


Oportunidades de negócio nos mercados da 
Polónia, Reino Unido, França e Colômbia para a 

Indústria dos Plásticos



...segundo um estudo levado a cabo pela Smithers Pira (especialista mundial nas cadeias de suprimento da indústria de 

embalagens, papel e impressão), o mercado global das embalagens vai crescer a um ritmo médio anual de 3,5% até 2020, para 

o período 2015-2020. Com base nos dados divulgados pela Euromonitor Internacional foram vendidas até 2015 4.000 biliões 

de embalagens em todo o mundo. O material mais utilizado no setor das embalagens foi o plástico, sendo que mais de metade 

das embalagens foram concebidas com recurso a este material, sobretudo o plástico flexível, constituindo a  grande tendência 

na indústria alimentar pela facilidade de abertura e pelo seu baixo peso.



BREVE ENQUADRAMENTO



A Indústria de Embalagens é o maior mercado do plástico, consumindo 40% do plástico produzido ao nível europeu. 

No que diz respeito ao mercado da embalagem, o setor agroalimentar é o maior consumidor de embalagens de plástico, sendo 

responsável por 65% das suas aplicações (35% em produtos não líquidos e 30% em produtos líquidos). 

Os plásticos embalam mais de 50% de todos os produtos alimentares, mas correspondem apenas a 15,2% do peso total das 

embalagens no mercado, em resultado da sua leveza.

Estima-se que nos países em desenvolvimento, 50% a percentagem de bens alimentares perdidos está ligada às falhas e 

constrangimentos na cadeia de distribuição, em particular devido às limitações das embalagens. Nos países industrializados, o

cenário é diferente, reduzindo essas perdas a 2%. 



Na Europa, o setor das embalagens representava no ano de 2012 um terço do mercado mundial, sendo o setor do plástico o 

principal. 

Em apenas uma década, a produção mundial de plástico aumentou mais de 40%. Entre 2007 e 2017 passou de 245 milhões de 

toneladas para 348 milhões, e as embalagens são os produtos com maior saída. 



A indústria do plástico em Portugal é muito competitiva e apresenta produtos e soluções de qualidade elevada, sendo líder 

mundial no segmento de “contract packaging”, ou seja neste tipo de mercado, Portugal vende a fórmula mas não intervém ao 

nível do produto final.

Esta liderança deve-se ao facto da dificuldade que as empresas de plástico tem em transportar os seus produtos, a relação 

custo/benefício muito aquém das expectativas de retorno. 

Para fazer face a esta limitação uma das estratégias adotadas pelas empresas cada vez mais passa por deslocar a sua produção 

através da instalação das fábricas junto dos clientes necessitem de embalar os seus produtos. 



Adjacente à indústria de embalagens de plástico estão conceitos como a: 

inovação;

reciclagem;

introdução de formas mais eficientes de conservação dos produtos: 

redução dos custos;

impacto ambiental da atividade humana.



COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES 

Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular 

{SWD(2018) 16 final}



Em dezembro de 2015, a Comissão adotou um plano de ação da UE para a economia circular . Nesse plano, identificou os 

plásticos como um grande prioridade e comprometeu-se a «preparar uma estratégia que aborde os desafios colocados pelos 

plásticos ao longo da cadeia de valor e que tenha em conta todo o seu ciclo de vida». 

Em 2017, a Comissão confirmou a sua tónica na produção e utilização de plásticos, bem como em ações para assegurar, até 

2030, que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis.



Polónia



Com um mercado com cerca de 40 milhões de consumidores e uma taxa de crescimento acima de 2%, a Polónia é um país que 

oferece inúmeras possibilidades de negócio e investimento para as empresas portuguesas. 

Atualmente a Polónia é um dos principais captadores de investimento direto estrangeiro, o que contribui muito para a sua 

posição de destaque entre as economias europeias e mundiais. 

O país é hoje um investimento muito atrativo para os investidores estrangeiros, devido à dimensão do seu mercado interno, 

boas perspetivas de desenvolvimento económico e ao seu mercado de trabalho competitivo com baixos custos de trabalho. 



INDÚSTRIA DE MOLDES

Neste país, estão representadas importantes multinacionais, não apenas da indústria automóvel, mas também dos sectores da 

embalagem, eletrónica e utilidades domésticas, entre outros. E a produção local de plásticos tem também uma dimensão 

muito interessante,

O mercado do leste da Europa tem registado, nos últimos anos, um crescimento muito interessante para os moldes 

portugueses. A Polónia ocupou em 2017, no ranking das exportações do sector, a quinta posição.

Como sucedeu em outros mercados, muitas empresas nacionais acabam por já exportar indiretamente para a Polónia, razão 

pela qual estão motivadas para abordar o mercado diretamente"



PRINCIPAIS VANTAGENS E BARREIRAS NO MERCADO

Vantagens

• Estabilidade económica e política; 

• Nível de qualificação dos trabalhadores; 

• Dimensão do mercado interno; 

• Localização estratégica no coração da Europa; 

• Zonas Económicas Especiais, com incentivos fiscais e apoio financeiro ao investimento; 

• Membro de União Europeia; 

• Solidez e liquidez do sistema bancário. 



PRINCIPAIS VANTAGENS E BARREIRAS NO MERCADO (CONT.)

Barreiras

• Legislação laboral pouco flexível; 

• Complexidade dos procedimentos para obtenção de incentivos ao investimento; 

• Complexidade da legislação tributária e falta de uniformidade na interpretação; 

• Escassez de infraestruturas; 

• Burocracia; 

• Falta de transparência na atuação e processo de decisão das instituições públicas.



França 



França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as 

inúmeras oportunidades existentes em múltiplos setores, designadamente o setor das Embalagens de Plástico.

Se na década de 1990, a embalagem teve uma função de marketing, hoje o seu uso vai muito mais além. Para tal muito tem 

contribuído os países da Europa Ocidental com a introdução de novas tecnologias na transformação das matérias-primas na 

qual a França tem apostado fortemente.



Apesar do crescimento registado a França continua a ser um mercado com grande potencial de crescimento para as empresas 

portuguesas:

- porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da 

ordem dos 40.000€); 

-porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a 

importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção; 

- porque parceiros tradicionais da França atravessam períodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses 

para outros parceiros; 



Reino Unido 



• Dados do Banco Mundial, o Reino Unido representa:

- 5.ª economia mundial e a 2.ª da União Europeia.

- 4.º importador mundial de bens (2.º europeu) e o 6.º de serviços (4.º europeu) em 2016. 

- 2.º exportador mundial de serviços (1.º europeu) e 10.º de bens (5.º europeu).

Fonte Banco Mundial, julho 2018

Fonte PORDATA, julho 2018



O Reino Unido é um dos maiores produtores de embalagens na Europa. 

• A indústria das embalagens está equipada com os mais sofisticados meios de produção, assentes nas mais modernas 
tecnologias. 

• A oferta dos produtores de embalagens é inovadora, sofisticada e moderna, competindo com os maiores players do 
mercado europeus e mundiais, designadamente nas embalagens destinadas à indústria agroalimentar.



Reino Unido = Pacto do Plástico

As crescentes preocupações por parte do Reino, em questões ambientes, levou a que os principais retalhistas do país 

estabelecessem entre si o Pacto do Plástico.

Esta iniciativa cujo objetivo é cortar no desperdício de plástico até 2025 e travar a poluição dos oceanos. 

A Sainsbury’s, Morrisons, Aldi, ASDA, Lidl, Marks & Spencer, Waitrose e a Tesco já aderiram a esta iniciativa do setor que 

ambiciona que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis, recicladas ou biodegradáveis até 2025.



Questões a ter conta na exportação de Plásticos para o Reino Unido

• As entidades que aderiram ao Pacto são responsáveis por cerca de 80% das embalagens de plástico vendidas nos 

supermercados britânicos. Um dos objetivos do Pacto de Plástico do Reino Unido é conseguir que 30% de todas as 

embalagens de plástico incluam material reciclado.

• O Governo britânico prepara-se ainda para proibir a venda de vários artigos em plástico, como palhinhas, copos e 

cotonetes. A medida deverá avançar até ao final do ano, considerando que, anualmente, são descartados 8,5 milhões de 

palhas de plástico



Sugestões

- Investidores portugueses do setor que aportem ao mercado produtos inovadores e diferenciadores, produtos de maior 

valor acrescentado, pois o mercado inglês leva isso em consideração. 

- Embora o mercado inglês seja considerado um dos mercados mais atrativos para as empresas nacionais, existem 

dificuldades que não podem descuradas no processo de internacionalização que as referidas empresas terão que enfrentar, 

nomeadamente a forte presença de empresas locais e estrangeiras de grande qualidade caso não adotem uma estratégia 

de internacionalização adequada, agressiva e persistente. 

- Brexit, e as consequências que possam advir desta situação quando se chegar a um acordo entre a UE e o Governo 

britânico.



- Sendo um mercado muito dinâmico e competitivo, são muitas as empresas locais que já laboram na indústria das 

embalagens de plástico para a indústria agroalimentar, a par de tantas outras internacionais. 

- A estratégia que tem sido vinda a adotar nas últimas décadas pelos grandes players mundiais e também portugueses, é de 

transferir a produção para as empresas instaladas em território inglês, no sentido de encurtar a proximidade com os 

clientes.

- A aposta na transferência de tecnologia para as empresas locais ou mesmo a transferência de tecnologia que as empresas 

nacionais levam ao instalar lá unidades industriais, tem-se mostrado como uma estratégia vantajosa para a indústria 

nacional do setor. 



Colômbia  



. Panorama político e econômico dos últimos anos tem tido um impacto importante na indústria de embalagens plásticas, 

particularmente no setor das embalagens flexíveis, embora o crescimento tenha desacelerado.

. As empresas colombianas do setor estão otimistas, relatam bons resultados e há uma tendência importante em direção 

à inovação, que determinará o crescimento futuro. 

. Alternativas corretas do ponto de vista ambiental gera diretrizes para o desenvolvimento de novas embalagens, e há um 

importante campo de expansão por meio de fusões entre empresas internacionais do setor.



A indústria de embalagens na Colômbia é a principal linha da indústria de transformação de plástico. 

Segundo o Dr. Carlos Alberto Garay, presidente da associação setorial Acoplásticos, as empresas transformadoras de 

embalagens rígidas e flexíveis na Colômbia representam 55% do total de produtos plásticos consumidos no setor. 



. Dos plásticos destinados especificamente ao setor de embalagens, 62% são utilizados no segmento de alimentos,

seguidos pelo setor de bebidas, com 22%, e cosméticos e produtos de higiene pessoal, com 9%.

. Em 2015, as vendas de embalagens ultrapassaram 29.000 milhões de unidades (23.397 flexíveis e 6.422 rígidos) e

estima-se que até 2019 os 32.000 milhões de unidades serão excedidos.

. Segundo a Procolombia, entidade responsável promover o turismo, o investimento estrangeiro na Colômbia, as

exportações d energia não mineradora e a imagem do país, a produção de bebidas teve um crescimento composto de

3,8% nos últimos 14 anos. Da mesma forma, projeta-se que entre 2014 e 2018, o consumo de alimentos crescerá 45,4%

(taxa nominal).



Notas Importantes relativamente ao mercado Colombiano

. A Colômbia reconhece que "existe potencial para fusões", especialmente no campo das embalagens flexíveis. No

cenário nacional existe a possibilidade de as empresas procurarem unir-se para atender os seus mercados naturais

com maior eficiência e economia.

. Particularmente, a aliança entre empresas estrangeiras e empresas colombianas é atraente, devido aos múltiplos

acordos de livre comércio que a Colômbia assinou com os Estados Unidos, com a União Europeia e, mais

recentemente, com a Coreia e o Japão. Portanto, a Colômbia tem o potencial de se tornar uma plataforma atraente

para aceder a novos mercados para empresas estrangeiras.



FIM 




