 5% 200,8 10% 35,9 5% 37 38%

1723 Fabricação de artigos de papel para papelaria 66 2% 515 2% 33,1 2% 8,1 1% 8 11%

1729 Fab. de outros artigos de pasta de papel, de papel e 
de cartão 71 2% 568 2% 55,5 3% 13,5 2% 8 19%

Indústrias  gráficas 2.856 87% 16.297 69% 1.083,3 53% 458,7 69% 6 9%

1811 Impressão de jornais 30 1% 297 1% 20,5 1% 9,5 1% 10 1%

1812 Outra impressão 1.576 48% 11.526 49% 742,9 36% 304,1 46% 7 10%

1813 Atividades de preparação da impressão e de produtos 
media 1.049 32% 3.891 17% 202,2 10% 75,4 11% 4 10%

1814 Encadernação e atividades relacionadas 201 6% 583 2% 17,3 1% 7,9 1% 3 0%

Total do setor 3.278 100% 23.454 100% 2.041,5 100% 668,2 100% 7 15%

Relevância setorial e regional do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal: visão de síntese (cont.)

A análise desagregada do setor em estudo mostra que as “Atividades de

preparação da impressão e de produtos media” (CAE 1813) e a “Outra

impressão” (CAE 1812), ambas pertencentes ao grupo das indústrias gráficas,

bem como a “Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens e

cartão” (CAE 1721), pertencente ao grupo das indústrias de transformação de

papel, constituem os subsetores que apresentam maior relevância no setor em

estudo como um todo.

Em termos de orientação exportadora, a “Fabricação de artigos de papel para

uso doméstico e sanitário” (CAE 1722) e a “Fabricação de papel e cartão

canelados e de embalagens de papel e cartão” (CAE 1721) são os dois

subsetores que apresentam melhor resultado (os subsetores que compõem as

indústrias gráficas produzem essencialmente para o mercado interno). São

também estes subsetores que exibem uma dimensão média empresarial mais

elevada.
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Gráfico 25. Evolução do volume de negócios no Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal | 2004-2012

Fonte: AM&A com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas, INE

Dinâmica de desenvolvimento recente do setor em Portugal: volume de negócios

As duas indústrias de base que formam o setor gráfico e de transformação de

papel apresentam uma evolução muito díspar em anos recentes no nosso país.

As indústrias de transformação de papel, que se situam mais a montante da

cadeia de valor dos produtos de papel e se mostram mais extrovertidas face ao

mundo, têm vindo a registar um aumento significativo da sua atividade

(variação acumulada do volume de negócios de cerca de 32% no período

compreendido entre 2004 e 2012, contra uma variação acumulada média das

indústrias transformadoras de 13%).

Já as indústrias gráficas, situadas mais a jusante da cadeia de valor do papel,

estão-se a ressentir significativamente em função do contexto macroeconómico

altamente desfavorável em que o país vive desde 2009 e, também, da

disrupção decorrente da era digital e da internet, registando uma quebra do

volume de negócios de cerca de 22% em termos acumulados no período 2004-

2012. É, por isso, no contexto das indústrias gráficas que se parecem colocar os

principais desafios do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel

em estudo.

3.2. Dinâmica de desenvolvimento recente do Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal
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Nas indústrias de transformação de papel, a dinâmica de criação de valor

percorreu um ciclo de crescimento relevante entre 2004 e 2009, com um pico

absolutamente extraordinário entre 2008 e 2009, ressentindo-se desde aí dos

efeitos da crise internacional que se iniciou nos EUA e rapidamente se

transmitiu à Europa e ao mundo. Esta dinâmica tem convivido com aumentos

ainda significativos da produtividade do trabalho, o que naturalmente está a

determinar uma dinâmica retrativa em termos de emprego nesta indústria. Para

além disso, a tendência inicial para a diminuição da dimensão das empresas foi

invertida no ano de 2009.

Já as indústrias gráficas continuam a perder mais pessoas do que empresas,

fazendo com que a dimensão média das empresas registe uma redução. Por

outro lado, nas indústrias gráficas, a dinâmica de criação de valor percorreu um

ciclo de crescimento negativo muito significativo em todo o período 2004-2012,

em parte, vivenciado também pela média das indústrias transformadoras no

nosso país. Esta dinâmica foi acompanhada por uma redução igualmente

significativa do emprego, o que determinou uma situação de relativa

estabilidade em matéria de produtividade. Não se vislumbra ainda qualquer

sinal de recuperação no horizonte.

Gráfico 26. Dimensão empresarial Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel em Portugal | 2004-2012

Fonte: AM&A com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas, INE

Gráfico 27. Produtividade no Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel em Portugal | 2004-2012

Dinâmica de desenvolvimento recente do setor em Portugal: dimensão empresarial e produtividade
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Como não poderia deixar de ser, a trajetória global exibida pelo Setor das IGTP

em anos mais recentes (a partir de 2009) tem vindo a penalizar a rendibilidade

das empresas que o compõem, dada a inevitável redução de resultados líquidos

e o aumento sensível da presença de capitais próprios que nelas ocorreu.

Esta situação aplica-se quer às indústrias de transformação de papel quer às

indústrias gráficas, sendo que, neste último caso, a realidade é bastante mais

aguda e preocupante, uma vez que se chegam a observar rendibilidades médias

negativas no último ano em que existe informação disponível.

Ainda assim, a robustez da estrutura financeira das empresas do Setor das IGTP

em geral continua a mostrar-se globalmente satisfatória, dada a constância de

valores da autonomia financeira acima dos 30%.

A este nível, observa-se que as indústrias de transformação de papel

apresentam registos melhores que a média das indústrias transformadoras. O

mesmo não pode ser dito em relação às indústrias gráficas, ainda que, neste

caso, se verifique um esforço mais rápido e vigoroso de recuperação da

“sustentabilidade” .

Por outro lado, observa-se que, em larga medida, o equilíbrio entre os recursos

e obrigações de curto prazo tem sido assegurado pelas empresas do setor em

estudo, detetando-se até nas empresas mais ligadas às indústrias gráficas uma

evolução recente bastante positiva a este nível.

Na maior parte dos indicadores analisados são, assim, visíveis situações e

trajetórias muito distintas entre os dois grupos de indústrias que compõem o

setor em estudo, sobretudo se tomarmos por referência a média das indústrias

transformadoras.

Rendibilidade do Capital Próprio

Autonomia Financeira

Liquidez Geral

Gráfico 28. Performance económico-financeira no Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal | 2009-2011

Fonte: AM&A com base na Central de Balanços, Banco de Portugal

Dinâmica de desenvolvimento recente do setor em Portugal: situação económico-financeira
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Numa análise mais discriminada setorialmente, observa-se que, nas indústrias

de transformação de papel, o subsetor da “Fabricação de papel e de cartão

canelados e de embalagens de papel e cartão” (CAE 1721) - o seu subsetor

mais relevante - é aquele que exibiu a melhor performance (ou a menos má,

considerando os anos mais recentes). Os restantes subsetores apresentaram

um comportamento globalmente bastante negativo.

No caso das indústrias gráficas, o subsetor que registou a performance menos

má foi o da “Outra impressão” (CAE 1812), por sinal, também, o subsetor mais

relevante de todos entre as gráficas. Nos restantes subsetores, a performance

revelou-se muito preocupante, nomeadamente nas “Atividades de preparação

da impressão e de produtos media” (CAE 1813) e nas atividades de

“Encadernação e atividades relacionadas” (CAE 1814).

Tabela 11. Dinâmica dos vários subsetores das indústrias gráficas e de transformação de papel em Portugal | 2004-2008 e 2009-2012 (TVMA)

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas, INE

Pessoal
ao Serviço Vol. Negócios VAB

CAE Designação Abreviada 2004/
2008

2009/
2012

2004/
2008

2009/
2012

2004/
2008

2009/
2012

Indústrias da Transformação de Papel

1721 Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens de papel e cartão -0,7% -3,0% 4,2% 3,4% 0,6% -3,0%

1722 Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário -4,4% -2,5% 5,9% -15,8% -4,2% -22,9%

1723 Fabricação de artigos de papel para papelaria -6,7% -12,3% -2,1% -13,5% -6,6% -10,3%

1729 Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão -1,5% -10,0% 3,6% -1,2% -1,1% -5,4%

Indústrias Gráficas

1811 Impressão de jornais -11,4% -9,1% -2,7% -10,4% -8,6% -10,9%

1812 Outra impressão -1,0% -6,9% 0,8% -6,8% -1,1% -8,3%

1813 Atividades de preparação da impressão e de produtos media -1,7% -9,1% 0,0% -10,2% 0,4% -10,7%

1814 Encadernação e atividades relacionadas -2,7% -8,9% 1,1% -10,6% 1,2% -11,9%

Dinâmica de desenvolvimento recente por subsetores: pessoal ao serviço, volume de negócio e VAB
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Indústrias de Transformação de Papel

Setores clientes %

Indústria de laticínios 13%

Comércio por grosso 7%

Industria das bebidas 7%

Fabricação de outros produtos alimentares 5%

Fabricação de pasta, papel e cartão (exceto canelado) 4%

Fabricação de alimentos compostos para animais 4%

Administração pública 3%

Indústria do calçado 3%

Edição, impressão e atividades relacionadas 3%

Setores clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas

Como referido atrás, o Setor das IGTP produz sobretudo bens e serviços

intermédios que suportam a atividade de outros setores produtivos nas

economias. Em termos gerais, existe uma maior diversificação no leque de

setores clientes nas indústrias de transformação de papel do que nas indústrias

gráficas. Com efeito, as embalagens de papel e cartão são produtos que são

vendidos a uma vasta gama de setores de atividade, com especial relevo para

as indústrias de laticínios, das bebidas, de outros produtos alimentares, de

pasta, papel e cartão e do calçado e para o comércio grossista.

As indústrias gráficas, sendo responsáveis pela divulgação de diversos tipos de

conteúdos em suporte papel ou outro (folhetos, cartões, etiquetas adesivas, rótulos,

stands, autocolantes, expositores), têm os seus clientes maioritariamente centrados

no setor terciário, sobretudo nas atividades de edição e impressão, no comércio

grossista e retalhista, nos serviços prestados às empresas e na intermediação

financeira e de agências de viagens e turismo. É plausível, neste último caso,

que o valor elevado de fornecimentos ao próprio setor corresponda a

subcontratações.

Tabela 12. Principais setores clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas (% das vendas totais)

Fonte: AM&A com base em Quadro de Recursos e Empregos, INE

Indústrias Gráficas

Setores clientes %

Edição, impressão e atividades relacionadas 30%

Comércio por grosso 13%

Comércio a retalho 8%

Outras atividades prestadas às empresas 4%

Intermediação monetária 4%

Agências de viagens e turismo 3%

Atividades jurídicas, contabilidade, auditoria, consultoria e 
estudos de mercado 2%

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e 
motociclos 2%

Industria das bebidas 2%

3.3. Setores clientes e países clientes das indústrias 
gráficas e de transformação de papel portuguesas
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Países clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas

Gráfico 29. Principais mercados de exportação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal | 2005-2013

Do ponto de vista geográfico, o mercado doméstico é ainda hoje o mercado

mais relevante quer para as indústrias gráficas, quer para as indústrias de

transformação de papel, ainda que no primeiro caso isso seja claramente mais

notório e significativo. Nos mercados externos, a origem da procura mostra-se

bastante distinta entre as indústrias de transformação de papel e as indústrias

gráficas. Os produtos transformados de papel têm como principal destino o

mercado espanhol (56% em 2013), seguido do mercado angolano (13%) e de

França (10%).

Os produtos com uma componente gráfica mais acentuada apresentam um nível

de concentração mais baixo e uma distribuição geográfica mais dispersa no

globo: os países africanos (Angola e Moçambique) respondem por 48% das

exportações portuguesas; os principais países europeus (Espanha, França e

Reino Unido) agregam 30% das exportações; entre os países americanos

apenas o Brasil tem uma posição relevante com 4% das exportações. A

distância geográfica é, assim, mais relevante na aquisição de produtos

transformados de papel do que no caso dos produtos gráficos.
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Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Para se compreender de forma mais profunda as forças e dinâmicas das

exportações portuguesas a um nível de desagregação intermédio e de acordo

com os padrões de especialização das empresas portuguesas das IGTP, os

rankings seguintes mostram algumas particularidades subsetoriais que devem

ser tidas em conta na seleção de mercados alvo e estratégias empresariais e

setoriais de internacionalização.

No segmento dos produtos transformados de papel, as exportações têm vindo a

redirecionar-se para os países anglo-saxónicos (Reino Unido e EUA), em

detrimento do mercado espanhol que desceu 21 p.p. de quota em apenas oito

anos. Ao mesmo tempo, assinalou-se um aumento da concentração nos

principais seis destinos “frequentes” de 63% para 80%.

O segmento das embalagens regista, por sua vez, relações comerciais mais

estáveis. Com efeito, Espanha, Angola e França eram os destinos de 82% das

exportações de embalagens, valor que continuou a verificar-se no ano de 2013.

Existiram apenas pequenas alterações nas quotas dos três países, sobretudo ao

nível da substituição de exportações de Angola para a França.

Os artigos para uso doméstico e sanitário são predominantemente exportados

para o país vizinho, que representou, em 2013, 70% do total das exportações.

É, de facto, um valor anormalmente elevado em termos de concentração, mas

que dá mostras de inversão nos anos mais recentes, ao ponto da quota de

Espanha se ter reduzido em quase 14 p.p..

A tendência inversa é vivida no segmento dos outros produtos transformados

de papel, onde a Espanha representava quase 88% das exportações totais,

muito por conta de uma brusca redução das exportações para a Alemanha.

É no segmento das etiquetas e rótulos que se vislumbra uma diversificação

mais distintiva, dada a importância significativa das exportações para o

mercado romeno e, em menor medida, para os Camarões e a Etiópia.

Tabela 13. Principais destinos das exportações das indústrias gráficas e de transformação de papel em Portugal por tipologias de produtos | 2005-2013

Nota: valores em milhões de euros.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade
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Países clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas (cont.)

Etiquetas e rótulos em papel

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23,0%21,3%ESP

19,1%1,3%ROM

14,1%30,1%AGO

12,8%0,5%DEU

7,8%17,4%FRA

6,5%0,9%MOZ

3,3%0,0%CMR

2,1%0,9%ETH

1,4%3,2%MAR

1,2%5,5%GBR

Outros artigos transformados de 
papel e cartão

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

87,6%69,3%ESP

5,6%2,7%AGO

2,7%n.d.AUT

0,9%6,1%FRA

0,6%n.d.DZA

0,6%0,2%GBR

0,5%0,3%CPV

0,4%15,4%DEU

0,3%2,3%NLD

0,1%0,1%CHE

Artigos de papel para usos 
domésticos e sanitários

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70,0%83,7%ESP

9,4%8,1%FRA

7,7%2,8%AGO

3,6%n.d.BEL

1,8%n.d.LTU

1,6%1,8%CPV

1,0%0,0%CAN

0,8%0,2%MOZ

0,5%0,0%ARE

0,4%0,1%MAR

Embalagens de papel ou cartão

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52,8%52,3%ESP

15,8%17,4%AGO

13,0%11,8%FRA

4,2%3,6%GBR

2,4%0,1%MOZ

1,8%0,0%BRA

1,6%4,1%BEL

1,4%0,6%MAR

1,1%0,4%NLD

0,8%0,0%DZA

Papel transformado

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21,9%0,1%GBR

19,6%20,0%AGO

14,6%35,9%ESP

11,5%0,4%USA

6,8%3,9%FRA

5,2%3,0%DEU

3,2%0,4%NLD

2,9%4,5%CPV

1,8%0,0%ITA

1,7%0,1%MAR



Nos que respeita aos artigos de papelaria, as empresas portuguesas exportam

de forma muito vincada e crescente para o mercado angolano. Em 2005, as

exportações para este país já eram líderes incontestáveis com 20% de quota

nas exportações totais e viram esta mesma quota aumentada em 9,5 p.p. no

ano de 2013. Adicionalmente, em termos globais, verificou-se uma tendência

de concentração nos mercados relevantes (com quota superior a 5%) na ordem

dos 15 p.p..

As exportações do segmento de jornais e outros periódicos, ao contrário das

lógicas dos outros segmentos (pelo menos de forma tão visível), assume um

padrão de alguma correlação com a dimensão da comunidade emigrante de

portugueses. Com efeito, oito dos 10 principais destinos das exportações têm

comunidades de portuguesas com alguma dimensão. No entanto, sendo a

proximidade um fator muito importante no comércio nacional ou internacional

de produtos deste género, em conjunto com as dificuldades vividas na indústria

gráfica espanhola, a Espanha reforçou enormemente a sua quota de relevância

e, em 2013, foi responsável por 48% das exportações portuguesas de jornais e

outros periódicos.

Por seu turno, o segmento do livro e impressos semelhantes apresenta uma

lógica de especialização geográfica construída com base na lusofonia. Desta

feita, Angola subiu à primeira posição do ranking em 2013, respondendo por

46% do total das exportações do segmento, mais 24 p.p. do que em 2005. Esta

subida deveu-se, entre outros fatores, à perda de força da aposta no mercado

moçambicano, que, no período em análise, recuou tanto em termos relativos

como em termos absolutos (mais de 2 milhões de euros). Neste campo, deve

ainda atender-se aos comportamentos negativos registados pelos mercados

espanhol e inglês e pela importante subida do mercado francês.

Na categoria dos produtos associados à gráfica comercial, identifica-se um

aumento significativo da concentração das exportações para Espanha.

Tabela 14. Principais destinos das exportações portuguesas das indústrias gráficas e de transformação de papel por tipologias de produtos | 2005-2012 (cont.)

Nota: valores em milhões de euros.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Países clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel  portuguesas (cont.)
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Outros artigos impressos
de papel ou cartão

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37,5%13,1%ESP

28,9%32,9%AGO

8,7%1,8%FRA

4,2%2,3%USA

2,9%6,6%NLD

2,4%1,1%IRL

2,2%1,3%DEU

1,6%3,7%CPV

1,3%2,0%MOZ

0,9%0,2%POL

Livros e impressos semelhantes

20132002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46,1%22,3%AGO

16,1%29,7%MOZ

8,1%2,0%FRA

5,4%6,9%BRA

4,5%10,3%ESP

3,5%10,0%GBR

2,4%0,2%TMP

2,0%0,0%CUB

1,8%2,5%DEU

1,6%2,3%CPV

Jornais e outros periódicos

20132005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47,5%13,2%ESP

18,0%6,8%AGO

9,5%0,9%CHE

9,0%31,3%BRA
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Identifica-se, assim, uma clara falta de diversificação dos mercados de destino

das exportações das indústrias de transformação de papel, representando

Espanha, Angola e França os principais mercados de exportação (absorvendo

cerca de 80% das exportações). Já as indústrias gráficas apresentam uma

maior diversificação dos mercados de exportação, sendo que, mesmo assim, os

três principais mercados de destino – Angola, Espanha e Moçambique, por esta

ordem – absorvem cerca de 2/3 das exportações portuguesas destas indústrias.

O sucesso na captação de novos mercados de exportação tem-se revelado

relativamente diminuto em ambas as indústrias.

Europa de Leste e países terceiros fora da UE são os mercados exportadores

portugueses das indústrias de transformação de papel que revelaram maior

dinamismo (crescimento das importações provenientes de Portugal). No caso

das indústrias gráficas, Cuba, Timor-Leste, EUA e Angola são os países terceiros

que apresentam maior dinamismo nas exportações de Portugal, sendo que os

mercados europeus ainda se apresentam bastante dinâmicos.

O crescimento de destinos como o Brasil, a Roménia, a Lituânia, Moçambique e

Timor-Leste mostra-se espantoso, embora a base de partida nas exportações

para estes países seja muito baixa.

Tabela 15. Mercados alvo das exportações portuguesas das indústrias gráficas e de transformação de papel com maior dinâmica | 2005-2013

Nota: apenas foram considerados os países cuja quota nas exportações portuguesas em 2013 excedia os 0,5%.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Indústrias de Transformação de Papel

Quota nas 
Exportações 

(2013)

TVMA
2005-13

TVMA
2005-09

TVMA
2009-13

Brasil 1,0% 67,4% 55,5% 80,2%

Roménia 2,0% 55,1% 5,3% 128,5%

Lituânia 0,6% 52,9% 94,8% 20,0%

Moçambique 2,1% 36,5% 39,7% 33,4%

Marrocos 1,0% 19,9% 32,7% 8,4%

Holanda 0,9% 13,1% 14,3% 11,9%

Reino U. 3,0% 10,7% -7,4% 32,4%

Angola 12,9% 9,5% 11,3% 7,6%

França 10,1% 8,8% 6,4% 11,3%

Bélgica 2,1% 8,3% -6,0% 24,8%

Total 100%| (265 M€) 8,1% 4,7% 11,7%

Países clientes das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas (cont.)

48Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel: Relatório Final | AM&A |

Indústrias Gráficas

Quota nas 
Exportações 

(2013)

TVMA
2005-13

TVMA
2005-09

TVMA
2009-13

Cuba 1,1% 164,2% 186,9% 143,2%

Timor Leste 1,3% 41,4% 103,3% -1,7%

Polónia 0,5% 23,4% 29,1% 18,0%

Luxemburgo 0,7% 20,1% -45,8% 165,8%

Irlanda 0,8% 19,8% 17,8% 21,8%

França 7,6% 16,1% 2,2% 32,0%

Espanha 19,0% 15,4% 25,9% 5,8%

EUA 2,0% 15,2% 7,1% 24,0%

Angola 37,0% 13,8% 14,3% 13,2%

Suíça 1,1% 11,1% 16,3% 6,1%

Total 100% | (91 M€) 7,6% 7,6% 7,7%



Indicadores de comércio internacional das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas

Fruto da contração dramática do nosso mercado doméstico em anos recentes,

as empresas das indústrias gráficas e de transformação de papel viram-se

forçadas a procurar novos mercados. Em consequência, partindo de níveis

historicamente muito baixos (sobretudo nas indústrias gráficas), a orientação

exportadora do setor tem vindo a aumentar significativamente e com esta tem

vindo a aumentar também o próprio nível de exportações, trazendo para o setor

um novo fôlego de esperança quanto ao futuro.

Conjugada com a retração das importações, esta dinâmica recente está a

determinar uma melhoria progressiva da taxa de cobertura (das importações

pelas exportações) associada aos produtos do setor, que historicamente se

mostrava muito deficitária (37% em 2005). Esta realidade revela-se

especialmente vincada nas indústrias de transformação de papel que, em 2012,

passaram a apresentar taxas de cobertura acima de 100%. Nas indústrias

gráficas, o caminho a percorrer é ainda muito significativo.

Tabela 16. Comércio internacional e taxa de cobertura do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel em Portugal | 2005-2012

Fonte: AM&A com base em dados das EPI, INE

Exportações TVMA Importações TVMA Taxa de cobertura

Designação Abreviada 2005 2013 2005-13 2005 2013 2005-13 2005 2013

Indústrias de transformação de papel 144.575 264.690 9,0% 310.370 230.969 -4,1% 46,6% 114,6%

Indústrias gráficas 49.172 90.784 9,2% 216.598 158.428 -4,4% 22,7% 57,3%

IGTP 193.747 355.474 9,1% 526.968 389.397 -4,2% 36,8% 91,3%

Gráfico 30. Orientação exportadora do setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel por CAE | 2005-2012

3.4. Integração internacional do Setor Português das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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Fonte: AM&A com base em dados das UN Comtrade. Valores em milhares de euros.
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Indicadores de comércio internacional das indústrias gráficas e de transformação de papel portuguesas (cont.)

Um dos handicaps das indústrias gráficas e de transformação de papel

portuguesas muitas vezes apontado e que lhes retira força no momento de se

apresentarem como um setor forte na linha de pensamento do decisor político é

a sua baixa orientação exportadora direta. Com efeito, num país pequeno como

Portugal, onde a internacionalização tem um impacto cada vez maior na

delineação de políticas públicas, um setor com uma orientação exportadora

(direta) em torno dos 18% não atrai as atenções que merece.

No entanto, o negócio internacional não se materializa apenas de forma direta.

Neste caso, desenvolvendo uma atividade de suporte absolutamente fulcral

para outras indústrias (“indústrias das indústrias”), o setor vê uma boa parte da

sua produção colocada nos mercados externos pelos seus clientes. Tendo em

conta as estimativas efetuadas pela equipa do estudo, a orientação exportadora

global do setor deve rondar os 32%, atingindo 42% nas indústrias de

transformação de papel e 24% nas indústrias gráficas (Figura 9).

Figura 9. Exportações indiretas do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel em Portugal | 2011

Fonte: AM&A com base em dados do Quadro de Recursos e Empregos, INE e EPI
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O Gráfico 31 sistematiza a informação que já foi sendo divulgada no âmbito da

análise da especialização dos países, através do posicionamento de Portugal

nesta matéria. Porém, atrás, apenas se focaram os dois anos que delimitam o

período em análise (2002 e 2012), não sendo possível perceber o caminho

evolutivo que os vários segmentos registaram em termos de especialização.

Olhando inicialmente para os números do setor como um todo (barras a

laranja), facilmente se percebe a evolução globalmente positiva relativamente

ao mundo no contexto do comércio internacional. Com efeito, em 2002,

Portugal era um país não especializado face ao mundo, com uma VCR de 0,68.

Em 2012, conseguiu um posicionamento de especialização interessante a julgar

pelo indicador de VCR de 1,46. Esta mudança foi feita de forma gradual como

comprovam os valores verificados em 2006 (0,86) e em 2009 (1,09).

Para este comportamento global, todos os subsetores tiveram a sua

contribuição, embora com intensidades diferentes. Com particular relevância

pela sua dimensão, os segmentos da fabricação de embalagens e de artigos

para uso doméstico e sanitário foram os que mais contribuíram.

Por outro lado, deve assinalar-se a progressão dos segmentos de papel

transformado, do jornais e outros periódicos e dos outros artigos impressos

(que continuam a apresentar desvantagens comparativas) mas, sobretudo,

relevar a evolução dos segmentos das etiquetas e rótulos e dos livros e

impressos semelhantes onde Portugal é, agora, um país especializado no

contexto mundial. Em particular, no segmento das etiquetas e rótulos, Portugal

partiu de um grau de especialização especialmente baixo (menor do que 0,5) e

apresenta-se, em 2012, 1,62 vezes mais especializado do que o mundo.

Gráfico 31. Vantagens comparativas reveladas do setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel | 2002-2012

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Dinâmica recente das vantagens comparativas reveladas no setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel
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4. Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel nas regiões

Norte, Centro e Alentejo



Relevância do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel nas regiões de convergência continentais

4.1. Relevância do Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel nas regiões Norte, Centro e Alentejo
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Concentrando agora a análise nas regiões de convergência de Portugal

Continental (Norte, Centro e Alentejo), conclui-se que o Norte é a região que se

afirma mais importante no conjunto das indústrias transformadoras de papel e

das indústrias gráficas. Esta região possui uma importância de cerca de 2 a 4

vezes maior em relação à região Centro em praticamente todos os segmentos.

A exceção ocorre na “Fabricação de papel e cartão canelados e embalagens de

papel e cartão”, onde a região Centro assume um papel mais preponderante. O

segmento da “Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário”

apesar de ser mais representativo na região Norte, assume uma relevância

substancial na região Centro. O Alentejo é pouco expressivo nestas indústrias.

Tabela 17. Dimensão e relevância das atividades que integram o Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal nas regiões 
Norte, Centro e Alentejo | 2011 

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas e das Estatísticas da Produção Industrial do INE

Empresas (n.º) Pessoal (n.º) Vol. Negócios (103 €) VAB (103 €)

CAE Designação Abreviada PT NOR CEN ALE PT NOR CEN ALE PT NOR CEN ALE PT NOR CEN ALE

Indústrias de transformação de papel 452 58% 23% 3% 7.602 57% 29% 1% 958 50% 33% 1% 210 51% 28% 1%

1721 Fab. de papel e cartão canelados e embalagens de 
papel e cartão 274 38% 38% 0% 5.235 13% 81% 0% 196 17% 81% 0% 30 16% 82% 0%

1722 Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e 
sanitário 34 41% 26% 6% 1.219 72% 25% 2% 34 68% 33% 1% 9 73% 33% 1%

1723 Fabricação de artigos de papel para papelaria 66 56% 14% 3% 530 68% 17% 0% 58 53% 28% 0% 14 63% 19% 0%

1729 Fab. de outros artigos de pasta de papel, de papel e de 
cartão 78 33% 17% 5% 618 34% 15% 5% 1.083 31% 12% 6% 459 31% 13% 5%

Indústrias  gráficas 3.040 66% 22% 3% 17.602 59% 19% 1% 670 48% 19% 0% 157 53% 18% 0%

1811 Impressão de jornais 27 37% 19% 4% 291 41% 10% 7% 24 47% 16% 3% 12 57% 7% 2%

1812 Outra impressão 1.647 36% 19% 6% 12.291 33% 15% 6% 812 29% 10% 7% 351 28% 12% 6%

1813 Atividades de preparação da impressão e de produtos 
media 1.152 29% 15% 4% 4.371 35% 14% 4% 228 35% 13% 3% 87 34% 13% 4%

1814 Encadernação e atividades relacionadas 214 27% 16% 5% 649 40% 10% 1% 20 43% 7% 0% 9 42% 7% 1%

Indústria transformadora 72.286 48% 24% 6% 68.1474 52% 25% 5% 80.979 36% 23% 5% 17.106 42% 26% 5%



4.2. Dinâmica de desenvolvimento recente do Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel no Norte, Centro e Alentejo
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Gráfico 32. Dinâmica das empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios, VAB e produtividade na indústria de transformação de papel nas regiões 
Norte, Centro e Alentejo | 2004-2011 

Esta análise regional também permite destacar uma melhor performance das

indústrias de transformação de papel na região Centro em praticamente todas

as variáveis, com exceção da variável número de empresas, que sofre uma

retração nas 3 regiões analisadas. É notório nas variáveis pessoal ao serviço,

volume de negócios e VAB uma recuperação a partir de 2008.

O Alentejo sofre uma retração muito expressiva entre 2004 e 2008, ano a partir

do qual começa a recuperar, ainda que lentamente, em praticamente todas as

variáveis. A região Norte apresenta uma performance mais moderada nas três

regiões em estudo, revelando quase sempre um posicionamento que fica

aquém da dinâmica da região Centro mas muito além da região do Alentejo.

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas
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Nas indústrias gráficas, as dinâmicas nas regiões em estudo são notoriamente

negativas, sobretudo a partir de 2008, o que está em linha com o que

aconteceu no país como um todo. Com efeito, nas variáveis volume de negócios

e VAB, a trajetória de expansão das indústrias gráficas inverteu-se em 2008,

interrompendo o bom desempenho na dinâmica da produtividade, sendo

conhecida a maior rigidez na adaptação do emprego a uma retração económica.

A região do Alentejo constitui uma exceção em matéria de volume de negócios,

VAB e produtividade, apresentando um comportamento claramente contra-

cíclico, uma vez que regista um crescimento assinalável nas variáveis em

apreço a partir de 2008. Dada a dimensão pouco significativa desta indústria no

Alentejo, atribui-se esta evolução a investimentos de relevo nesta região em

anos recentes.
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Dinâmica das principais variáveis no período 2004-2011 (cont.)

Gráfico 33. Dinâmica das empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios, VAB e produtividade na indústria gráfica nas regiões Norte, Centro e
Alentejo | 2004-2011

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas
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Exportações (em 103 €) TVMA Importações (em 103 €) TVMA Taxa de cobertura

Designação Abreviada 2005 2012 2005-12 2005 2012 2005-12 2005 2012

Indústrias de Transformação de Papel 43.258   90.430  11,1% 38.514  57.462  5,9% 112,3% 157,4%

Indústrias Gráficas 15.947   24.144  6,1% 17.812  13.043  -4,4% 89,5% 185,1%

Papel transformado 1.609   2.230  4,8% 4.175  4.631  1,5% 38,5% 48,1%

Embalagens de papel ou cartão 26.801   49.268  9,1% 14.120  21.011  5,8% 189,8% 234,5%

Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários 4.579   13.717  17,0% 8.392  13.358  6,9% 54,6% 102,7%

Outros artigos transformados de papel e 
cartão 5.077   8.963  8,5% 3.170  4.114  3,8% 160,2% 217,9%

Etiquetas e rótulos em papel 1.536   12.551  35,0% 7.547  12.499  7,5% 20,4% 100,4%

Artigos de papel para papelaria 4.745   6.990  5,7% 2.040  2.914  5,2% 232,6% 239,9%

Jornais e outros periódicos 44   280  30,3% 828  166  -20,5% 5,3% 169,2%

Livros e impressos semelhantes 11.626   13.822  2,5% 6.780  4.218  -6,6% 171,5% 327,7%

Outros artigos impressos de papel ou cartão 
(gráfica comercial) 3.188   6.752  11,3% 9.275  7.594  -2,8% 34,4% 88,9%
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Comércio internacional e taxa de cobertura do setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel por regiões

A análise regional permite destacar uma importância destacada e relativamente

equitativa das regiões Norte e Centro nas exportações das indústrias de

transformação de papel e uma relevância maior da região Norte no que se

refere às indústrias gráficas. A região do Alentejo, para além de apresentar em

2005 valores de exportações reduzidos, tende a isolar-se ainda mais nos anos

recentes, pela retração verificada em alguns agrupamentos (embalagens de

papel e cartão e jornais e outros periódicos). A um nível mais desagregado,

identifica-se uma maior especialização da região Norte nas exportações de

embalagens de papel e cartão e na região Centro, nos artigos de papel para

usos domésticos e sanitários.

Tabela 18. Comércio internacional e taxa de cobertura do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel na região Norte | 2005-2012

Fonte: AM&A com base em dados das Estatísticas do Comércio Internacional do INE 

4.3. Comércio internacional do Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel nas regiões Norte, Centro e Alentejo



Designação Abreviada
Exportações (em 103 €) TVMA Importações (em 103 €) TVMA Taxa de cobertura

2005 2012 2005-12 2005 2012 2005-12 2005 2012

Indústria de Transformação de Papel 2.176   2.295   0,8% 9.196   11.945   3,8% 23,7% 19,2%

Indústria Gráfica 899   1.746   9,9% 460   617   4,3% 195,2% 282,9%

Papel transformado 1   115   93,2% 276   268   -0,4% 0,4% 42,9%

Embalagens de papel ou cartão 2.165   893   -11,9% 7.543   10.123   4,3% 28,7% 8,8%

Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários 5   216   72,3% 356   713   10,4% 1,3% 30,3%

Outros artigos transformados de papel e 
cartão - 97   - 191   321   7,7% 0,0% 30,1%

Etiquetas e rótulos em papel 4   956   116,3% 788   455   -7,5% 0,5% 210,0%

Artigos de papel para papelaria 1   72   82,7% 59   125   11,4% 1,8% 57,5%

Jornais e outros periódicos 823   33   -36,9% 22   156   32,0% 3.697,1% 21,0%

Livros e impressos semelhantes 53   1.297   57,8% 41   113   15,8% 131,2% 1.144,5%

Outros artigos impressos de papel ou cartão 
(gráfica comercial) 22   362   49,2% 380   287   -4,0% 5,8% 126,1%
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Tabela 19. Comércio internacional e taxa de cobertura do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel na região Centro | 2005-2012 
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Designação Abreviada
Exportações (em 103 €) TVMA Importações (em 103 €) TVMA Taxa de cobertura

2005 2012 2005-12 2005 2012 2005-12 2005 2012

Indústria de Transformação de Papel 42.370   83.873   10,2% 31.818   48.461   6,2% 133,2% 173,1%

Indústria Gráfica 3.985   7.024   8,4% 13.082   10.631   -2,9% 30,5% 66,1%

Papel transformado 158   4.017   58,8% 766   2.315   17,1% 20,6% 173,5%

Embalagens de papel ou cartão 3.414   9.419   15,6% 12.628   20.409   7,1% 27,0% 46,2%

Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários 36.114   63.899   8,5% 11.275   15.672   4,8% 320,3% 407,7%

Outros artigos transformados de papel e 
cartão 2.405   5.593   12,8% 4.291   7.564   8,4% 56,0% 73,9%

Etiquetas e rótulos em papel 175   793   24,1% 2.469   2.366   -0,6% 7,1% 33,5%

Artigos de papel para papelaria 1.752   2.530   5,4% 765   232   -15,6% 229,1% 1.088,8%

Jornais e outros periódicos 15   49   18,9% 208   205   -0,2% 7,1% 24,1%

Livros e impressos semelhantes 476   1.475   17,6% 1.928   3.924   10,7% 24,7% 37,6%

Outros artigos impressos de papel ou cartão 
(gráfica comercial) 1.846  3.122   7,8% 10.570   6.404   -6,9% 17,5% 48,7%

Tabela 20. Comércio internacional e taxa de cobertura do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel na região Alentejo | 2005-2012 

Comércio internacional e taxa de cobertura do setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel por regiões (cont.)



5. Posicionamento competitivo do setor 
português das indústrias gráficas e de 

transformação de papel



Por comparação com a média das indústrias transformadoras, o Setor das IGTP

apresenta níveis mais baixos de orientação exportadora. O mesmo acontece em

relação à intensidade de investimento (com exceção da “Fabricação de artigos

de papel para uso doméstico e sanitário”, que se destaca pela positiva).

Em termos de remuneração média do trabalho, não existe um grande

distanciamento entre os vários subsetores em análise face à média das

indústrias transformadoras.

Ao nível da incorporação de valor (grau de transformação), o setor em estudo

destaca-se globalmente pela positiva, nomeadamente nas indústrias gráficas,

sinalizando uma forte autossuficiência das empresas nestas atividades. Na

produtividade, isso também acontece, embora em menor grau.

No respeitante à dimensão média, verifica-se que, em regra, as empresas do

setor em estudo são mais pequenas face à média das indústrias

transformadoras, embora existam algumas exceções.

Gráfico 34. Posicionamento do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel face à média das indústrias transformadoras (IT=100) | 2011

Fonte: AM&A com base em dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas e das Estatísticas da Produção Industrial, INE

Posicionamento do setor face à média das indústrias transformadoras nacionais

5.1. Posicionamento competitivo do setor português das indústrias 
gráficas e de transformação de papel no contexto nacional
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O alargamento progressivo da UE trouxe desafios acrescidos às empresas

portuguesas e às políticas públicas de promoção da competitividade nacional:

para além de aumentar a concorrência em termos de comércio internacional,

tornou esses países também concorrentes de Portugal na captação de

Investimento Direto Estrangeiro estruturante, uma vez que os mesmos

apresentam algumas vantagens relativas face a Portugal, designadamente em

matéria de localização geográfica (dada a sua proximidade a países do centro e

norte da Europa), de baixos salários e níveis de escolarização.

Por outro lado, a introdução do euro, só por si, exerceu pressões e tensões nos

mercados setoriais nacionais, devido à eliminação das taxas de câmbio entre as

moedas dos países aderentes, instrumento que permitia vantagens

concorrenciais pela lógica dos baixos preços dos produtos. Acresce a redução

dos custos de transação nos países aderentes à União Monetária, na medida em

que a competitividade das empresas portuguesas dependia, em grande parte,

da taxa de câmbio entre o escudo e as outras moedas. Num contexto de

globalização e de construção progressiva do mercado único europeu, estes

aspetos conjugados funcionaram como um fator de pressão considerável, que

claramente está a induzir a necessidade de crescimento (fundamental para que

se atinjam dimensões críticas mínimas) e de internacionalização das empresas

portuguesas.

Neste contexto, uma análise agregada dos principais indicadores económicos

que compara Portugal com alguns países europeus (selecionados através do

ranking dos países mais exportadores de produtos provenientes das indústrias

em estudo e considerando também a Polónia como um país que tem vindo a

mostrar dinamismo na exportação) face à realidade da UE27 mostra, em

primeiro lugar, que a estrutura das indústrias gráficas e de transformação de

papel em Portugal está ainda baseada em empresas bastante pequenas

(sobretudo no caso da indústria gráfica, embora o desfasamento face à

realidade média europeia seja aqui menor do que na transformação de papel).

A existência de muitas pequenas empresas tem um aspeto positivo que se

prende com a flexibilidade e agilidade organizacional e produtiva, mas revela-se

geralmente problemática em matéria de capacidade de abordagem de mercados

internacionais e de produtividade: dado que empresas muito pequenas

geralmente não conseguem atingir economias de escala e de gama

substanciais, a pequena dimensão da maioria das nossas empresas estará na

base dos diferenciais desfavoráveis de produtividade observados (em ambos os

casos, indústria transformadora de papel e indústria gráfica, a produtividade do

trabalho situa-se em torno dos 60% do registo médio da UE27, com

desfasamento maior, uma vez mais, apesar de tudo, na transformação de

papel). Desta forma, a sustentabilidade deste setor é hoje garantida

principalmente através de custos médios com pessoal relativamente baixos, que

asseguram rendibilidades operacionais ainda assim interessantes.

Contudo, se as nossas atuais pequenas empresas (e outras que, de forma

espontânea, venham a surgir no futuro) experimentarem e explorarem novos

produtos/serviços de elevada diferenciação e valor acrescentado, resultantes de

espírito empreendedor e de inovação distintiva, de investimento global

crescente em I&D e de recursos humanos de elevada qualificação técnica,

poderão crescer rapidamente, sustentando o seu posicionamento competitivo

nos mercados doméstico e internacional, e contribuir para o necessário

crescimento da produtividade, para o aumento desejável do valor acrescentado

da produção nacional e para uma maior internacionalização do setor. Em todo o

caso, a falta de dimensão crítica das nossas empresas traduz uma limitação

importante do setor: reduzidas economias de escala e de gama.

Por último, o indicador grau de transformação, que aproxima o nível de geração

de valor nos processos produtivos, apresenta resultados, mais uma vez, muito

distintos para as duas indústrias em análise. O registo apresentado por Portugal

nas indústrias gráficas apresenta-se 14% acima da média da UE27, enquanto

na indústria transformadora de papel situa-se apenas em 88%.

5.2. Competitividade internacional do setor português 
das indústrias gráficas e de transformação de papel

Posicionamento competitivo do setor português das indústrias gráficas e de transformação de papel no contexto da UE
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Gráfico 35. Posicionamento competitivo das indústrias de transformação de papel: Portugal face à UE27 (UE27=100) | 2010

Produtividade aparente do trabalho - Rácio VAB por empregado | Produtividade do trabalho relativizada pelo custo médio do empregado - inverso dos CTUP | Dimensão média das empresas - Rácio do emprego por 
empresa | Taxa de rendibilidade operacional bruta - Rácio do excedente bruto de exploração pelo volume de negócios | Grau de transformação da produção - Rácio do VAB a custo de fatores pelo valor bruto de 
produção | Taxa de cobertura - Rácio das exportações pelas importações.
O valor absoluto de cada indicador para Portugal está assinalado no retângulo vermelho.
Fonte: AM&A com base em Eurostat
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Gráfico 36. Posicionamento competitivo das indústrias gráficas: Portugal face à UE27 (UE27=100) | 2010

Produtividade aparente do trabalho - Rácio VAB por empregado | Produtividade do trabalho relativizada pelo custo médio do empregado - inverso dos CTUP | Dimensão média das empresas - Rácio do emprego por 
empresa | Taxa de rendibilidade operacional bruta - Rácio do excedente bruto de exploração pelo volume de negócios | Grau de transformação da produção - Rácio do VAB a custo de fatores pelo valor bruto de 
produção | Taxa de cobertura - Rácio das exportações pelas importações.
O valor absoluto de cada indicador para Portugal está assinalado no retângulo vermelho.
Fonte: AM&A com base em Eurostat
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Cinco forças competitivas de Porter
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• Baixa rivalidade potencial devido a fortes
barreiras à entrada;

• Fortes exigências de investimento inicial
com retorno de longo prazo;

• Fortes exigências a nível tecnológico,
conhecimento e presença consolidada nos
mercados, necessidade de atualização
tecnológica contínua que implicam
regularmente avultados investimentos;

• Excesso de capacidade instalada e
rendibilidades negativas, especialmente
na industria gráfica, tornam a entrada de
novas empresas pouco apetecível.

• O grau de substituição do papel por
suportes digitais minou/mina boa parte
do mercado das empresas gráficas,
devido ao elevado grau de
substituibilidade adicionado com um grau
superior de flexibilidade (tablets e
smartphones ‘vs’ jornais e revistas em
papel, por exemplo);

• Qualidade do produto com uma forte
correlação com a capacidade tecnológica
das empresas de transformação de papel,
que evolui a um ritmo elevado, dando
azo à substituição cíclica de curto e
médio prazo dos produtos do setor;

• Aumento da penetração e notoriedade
das TIC na vida quotidiana da população
e nas atividades profissionais, e a sua
evolução vertiginosa, renova o interesse
da população na substituição do papel
pelo digital;

• O plástico é o material mais utilizado na
produção de embalagens.

• A indústria da pasta e da fabricação primária de papel
é composta por poucas empresas de média e grande
dimensão, com um poder negocial elevado;

• Máquinas e equipamentos produzidos por grandes
multinacionais, cujos preços são caracterizados por
uma forte rigidez; adicionalmente, a manutenção dos
mesmos equipamentos é bastante onerosa;

• O setor em estudo é essencialmente “technology-
push”, o que, em conjunto com o acesso global à
tecnologia, concede aos fornecedores de equipamento
o poder de pautar a eficiência internacional do setor.

• Crescente exigência e pressão dos clientes em busca
de produtos/serviços de superior qualidade,
diferenciação e valor acrescentado em períodos de
tempo reduzidos exige que a indústria tenha uma
forte capacidade de resposta (mais importante nas
indústrias gráficas);

• Relativamente à transformação de papel, existem nos
setores clientes desta indústria empresas de média e
grande dimensão que limitam a troca de fornecedor
em alguns segmentos do mercado;

• Nas indústrias gráficas, os produtos/serviços prestados
pelas empresas revelam, em termos relativos, um
menor grau de diferenciação;

• Os produtos adquiridos são maioritariamente de valor
reduzido, havendo, por isso, menor propensão à
alternativa de abastecimento junto dos mercados
externos;

• Diversidade e falta de aproximação a clientes
(consumidor final, inclusive), que dificulta a deteção
de necessidades.

• Elevadas barreiras à saída devido ao investimento regular e
intensivo em capital;

• Fragmentação do tecido produtivo por muitas pequenas
empresas na indústria gráfica cria rivalidade pouco eficiente e
destruidora de valor;

• Abordagem competitiva ao mercado demasiadamente centrada
na fabricação e no fator preço, numa lógica de commodity,
particularmente na indústria gráfica, com grande esmagamento
de margens;

• O acesso a recursos humanos especializados cada vez mais
escassos constituirá um fator competitivo da maior importância
no futuro.
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5.3. Modelo competitivo do setor português das 
indústrias gráficas e de transformação de papel
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Integração de produtos e serviços
A integração dos serviços de impressão com serviços de gestão de bases de dados e de design gráfico
permite alargar a cadeia de valor da indústria, através de ofertas “one stop shop” e da redução de
custos para o cliente.

Produtos e serviços inovadores
O potencial de inovação na área dos cross media e a complementaridade entre suportes é enorme. As
empresas gráficas com competências na área digital, internet e gestão de conteúdos serão aquelas que
captarão as rentabilidades mais atrativas neste mercado em crescimento.

Personalização do cliente
As novas tecnologias estão a alterar de forma radical o paradigma social e industrial. A crescente
personalização do consumo aumenta o valor atribuído pelo cliente à componente de diferenciação do
produto gráfico que adquire. O aprofundamento do conhecimento sobre o cliente gera rendimentos.

“Destruição” criativa
A eliminação da capacidade instalada excedentária pode ser feita de forma inteligente, movendo-a para
mercados externos ao mesmo tempo que se dá uma reconfiguração das dinâmicas relacionais
internamente, com o surgimento de redes de parcerias estratégicas entre empresas complementares.

Criação de estratégias comerciais
Numa indústria muito passiva em termos comerciais, as empresas que souberem delinear uma
estratégia global com uma forte vocação comercial e suportada por uma força de vendas capacitada
têm uma maior probabilidade de sucesso e uma rentabilidade média acima da média.

Internacionalização
O mercado está em queda livre na generalidade dos países, mas as empresas portuguesas detém
vantagens competitivas ao nível da flexibilidade, prazos de resposta e criatividade que podem ser
capitalizados nos mercados externos mais próximos geograficamente.

Oportunidades

5.4. SWOT de síntese sobre a posição do setor português 
das indústrias gráficas e de transformação de papel

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cuja oportunidade é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, 
(OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) -
Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).
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“A tripla crise”
A nova era digital, a atual crise económico-financeira e os movimentos de desmaterialização do papel
são a composição da tripla de ameaças que o setor tem que enfrentar. A incorporação de serviços
digitais complementares e a criação de nichos de mercado menos sensíveis a flutuações económicas é
essencial.

Concorrência “desleal”
Os mercados emergentes de mão-de-obra barata têm captado a atenção dos clientes nos produtos
“commodity”, que são aqueles que sofrem um nível de flutuação inferior. Por isso já não chega inovar
com criatividade e qualidade, é necessário inovar continuamente.

Imagem de marca do setor
A atração de talento numa indústria não se faz apenas pela melhor atratividade das funções e dos
salários que tem para oferecer. O “marketing setorial” que pode ser feito junto dos mais novos tem um
forte impacto nas suas escolhas futuras. Só assim o setor será capaz de progredir.

Campanhas inconscientes
As campanhas depreciativas em relação ao uso do papel e dos seus produtos têm impacto negativo no
negócio do setor. Por isso, esta ameaça será mais importante quanto menor for o esforço e preparação
do setor para se defender e passar a mensagem verdadeira de sustentabilidade ambiental.

Guerras de preços
Atualmente tem-se assistido a uma “autodestruição” do valor das indústrias gráficas e de
transformação de papel. Uma das maiores ameaças encontra-se dentro de portas: a capacidade
instalada excedentária deve ser gerida de forma cuidadosa e inteligente por forma a maximizar a
rentabilidade.

Marca “Portugal”
As empresas portuguesas trabalham num contexto mais adverso do que o resto das empresas
europeias em termos laborais, fiscais, sociais e financeiros. A acrescer a isto a imagem do país não
goza os melhores dias nos mercados externos, pelo que a inteligência comercial tem que ser ainda
mais apurada nos mercados internacionais.

Ameaças

Nota: Os subsetores cuja ameaça é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, (OTP) 
- Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) - Outros 
artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor



66Estudo Estratégico e de Inovação do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel: Relatório Final | AM&A |

Relevância
As indústrias gráficas e de transformação de papel são relevantes no contexto da indústria
transformadora portuguesa (5% das empresas, 4% do emprego e 2% do volume de negócios) e, na
maioria dos segmentos, o país apresenta vantagens comparativas reveladas.

Integração na mais importante fileira nacional
As indústrias gráficas e de transformação de papel inserem-se na fileira mais relevante do nosso país -
a fileira florestal -, o que lhe confere uma atenção especial por parte dos decisores políticos e, como
tal, surge em posição privilegiada para influenciar as suas decisões de acordo com as necessidades do
setor.

Nível tecnológico adequado
Forte aposta na modernização tecnológica e em equipamentos de vanguarda, tais como impressão
digital/impressão de dados variáveis, arte final digitalizada, CTP - Computer to Plate e melhorias na
tecnologia convencional, posicionam as indústrias nacionais na linha da frente da oferta tecnológica
internacional.

Clusters criativos
O desenvolvimento em território nacional de clusters de indústrias criativas fomenta a capacidade de
inovação de negócio e produto e a irreverência do tecido empresarial português. Já existem inúmeros
exemplos de empresas gráficas que mostram estar a captar estas novas competências.

Capacitação técnica de excelência
Implementação e certificação da norma ISO 12647 nas empresas do setor, que estabelece parâmetros
básicos que condicionam as características visuais de impressão e respetiva faixa de tolerâncias, de
forma a garantir uma adequada separação das cores CMYK, uma correspondência entre prova de cor e
impressão e uma correta comunicação de cor entre cada uma das fases do processo produtivo.

Potencial internacional
Os últimos anos têm demonstrado que a capacidade dos portugueses vencerem nos mercados
internacionais não tinha as indústrias gráficas e de transformação de papel como uma exceção. O
receio face aos mercados externos está a dar lugar a esforços relevantes no sentido de uma boa
preparação para a internacionalização.

Forças

Nota: Os subsetores cuja força é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, (OTP) -
Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) - Outros 
artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor
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Pulverização das empresas
Empresas de muito pequena dimensão espalhadas pelo território nacional, que não conseguem captar
as economias de escala e de gama que as máquinas e equipamentos permitem, obrigando a uma
focalização excessiva da oferta da empresa num número restrito de métodos produtivos. A
consequência é um menor valor acrescentado do produto devido à menor diferenciação.

Renovação de talento
A geração de técnicos de excelência em idade perto da reforma não está a ser substituída na
quantidade e qualidade adequadas, o que pode acarretar consequências que podem ser muito
negativas para o setor. Além disso, esta “renovação” tem que incluir o alargamento de competências
devido à reinvenção da indústria.

Falta de cultura de cooperação
A “cooperação” existente no setor pende demasiado para o diálogo e muito pouco para a ação. As
empresas conhecem-se, conversam, mas as suas relações não passam o carácter comercial de uma
subcontratação. A reinvenção do setor só triunfará se a relação entre empresas passar a ter uma
natureza de parcerias estratégicas.

Falta de experiência internacional
Os mercados internacionais requerem uma capacidade competitiva muito grande e um investimento
inicial significativo. A preparação para a internacionalização é fundamental para reduzir estes encargos
e apenas terá resultados se for apoiada por empresas mais experientes, que ajudem os primeiros
passos das empresas “estreantes”.

Custos de contexto
Operar em Portugal tem significado lidar com custos de contexto superiores àqueles suportados por
empresas de outros países europeus. As empresas das indústrias gráficas e de transformação de papel
nacionais têm, por isso, maiores dificuldades em competir internacionalmente e em defender-se da
entrada de produtos importados.

Capacidade excedentária
A capacidade tecnológica só é benéfica se instalada na medida “certa”. O excesso de tecnologia leva ao
subaproveitamento que, por sua vez, absorve o valor do mercado. A desmotivação provocada pela
perda sucessiva de valor, em ciclo vicioso, absorve os esforços da força de trabalho que ao invés de
estar focada na sobrevivência das empresas poderia estar a pensar em soluções inovadoras.

Fraquezas

Nota: Os subsetores cuja fraqueza é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, 
(OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) -
Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R

PAP JOR LIV GC Setor



Parte II - Aprofundamentos Temáticos 
sobre o Setor das Indústrias Gráficas e 
Transformadoras do Papel em Portugal



6. Diagnóstico complementar de suporte 
à definição da estratégia de inovação 

para o Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel em Portugal



Objetivos e metodologia

6.1. Objetivos e metodologia

O diagnóstico complementar de suporte à definição da estratégia de

competitividade e inovação para o setor vem dar corpo à necessidade e desejo

da APIGRAF apoiar as iniciativas de inovação das empresas que representa

,mesmo que, à primeira vista, possam existir algumas dificuldades em

identificar áreas de intervenção onde, do ponto de vista coletivo ou numa

perspetiva individual, essas iniciativas poderão e deverão ocorrer.

A dificuldade em colocar este tema em cima da mesa reside,

predominantemente, em dois aspetos: as inovações mais “visíveis” estão

associadas à aquisição de equipamento produtivo, o que significa que as

inovações partem do seio dos fabricantes de equipamentos e são tomadas pelas

empresas do setor através da aquisição dos equipamentos; a configuração das

empresas nacionais (e não só), que, pela sua dimensão, competências

profissionais de gestão e versatilidade de competências técnicas e criativas, não

têm permitido olhar para a crise económica que o setor vive para se

reinventarem e encontrar novas formas de fazer um negócio essencial para o

suporte a todas as outras atividades económicas.

Como tal, as páginas que se seguem procuram apresentar uma visão diferente

daquelas que predominam no setor e mostrar que, afinal, existem muitas

formas para além da aquisição de equipamentos que permitem as empresas

nacionais evoluir no sentido da oferta de soluções de maior valor acrescentado

e fazer um importante upgrade na relação com os seus atuais clientes e na

captação de novas oportunidades de negócio. No entanto, não se pretende criar

um “guia” estanque de apoio ao empresário, apenas suscitar a reflexão sobre as

várias vertentes da inovação que antes não eram perspetivadas.

A metodologia utilizada procurou incorporar elementos de natureza

eminentemente qualitativa, oferecendo dicas e reflexões sobre as áreas chave

que, no presente ou no futuro, mostram oferecer um maior potencial de

desenvolvimento e que, por isso, serão apostas mais seguras em eventuais

projetos desenvolvidos por empresas nacionais das indústrias gráficas e de

transformação de papel. Por outro lado, surgirão sempre oportunidades de

desenvolvimento de projetos conjuntos e/ou em cooperação entre empresas do

setor (e de outros setores), ou mesmo de natureza coletiva, que poderão ser

promovidos por associações setoriais e, em particular, pela APIGRAF.

As áreas de inovação serão segmentadas nas quatro principais tipologias de

inovação contempladas no Manual de Oslo: inovação de produto, inovação de

processo, inovação organizacional, e inovação de marketing.

Numa segunda fase são apresentados exemplos de “organizações” criadas para

potenciar ou ajudar a desenvolver projetos inovadores ou cimentar uma cultura

de inovação nas empresas do setor. Neste campo, a plataforma tecnológica

europeia para os setores baseados na floresta é o exemplo mais forte e

evidente de onde podem ser colhidos alguns ensinamentos para o

desenvolvimento de ações coletivas de relevo a desenvolver pela APIGRAF no

período de 2014-2020.

Na fase subsequente, a terceira, procede-se à apresentação de evidências

quantitativas em relação à I&D e Inovação no setor das indústrias gráficas e de

transformação de papel, dos projetos apoiados no âmbito dos Sistemas de

Incentivos do QREN, bem como das tendências tecnológicas relacionados com

os métodos de impressão.
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Áreas chave de inovação

6.2. Áreas chave de inovação no Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel

No setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, a inovação está

normalmente associada à aquisição de um novo equipamento, mais sofisticado

e com uma produtividade superior. Trata-se de uma melhoria significativa nos

processos produtivos de uma empresa enquadrando-se, por isso, na tipologia

de inovação de processo. No entanto, existem muitos outros ramos onde é

possível as empresas deste setor realizarem inovações.

A inovação, segundo a definição do Manual de Oslo, corresponde à

implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem ou

serviço) ou processo, ou de um novo método de marketing ou de um novo

método organizacional nas atividades comerciais, na organização do local de

trabalho ou nas relações externas.

A inovação de produto corresponde à introdução de um novo bem ou serviço,

ou um bem ou serviço significativamente melhorado, no que respeita às suas

características e uso pretendido. Isto inclui melhorias significativas ao nível das

suas especificações técnicas, componentes e materiais, incorporação de

software, facilidade de utilização ou de outras características funcionais. Como a

definição evidencia, o “produto” pode ser um bem ou um serviço. A inovação de

produto não pressupõe a criação de um produto ou serviço do nada. Muitas

vezes resulta da combinação de conhecimentos, tecnologias e produtos

existentes. No caso concreto do setor em estudo, a introdução da tecnologia de

RFID nas etiquetas e rótulos ou a impressão de códigos QR nos mais diversos

suportes de comunicações são bons exemplos de inovações de produto.

Adicionalmente, o design é o campo onde a inovação de produto e a inovação

de marketing (tratada mais adiante) se confundem. De facto, o poder que o

design tem na criação de um produto pode ditar uma melhoria que se fique, por

exemplo, por tornar o produto mais apelativo aos olhos do mercado mas pode

também tornar um produto mais funcional e de fácil e prática utilização,

consubstanciando-se numa melhoria significativa num produto existente. Assim,

se no primeiro caso estamos perante uma inovação de marketing, o segundo

caso estamos perante uma inovação de produto. O exemplo mais flagrante

desta distinção pode ser encontrado no segmento das embalagens: se um mero

“remake” da embalagens, com um novo visual, é considerado uma inovação de

marketing; a construção de uma embalagem com cores “mutantes” consoante a

temperatura ambiente corresponde a uma inovação de produto.

A inovação de processo traduz-se na implementação de um novo ou

significativamente melhorado método de produção ou de distribuição. Isto inclui

mudanças nas técnicas, equipamentos e/ou software com o objetivo de reduzir

custos de produção e distribuição, melhorar a qualidade da produção, ou

produzir ou distribuir novos produtos ou produtos com melhorias significativas

face aos existentes. Nesta matéria, as possibilidades são bastante amplas. Uma

inovação de processo pode ser a introdução de um novo equipamento de

automação na linha produtiva, a aquisição de um novo software de design ou

edição gráfica, a implementação de um software de gestão da produção, ou a

criação de uma plataforma de receção de trabalho para impressão (como o web

to print). No Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel é

inequívoco o peso deste que este tipo de inovação tem no contexto global da

inovação do setor. Com efeito, o investimento em equipamentos produtivos tem

muitas vezes uma componente de inovação uma vez que tem como objetivo a

melhoria da qualidade dos produtos produzidos e/ou a redução dos custos

associados por via do aumento da produtividade. No entanto, as empresas do

setor “pagam” pela inovação e apenas raras vezes se vislumbra o

desenvolvimento deste tipo de inovações. Isto significa que elas estão a pagar

um prémio pelo esforço de inovação que outros fazem, prémio esse que inclui o

lucro da empresa inovadora. Para contrariar esta tendência e reduzir a

importância que o fornecedor de tecnologia tem no negócio das empresas do

setor, é fundamental que se analisem as restantes possibilidades de inovação

de processo disponíveis. Nesse sentido, é preponderante que os empresários

observem criticamente os seus processos produtivos ou o sistema de

informação e gestão implementado dentro de portas. Por exemplo, o simples

facto de terem informação pormenorizada sobre a produção tornaria as tarefas

de orçamentação muito mais fáceis e rápidas.
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Áreas chave de inovação (cont.)
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A inovação de marketing é o terceiro tipo de inovação identificado pelo Manual

de Oslo e consiste na implementação de um novo método de marketing que

contemple melhorias significativas no design, na embalagem, no

posicionamento, na promoção ou no preço do produto, com o objetivo de

incrementar as vendas da empresa. Um elemento importante na definição de

inovação de marketing é a sua associação com a estratégia de marketing

delineada pela empresa: uma pura alteração do design do produto ou mesmo

do preço do produto não reveste, como é evidente, uma inovação de marketing.

A empresa tem que conceber e implementar uma estratégia de marketing

diferente daquela que é seguia até então e se, nessa estratégia, ela concluir

que o marketing mix (produto, preço, distribuição, promoção) de um produto

ou da sua gama de produtos deve ser melhorado então, provavelmente, ela irá

implementar uma inovação de marketing.

No caso da inovação de marketing por via do design de produto, um exemplo

pode ser a utilização de um papel “premium” nunca antes utilizado pela

empresa na impressão de catálogos para atrair clientes de gama superior, a

fabricação de papel higiénico com desenhos infantis para incrementar a venda

deste produto a casais com crianças, ou desenhar uma nova coleção de

cadernos com capas artísticas que coloquem o produto num posicionamento

diferente no mercado. Contudo, é preciso ter bem presente que estas ações só

revestem o carácter de inovação caso sejam completamente novas dentro da

empresa e estejam previstas numa nova estratégia de marketing definida.

A inovação de marketing em termos de “distribuição” está associada à criação

de novos canais de venda dos produtos (e não a sua forma de transporte).

Talvez o exemplo mais evidente de uma inovação deste tipo nas indústrias

gráficas seja o web to print, onde a empresa gráfica disponibiliza modelos (ou

não) numa plataforma web onde os clientes carregam os documentos que

pretendem imprimir e, depois, os recebem na comodidade da sua casa. Outro

exemplo é a criação de espaços dedicados de venda ao público (lojas) ou a

presença em feiras empresariais através de uma banca de demonstração da

gama de produtos da empresa.

Outra forma de inovação de marketing é a introdução de novos métodos de

promoção que utilizam novos conceitos ou formas de comunicação ao mercado.

Talvez a forma mais clara deste tipo de inovação passe pela criação de uma

nova marca para um dos segmentos da oferta da empresa ou a criação ou a

melhoria significativa do site da empresa em termos de comunicação da sua

oferta e proposta de valor.

Finalmente, no campo das inovações de marketing a empresa pode ainda

utilizar o mecanismo de preços. É preciso ter presente, com já foi referido, que

a alteração de preço de um produto não materializa uma inovação de

marketing. O que se considera uma inovação de marketing por via do preço é a

introdução de um novo sistema de preços da oferta da empresa. Concretizando,

admita-se uma empresa de comunicação que produz catálogos e,

complementarmente, disponibiliza uma aplicação móvel de catálogos em

formato digital. Ela pode “tabelar” os preços da sua oferta consoante o cliente

pretenda apenas a impressão do catálogo ou opte também por comprar um

catálogo digital disponibilizado na aplicação móvel.

Por último, a inovação organizacional corresponde à implementação de um novo

método organizacional nas práticas do negócio da empresa, na organização do

local de trabalho ou nas relações externas. Estas inovações têm normalmente

como objetivo o aumento do desempenho da empresa por via da redução dos

custos administrativos ou dos custos de transação, da melhoria da satisfação

dos colaboradores para com o seu local de trabalho aumentando a sua

produtividade, acedendo a ativos não comerciais (como o conhecimento não

codificável) ou ainda através da redução dos custos de fornecimentos.

É importante referir desta vez que, à semelhança dos outros tipos de inovação,

a inovação organizacional não se trata de uma mera “mudança organizacional”.

Com efeito, as alterações no método de organização devem ser novas para a

empresa (nunca antes tomadas) para além de exigirem ter por base uma

estratégia, isto é, tem que ser resultado de uma decisão estratégica da gestão

da empresa.



Áreas chave de inovação (cont.)
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A inovação organizacional no campo das práticas do negócio pode ser

materializada, por exemplo, através da introdução de novas metodologias de

aprendizagem e partilha de conhecimento no seio da empresa baseadas em

manuais de boas práticas ou outro tipo de informação. A implementação de

práticas de desenvolvimento intelectual dos trabalhadores por via de formações

e educação é um outro exemplo de inovação organizacional que permite

aumentar a retenção dos trabalhadores e melhorar o seu bem-estar e

produtividade. Por fim, podem ainda referir-se a introdução de sistemas de

melhoria contínua e de produção lean no seio da empresa como outras formas

de inovar nas práticas de negócio da organização.

A inovação organizacional pode ser, como vimos, feita através de mudanças no

local de trabalho. Em termos práticos, este tipo de inovação pode ser

conseguida com a descentralização das decisões ao mesmo tempo que cada

colaborador ou grupo de colaboradores ganha mais responsabilidades no seio

da empresa. Concretizando, considere-se que um trabalhador é responsável

pela supervisão de uma impressora offset. Num pico baixo de laboração onde a

sua máquina fica parada ele pode ter a capacidade de “vender” o seu trabalho a

colegas onde o fluxo de trabalho está perto do estrangulamento. Este sistema

de organização autónoma de cada trabalhador, quando implementada pela

primeira vez na empresa, reveste a forma de uma inovação. Exemplo mais

“clássico” de inovação é a integração de departamentos (vendas na produção,

desenvolvimento de produto na produção, etc.).

Por fim, a inovação organizacional pode estar presente nas relações externas na

empresa. Isto significa a implementação de novas formas de organização das

relações com outras entidades como o estabelecimento de parcerias com

clientes ou instituições de investigação, uma nova forma de integração com

fornecedores, ou o outsourcing de um dos departamentos produtivos

(produção, distribuição, recrutamento, etc.). Atualmente, o Setor das IGTP

apresenta um potencial elevado para a inovação no que respeita ao

estabelecimento de relações com clientes e entidades de investigação no

sentido da pesquisa de novas soluções para o mercado.

A inovação do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel é um

campo extremamente vasto, mesmo quando pareça que a principal fonte de

inovação pareça estar do lado dos fabricantes de tecnologia. De facto, esses

players vêm apresentando importantes inovações nos seus produtos, que se

tornam inovações de processo nas empresas do setor em estudo. Mas mesmo

aqui, as empresas do setor podem deixar de ser tomadoras de inovação

(inovação passiva), passando elas próprias a pensar em inovações proactivas,

como é o caso da combinação de várias dessas tecnologias e o acrescento de

alguma forma de automatização no sentido de criar produtos complexos e

difíceis de replicar que utilizam diversas tecnologias produtivas, tintas e

revestimentos mas ao mesmo tempo eficientes de se produzir.

Por outro lado, a inovação de marketing e a inovação organizacional são as

áreas de maior potencial dado o “estado-da-arte” das empresas portuguesas e,

em particular, deste setor. Com efeito, o espaço para evoluir na criação de

novas estratégias organizacionais e de marketing é suficientemente grande para

tornar o setor numa referência internacional das artes gráficas e dos produtos

de papel. E se o mercado nacional está a definhar, é certo que as oportunidades

internacionais, se bem encaradas, pode atenuar de forma significativa a crise

estrutural atual do setor.



Plataformas de inovação do setor baseado na floresta

6.3. Plataformas "tecnológicas“
do setor baseado na floresta

O Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel não dispõe a nível

nacional de nenhuma verdadeira plataforma e não existem muito exemplos

internacionais de plataformas cujo centro seja este setor. Na verdade, os elos a

montante da cadeia de valor, designadamente, o da exploração florestal, o do

processamento de madeira e o da fabricação de papel, apresentam um maior

dinamismo neste campo. Este facto pode ser explicado pelas características das

empresas que compõe os vários setores: se, por um lado, existe um número

reduzido de grandes empresas nos elos a montante, o setor gráfico e de

transformação de papel é composto por um número elevado de pequenas

empresas. Nesse sentido, torna-se mais difícil a constituição de plataformas

tecnológicas e de inovação. No entanto, paradoxalmente, é em setores com

estas características onde encontramos um maior potencial de ganhos pelo

efeito de arrastamento e economias de escala passíveis de atingir.

No contexto europeu, uma das plataformas tecnológicas que tem vivenciado um

maior dinamismo é precisamente a Forest-based Sector Technology Platform

(FTP), que materializa uma parceria europeia para a investigação e

desenvolvimento nos setores da exploração florestal, processamento da

madeira e das indústrias da pasta e do papel, com o objetivo último de

incrementar a competitividade deste megasetor. Fundada em 2005, a FTP

confirmou a força dos setores que representa e durante os primeiros cinco anos

orgulhou-se de apoiar um conjunto de atividades que, no contexto dos

programas de fundos europeus de apoio à investigação, levou a cabo mais de

100 projetos industriais ou de investigação e desenvolvimento, significando um

apoio superior a 450 milhões de euros.

A FTP Sprl, empresa que suporta esta plataforma, tem como acionistas as

quatro principais associações europeias dos setores que representa: CEPI

(Confederation of European Paper Industries), CEI-Bois (European

Confederation of Woodworking Industries), CEPF (Confederation of European

Forest Owners) e EUSTAFOR (European State Forest Association). Além disso

tem uma rede composta por 22 grupos de suporte nacionais.

O mecanismo de governo de uma plataforma tecnológica, como aquela que foi

construída pelos setores baseados na floresta tem as seguintes vantagens/

objetivos:

• Junta todos os stakeholders chave e fornece um fórum público-privado de

diálogo e construção de parcerias;

• Facilita a identificação de projetos de investigação e desenvolvimento, entre

outros de natureza estratégica;

• Mobiliza e concentra as capacidades de I&D, estimulando uma abordagem à

inovação mais eficiente;

• Estimula a coordenação das agendas de investigação, isto é, fornece as

ferramentas para a construção de uma estratégica de I&D e inovação

verdadeiramente europeia;

• Suporta o desenvolvimento de uma base de conhecimento relevante para o

setor;

• Contribui para o aumento da competitividade e crescimento da economia

europeia como um todo.

Outros exemplos de “plataformas” de inovação, desta feita especialmente

direcionados para o setor em estudo são a PrintCity Alliance (Alemanha), o

Cluster da Industria Gráfica da Comunidad Valenciana (Espanha) ou a

Plataforma do Produto Gráfico Galego promovida pelo Cluster do Produto

Gráfico e do Libro Galego (Espanha). A PrintCity Alliance, por exemplo, é

reconhecida como uma aliança estratégica da ligação de competências ao longo

de toda a cadeia de valor da indústria gráfica, embalagem e edição com o

principal objetivo de promover o valor da impressão e da embalagem e

maximizar as sinergias entre empresas, procurando o crescimento do negócio

de forma eficiente. Para tal propõe-se entregar valor ao “cliente” através da

liderança global na partilha de conhecimento, através de seminários, feiras,

estudos de caso, publicações e plataformas tecnológicas.
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Posicionamento do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel no contexto da indústria transformadora

6.4. Posicionamento e evidências sobre a I&D e Inovação no Setor 
das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal

O Setor das IGTP apresentou, em 2011, um posicionamento interessante em

matéria de intensidade em I&D no contexto das indústrias transformadoras.

Enquanto as indústrias de transformação de papel verificam um baixo nível de

intensidade e de relevância em I&D, as indústrias gráficas surgem com uma

intensidade em I&D superior à média da economia e com uma relevância que

pode considerar-se significativa.

Em termos concretos, a indústria de transformação de papel verificou uma

intensidade de despesas em I&D no VAB de 1,06% e pesa 0,18% no total das

despesas de I&D das empresas portuguesas.

Por seu turno, as indústrias gráficas justificam o seu posicionamento no grupo

“médio” de setores relevantes-intensivos em I&D, com uma intensidade em I&D

de 2,5% e um peso de 0,94% no total das despesas de I&D das empresas.

Contudo, deve tomar-se em consideração que o nível de desagregação nas

indústrias que constituem o Setor das IGTP é maior do que nos restantes

setores industriais (CAE a 3 dígitos ‘vs’ CAE a 2 dígitos, respetivamente).

Se tivermos em conta este aspeto, facilmente concluímos que o posicionamento

das indústrias em estudo em termos de relevância apresenta-se bem mais

positivo do que o Gráfico 37 faz transparecer.
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Gráfico 37. Posicionamento da intensidade das despesas em I&D das empresas | 2011

Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico (DGEEC)
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I&D: natureza, recursos humanos e geografia

Os dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico revelam vários

padrões previsíveis em algumas das vertentes de análise, mas também exibem

padrões menos expectáveis.

Não obstante este ser um inquérito de base amostral e, por isso, com limitações

em termos de generalização para a população das empresas portuguesas,

podem ser tecidas as seguintes conclusões:

• As indústrias de transformação de papel executam maioritariamente

desenvolvimento experimental com equipas formadas aproximadamente em

50% por investigadores;

• As indústrias gráficas dedicam-se maioritariamente à investigação aplicada,

com equipas onde 88% dos recursos humanos têm função de investigador;

• Os esforços em I&D são feitos praticamente todos em empresas do Norte e

Centro do país;

• Em comparação com o total das indústrias transformadoras, as indústrias de

transformação de papel executam relativamente mais desenvolvimento

experimental, enquanto as indústrias gráficas executam mais investigação

aplicada.
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Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico (DGEEC)

Gráfico 39. Despesas em I&D das empresas por tipo de investigação | 
2009-2011

Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico (DGEEC)

Gráfico 40. Função dos recursos humanos afetos a aticidades de I&D | 
2009-2011

Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico (DGEEC)

Gráfico 38. Despesas em I&D das empresas por região | 2011
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Tipologias de inovação

A inovação está a começar a ser entendida pelas empresas gráficas e de

transformação de papel (pelo menos por aquelas que responderam ao Inquérito

Comunitário à Inovação) como um campo mais alargado do que a aquisição de

máquinas e equipamento, que, por si, se revestem com inovações de processo.

Com efeito, 37% das empresas transformadoras de papel afirmam terem

implementado inovações organizacionais, 32% inovações de marketing e 20%

os dois tipos de inovação. Por sua vez, as indústrias gráficas também

apresentaram níveis de inovação próximos da média com 28% a

implementarem inovações organizacionais, 34% inovações marketing e 18%

introduziram os dois tipos de inovação. Curiosamente, existe uma menor

percentagem de empresas na indústria gráfica a introduzir inovações de

processo quando comparado com o total dos setores económicos.

Finalmente, importa realçar o comportamento das empresas do Norte e Lisboa

em termos da introdução de inovações organizacionais e/ou de marketing.
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Transformação de Papel Indústria Gráfica

NOR CEN LIS ALE ALG RAA RAM NOR CEN LIS ALE ALG RAA RAM

Sem Inovação 36% 14% 67% n.d. n.d. n.d. n.d. 36% 48% 48% 41% 33% 67% 33%

Com Inovação 64% 86% 33% n.d. n.d. n.d. n.d. 64% 52% 52% 59% 67% 33% 67%

• Tecnológica* 57% 69% 20% n.d. n.d. n.d. n.d. 47% 52% 38% 24% 0% 0% 67%

• Produto 29% 48% 7% n.d. n.d. n.d. n.d. 35% 22% 23% 0% 0% 0% 67%

• Processo 55% 59% 20% n.d. n.d. n.d. n.d. 36% 45% 36% 24% 0% 0% 33%

• Organizacional e de Marketing 15% 11% 1% n.d. n.d. n.d. n.d. 31% 16% 28% 1% 0% 0% 0%

• Organizacional 28% 20% 1% n.d. n.d. n.d. n.d. 49% 21% 40% 1% 4% 0% 3%

• Marketing 28% 13% 3% n.d. n.d. n.d. n.d. 55% 21% 55% 6% 4% 2% 0%

Tabela  21. Tipos de inovação introduzidos pelas empresas por região | 2008-2010

Notas: *Empresas que introduziram inovação de produto e/ou processo e/ou atividades de inovação abandonadas ou incompletas. NOR - Norte; CEN - Centro; LIS - Lisboa e Vale do Tejo; ALE - Alentejo; ALG - Algarve; RAA 
- Região Autónoma dos Açores; RAM - Região Autónoma da Madeira.
Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito Comunitário à Inovação (DGEEC)

Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito Comunitário à Inovação (DGEEC)

Gráfico 41. Atividades de inovação nas empresas com inovações 
tecnológicas | 2008-2010
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Aprofundamento sobre as inovações tecnológicas e organizacionais

As duas grandes indústrias do Setor das IGTP não apresentam diferenças

significativas face à tipologia das atividades de inovação desenvolvidas entre os

anos de 2008 e 2010. É nas tipologias de “aquisição de maquinaria,

equipamentos e software” onde as empresas se focam mais, com 74% das

empresas com inovações tecnológicas da indústria de transformação de papel a

afirmarem terem realizado este tipo de inovação, enquanto na indústria gráfica

a relevância eleva-se 10 p.p..

A “formação para atividades de inovação” mostra-se também muito relevante

no contexto das duas grandes indústrias que constituem o setor, com uma

maior preponderância no caso das indústrias gráficas, onde mais de 60% das

empresas com inovações tecnológicas afirmaram ter realizados este tipo de

atividade.

O destaque segue ainda para as atividades de “I&D intramuros” e “design” que

se apresentam com sendo razoavelmente importantes nas atividades globais de

inovação das empresas do setor.
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Rodando o olhar, desta feita, para as inovações organizacionais, importa

destacar os seguintes aspetos:

• as indústrias de transformação de papel dão uma maior atenção à eficiência

das operações e, por isso, procuram introduzir inovações que permitam

reduzir os tempos de resposta ao cliente, reduzir custos de produção, não

deixando descurar a qualidade dos produtos;

• as indústrias de transformação de papel apresentam um nível de concentração

nas inovações relacionadas com a eficiência mais elevado do que a média da

economia portuguesa;

• os objetivos das inovações organizacionais na indústria gráfica são mais

equilibrados e, também, mais próximos face à média do tecido empresarial

global português.

Gráfico 43. Objetivos das introduções de inovações organizacionais | 
2008-2010

Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito Comunitário à Inovação (DGEEC)

Gráfico 42. Atividades de inovação nas empresas com inovações 
tecnológicas | 2008-2010

Notas: Empresas que introduziram inovação de produto e/ou processo e/ou atividades de inovação 
abandonadas ou incompletas.
Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito Comunitário à Inovação (DGEEC)
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Cooperação e fontes de informação para a inovação

A inovação em cooperação é o principal problema do Setor das Indústrias

Gráficas e de Transformação de Papel: enquanto 19% das empresas da

indústria inovam tecnologicamente em parceria com outras entidades, apenas

15,6% das empresas transformadoras de papel afirmam cooperar e um número

extremamente reduzido de empresas gráficas (3,5%) coopera no momento de

introduzir inovações tecnológicas, sejam elas de produto ou de processo.

As fontes de informação para a implementação e realização de projetos de

inovação tecnológica demonstram a versatilidade e globalidade de perceção que

a empresa possui no momento de inovar. Por isso, a informação deve ter

origem numa variada gama de fontes. Isso é precisamente o que acontece no

setor das IGTP: a informação provém do interior da empresa, dos fornecedores,

dos clientes, e de eventos relacionados com a atividade da empresa.
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Gráfico 45. Fontes de informação para a implementação e realização de 
projetos de inovação tecnológica | 2008-2010

Gráfico 44. Parceiros da empresas com inovação tecnológica em 
cooperação | 2008-2010

Notas: Empresas que introduziram inovação de produto e/ou processo e/ou atividades de inovação abandonadas ou incompletas.
Fonte: AM&A com base em dados do Inquérito Comunitário à Inovação (DGEEC)
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Projetos de investimento apoiados pelo QREN

Até ao mês de fevereiro de 2014, os Sistemas de Incentivos do QREN, ao longo

do período compreendido entre 2007 e 2014, tinha apoiado 5.307 projetos que

representavam 5.719 milhões de euros de investimento elegível. Deste valor

global do investimento elegível, o Norte foi responsável por 2.393 milhões de

euros, o Centro por 1.941 milhões de euros e o Alentejo por 839 milhões de

euros. As restantes regiões, fora do foco principal dos fundos comunitários,

registaram um investimento elegível de 545 milhões de euros.

A Tabela 22 apresenta os pesos do investimento elegível dos projetos

enquadrados nas indústrias em estudo nos três instrumentos dos sistemas de

incentivos e por regiões NUTS2, apenas considerando o universo de projetos

industriais. Na análise por instrumento, facilmente se conclui pela maior

“especialização” do setor na concorrência aos apoios direcionados para o SI

Inovação, principalmente no Norte, onde representa 5,6% do investimento

elegível desta região neste instrumento que, neste caso, significa um montante

de 90,3 milhões de euros. O peso elevado nos apoios na região algarvia deve-

se essencialmente ao baixo valor global do investimento realizado nessa região

e não a um grande projeto realizado numa indústria gráfica ou de

transformação de papel.

A Tabela 23, por sua vez, apresenta a distribuição subsetorial (por CAE) dos

projetos apoiados. Os factos mostram, em especial, que é nos subsetores da

fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário (a Renova com

um peso significativo), da fabricação de embalagens e na outra impressão

(muito associada à gráfica comercial) onde se acumulam a grande maioria dos

projetos apoiados. Estes subsetores representaram quase 90% do total do

investimento na globalidade do setor em estudo apoiado pelo QREN. Focando o

olhar no SI I&DT e no SI Inovação, as maiores parcelas foram direcionadas para

as empresas fabricantes de papel para uso doméstico e sanitário e “gráficas

comerciais” (48% e 43%, respetivamente), enquanto o SI Qualificação parece

ter estado mais dirigido para empresas fabricantes de embalagens e para

“gráficas comerciais”.
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Setor SI I&DT SI Inovação SI 
Qualificação

IGTP €3.530.321 €171.413.669 €12.624.566

Fabricação de papel e de cartão 
canelados (inclui embalagens) 1% 14% 8%

Fabricação de outras embalagens de 
papel e de cartão 12% 19%

Fabricação de artigos de papel para uso 
doméstico e sanitário 48% 40% 11%

Fabricação de artigos de papel para 
papelaria 2% 6%

Fabricação de outros artigos de pasta de 
papel, de papel e de cartão 1% 5%

Outra impressão 43% 24% 44%

Atividades de preparação da impressão 
e de produtos media 9% 6% 7%

Região SI I&DT SI Inovação SI 
Qualificação

Portugal (total da indústria) 673,28
milhões €

4.275,18 
milhões €

770,13
milhões €

Norte 0,4% 5,6% 2,2%

Centro 2,1% 3,6% 1,7%

Lisboa 2,0% 1,5%

Alentejo 1,1% 1,1%

Algarve 13,1% 1,2%

Multi-Regiões 7,5% 0,3%

Tabela 23. Distribuição subsetorial dos projetos apoiados no âmbito 
do QREN relacionados com o setor em estudo | 2007-2014

Fonte: AM&A com base em dados do QREN

Tabela 22. Peso dos projetos relacionados com o setor em estudo 
apoiados no âmbito do QREN por regiões NUTS II | 2007-2014



Projetos de investimento apoiados pelo QREN (cont.)

A análise do zoom efetuado sobre o SI Qualificação mostra uma clara tendência

para o desenvolvimento de projetos individuais, por um lado, e para a utilização

considerável de instrumentos simplificados de qualificação como são o caso do

Vales. Face a outras indústrias, é clara a escassez de projetos de natureza mais

cooperativa.

A mesma conclusão pode ser retirada do zoom efetuado ao SI I&DT: enquanto

nas “outras indústrias” 33% do investimento elegível foi realizado em projetos

em co-promoção, as indústrias do setor em estudo não contabilizaram qualquer

projeto apoiado.

No contexto do SI Inovação, a grande parte do investimento foi direcionado para

a inovação produtiva, à semelhança do que aconteceu nas restantes indústrias.

Por outro lado, 22,7% do investimento foi enquadrado no regime especial, o que

diz respeito a um único projeto promovido pela AMS Goma Camps no montante

superior a 38 milhões de euros.

Utilizando apenas informação dos projetos apoiados no Programa Operacional

Fatores de Competitividade (COMPETE), é possível perceber que 65€ em cada

100€ de investimento elegível foi direcionado para inovações de processo e 28€

para inovações de produto ou inovações de processo e produto. Apenas 4€ em

cada 100€ investidos foram canalizados para a introdução de inovações

organizacionais ou de marketing, apontadas como as áreas de maior potencial.
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IGTP Outras
Indústrias

Inv. Elegível Inv. Elegível

Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/ 
Núcleos de I&DT 8,5% 1,4%

I&DT Coletiva 0,1%

Projetos em Co-promoção 32,8%

Projetos Individuais 88,7% 30,3%

Projetos Individuais do Regime Especial 28,1%

Projetos Mobilizadores 6,7%

Vale I&DT 2,8% 0,6%

Total SI I&DT 3,530
milhões €

1.205
milhões €

IGTP Outras 
Indústrias

Inv. Elegível Inv. Elegível

Empreendedorismo Qualificado 1,1% 1,9%

Inovação Produtiva 76,2% 75,4%

Projetos de Interesse Estratégico 8,6%

Projetos do Regime Especial 22,7% 14,1%

Total SI Inovação 171,413
milhões €

5.752
milhões €

Sistemas de Incentivos SI Inovação

N.º Proj Inv. Elegível N.º Proj Inv. Elegível

Produto 5 17,0% 5 18,3%

Processo 8 65,4% 8 70,3%

Produto & Processo 4 10,6% 4 11,4%

Organização 10 3,8%

n.d. / n.a. 18 3,2%

Total Geral 45 95,391
milhões € 17 88,729

milhões €

Tabela 25. Zoom SI Qualificação - Tipologias de projetos

Tabela 26. Zoom SI I&DT - Tipologias de projetos

Tabela 27. Zoom SI Inovação - Tipologias de projetos

Tabela 24. Tipos de inovação introduzida pelos projetos apoiados no 
COMPETE nas indústrias gráficas e de transformação de papel

Fonte: AM&A com base em dados COMPETE (projetos apoiados até 31-12-2012) Fonte: AM&A com base em dados do QREN

IGTP Outras
Indústrias

Inv. Elegível Inv. Elegível

Projetos Conjuntos 3,4% 38,8%

Projetos Individuais 87,7% 57,6%

Vale Inovação 8,8% 3,5%

Total SI Qualificação 12,624
milhões €

1.402
milhões €



Tendências sobre processos de impressão

A inovação de processo é uma componente da inovação incontornável no Setor

das IGTP, como pudemos verificar nas páginas anteriores, ainda que a sua

importância seja menor nos próximos anos, onde os outros tipos de inovação

deverão ter um papel mais ativo.

Segundo dados da Smithers Pira para Portugal, a tecnologia de impressão

offset, com maior preponderância da offset de bobina, domina claramente a

capacidade tecnológica instalada em território nacional, com 55% do total. Em

segundo lugar surge a flexografia com 23%.

Mais recentemente, o impacto da tecnologia digital está bem presente também

no nosso país: com taxas de crescimento médias anuais acima dos 10% nos

últimos oito anos, a impressão digital viu o seu valor de mercado em Portugal

ascender de uns reduzidos 6% para 18% do total. Significa, por isso, que a sua

relevância triplicou em menos de uma década. Este incremento deveu-se

sobretudo à impressão a laser eletrofotográfico, mas a impressão de jato de

tinta verificou uma subida também muito significativa.
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Gráfico 46. Valor de mercado da impressão por processo produtivo em Portugal | 2005-2013

Fonte: AM&A com base em dados da Smithers Pira

Gráfico 47. Dinâmica na utilização de processos de impressão | 2006-2013

Fonte: AM&A com base em dados da Smithers Pira
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7. Diagnóstico complementar de 
suporte à definição da estratégia de 

internacionalização para o Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de 

Papel em Portugal



7.1. Objetivos e metodologia

O presente capítulo tem como objetivo, num primeiro momento, detetar

oportunidades de exportação e de internacionalização para os produtos do Setor

das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel, ajudando a perceber quais

os nosso produtos “prime” de internacionalização nacionais e se Portugal está a

apostar nos mercados que apresentam maior dinamismo de importações de

produtos gráficos e transformados de papel.

A metodologia utilizada para identificar os produtos e mercados que constituem

oportunidades terá como fonte de informação a base de dados do comércio

internacional da UN Comtrade.

O exercício de identificação destas oportunidades de internacionalização em

termos de mercados partirá da observação de três rankings de países tendo em

conta: (i) o nível das importações em produtos do Setor das IGTP; (ii) o défice

comercial em produtos do Setor das IGTP; e (iii) a dinâmica de crescimento das

importações em produtos do Setor das IGTP.

Serão retidos para análise mais aprofundada os países que aparecem

simultaneamente no TOP 10 de pelo menos dois desses rankings, ao que

acresce os EUA (economia líder e maior importador).

Para determinar os produtos “prime” do Setor das Indústrias Gráficas e de

Transformação de Papel em Portugal elaborou-se um ranking dos produtos com

melhor desempenho exportador no setor, combinando indicadores como o peso

% no total das exportações do setor e a vantagem comparativa revelada por

produto. Os produtos “prime” portugueses dizem respeito àqueles em que

Portugal já apresenta vantagens comparativas reveladas, isto é, onde já

apresenta um nível de especialização relativa considerável.

De seguida, analisou-se a existência ou não de match entre os produtos “prime”

portugueses nestas indústrias e a procura dos mesmos nos mercados-alvo

potenciais, constituindo a análise desse match um elemento fundamental para a

identificação de oportunidades de exportação e internacionalização do Setor das

IGTP.

Os restantes produtos elencados no ranking dos produtos mais importados

pelos mercados selecionados constituirão oportunidades na medida da posição

de mercado desses produtos para Portugal (competitividade que o nosso país

tem nesses produtos), antecipando, dessa forma, uma medida de sucesso da

exportação desses produtos face a países exportadores concorrentes.

Oportunidades de exportação e de internacionalização do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel
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7.2. Produtos “prime” de exportação do Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal

Para os propósitos da análise em curso, consideram-se produtos “prime” das

indústrias de transformação de papel e das indústrias gráficas os produtos com

maior peso relativo no total de exportações do Setor das IGTP e,

simultaneamente, os produtos que apresentam vantagens comparativas

reveladas, significando que o nosso grau de especialização na exportação desse

produto é superior ou igual ao verificado no mundo.

Os produtos que acumulam estas características encontram-se listados na

tabela que se segue. Como facilmente se percebe, o número de produtos prime

portuguesas pertencentes às indústrias transformadoras de papel é claramente

mais alargado do que o número de produtos prime pertencentes às indústrias

gráficas. Trata-se de um resultado expectável, dada a natureza das atividades

que lhe estão associadas e o peso dos custos de transporte inerente.

Tabela 28. Produtos com um valor relevante de exportações portuguesas do Setor das Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel e que detêm 
vantagens comparativas reveladas fortes | 2012

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Produtos “prime” portugueses

Indústrias de Transformação de Papel Indústrias Gráficas

481920 - Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não canelados 490199 - Livros, brochuras e impressos semelhantes

481810 - Papel higiénico, em rolos de largura <= 36 cm 491191 - Estampas, gravuras e fotografias, não especificados nem compreendidos 
noutras posições

481940 - Sacos, bolsas e cartuchos, de papel, cartão, pasta de celulose ou de mantas 
de fibras de celulose 490191 - Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos

481820 - Lenços, incluindo os de maquilhagem, e toalhas de mão, de pasta de papel, 
papel, pasta de celulose ou de mantas de fibras de celulose

482090 - Pastas para documentos e outros artigos escolares, de escritório ou de 
papelaria, de papel ou cartão, bem como capas para livros, de papel ou cartão

481910 - Caixas de papel ou cartão, canelados 482030 - Classificadores, capas para encadernação (exceto capas para livros) e capas 
de processos, de papel ou cartão

481830 - Toalhas e guardanapos, de mesa, de pasta de papel, papel, pasta de celulose 
ou de mantas de fibras de celulose

482040 - Formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas de papel 
químico

482110 - Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas

481950 - Embalagens, incluindo as capas para discos, de papel, cartão, pasta de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose (exceto caixas de papel ou cartão, 
canelados, caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não 
canelados, bem como sacos, bolsas e cartuchos)

481930 - Sacos, de papel, cartão, caixa de celulose ou de mantas de fibras de celulose, 
cuja base tenha largura >= 40 cm

482370 - Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel, não especificados nem 
compreendidos noutras posições
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7.3. Principais produtos exportados no Setor das Indústrias Gráficas e de 
Transformação de Papel por players europeus de relevo

A análise efetuada na tabela abaixo faz a comparação dos produtos prime

portugueses das indústrias de transformação de papel com os principais

produtos destas indústrias exportados pelos países líderes europeus. Pretende-

se perceber (i) se a especialização nacional está em linha com a aposta dos

países com um nível de valor acrescentado superior nas exportações e (ii) aferir

o grau de concorrencialidade que pode advir destes países.

Da análise dos dados, conclui-se que nove dos dez produtos prime portugueses

têm também elevada importância para os países de referência, demonstrando

que a oferta nacional tem um bom potencial para criar valor acrescentado para

as empresas e, por outro lado, que existe uma ameaça concorrencial que não

deve ser negligenciada por parte de países com competências superiores às

nacionais.

Nota: os países assinalados a cinza aparecem no ranking dos produtos mais exportados (em valor) em simultâneo nos cinco países de referência. O ranking retém apenas os produtos com um peso na exportações do setor 
desse país igual ou superior a 4%. 
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Produtos prime portugueses das indústrias de transformação de papel e oferta de países europeus de referência

Tabela 29. Produtos prime portugueses das indústrias de transformação de papel ‘vs’ principais produtos exportados pelos países líderes europeus

HS Descrição HS Descrição

481810 Papel higiénico, em rolos de largura <= 36 cm 481890

Papel, pasta de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos 
tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de 
largura <= 36 cm, ou cortados em formas próprias; artigos para 
usos domésticos, de toucador, higiénicos ou hospitalares, de 
pasta de papel, papel, pasta de celulose ou de mantas de fibras 
de celulose

481820
Lenços, incluindo os de maquilhagem, e toalhas de mão, de pasta 
de papel, papel, pasta de celulose ou de mantas de fibras de 
celulose

481930 Sacos, de papel, cartão, caixa de celulose ou de mantas de fibras 
de celulose

481910 Caixas de papel ou cartão, canelados 481950 Embalagens, incluindo as capas para discos, de papel, cartão, 
pasta de celulose ou de mantas de fibras de celulose

481920 Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não 
canelados 482320 Papel-filtro e cartão-filtro, em tiras ou em rolos de largura <= 36 

cm, em folhas de forma quadrada ou retangular

481940
Sacos, bolsas e cartuchos, de papel, cartão, pasta de celulose ou 
de mantas de fibras de celulose (exceto sacos cuja base tenha 
largura >= 40 cm, bem como capas para discos)

480810
Papel e cartão canelados [mesmo recobertos por colagem], 
mesmo perfurados, em rolos de largura > 36 cm ou em folhas de 
forma quadrada ou retangular em que pelo menos um lado > 36 
cm e o outro > 15 cm, quando não dobrados

482110 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas 481620

Papel autocopiativo, em rolos de largura <= 36 cm ou em folhas 
de forma quadrada ou retangular cuja maior dimensão não 
ultrapasse 36 cm, quando não dobradas ou cortadas em formas 
diferentes da quadrada ou retangular, mesmo acondicionados em 
caixas (exceto papel químico e semelhantes)

482390 Papéis, cartões, pasta de celulose e de mantas de fibras de 
celulose, em tiras ou em rolos de largura <= 36 cm 481690

Papéis para cópia ou duplicação, chapas offset, de papel (exceto 
papel químico e semelhantes, papel autocopiativo, bem como 
stencils completos)

481310 Papel para cigarros, em livros ou em tubos 481830 Toalhas e guardanapos, de mesa, de pasta de papel, papel, pasta 
de celulose

481710 Envelopes, de papel ou cartão (exceto aerogramas) 481960 Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos 
semelhantes (exceto embalagens)

481920 481820 481920 481920 481910

481910 481910 481910 481910 481920

481820 481940 481820 481820 481810

481810 481920 481810 482110 481310

482110 481810 481960 481310 481820

482390 482110 481890 482390 481710

481940 481930 481940 481810 482110

481950 482320 480810 481930 481690

481830 482390 481710 481940 481890

482320 481950 482110 481620 481940
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A análise efetuada na tabela abaixo faz a comparação dos produtos prime

portugueses das indústrias gráfica com os principais produtos destas indústrias

exportados pelos países líderes europeus. Pretende-se perceber (i) se a

especialização nacional está em linha com a aposta dos países com um nível de

valor acrescentado superior nas exportações e (ii) aferir o grau de

concorrencialidade que pode advir destes países.

Apenas um dos seis produtos “prime” portugueses das indústrias gráficas têm

também elevada importância para os países de referência, demonstrando que a

oferta nacional nestas indústrias é divergente desses países e que não existe

uma ameaça concorrencial significativa por parte desses países nos produtos

“prime” portugueses identificados, aspeto que aporta maior potencial de

internacionalização à oferta nacional.

Nota: os países assinalados a cinza aparecem no ranking dos produtos mais exportados (em valor) em simultâneo nos cinco países de referência. O ranking retém apenas os produtos com um peso na exportações do setor 
desse país igual ou superior a 4%.
Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Tabela 30. Produtos prime portugueses das indústrias gráficas ‘vs’ principais produtos exportados pelos países líderes europeus

HS Descrição

490199 Livros, brochuras e impressos semelhantes (exceto em folhas soltas) 

490290 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade

491110 Impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes

491199 Impressos, não especificados nem compreendidos noutras posições

490110 Livros, brochuras e impressos semelhantes, em folhas soltas, mesmo dobradas

482010 Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas e artigos semelhantes

490700 Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados..

490300 Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir, para crianças

490890 Decalcomanias de qualquer espécie (exceto vitrificadas)

491110 490199 490199 490199 490199

490199 490290 490290 491110 490290

490290 490110 491110 490290 491110

491199 491199 491199 482010 490110

490890 490700 482010 490300

490700 491110 491191 491199

490110

Produtos prime portugueses das indústrias gráficas e oferta de países europeus de referência 
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7.4. Match produtos “prime” portugueses e 
procura dos mercados-alvo potenciais

Nos quadros seguintes identificam-se os produtos “prime” portugueses dos

setores em estudo que constam dos produtos mais importados pelos mercados-

alvo selecionados (países com proximidade geográfica ou com forte relação

comercial já existente), constituindo nesses casos verdadeiros pares (mercado -

produto) de oportunidade de exportação.

No caso de Espanha, França e Reino Unido, os produtos mais importados

correspondem em grande parte aos produtos prime portugueses no caso da

indústria de transformação de papel. Isso já não acontece nos produtos das

indústrias gráficas, onde apenas o produto prime português “livros, brochuras e

impressos semelhantes” consta da lista de produtos mais importados.

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Produtos prime portugueses ‘vs’ principais produtos importados nos maiores mercados europeus 

Tabela 31. Ranking dos produtos mais importados das indústrias de transformação de papel pela Espanha, França e Reino Unido | 2012

Tabela 32. Ranking dos produtos mais importados das indústrias gráficas pela Espanha, França e Reino Unido | 2012

481920 481920 481920

481820 481910 481910

481940 481820 481820

482110 482110 481940

481910 481940 482110

482390 481810 482390

481810 481950 481810

481830 481710

481310 481310

HS Descrição HS Descrição

481810 Papel higiénico, em rolos de largura <= 36 cm 481310 Papel para cigarros, em livros ou em tubos

481820 Lenços, incluindo os de maquilhagem, e toalhas de mão, de pasta de papel, 
papel, pasta de celulose ou de mantas de fibras de celulose 482390 Papéis, cartões, pasta de celulose e de mantas de fibras de celulose

481910 Caixas de papel ou cartão, canelados 481710 Envelopes, de papel ou cartão (exceto aerogramas)

481920 Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não canelados 481830 Toalhas e guardanapos, de mesa, de pasta de papel, papel, pasta de celulose 
ou de mantas de fibras de celulose

481940 Sacos, bolsas e cartuchos, de papel, cartão, pasta de celulose 481950
Embalagens, incluindo as capas para discos, de papel, cartão, pasta de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose (exceto caixas de papel ou 
cartão, canelados, caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não 
canelados, bem como sacos, bolsas e cartuchos)

482110 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas

490199 490199 490199

490290 491110 491199

491110 490290 490110

491199 491199 490900

490210 490110 491110

490300 482010

482010 490290

490110

HS Descrição HS Descrição

482010 Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas e artigos semelhantes 490300 Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir, para 
crianças

490110 Livros, brochuras e impressos semelhantes, em folhas soltas, mesmo 
dobradas 490900 Cartões-postais impressos ou ilustrados

490199 Livros, brochuras e impressos semelhantes (exceto em folhas soltas) 491110 Impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes

490210 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo 
publicidade, que se publiquem pelo menos 4x/semana 491199 Impressos, não especificados nem compreendidos noutras posições

490290 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo 
publicidade
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Tal como na página anterior, nos quadros seguintes identificam-se os produtos

“prime” portugueses dos setores em estudo que constam dos produtos mais

importados pelos mercados-alvo selecionados (países com proximidade

geográfica ou com forte relação comercial já existente), constituindo nesses

casos verdadeiros pares (mercado-produto) de oportunidade de exportação.

No caso de Marrocos, Argélia, Moçambique e Brasil, os produtos mais

importados correspondem em grande parte aos produtos prime portugueses no

caso das indústrias de transformação de papel. Isso já não acontece nos

produtos das indústrias gráficas, onde apenas o produto “livros, brochuras e

impressos semelhantes” consta da lista de produtos mais importados.

Fonte: AM&A com base em dados da UN ComTrade

Tabela 33. Ranking dos produtos mais importados na indústria de transformação de papel por Marrocos, Argélia, Moçambique e Brasil | 2012

Tabela 34. Ranking dos produtos mais importados na indústria gráfica por Marrocos, Argélia, Moçambique e Brasil | 2012

Produtos prime portugueses ‘vs’ principais produtos importados nos maiores mercados europeus (cont.) 

481950 481920 481910 481920

481820 481910 481930 481910

481910 481890 482110 481890

481920 481820 482190 481940

482110 482020 482110

482020 481940 482390

482390 481920 482370

481810 482390

481810

HS Descrição HS Descrição

481810 Papel higiénico, em rolos de largura <= 36 cm 481950 Embalagens, incluindo as capas para discos, de papel, cartão, pasta de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose

481820 Lenços, incluindo os de maquilhagem, e toalhas de mão, de pasta de 
papel, papel, pasta de celulose ou de mantas de fibras de celulose 482020 Cadernos

481890
Papel, pasta de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos 
utilizados para fins domésticos ou sanitários; artigos para usos 
domésticos, de toucador, higiénicos ou hospitalares

482110 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas

481910 Caixas de papel ou cartão, canelados 482190 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, não impressas

481920 Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não canelados 482370 Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel, não especificados 
nem compreendidos noutras posições

481930 Sacos, de papel, cartão, caixa de celulose 482390
Papéis, cartões, pasta de celulose e de mantas de fibras de celulose, em 
tiras ou em rolos de largura <= 36 cm, em folhas de forma quadrada ou 
retangular

481940 Sacos, bolsas e cartuchos, de papel, cartão, pasta 481950 Embalagens, incluindo as capas para discos, de papel, cartão, pasta de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose

HS Descrição HS Descrição

482010 Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas e artigos 
semelhantes 490600

Planos, plantas e desenhos, de arquitetura, de engenharia e outros 
planos e desenhos industriais, comerciais; textos manuscritos; 
reproduções fotográficas em papel sensibilizado

490110 Livros, brochuras e impressos semelhantes, em folhas soltas 490700 Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados

490199 Livros, brochuras e impressos semelhantes (exceto em folhas soltas) 490890 Decalcomanias de qualquer espécie (exceto vitrificadas)

490290 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou 
contendo publicidade 491110 Impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes

490300 Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir, para 
crianças 491199 Impressos, não especificados nem compreendidos noutras posições

490199 490199 490199 490199

490290 490110 491199 491110

490700 491110 490290 490890

491199 490600 482010 491199

490300
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Parte III - Estratégia para o Setor das 
Indústrias Gráficas e de Transformação de 

Papel em Portugal e, em especial, nas 
suas regiões Norte, Centro e Alentejo



8. Desafios no Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel em 

Portugal e respetivas propostas 
estratégicas de resposta



Desafios estratégicos

8.1. Desafios estratégicos do Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal
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Imperativo da mudança de foco da máquina e sua eficiência para as suas potencialidades na resposta às necessidades 
dos clientes. Mais do que conhecer o que fazem as máquinas e a melhor forma de as manusear, o empresário gráfico 
e de produtos em papel tem que saber qual o seu propósito.

Necessidade de estabelecimento e desenvolvimento de redes de empresas complementares que, no conjunto, 
consigam oferecer soluções integradas multicanal (“one stop shop”), portadoras de serviços de alto valor 
acrescentado. Os canais de contacto com o cliente não necessitam de dimensão e devem incluir empresas locais, mas 
a produção necessita de escala.

Imperativo da promoção de formação e profissionalização da gestão de pequenas empresas familiares no sentido de 
lhes consolidar skills de gestão estratégica e competências de marketing e comunicação. O nível baixo de 
competências a este nível está a dificultar a reinvenção do setor. Estas necessidades de formação estende-se, 
também, aos RH mais operativos em áreas muito especializadas. 

Necessidade de desenvolvimento de relações mais próximas e constantes com instituições de ensino profissional e 
superior com objetivos de atração de talento e promoção da imagem do setor, destacando-se aqui as relações com 
escolas de comunicação e design no sentido de captar tendências e competências para o desenvolvimento de soluções 
direcionadas para os clientes.

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cujo desafio é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, (OTP) 
- Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) - Outros 
artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor
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Imperativo de consolidação do setor com o objetivo de aumentar a dimensão e poder das empresas, bem como para 
reduzir a capacidade instalada, de forma a construir uma estrutura empresarial mais sustentada e capaz de agregar 
um conjunto vasto de competências que permitam a oferta de soluções globais e integradas.

Necessidade de reflexão sobre as tendências atuais e os desenvolvimentos futuros em termos tecnológicos com o 
objetivo de manter vantagens competitivas na oferta de produtos e serviços em suporte físico com formas inovadoras, 
com mais cores em elevada definição e lotes de pequena dimensão.

Pertinência de continuar o processo de promoção da imagem do setor, procurando alterar a perspetiva de indústria 
madura, com o objetivo de potenciar uma maior e melhor captação de financiamento e investimento para as 
empresas.

Imperativo de mapeamento aprofundado das capacidades e competências das empresas e entidades do setor, bem 
como das instituições de ensino e investigação de artes e design direcionadas para a impressão e os produtos 
multimédia complementares. A identificação e estabelecimento de parcerias carece deste conhecimento.

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cujo desafio é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, (OTP) 
- Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) - Outros 
artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Desafios estratégicos (cont.)

GC



Necessidade de incrementar a eficiência e o nível de automação das operações e concentrar recursos humanos 
qualificados no desenvolvimento de produtos e serviços de valor acrescentado.
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Imperativo da intensificação do processo de internacionalização das empresas do setor e da imagem do mesmo nos 
mercados externos numa lógica concertada. A força dos movimentos nos mercados internacionais é fundamental para 
se atingir bons resultados.

Nota: Os subsetores cujo desafio é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e sanitários, (OTP) 
- Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, (GC) - Outros 
artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Desafios estratégicos (cont.)



Promoção da consolidação de forma progressiva mas significativa do setor com o objetivo de aumentar a dimensão e o 
poder das empresas, concedendo-lhes uma estrutura versátil e flexível com a reunião de competências chave no 
futuro negócio global e fortemente integrado do setor.
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Promoção de sessões de reflexão sobre as tendências tecnológicas atuais e as expectativas futuras nesta matéria, 
como forma de apoio à definição estratégica de áreas de inovação e de prioridades concretas de mercados de nicho a 
explorar pelas empresas nacionais.

Indução da alteração profunda da atitude “maquinicista” existente no setor por uma visão orientada para o cliente 
imediato e final dos produtos transformados de papel e produtos gráficos.

Promoção de ações de formação sobre instrumentos de apoio à gestão e análise estratégica do mercado para a gestão 
das pequenas empresas familiares, no sentido de induzir a transição e a redefinição dos modelos de negócios e 
produtos atualmente produzidos.

Propostas estratégicas

8.2. Propostas estratégicas para o Setor das Indústrias 
Gráficas e de Transformação de Papel em Portugal

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cuja proposta estratégica é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários, (OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, 
(GC) - Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor



Indução da realização de ações de promoção nas escolas profissionais e de ensino superior das áreas de interesse para 
a indústria, designadamente, design, eletrónica, multimédia, entre outros, para uma atração de talento efetiva que 
proporcione condições de continuidade competitiva ao setor.
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Promoção da imagem do setor através de diversos canais e públicos-alvo, procurando alterar a perspetiva de indústria 
madura com o objetivo de potenciar uma maior e melhor captação de financiamento e investimento.

Promoção do estabelecimento e desenvolvimento de redes de empresas complementares que, no conjunto, consigam 
oferecer soluções integradas multicanal (“one stop shop”), portadoras de serviços de alto valor acrescentado. 
Promoção, subsequente, da ligação destas redes às empresas locais.

Estabelecimento de um mapeamento aprofundado das capacidades/competências das empresas e entidades do setor, 
bem como das instituições de ensino e investigação de artes e design direcionadas para o papel, outros suportes e 
produtos multimédia complementares, e sua divulgação/comunicação internacional.

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cuja proposta estratégica é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários, (OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, 
(GC) - Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Propostas estratégicas (cont.)



Promoção de um reforço do investimento em I&D tendo em vista a inovação de produto/serviço e/ou de processo e, 
por essa via, a competitividade internacional do setor e formatação de instrumentos públicos de apoio à I&D, à 
cooperação e à internacionalização ajustados às necessidades do setor. 
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Priorização ao desenvolvimento de ofertas customizadas, diferenciadas, de nicho, de elevado valor acrescentado, 
através da criação de soluções flexíveis potenciadoras do “time-to-market”.

Aumento da proatividade das empresas no contacto com as entidades de saber científico e de formação técnica e 
superior de modo a incrementar o entrosamento entre o desenvolvimento de capacidades e competências e as 
necessidades do setor.

Reforço da cooperação entre as empresas do setor (vertical e/ou horizontal) tendo em vista a criação de massas 
críticas mais significativas e de ofertas mais integradas e de maior valor acrescentado, sobretudo na exploração de 
oportunidades internacionais.

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Nota: Os subsetores cuja proposta estratégica é mais relevante aparecem com uma cor mais escura. (TP) - Papel transformado, (EMB) - Embalagens de papel ou cartão, (DOM) - Artigos de papel para usos domésticos e 
sanitários, (OTP) - Outros artigos transformados de papel e cartão, (E&R) - Etiquetas e rótulos em papel, (PAP) - Artigos de papel para papelaria, (JOR) - Jornais e outros periódicos, (LIV) - Livros e impressos semelhantes, 
(GC) - Outros artigos impressos de papel ou cartão (gráfica comercial).

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

TP EMB DOM OTP E&R PAP JOR LIV GC Setor

Propostas estratégicas (cont.)



9. Visão, missão, valores e eixos de 
atuação prioritários para o Setor das 

Indústrias Gráficas e de Transformação de 
Papel em Portugal  e, em especial, nas  
suas regiões Norte, Centro e Alentejo
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9.1. Visão, missão e valores

Setor com estatuto inquestionavelmente 

reconhecido em relação ao papel que assume na  

competitividade das empresas portuguesas, na 

facilitação da vida das pessoas e na oferta de 

soluções flexíveis, integradas e de elevado valor 

acrescentado para nichos de mercado no contexto 

internacional

Visão

Elevar a capacidade coletiva para responder 

proativamente aos desafios da era digital, da 

globalização das economias e das necessidades de 

qualificação e consolidação do setor

Missão

Tendo em conta os desafios que se colocam ao setor das indústrias gráficas e

de transformação de papel, impõem-se a definição de uma visão, de uma

missão e de um conjunto de valores altamente ambiciosos que o mobilizem

para alcançar um novo estatuto no país e no estrangeiro.

Isso passa, essencialmente, por um maior reconhecimento do papel do setor na

competitividade da nossa economia, pela promoção da sua imagem

internacional em nichos de mercado bem identificados, pela consolidação

empresarial, pela cooperação reforçada, pela qualificação e pela inovação.

Eficiência Flexibilidade

Proatividade

Criatividade

Inovação

Cooperação

Integridade Paixão

Integração

Especialização
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9.2. Eixos prioritários de intervenção

Eixo 1 Capacitação e consolidação da base empresarial do setor

Eixo orientado para a capacitação e qualificação dos empresários e quadros superior das empresas em matéria de fatores dinâmicos de competitividade e de literacia

sobre gestão estratégica e financeira e para a indução da consolidação empresarial que potencie ganhos de eficiência operacionais (economias de escala e de gama)

e de ofertas mais integradas.

Eixo 2 Reforço da orientação do setor para a inovação

Eixo orientado para a promoção da capacitação e qualificação das empresas do setor para a inovação de produto, de processo, organizacional e comercial, quer pela

via do estabelecimento de protocolos com instituições de ensino superior e outras entidades públicas e privadas que apoiem as atividades de inovação das empresas

do setor, quer através da identificação de projetos de inovação com potencial e subsequente mobilização das empresas para o seu desenvolvimento.

Eixo 3 Promoção da visibilidade do setor no exterior e da sua internacionalização

Eixo orientado para a internacionalização do setor através do desenvolvimento de um portal de divulgação de competências e ofertas em mercados alvo, da

identificação de feiras e certames com interesse relevante para os vários segmentos do setor, da organização da participação de grupos restritos de empresas

nesses eventos internacionais e do acompanhamento dos desenvolvimentos do setor a nível mundial, em fóruns e organizações setoriais internacionais.

Eixo 4 Promoção do acesso do setor a informação e inteligência estratégica

Eixo orientado para a alimentação e divulgação do sistema de inteligência estratégica e de inovação do setor, assegurando a sua atualização ao longo do tempo,

bem como para o aprofundamento dos conteúdos a disponibilizar, através da apresentação de informação crescentemente dirigida para os projetos coletivos a

desenvolver pelo setor.

Eixo 4 Promoção da cooperação entre empresas do setor e com entidades de suporte

Eixo orientado para a promoção, ao nível destas indústrias, de novos modelos competitivos e de negócio empresariais polarizados pelas dinâmicas de organização e

eficiência coletiva, de funcionamento em rede e de clusterização na resposta aos novos desafios e necessidades colocados pelos mercados doméstico e

internacionais, favorecendo a inovação, a internacionalização e a sustentação de posicionamentos competitivos mais efetivos.

Considerando a missão, a visão e os valores estabelecidos para o Setor das

Indústrias Gráficas e de Transformação de Papel, importará prosseguir no futuro

próximo uma estratégia baseada nos cinco eixos prioritários de intervenção que

abaixo se apresentam e descrevem sucintamente.

Estes eixos visam, em termos essenciais, promover a capacitação e

consolidação do setor, a inovação, a internacionalização, o acesso a informação

e inteligência estratégica e a cooperação, tendo em consideração sobretudo as

necessidades e desafios que se colocam às regiões Norte, Centro e Alentejo.



10. Projetos estruturantes para o 
Setor das Indústrias Gráficas e de 

Transformação de Papel em Portugal
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10.1. Capacitação, qualificação e inteligência estratégica

A APIGRAF, para dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo,

deverá estruturar um projeto de Capacitação & Qualificação da base

empresarial que representa com o intuito de reforçar o conhecimento sobre a

gestão estratégica, comercial e de marketing, fatores dinâmicos de

competitividade, contribuir para o fortalecimento da saúde económico-

financeira das empresas do setor, bem como apoiar e promover iniciativas no

âmbito da sustentabilidade ambiental e promoção e qualificação dos recursos

humanos.

O “APIGRAF C&Q” poderá assumir esse papel enquanto projeto base de

atuação da associação, no qual ficam plasmadas uma boa parte das suas

competências e missões, a partir do qual se poderão desenvolver projetos

temáticos devidamente focalizados nas áreas chave que o setor entenda como

relevantes.

As atividades a desenvolver no “APIGRAF C&Q” deverão passar pela

organização de seminários, workshops, focus group, ações de formação e

partilha de informações e conhecimento em publicações periódicas (como a

revista T&G) que permitam uma fertilização cruzada entre os intervenientes

ao mesmo tempo que possibilita a discussão aberta das problemáticas que

afetam o setor. Para tal, as atividades deverão passar pela abertura total à

cadeia de valor. Isto significa que, numa boa parte das atividades, deverá ser

convidado a participar um leque mais ou menos estável de empresas de

setores clientes ou de setores fornecedores para potenciar disseminação de

boas práticas, enriquecer o debate e facilitar a identificação de soluções para

os problemas. Adicionalmente, é fundamental que a APIGRAF, no contexto

deste projeto, se torne mais ativa na criação de parcerias estratégicas e

protocolos com outras associações setoriais e entidades de ensino e formação

profissional que tenha um potencial elevado de contribuição para a

capacitação e qualificação dos recursos humanos e das empresas do setor.

O financiamento deste projeto pode ser otimizado através de uma

candidatura ao Portugal 2020 na tipologia dedicada às ações coletivas.

APIGRAF C&Q

Numa outra perspetiva, fará sentido levar a cabo o projeto “Printing

Intelligence” (Imprimir Inteligência) cujo principal desidrato deverá ser a

manutenção, melhoria e alimentação do sistema de informação e inteligência

estratégica e de apoio à inovação em atual desenvolvimento. Será, assim, um

projeto orientado para o fornecimento de informação selecionada e

sistematizada de interesse para o apoio à tomada de decisão por parte dos

empresários do setor, revestindo uma importância fulcral no sucesso das

estratégias comerciais, de inovação e internacionalização das empresas.

Nessa perspetiva, a APIGRAF necessita de suportar todos os custos de

manutenção de uma plataforma web e de fácil acesso aos seus associados e

outras empresas do setor mas, sobretudo, realizar tarefas regulares de

atualização da informação através de pesquisa, recolha, tratamento e

produção de outputs de informação e relatórios para posterior disponibilização

aos associados. Se, por um lado, uma das componentes será a aquisição de

estudos sobre problemáticas do setor realizados por empresas especializadas

é necessário, por outro lado, proceder ao mapeamento de valor acrescentado

da capacidade instalada no setor em Portugal e a recolha e tratamento de

informação de carácter primário como estatísticas, notícias, exemplos de boas

práticas ou estudos de caso que carecem de um desenvolvimento interno ou,

alternativamente, a contratação de entidades especializadas externas para o

efeito.

Com base na estratégia para o setor, com a qual a APIGRAF se identifica, o

sistemas de informação e inteligência setorial deverá dar um particular

enfoque nas áreas consideradas como principais: relevância do setor,

inovação, internacionalização e ambiente, para além da cooperação, que será

um elemento transversal a todas as outras.

Devido ao alcance deste “produto” que, potencialmente, se dirige a todas as

empresas do setor das indústrias gráficas e de transformação de papel, este

projeto apresenta características de bem público que dificilmente pode ser

financiado com recurso a meios próprios. Por isso, a utilização de fundos

comunitários na tipologia de ações coletivas é uma fonte financeira adequada.

APIGRAF Printing Intelligence
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Complementarmente, o projeto “From Printing to Communication” deverá

afirmar-se como o principal elemento de apoio à reinvenção de um setor com

uma perspetiva demasiado “industrial”. Com efeito, os modelos de negócio

obsoletos, a estratégia de marketing inexistente ou inadequada e a fraca

visão comercial da atividade das empresas do setor têm contribuído para a

agudizada crise nos anos recentes.

Identificada como a principal inovação, a reinvenção do setor das indústrias

gráficas e de transformação de papel passará pela mudança da mentalidade e

atitude face à inovação. Para tal, as empresas devem perceber que a

inovação não se materializa apenas com a aquisição de equipamentos e

capacidade produtiva mas também através do desenvolvimento de soluções e

produtos inovadores que combinam tecnologias, materiais e formas de

distribuição. Além disso, é exigível que tenham a capacidade de implementar

as suas ideias com sucesso bem como assumir uma postura de melhoria e

inovação contínua.

Neste campo, o projeto dedicado à inovação do setor deverá incluir, por um

lado, atividades de carácter coletivo como a organização de seminários,

formações, a elaboração de protocolos com entidades e empresas que apoiem

a criação de um ambiente propício à inovação nas suas diferentes facetas e a

criação de um gabinete de apoio ao empresário com o objetivo de fornecer

informação e aconselhamento nos processos de inovação das empresas do

setor e, em especial, das empresas associadas; mas, por outro lado, fomentar

e identificar áreas e projetos concretos de I&D e Inovação que possam (e

devam) ser desenvolvidos em cooperação por grupos restritos de empresas,

assumindo um papel de ligação ente as partes e de apoio organizacional ao

projeto.

O financiamento do projeto APIGRAF P2C, pelas características que evidencia,

poderá ser financiado com recurso ao Portugal 2020 na tipologia das ações

coletivas.

APIGRAF P2C

O setor das indústrias gráficas e de transformação de papel é, historicamente

muito virado para o mercado interno, até pelos constrangimentos associados

à própria natureza das atividades desenvolvidas que, da facto, dificulta a

definitiva viragem das empresas para o mercado internacional.

Faz, portanto, sentido um projeto do tipo “APIGRAF to the World” visando

apoiar de forma transversal todo o setor através da divulgação de informação

essencial à tomada de decisões sobre a estratégia internacional das empresas

bem como fornecer ferramentas e conhecimentos para que elas aumentem a

probabilidade de sucesso na implementação dessa estratégia. Nesse sentido,

a APIGRAF posiciona-se como a entidade indicada para a aquisição de estudos

sobre os mercados-alvo devidamente focados nos segmentos onde as

empresas do setor se posicionam. Estes estudos poderão identificar

oportunidades específicas para grupos restritos de empresas do setor, que

deverão ser exploradas em conjunto com a intermediação e promoção da

APIGRAF, através da organização de missões, participações em feiras ou

ações de charme dirigidas a clientes específicos.

Estas ações de internacionalização de carácter coletivo devem ter o seu cerne

no projeto APIGRAF CI2C, que se propõe identificá-las e realizar o início da

sua dinamização.

Em termos de financiamento, a fase inicial de estudos iniciais sobre mercados

alvo poderá ser desenhada no contexto de um projeto de natureza coletiva e

passível de ser apoiado por fundos comunitários na tipologia dedicada às

ações coletivas. A segunda fase, de ações mais restritas pode revestir a forma

de projetos conjuntos específicos passíveis de financiamento comunitário na

tipologia respetiva.

Por fim, este projeto pode desde já ser contextualizado no tempo, uma vez

que são identificadas claramente duas fases de ação segmentadas de acordo

com a sua distribuição temporal: os estudos de mercado deverão ser uma das

fontes fundamentais de informação para o desenho das atividades posteriores

pelo que devem ser executados 1 a 2 anos antes.

APIGRAF to the World

10.2. Inovação e internacionalização
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Finalmente, o projeto APIGRAF “Cooperate to Innovate, Internationalize

and Compete” deverá procurar estabelecer as bases fundamentais de novos

modelos competitivos e de negócio empresariais muito mais polarizados

pelas dinâmicas de organização e eficiência coletiva, de funcionamento em

rede e de clusterização na resposta aos novos desafios e necessidades

colocados pelos mercados doméstico e internacionais, particularmente em

determinados segmentos do setor, como sejam a gráfica comercial, as

etiquetas e rótulos em papel, os livros e impressos semelhantes e os artigos

de papel para papelaria.

Com efeito, a cooperação entre empresas especializadas e complementares

entre si e com as entidades prestadoras de serviços avançados para a

competitividade, entre as quais se incluem as entidades do sistema científico

e tecnológico nacional/regional, e o seu funcionamento em rede, são

decisivos para uma abordagem mais efetiva das empresas aos mercados

internacionais com a oferta de soluções mais integradas e complexas

portadoras de maior valor acrescentado e de maior escalabilidade e massa

crítica, para o reforço das atividades de I&D e inovação e,

concomitantemente, para uma sustentação mais sólida do posicionamento

das empresas nos respetivos mercados, na medida em que - em domínios

como estes de maior incerteza, complexidade e risco e de menor linearidade,

onde a insuficiência de recursos e competências da maior parte das PME

destas indústrias se coloca de forma mais evidente -, por via das redes

estabelecidas, se partilham recursos, competências, riscos, tecnologias e

equipamentos, se difunde informação e conhecimento principalmente tácito

absolutamente nevrálgico para a inovação e se internalizam spillovers

tecnológicos.

Neste campo, o projeto dedicado à cooperação no setor deverá incluir, por

um lado, atividades de carácter coletivo como a organização de seminários e

ações de formação incidentes na demonstração das vantagens da adoção de

práticas colaborativas e em rede entre empresas e entre estas e as

infraestruturas de suporte às atividades económicas do setor e dos diferentes

modelos de cooperação e parceria disponíveis e das vantagens,

desvantagens e riscos de cada um deles, tendo em consideração,

naturalmente, as especificidades de cada negócio, a apresentação de estudos

de caso nacionais e internacionais de boas práticas em matéria de

funcionamento colaborativo e em rede nestas indústrias e a organização de

“open days” em que empresários e empreendedores com sucesso em matéria

de práticas colaborativas nesta indústria partilham e debatem estas suas

experiências com outros empresários e entidades de suporte do setor, em

sessões programadas e realizadas nas suas próprias empresas. Por outro

lado, o projeto deve passar também pelo desenvolvimento de ações de

despiste e mapeamento de eventuais áreas e domínios prioritários de

parceria e de eventuais parceiros a privilegiar, tendo em conta as suas

diferentes especializações e competências core, favorecendo a sua

complementaridade e o potencial de integração das soluções a oferecer por

cada uma das redes ao mercado, e, naturalmente, pelo seu

acompanhamento regular posterior até à sua consolidação e concretização

efetivas. Este projeto pode passar também por preparar, com os empresários

a envolver, algumas ideias exploratórias de projetos, a apresentar aos

futuros sistemas de incentivos de base empresarial do quadro de

programação estrutural 2014-2020, de I&D em co-promoção e

mobilizadores, de inovação e qualificação empresarial em cooperação e de

abordagem em conjunto, com soluções desejavelmente integradas, a

determinados mercados externos selecionados previamente ao âmbito do

projeto APIGRAF to the World.

O financiamento do projeto APIGRAF CI2C, pelas características que

evidencia, poderá ser financiado com recurso ao Portugal 2020 na tipologia

das ações coletivas.

APIGRAF CI2C

10.3. Cooperação
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Anexo 1. Lista e código de países

ISO Nome do País ISO Nome do País ISO Nome do País ISO Nome do País
ABW Aruba BRB Barbados EGY Egito HTI Haiti
AFG Afeganistão BRN Brunei ERI Eritréia HUN Hungria
AGO Angola BTN Butão ESH Saara Ocidental IDN Indonésia
AIA Anguilla BWA Botsuana ESP Espanha IMN Ilha do Homem
ALA Ilhas Aland CAF República Centro-Africana EST Estônia IND índia
ALB Albânia CAN Canadá ETH Etiópia IND Índia

AND Andorra CCK Ilhas Cocos FIN Finlândia IOT Território Britânico do Oceano 
índico

ANT Antilhas Holandesas CHE Suíça FJI Fiji IRL Irlanda
ARE Emirados Árabes Unidos CHE Suíça FLK Ilhas Falkland (Malvinas) IRN Irão
ARG Argentina CHL Chile FRA França IRQ Iraque
ARM Arménia CHN China FRA França ISL Islândia
ASM Samoa Ocidental CIV Costa do Marfim FRO Ilhas Faroes ISR Israel
ATF Territórios do Sul da França CMR Camarões FSM Micronésia ITA Itália
ATG Antígua e Barbuda COD República Democrática do Congo GAB Gabão ITA Itália
AUS Austrália COG Congo GBR Reino Unido JAM Jamaica
AUT Áustria COK Ilhas Cook GEO Geórgia JEY Jersey
AZE Azerbaijão COL Colombia GGY Guernsey JOR Jordânia
BDI Burundi COM Ilhas Comores GHA Gana JPN Japão
BEL Bélgica CPV Cabo Verde GIB Gibraltar KAZ Cazaquistão
BEN Benin CRI Costa Rica GIN Guiné KEN Quénia
BES Bonaire, Saint Eustatius and Saba CUB Cuba GLP Guadalupe KGZ Quirguistão
BFA Burkina Fasso CUW Curaçao GMB Gâmbia KHM Camboja
BGD Bangladesh CXR Ilha Natal GNB Guiné-Bissau KIR Kiribati
BGR Bulgária CYM Ilhas Cayman GNQ Guiné Equatorial KNA São Cristóvão e Névis
BHR Bahrein CYP Chipre GRC Grécia KOR Coreia do Sul
BHS Bahamas CZE República Checa GRD Granada KWT Kwait
BIH Bósnia-Herzegóvina DEU Alemanha GRL Groelândia LAO Laos
BLM São Bartolomeu DJI Djibuti GTM Guatemala LBN Líbano
BLR Belarus DMA Dominica GUF Guiana Francesa LBR Libéria
BLZ Belize DNK Dinamarca GUY Guiana LBY Líbia
BMU Bermudas DOM República Dominicana HKG Hong Kong LCA Santa Lúcia
BOL Bolívia DZA Argélia HND Honduras LIE Liechtenstein
BRA Brasil ECU Equador HRV Croácia LKA Sri Lanka

Códigos ISO

Fonte: UN
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Códigos ISO (cont.)

Fonte: UN

ISO Nome do País ISO Nome do País ISO Nome do País ISO Nome do País
LSO Lesoto NER Níger RWA Ruanda THA Tailândia
LTU Lituânia NFK Ilhas Norfolk SAU Arábia Saudita TJK Tadjiquistão
LUX Luxemburgo NGA Nigéria SCG Sérbia e Montenegro TKL Ilhas Tokelau
LVA Letónia NIC Nicarágua SDN Sudão TKM Turcomenistão
MAC Macau NIU Niue SDN Sudão TLS Timor Leste
MAF São Martim NLD Holanda SEN Senegal TON Tonga
MAR Marrocos NOR Noruega SGP Singapura TTO Trinidad and Tobago

MCO Mónaco NOR Noruega SGS Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich 
do Sul TUN Tunísia

MDA Moldova NPL Nepal SHN Santa Helena TUR Turquia
MDG Madagascar NRU Nauru SJM Ilhas Svalbard e Jan Mayen TUV Tuvalu
MDV Maldivas NZL Nova Zelândia SLB Ilhas Solomão TZA Tanzânia
MEX México OMN Omã SLE Serra Leoa UGA Uganda
MHL Ilhas Marshall PAK Paquistão SLV El Salvador UKR Ucrânia
MKD Macedônia (República Yugoslava) PAN Panamá SMR San Marino URY Uruguai
MLI Mali PCN Ilha Pitcairn SOM Somália USA Estados Unidos da América
MLT Malta PER Peru SPM St. Pierre and Miquelon UZB Uzbequistão
MMR Myanma PHL Filipinas SRB Sérvia VAT Vaticano
MNE Montenegro PLW Palau SSD Sudão do Sul VCT Saint Vincente e Granadinas
MNG Mongólia PNG Papua-Nova Guiné STP São Tomé e Príncipe VEN Venezuela
MNP Ilhas Marianas do Norte POL Polónia SUR Suriname VGB Ilhas Virgens (Inglaterra)
MOZ Moçambique PRI Porto Rico SVK Eslováquia VIR Estados Unidos da América
MRT Mauritânia PRK Coreia do Norte SVN Eslovénia VNM Vietname
MSR Montserrat PRT Portugal SWE Suécia VUT Vanuatu
MTQ Martinica PRY Paraguai SWZ Suazilândia WLF Ilhas Wallis e Futuna
MUS Maurício PSE Palestina SXM Sint Maarten (Dutch part) WSM Samoa Ocidental
MWI Malaui PYF Polinésia Francesa SYC Ilhas Seychelles YEM Iémen
MYS Malásia QAT Qatar SYR Síria ZAF África do Sul
MYT Mayotte REU Ilha Reunião TCA Ilhas Turks e Caicos ZMB Zâmbia
NAM Namíbia ROU Roménia TCD Chade ZWE Zimbábue
NCL Nova Caledónia RUS Rússia TGO Togo



AM&A Lisboa

Rua Mouzinho da Silveira, 27, 2.º 

1250-166 Lisboa

T. +351 21 351 14 00

F. +351 21 354 43 12

AM&A Porto

Rua Cunha Júnior, 41-A, 2.º

4250-186 Porto

T. +351 22 508 98 55

F. +351 22 508 98 57

amconsultores@amconsultores.pt

www.amconsultores.pt


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Número do slide 37
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Número do slide 42
	Número do slide 43
	Número do slide 44
	Número do slide 45
	Número do slide 46
	Número do slide 47
	Número do slide 48
	Número do slide 49
	Número do slide 50
	Número do slide 51
	Número do slide 52
	Número do slide 53
	Número do slide 54
	Número do slide 55
	Número do slide 56
	Número do slide 57
	Número do slide 58
	Número do slide 59
	Número do slide 60
	Número do slide 61
	Número do slide 62
	Número do slide 63
	Número do slide 64
	Número do slide 65
	Número do slide 66
	Número do slide 67
	Número do slide 68
	Número do slide 69
	Número do slide 70
	Número do slide 71
	Número do slide 72
	Número do slide 73
	Número do slide 74
	Número do slide 75
	Número do slide 76
	Número do slide 77
	Número do slide 78
	Número do slide 79
	Número do slide 80
	Número do slide 81
	Número do slide 82
	Número do slide 83
	Número do slide 84
	Número do slide 85
	Número do slide 86
	Número do slide 87
	Número do slide 88
	Número do slide 89
	Número do slide 90
	Número do slide 91
	Número do slide 92
	Número do slide 93
	Número do slide 94
	Número do slide 95
	Número do slide 96
	Número do slide 97
	Número do slide 98
	Número do slide 99
	Número do slide 100
	Número do slide 101
	Número do slide 102
	Número do slide 103
	Número do slide 104
	Número do slide 105
	Número do slide 106
	Número do slide 107
	Número do slide 108
	Número do slide 109
	Número do slide 110
	Número do slide 111

