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RESUMO 
 

No relatório produzido pela equipa de Michael Porter em 1994, a indústria da cortiça foi considerada 

como um “cluster” da economia nacional.  

Com este trabalho pretende-se analisar o sector, verificando quais as vantagens competitivas deste 

sector em Portugal e qual o posicionamento do mesmo face a factores que podem impulsionar a sua 

competitividade, como seja a promoção e marketing, a inovação, a investigação e desenvolvimento, a 

qualidade e a formação profissional.  

Considerando alguns dos indicadores de competitividade, como aqueles que entram em conta com 

as variáveis do comércio externo, podemos considerar que o sector tem vantagens comparativas 

elevadas. 

Portugal é o principal produtor primário do sector, com a maior área mundial de sobreiro e o maior 

produtor mundial de cortiça, possui uma indústria devidamente organizada em sub-sectores que 

aproveitam as diversas qualidades e quantidades de cortiça, transforma aproximadamente 72% da 

cortiça mundial, importando para o efeito matéria-prima de outros países produtores, as exportações 

têm aumentado na última década de forma sustentada, assim como as importações e a nossa 

balança comercial é fortemente favorável às exportações. 

As variáveis internas revelam crescimentos ao nível das vendas, valor acrescentado bruto, valor da 

produção e produtividade por trabalhador, apontando para crescimentos da competitividade do sector 

em Portugal nos últimos anos. 

 

Palavras-chave: Sobreiro, Cortiça, Vantagens Competitivas, Cluster 
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ABSTRACT 
 

On the report made by Michael Porter’s team in 1994, the cork industry was deemed as a “cluster” of 

national economy. 

This assignment aims to analyse this sector, checking the competitive advantages of this sector in 

Portugal and what is there position against certain factors that can improve there competitiveness, like 

marketing and promotion, innovation, development and investigation, quality and professional training.  

If we look to certain competitive indices, like that who enter with the variables of external trade, we can 

consider that the sector have high comparative advantages. 

Portugal is the main primary producer of this sector, with the biggest world area of cork oak and the 

largest world producer of cork, have an sub-sector organize industry that use the different qualities 

and size of cork, transform about 72% of the world cork, importing raw material from other producers, 

the exportations have increasing in the last decade in a sustainable way, as the importations and the 

trade balance is strongly in the side of exportations.  

The internal variables show that the sector increase the sales, added value, production value and 

productivity by worker, pointing to increase of the competitiveness of the sector in Portugal in the last 

years. 

 

  

Key-words: Cork Oak, Cork, Competitive Advantages, Cluster 
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LARGE ABSTRACT 
 

This work has as its starting point the Porter report on the competitiveness of the Portuguese, 

published in 1994 that identified the cork sector as a cluster of our economy, identifying the same for a 

huge competitive advantage. 

In this report are defined a set of initiatives for action in order to enhance those same competitive 

advantages, creating the Diamond level of competitiveness of the sector a set of interconnections, 

which increase the strength of this sector, both in terms of their importance in national economy still at 

the relative weight of Portugal in the international context of the business.  

The Portuguese cork industry is an export sector par excellence, and our country are the leading 

producer, processor and exporter of cork and its products, finding as final consumers in particular 

countries producers and bottlers of wine and some countries where the cork has a positive image us a 

material used in construction.  

The cork oak is the second species in forest area, occupying nearly a quarter of the forest area of 

Portugal, is the country that in the world has a greater area of cork oak, is the world's largest producer 

of cork and the largest processor and supplier of cork products. 

Is commonly considered a key sector of the Portuguese economy, the level of the economic analysis 

to the sector has hardly begun, with a series of studies to characterize the sector in a manner 

satisfactory to the level of their technical and technological variables, but an inadequate bibliography 

in terms of economics and competitiveness of the sector. 

Under these assumptions, it is intended to assess how this thesis is that this sector has evolved in the 

period since before the Porter report, and after 10 years of that report.  

This assessment is mainly intended to quantify and measure the evolution of the main qualitative and 

quantitative variables in terms of primary production (raw materials), industrial production 

(intermediate and final) and national and international trade of cork products. 

It is intended to implement the main indicators of competitiveness, to measure changes in the 

competitive sector, while through a literature review, statistical and the application of a direct survey of 

industrial cork, assess how it is that companies have applied and used the dynamic factors of 

competitiveness to amplify the natural competitive advantages in this sector in Portugal.  

We also analyzed a set of initiatives for action on key competitiveness factors, such as, quality, 

innovation, research and development and training. 

The purpose of this study was to validate these changes and positioning conditioned the 

competitiveness of the sector in Portugal, which have evolved as the macroeconomic and sectorial 

indicators, and the way in which the various sector actors have interacted to catalyze these 

competitive advantages.  

We conclude that there is a structure in the primary well-organized, with a structure downstream 

clearly stratified and schematic, which allows you to enjoy the best of the different types and qualities 

of cork.  

All economic indicators point to study a positive development of such indicators in the period 

considered, pointing to the fact that the sector has increased in this period, as shown by the significant 
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increase in the ratio of productivity, the growth of fixed assets, value of production, the gross value 

added, sales value and the reduction of the staff costs to sales. 

Analyzing the data of international trade, it appears that this is an unequivocal product of an 

exchange, although this fact has declined in recent years with increasing weight of imports compared 

to exports, however, remain much higher than the former. 

The cork industry in Portugal has significantly increased the value and volume of their exports and 

cork has, however, also increased, and significantly, the volume and value of its imports of raw 

materials.  

It should be stressed that exports of cork, rose sharply their relative rates compared to the year 1994, 

growing larger in value than in quantity.  

A potential disadvantage of the current situation of Portuguese cork exports, relates to a concentration 

of its export destinations, with the top ten importing countries represent approximately 80% of total 

Portuguese exports, a figure that has remained constant in the series considered, but that shows that 

any fluctuations, international crises centered on one or a number of these countries can severely 

constrain the results of the business. 

For imports of cork, which are mainly raw materials for industrial use by the Portuguese, they grew 

significantly in terms of quantity, but mainly in terms of value, giving an indication of the growing 

dependency on the Portuguese industrial raw material produced in other producing markets, including 

Spain and the Maghreb. This could be very harmful to the national economy by the instability of some 

of the traditional North African countries, either by the growth of the industrial fabric of Spain, that this 

growth process may make the prices of raw materials from Spain and affecting in considerably the 

capacity to supply the domestic industry in view of their installed capacity.  

However, observing the revealed comparative advantage of the business in Portugal, it appears that 

these are significant, and that the relationship between exports and imports increased during the 

period considered both in terms of quantity, both in terms of value. 

Based on economic data, particularly in international trade data, we can consider that the sector in 

Portugal, not only has strong comparative advantage compared to other countries, as these 

competitive advantages have grown significantly since the passage of the Porter report until the year 

2003. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação tem como ponto de partida o relatório Porter sobre a competitividade da 

economia Portuguesa, editado em 1994, e que identificou o sector corticeiro como um cluster da 

nossa economia, identificando para o mesmo uma enorme vantagem competitiva. 

No referido relatório são definidas um conjunto de iniciativas para a acção, de modo a acentuar essas 

mesmas vantagens competitivas, criando ao nível do diamante da competitividade do sector um 

conjunto de interligações, que potenciem a força deste sector, quer em termos da sua importância na 

economia nacional, quer ainda ao nível do peso relativo de Portugal no contexto internacional deste 

sector de actividade. 

O sector industrial corticeiro Português é um sector exportador por excelência, sendo o nosso país o 

principal produtor, transformador e exportador de cortiça e seus produtos, encontrando como 

consumidores finais principalmente países produtores e engarrafadores de vinho e certos países 

onde a cortiça tem uma imagem positiva enquanto material utilizado na construção civil. 

O sobreiro é a segunda espécie florestal em área, ocupando quase um quarto da área florestal 

portuguesa, é o país que em termos mundiais tem uma maior área de sobreiro, é o maior produtor 

mundial de cortiça e o maior transformador e comercializador de produtos de cortiça. 

Sendo vulgarmente considerado um sector chave da economia portuguesa, o nível de análise 

económica realizada ao sector é ainda muito incipiente, havendo um conjunto de estudos que 

permitem caracterizar o sector de um modo satisfatório ao nível das suas variáveis técnicas e 

tecnológicas, mas uma insuficiente bibliografia em termos de estudos económicos e de 

competitividade sobre o sector. 

Ao nível da produção primária, os inventários florestais não consideram as especificidades do 

sobreiro, no que à produção de cortiça diz respeito, não permitindo quantificar as existências anuais 

de matéria-prima, e por outro lado, o preenchimento pouco representativo dos manifestos de venda 

de cortiça não permitem igualmente quantificar nem o número de proprietários suberícolas existentes 

nem a quantidade anual de cortiça transaccionada. 

Um dos exemplos da falta de informação rigorosa sobre os efectivos de matéria-prima, são as 

discrepâncias dos números da produção portuguesa de cortiça, defendidos por diferentes autores, 

pelo que se optou pelos dados apresentados no Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça, 

considerados pela maioria dos industriais como os mais próximos da realidade. 

Ao nível da produção industrial existe igualmente um conjunto de informação e estudos técnicos, mas 

os dados e os estudos económicos e de posicionamento competitivo da indústria corticeira são 

poucos ou quase nenhuns. 

O domínio de um grupo económico sobre o restante sector, faz com que as análises económicas 

existentes se centrem essencialmente na estratégia e funcionamento deste grupo económico e não 

tanto na complexidade de um sector com inúmeras relações, quer a montante, quer a jusante.  

Perante esta falta de informação sistematizada, utilizou-se, essencialmente, informação transmitida 

pelos principais agentes económicos do sector, associações, organismos estatais relacionados com o 

sector e dados informais de um conjunto de produtores e industriais. 
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Com base nestes pressupostos, pretende-se com esta dissertação avaliar como é que evoluiu este 

sector no período desde antes do relatório Porter, e passados 10 anos desse mesmo relatório. 

Esta avaliação tem como principal objectivo quantificar e medir a evolução das principais variáveis 

qualitativas e quantitativas em termos de produção primária (matéria-prima), produção industrial 

(produtos intermédios e finais) e comércio nacional e internacional de produtos de cortiça. 

Pretende-se aplicar os principais indicadores de competitividade, para medir a evolução competitiva 

do sector, ao mesmo tempo que através de uma análise bibliográfica, estatística e pela aplicação de 

um inquérito directo aos industriais corticeiros, avaliar de que modo é que as empresas têm aplicado 

e utilizado os factores dinâmicos de competitividade para amplificar as vantagens competitivas 

naturais deste sector em Portugal. 

Analisam-se ainda um conjunto de iniciativas para a acção em factores de competitividade 

fundamentais, como sejam, a qualidade, a inovação, a investigação e desenvolvimento e a formação 

profissional.  

O objectivo do estudo foi validar como essa evolução e posicionamento condicionou a 

competitividade do sector em Portugal, como é que evoluíram os indicadores macroeconómicos e 

sectoriais, e qual a forma como os diversos agentes do sector têm interagido para catalisar as 

referidas vantagens competitivas. 

A metodologia aplicada para a realização desta dissertação, baseou-se nas seguintes etapas: 

1. Avaliação bibliográfica sobre as vantagens competitivas naturais em termos químicos, físicos 

e funcionais da matéria-prima cortiça, condição necessária para a manutenção da utilização 

de produtos à base de cortiça, num conjunto alargado de aplicações. 

2. Seguidamente avaliou-se com base no inventário florestal existente na data, as áreas de 

sobreiro existentes em Portugal, bem como o peso desta espécie florestal face a outras 

espécies, e qual o peso de Portugal na área mundial de sobreiro. 

3. Utilizando dados bibliográficos históricos e mais actuais avaliou-se quais sãos os principais 

países produtores da matéria-prima cortiça, bem como tem evoluído em termos relativos e 

absolutos essas mesma capacidade produtiva. 

4. Com base em informação oficial caracterizaram-se as tipologias de produtores de matéria-

prima e quantificou-se o emprego gerado na produção primária de cortiça. 

5. Posteriormente, com base em bibliografia, analisaram-se os diversos sectores industriais 

existentes em Portugal, quais as suas características principais e como é que se interligam 

geográfica e funcionalmente uns com os outros e com os diferentes tipos de matéria-prima. 

6. Avaliaram-se de seguida, com base nos dados estatísticos oficiais existentes, como têm 

evoluído as principais variáveis económicas deste sector de actividade, bem como os dados 

do comércio internacional. Esta fase, de extrema importância para o presente trabalho, tenta 

avaliar como têm evoluído alguns dados fundamentais para avaliar a competitividade de um 

sector, como seja, evolução do número de empresas, pessoal ao serviço, número médio de 

trabalhadores por empresa, custos com pessoal, imobilizado corpóreo, valor da produção, 

valor acrescentado bruto, vendas, resultados líquidos, exportações, importações e balança 

comercial. Com base nestes indicadores mediram-se alguns indicadores como sejam, a 
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evolução do rácio de produtividade (valor da produção sobre número de trabalhadores), 

evolução do rácio custos de pessoal sobre as vendas, evolução do índice das exportações 

portuguesas de cortiça em quantidade e em valor, exportações por destino, evolução do 

índice das importações portuguesas de cortiça em quantidade e em valor, importações por 

país de origem, evolução do índice de Balança Comercial em quantidade e valor e a evolução 

do índice de vantagem comparativa revelada de Balassa. 

7. Seguidamente faz-se uma análise teórica sobre os modelos de competitividade, mais 

vulgarmente aplicados para estudar a competitividade de um sector de actividade, e qual ou 

quais serão medidos e seguidos no âmbito da presente dissertação. É dada especial atenção 

à metodologia do diamante da competitividade de Porter, dado que foi com base nesta 

metodologia que a cortiça foi considerada um cluster da economia portuguesa e que seguiu 

de ponto de partida para esta dissertação. Focam-se ainda o Modelo das Redes Industriais, o 

Modelo dos Complexos Agro-Comerciais, a Análise de Fileira e a abordagem dos Distritos 

Industriais. Analisam-se ainda os principais indicadores de competitividade, como sejam, o 

Índice de Vantagem Comparativa Revelada de BALASSA (Que analisa a vantagem 

comparativa de um sector de um determinado país com base na relação 

exportações/importações), e diversos Índices de Especialização. 

8. Após a abordagem teórica aos modelos de competitividade, faz-se uma pesquisa bibliográfica 

específica sobre as iniciativas para a acção do sector de cortiça, nas áreas do marketing e 

promoção, qualidade, inovação, investigação e desenvolvimento e formação profissional, 

elaborando breves abordagens teóricas a estes factores de competitividade, e como é que as 

empresas deste sector de actividade se têm posicionado em cada um destes factores no 

sentido de aumentarem as suas vantagens competitivas. 

9. Posteriormente aplicou-se um inquérito directo aos industriais do sector, medindo um 

conjunto de variáveis que se agruparam em cinco grande tipo de dados: 

• Questões de caracterização da empresa; 

• Evolução das variáveis económicas da empresa 

• Relacionamento da empresa face à envolvente empresarial 

• Identificação das vantagens competitivas da cortiça 

• Caracterização das ameaças e oportunidades do sector. 

10.  Com base nas variáveis recolhidas no inquérito elaborou-se uma análise multivariada, no 

sentido de agrupar as empresas em grupos homogéneos de empresas, ou clusters, com 

funcionamento diferenciado no que diz respeito aos factores dinâmicos e competitividade e, 

portanto, com diferente impacto no crescimento das vantagens competitivas deste sector de 

actividade. 

11. Também com base nos resultados do questionário foi efectuada uma análise SWOT, que 

sistematiza os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades do sector, com base nas 

respostas dadas a estas questões por parte dos industriais. 
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12. A partir dos dados do inquérito e tendo como pano de fundo a análise bibliográfica e 

estatística do sector elaborou-se o diamante de competitividade para o sector da cortiça, e o 

posicionamento do sector em Portugal face às cinco forças de Porter. 

13. Finalmente no capítulo das conclusões, tenta-se avaliar de que forma o sector efectivamente 

evoluiu de modo a aumentar as suas vantagens competitivas e como é que se posicionaram 

as empresas industriais para tornar todo o sector em Portugal com maiores vantagens 

comparativas. Nas conclusões destacam-se ainda os aspectos mais relevantes dos principais 

capítulos e qual a relação entre os resultados obtidos face aos objectivos pretendidos e 

metodologia utilizada. Tenta-se ainda neste capítulo dar uma orientação sobre que estudos 

devem se realizados com base nas lacunas e na informação recolhida no âmbito da presente 

dissertação. 

Em termos organizacionais, a dissertação está dividida em quatro capítulos, Produção Primária, 

Produção Industrial, Estudo da Competitividade do Sector da Cortiça e Conclusões. 

No primeiro capítulo é realizada uma caracterização dos produtores primários, ao nível do montado 

de sobro, modos de gestão, leis de protecção, operações culturais, características da cortiça, e dos 

proprietários florestais, assim como das principais variáveis quantitativas, como seja, áreas e 

produções nacionais e mundiais de sobreiro e cortiça e estrutura e quantificação das explorações 

suberícolas e respectiva mão-de-obra. 

Este primeiro capítulo tem como objectivo analisar quais as principais características técnicas do 

sobreiro e da cortiça que fazem com que a sua exploração tenha especificações em termos de 

conhecimentos e de manuseamento que tornam difícil a reprodução da sua explorações noutros 

contextos. 

Simultaneamente pretende-se caracterizar a produção primária em termos das principais variáveis 

quantitativas, como sejam, importância do sobreiro no contexto florestal português, distribuição 

geográfica do sobreiro em Portugal, posicionamento da área de sobreiro em Portugal face ao seu 

quantitativo mundial, assim como as produções portuguesas de cortiça relativamente à produção 

mundial. 

Finalmente neste primeiro capítulo analisa-se a estrutura da exploração suberícola, em termos do 

número de proprietários florestais, sua distribuição no país e mão-de-obra utilizadas pelo sector 

primário.  

Num segundo capítulo é caracterizado o sector industrial em termos qualitativos e quantitativos.  

È realizada uma caracterização estrutural sumária dos sub-sectores que constituem sector industrial 

corticeiro, tentando identificar o tipo de matéria-prima utilizada, a estrutura e dimensão média das 

empresas de cada sub-sector e analisar a sua distribuição geográfica, bem como apontar as razões 

para essa localização ou localizações preferenciais. 

Posteriormente é analisada a evolução desde o início da década de 90 das principais variáveis 

económicas da indústria da cortiça. 

No terceiro capítulo é feita uma análise teórica à problemática da competitividade, conceitos, 

principais modelos de análise de competitividade, tipologias de competitividade e respectivos 

indicadores e medidas. 
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È feita uma análise mais aprofundada à abordagem de Porter, pois através do Diamante de 

Competitividade conseguimos analisar o sector segundo diversas inter relações, que potenciam ou 

não a competitividade do sector. Tenta-se depois seguir esta metodologia para tentar avaliar as 

vantagens competitivas da cortiça, complementando com outros indicadores, nomeadamente aqueles 

que usam os dados do comércio externo para verificar o posicionamento competitivo do sector face 

aos restantes países concorrentes. 

Ainda neste capítulo tenta-se caracterizar o sector nas principais variáveis que podem condicionar as 

vantagens competitivas de um sector de actividade, como seja a promoção e o marketing, a 

qualidade, a inovação, investigação e desenvolvimento e a formação profissional, áreas que 

fundamentalmente podem potenciar o desenvolvimento competitivo da cortiça. 

Para obter mais informação sobre o posicionamento do sector face aos factores de competitividade 

aplicou-se um inquérito a uma amostra de industriais corticeiros, cujos resultados são apresentados 

neste capítulo. 

Este inquérito foi concebido para obter informação sobre variáveis quantitativas e qualitativas das 

empresas em questões fundamentais da competitividade como seja, a inovação, a investigação e o 

desenvolvimento, a qualidade e a promoção e marketing, bem como permitir fazer uma análise “swot” 

ao sector. 

Através de uma análise de estatística multivariada tenta-se sistematizar as empresas segundo 

grandes grupos devidamente tipificados consoante as suas características e modos de interpretação 

dos factores de competitividade. 

Com base nos dados bibliográficos, estatísticos e do inquérito, elabora-se o Diamante de 

Competitividade do Sector da cortiça e o seu posicionamento face às denominadas cinco forças de 

Porter. 

Por último sistematiza-se as conclusões do estudo, tentando entender quais as principais forças e 

fraquezas do sector, qual o seu posicionamento competitivo e o que se deve fazer quer para 

aumentar a sua competitividade. 

No capítulo das conclusões são ainda lançados um conjunto de temas que convém abordar e sobre 

os quais é conveniente obter dados e realizar estudos para melhor compreender o funcionamento e 

as vantagens do sector industrial corticeiro em Portugal. 
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CAPÍTULO 1 - PRODUÇÃO PRIMÁRIA 
 

1.1 – Caracterização do Sobreiro e da Cortiça  

 

O sobreiro (Quercus suber L.) é a espécie florestal que produz a matéria-prima para a indústria 

corticeira – a Cortiça. 

É uma espécie de origem mediterrânea, pertencente à família das fagáceas e ao género Quercus, 

que se distingue dos restantes carvalhos, essencialmente através de (Natividade, 1950): 

1 Considerável desenvolvimento que pode atingir o invólucro suberoso do tronco e dos ramos 

2 Faculdade que a árvore possui de regenerar uma nova assentada geradora de cortiça quando se 

despojam aqueles órgãos do revestimento protector 

3 Homogeneidade e pureza do tecido suberoso e as suas notáveis propriedades físicas, mecânicas 

e químicas. 

É uma árvore de folha persistente e de porte geralmente modesto (menos de 20 m de altura), com o 

tronco revestido por um ritidoma espesso e suberoso, folhas ovadas, por vezes um pouco mais 

alongadas, de margem inteira ou muito pouco recortada, verde-escuras e brilhantes na página 

superior e acizentadas na inferior, em regra com indumento, glande ovóide-oblonga, com pedúnculo 

curto (Fabião, 1987). 

Sendo uma espécie mediterrânea a sua distribuição geográfica restringe-se ao Sul da Europa 

(Portugal, Espanha, França e Itália) e Norte de África (Marrocos, Argélia e Tunísia). 

É uma espécie muito intolerante ao ensombramento, preferindo os climas suaves e luminosos com 

humidade atmosférica elevada, e embora não muito exigente em termos pedológicos, não suporta os 

solos calcários nem muito compactados (Natividade, 1993). 

Propaga-se geralmente por semente, que não conserva a faculdade germinativa por muito tempo. 

A regeneração do montado de sobro pode ocorrer por via natural, por sementeira artificial ou 

plantação. Em Portugal existe legislação que prevê que para estes dois últimos casos se deve utilizar 

sementes e plantas certificadas.  

Dada a longevidade produtiva do sobreiro e o tempo considerável que este demora a dar a primeira 

cortiça é importante desenvolver e implementar modelos de gestão e produção, que, por um lado, 

definam as operações a efectuar nos povoamentos de modo a potenciarmos a produção de cortiça de 

qualidade e, por outro lado, se consiga estimar as produções de cortiça ao longo dos ciclos 

produtivos. Entre as operações a definir no modelo de gestão devem estar incluídas operações 

fundamentais ao desenvolvimento do sobreiro com vista à produção de cortiça de qualidade, como 

sejam as desramações, podas, desbastes, limpezas de mato e as fertilizações (Reis, 1996). 

A penalização fiscal que resulta da concentração dos rendimentos em anos isolados leva a que a 

obtenção de produções anuais constantes seja uma meta a atingir. Para tal será necessário, de uma 

forma planeada, adiar a exploração de algumas áreas, de forma a normalizar as produções. 

Dada a importância socioeconómica do sobreiro, especialmente devido ao valor económico da 

cortiça, mas também devido a factores de sustentabilidade de um ecossistema de alta biodiversidade, 
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o sobreiro é, em Portugal, uma espécie protegida por lei (Decreto-Lei n.º 169/2001), que impõe 

determinadas regras para a extracção da cortiça, exploração e tratamento do sobreiro e do montado. 

Uma das obrigatoriedades legais é o intervalo mínimo entre dois descortiçamentos no mesmo 

sobreiro, sendo que só se pode tirar cortiça com intervalos mínimos de nove anos entre duas tiradias. 

A cortiça apresenta características físicas e químicas que permitem a sua utilização industrial para 

diversos fins. 

As principais características da cortiça são as seguintes: (Natividade, 1993) 

• Leve – 88% do seu volume é ar, o que se traduz numa baixa densidade (0,12-0,24 kg/litro). 

• Elástica – Elevada capacidade de recuperar o volume inicial após sofrer uma deformação. 

• Aderência – A superfície da cortiça encontra-se coberta por micro-ventosas que lhe permite 

uma grande aderência e dificulta o seu deslizamento. 

• Elevada impermeabilidade – A difusão de líquidos e gases através da cortiça é muito difícil, 

efectuando-se rapidamente através de poros lenticulares e de forma extremamente lenta 

através dos plasmodesmos. 

• Grande poder calorífico – A capacidade da cortiça para gerar calor é equivalente à do 

carvão vegetal, aproximadamente 7.000 kcal/kg. 

• Amortecedor de Impactos.  

• Coeficiente de Poisson Zero – Quando se reduz o volume da cortiça numa direcção não se 

produz nenhuma deformação na direcção perpendicular, o que permite que absorva as 

deformações dos outros materiais nos quais se integre. 

• Facilmente manejável – Modificando artificialmente o conteúdo em água da cortiça, 

mediante, por exemplo, a fervura, facilita os processos industriais, principalmente os de corte, 

ao tornar-se mais branda e elástica. 

• Baixo conteúdo de água – A humidade de equilíbrio da cortiça com o ambiente, uma vez 

eliminada a raspa, não supera os 9% do seu peso, sendo normalmente de 6%. Esta 

humidade baixa torna impossível a proliferação de microrganismos, o que lhe confere uma 

durabilidade ilimitada. 

• Isolante térmico – A função natural da cortiça é proteger as partes vivas da árvore que a 

gera. A sua estrutura alveolar (impedindo a circulação do ar), o baixo conteúdo de água e a 

falta de condutividade dos seus compostos permitem-lhe cumprir o seu papel de isolante de 

forma efectiva. 

• Não tóxica – A sua falta de toxicidade permite-lhe um conjunto de usos na vida quotidiano do 

Homem 

• Poder de Absorção – Devido à sua estrutura porosa, a cortiça pode reter na sua superfície 

moléculas ambientais por meio de fenómenos de absorção. 

As pranchas de cortiça são classificadas consoante a sua qualidade e espessura, sendo que estas 

duas variáveis condicionam a utilização industrial que se lhe dá.   
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1.2 - Áreas de Sobreiro em Portugal 

 

Segundo dados do último inventário realizado à floresta portuguesa (3.ª Revisão do Inventário 

Florestal Nacional de 1995-1998), o Sobreiro ocupa uma área de 712,8 mil hectares, sendo a 

segunda espécie florestal com maior área de distribuição no nosso país, representando 22,3% da 

área florestal portuguesa, logo após o Pinheiro bravo, que tem em Portugal uma área de 976 mil 

hectares, o equivalente a 30,5% da área florestal. 

 

Quadro 1 – Distribuição das Área das Espécies Florestais em Portugal (hectares) 

Espécie 
Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total 

ha % ha % ha % Há % ha % ha % 

Pinheiro 

Bravo 
245.618 40,70 569.645 60,11 95.373 22,90 59.479 5,24 5.954 6,10 976.069 30,5 

Sobreiro 21.313 3,53 27.923 2,95 139.796 33,57 483.918 42,60 39.863 40,87 712.813 22,3 

Eucalipto 143.144 23,72 226.989 23,95 142.884 34,31 130.520 11,49 28.612 29,34 672.149 20,9 

Azinheira 20.375 3,38 31.730 3,35 3.103 0,75 397.811 35,02 8.558 8,77 461.577 14,4 

Carvalho 61.430 10,18 58.009 6,12 9.049 2,17 2.411 0,21 0 0,00 130.899 4,1 

Pinheiro 

Manso 
269 0,04 1.016 0,11 14.528 3,49 52.875 4,65 8.962 9,19 77.650 2,4 

Castanheiro 33.765 5,59 6.279 0,66 195 0,05 137 0,01 203 0,21 40.579 1,3 

Outras 

Folhosas 
56.309 9,33 21.755 2,30 10.088 2,42 8.508 0,75 5.377 5,51 102.037 3,2 

Outras 

Resinosas 
21.281 3,53 4.265 0,45 1.473 0,35 339 0,03 0 0,00 27.358 0,9 

Total 603.504 100 947.611 100 416.489 100 1.135.998 100 97.529 100 3.201.131 100 

Fonte: 3.º Revisão do Inventário Florestal Nacional (1995-1998) 

 

Gráfico1 – Distribuição da Área das Espécies Florestais em Portugal (hectares) 
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Como já foi referido o sobreiro ocupa 22,3% da área florestal portuguesa, sendo que a sua 

distribuição se verifica essencialmente nas regiões de LVT, Alentejo e Algarve, onde o sobreiro 

representa respectivamente 33,6%, 42,6% e 40,9% da área florestal de cada uma dessas regiões. 

Por outro lado, as grandes áreas de sobreiro observam-se no Alentejo, que possui 67,8% do total da 

área de sobreiros em Portugal, seguido de LVT com 19,6%.  

 

Quadro 2 - Percentagem da Área de Sobreiro relativamente à Área Florestal Total 

 Sobreiro (há)  

(1) 

Área Florestal Total (ha) 

(2) 

% de Sobreiros 

(1/2x100) 

Norte 21.313 603.504 3,5 

Centro 27.923 947.611 3,0 

LVT 139.796 416.489 33,6 

Alentejo 483.918 1.135.998 42,6 

Algarve 39.863 97.529 40,9 

Total 712.813 3.201.131 22,3 

 Fonte: 3.º Revisão do Inventário Florestal Nacional (1995-1998) 

 

Gráfico 2 – Percentagem da Área de Sobreiro relativamente à Área Florestal Total 
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Realizando uma análise ao nível do Distrito, verifica-se que o sobreiro tem uma maior área em Évora 

(20,4%), seguido Portalegre (19,6%), Setúbal (17,9%), Santarém (16,5%), Beja (12,9%), Faro (5,6%) 

e Castelo Branco (3,7%). 
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Gráfico 3 – Distribuição da Área de Sobreiro por Distrito (hectares) 

 

 

Se estreitarmos ainda mais esta análise pode-se verificar que os concelhos com maior área de 

sobreiro são, por ordem decrescente, os de Coruche, Montemor-o-Novo, Odemira, Santiago do 

Cacém e Ponte de Sôr, ou seja, concelhos de LVT e Alentejo. 

 

1.3 - Área Mundial de Sobreiro 

 

Como já foi referido o Sobreiro é uma espécie da região do Mediterrâneo, sendo a maior área 

verificada em Portugal, seguido de Espanha, Argélia, Itália, Marrocos, Tunísia e França. 

 

Quadro 3 – Distribuição Mundial do Sobreiro 

País Área (hectares % 

Portugal 712.813 33 

Espanha 510.000 23 

Argélia 460.000 21 

Itália 225.000 10 

Marrocos 198.000 9 

Tunísia 60.000 3 

França 22.000 1 

Mundial 2.184.813 100 

Fonte: 3.ª Revisão do Inventário Florestal Nacional (1995-1998) e Celiège 

 

 

1.4 - Estimativa de Produções de Cortiça 

 

Em termos de produções médias anuais de cortiça e segundo um estudo do IPROCOR (Espanha), 

apresentado no Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça realizado em Lisboa no mês de Julho do 

ano 2000, que comparou dados de Natividade (1950) e dados do ICMC-IPROCOR de 1999 
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(Rossello, 2000), verifica-se que a produção média anual de cortiça era em 1950 de 322 mil 

toneladas, enquanto em 1999 se situa nas 256 mil toneladas. 

O principal produtor de cortiça é, nos dois casos, Portugal, com produções a rondarem os 50% no 

estudo mais antigo e os 53% no estudo mais recente, ou seja é o país com a maior produtividade por 

ha, o que se deve essencialmente a dois factores, maior aproveitamento produtivo da área existente 

e pessoal mais qualificado para a extracção mais efectiva da cortiça. 

A seguir a Portugal no estudo de 1999 surgem por ordem decrescente da quantidade de cortiça 

produzida anualmente, a Espanha, Marrocos, Itália, Argélia, Tunísia e França. 

De realçar que apenas a Espanha aumentou a quantidade de cortiça produzida anualmente, 

passando de 70 mil toneladas em 1950 para 75 mil toneladas em 1999. 

Os restantes países, exceptuando a Tunísia que manteve as suas produções em 8 mil toneladas, 

reduziram as suas produções anuais de cortiça, tendo Portugal decrescido 24 mil toneladas e a 

Argélia passado a produzir menos 30 mil toneladas de cortiça por ano. Marrocos e França produzem 

menos 8 mil toneladas e a Itália menos mil toneladas. 

Seria interessante para o presente estudo analisar a evolução contínua da área e produção ao longo 

do período 1950-1999, de modo a tentar compreender se houve alguma ruptura ou mudança de 

política que tenham condicionado as áreas de sobreiro e as produções de cortiça dos diferentes 

países produtores, mas não existe nenhuma informação minimamente estruturada que permita 

realizar esta análise. 

 

 

Quadro 4 – Produções Médias Anuais de Cortiça 

País 
Natividade (1950) ICMC (1999) 

Toneladas % Toneladas % 

Portugal 160.000 49,69 136.000 53,12 

Espanha 70.000 21,74 75.000 29,3 

Argélia 40.000 12,42 10.000 3,91 

Marrocos 20.000 6,21 12.000 4,69 

Itália 12.000 3,73 11.000 4,3 

França 12.000 3,73 4.000 1,56 

Tunísia 8.000 2,48 8.000 3,12 

Total 322.000 100 256.000 100 

Fonte: Natividade (1950) e IPROCOR/ICMC (1999) 

 

 

1.5 – Caracterização dos Produtores Primários 

 

Não existe recenseamento dos proprietários florestais em Portugal. A única informação que nos 

permitiria ter uma ideia quantificada não é propriamente sobre a propriedade florestal, mas sobre as 

explorações agrícolas, informação essa que não passará de uma estimativa. 
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Com base nesse pressuposto, a DGRF estima que o número de produtores de cortiça nos concelhos 

dominantemente suberícolas, ou com uma forte ocupação florestal de montado, seja coincidente com 

o número de explorações com montado de sobro, com actividades agrícolas no sub-coberto 

(pastagens, pousios ou agricultura).  

Para essa estimativa a DGRF utiliza os últimos dados de inventário/Concelho (1995) e cruza com o 

Recenseamento Agrícola do Continente mais recente de 2003, o que leva a estimar em 

aproximadamente 8.000 o número de proprietários. 

Destes 8000 proprietários florestais a maioria situa-se na NUT II do Alentejo (69,4%), seguido da 

região de Lisboa e Vale do Tejo (12,4%), Algarve (9,5%), Centro (4,4%) e Norte (4,3%). 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos Proprietários Suberícolas por NUT II 

Distribuição do Proprietários Suberícolas (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Alentejo LVT Algarve Centro Norte

NUT II

%

 

Fonte: DGRF – Direcção de Serviços de Planeamento e Estatística 

 

Em termos de área 96,4% da área suberícola portuguesa pertence a proprietários florestais não 

industriais, e os restantes 3,6 % pertence a proprietários industriais. 

O número de emprego estimado é de 9 mil postos de trabalho, durante cinco meses por ano, 

correspondendo a extracção de cortiça a aproximadamente 4 000 postos de trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
 

2.1 – Caracterização Estrutural dos Sub-Sectores Industriais 

 

A indústria corticeira está dividida em diversos sub-sectores, posicionados ao longo do processo de 

cadeia de valor, e que preparam e utilizam diferentes tipos de cortiça, em termos de qualidade e 

espessura. (Gil, 2002) 

A indústria preparadora, essencialmente situada nas regiões mais a Sul de Portugal (Concelhos de 

Abrantes, Montijo, Moita, Évora, Grândola e São Brás de Alportel), caracteriza-se por empresas de 

pequena dimensão, normalmente menos de 10 trabalhadores de cariz essencialmente familiar e tem 

como função essencial a aquisição da cortiça na floresta, e a sua preparação, escolha e classificação 

para os subsequentes processos industriais. 

A indústria da rolha natural é a grande alavanca de toda a transformação de cortiça (Amorim, 

2003), sendo neste segmento que se encontra o maior número de empresas. Encontra-se 

predominantemente situada no Distrito de Aveiro, nomeadamente no concelho de Santa Maria da 

Feira. 

Este facto, aparentemente contraditório com o facto das zonas de produção de matéria-prima se 

situarem nas regiões mais a Sul de Portugal, é explicado por diversas razões. 

Em primeiro lugar as primeiras empresas rolheiras que surgiram em Santa Maria da Feira, em 

meados do Sex. XIX, abasteciam-se de cortiça dos sobreiros existentes na altura nas províncias do 

Minho, Douro e Beira Alta, e aproveitaram a oportunidade de mercado que surgiu na altura de 

fornecerem os armazéns de vinho no Porto, situados em Vila Nova de Gaia, que começaram a 

exportar o vinho engarrafado e não a granel como faziam até então. Por outro lado, o facto de se 

situarem perto da cidade do Porto, permitiu a estas empresas exportarem as suas produções através 

da barra do Douro. (Albergaria, 1995) 

Segundo dados da inquérito da Junta Nacional da Cortiça (Boletim da Junta Nacional da Cortiça, 

1939), apesar de nos anos 30 já existirem mais pequenas indústrias transformadoras no Distrito de 

Aveiro (99) do que no resto do país (94), o n.º de médias empresas é ainda inferior ao resto do país 

(6 contra 21 empresas). 

As empresas do Distrito de Aveiro eram essencialmente empresas caseiras, maioritariamente 

situadas nas próprias casas dos industriais, sem uma verdadeira organização industrial, com uma 

capacidade tecnológica débil (o número de garlopas era 1.133 no Distrito de Aveiro contra 1.931 no 

resto do país, enquanto o número de máquinas de brocar em Aveiro era de 66 e no resto do país era 

de 756), um reduzido capital social, praticamente sem capital circulante e industriais praticamente 

sem formação para o exercício da actividade (Cordeiro, 2000). 

As condicionantes que se verificavam nas empresas corticeiras do Norte, no final dos anos 30, 

levavam a que estas realizassem exportação de rolhas sem condições, procedessem a vendas à 

consignação, aplicassem baixos preços na exportação das rolhas e praticassem salários muito mais 

baixos do que no Sul, o que por sua vez originou um desequilíbrio estrutural no sector rolheiro, 
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impedindo as empresas do Sul de competir nos mercados internacionais e levando a uma 

progressiva deslocalização do sector rolheiro do sul para o Distrito de Aveiro. (Mendes, 2002). 

Actualmente este sub-sector é composto quer por empresas de média e grande dimensão, com 

capacidade produtiva e técnica e nalguns casos com controlo dos canais de distribuição e 

comercialização internacional das rolhas de cortiça, quer por um número significativo de micro 

empresas familiares, sem canais de distribuição e dependentes das médias e grandes empresas 

nacionais para escoarem os seus produtos. (Caputo, 1999). 

Nos últimos anos tem-se observado o aparecimento de empresas produtoras de rolha natural nas 

regiões do Centro e Sul de Portugal, como seja, Coruche e Ponte-Sôr, devido essencialmente aos 

apoios comunitários para instalação de unidades industriais junto às zonas de produção de cortiça. 

A Indústria granuladora, geralmente associada à indústria de produção de aglomerados compostos 

ou de rolhas aglomeradas, utiliza processos tecnológicos maioritariamente automatizados sem 

necessidade de utilizar mão-de-obra em grande escala e está situada em quase todos os pólos de 

transformação de cortiça. 

A produção de discos de cortiça, geralmente efectuada por empresas produtoras de rolhas 

aglomeradas, empresas de especialidades ou empresas exclusivamente destinadas à produção de 

discos, produz essencialmente para o mercado interno, e encontra-se distribuída de Norte a Sul de 

Portugal. 

A indústria de rolha aglomerada, no qual se inclui a rolha de champanhe, a rolha aglomerada para 

vinhos de mesa e as rolhas técnicas, têm um processo produtivo semelhante, mas normalmente 

existem empresas especializadas na produção de rolhas de champanhe e empresas especializadas 

na produção de rolhas aglomeradas e técnicas para vinhos correntes. 

A indústria de aglomerados compostos, onde se produz essencialmente produtos de revestimento 

ou decorativos, podendo com algumas variações ao processo produtivo produzir igualmente um vasto 

conjunto de outras aplicações, como seja, cortiça com borracha e outros. Existem empresas de 

aglomerados compostos nos distritos de Faro, Setúbal, Portalegre, Santarém e Aveiro. 

O sub-sector da indústria de aglomerados puros expandidos, produz produtos de isolamento 

acústico, vibrático e térmico e tem nos últimos anos sofrido uma redução das unidades industriais, 

devido essencialmente a elevados custos de adaptação ambiental, concorrência de produtos 

alternativos e concorrência pela matéria-prima por empresas de outros segmentos de actividade. 

(Amorim, 1994) Actualmente existem apenas quatro empresas a laborar neste sub-sector, localizadas 

nas regiões do Centro e Sul do País (Abrantes, Vendas Novas, Portalegre e Silves). 

Existe ainda um sub-sector muito abrangente que se pode designar por indústria de especialidades, 

que utilizando certos tipos específicos de cortiça produzem um conjunto de produtos para o sector 

desportivo, automóvel, moda e gifts (Gil, 1998). 
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2.2 – Principais Indicadores Económicos 

 

Em face dos dados disponíveis sobre o sector, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

será realizada de seguida uma análise evolutiva dos principais parâmetros caracterizadores da 

produção industrial de cortiça. 

Esta análise foi condicionada pelo facto de o CAE da cortiça estar associado em três dígitos ao CAE 

da Espartaria, o que faz com que se entre facilmente em segredo estatístico quando se pretende 

obter os dados estatísticos agregados por escalões de pessoal ao serviço.  

Apenas se conseguiu obter o valor desagregado por escalões de pessoal ao serviço para a variável 

número de empresas, enquanto para as restantes variáveis se utilizam os valores para o conjunto do 

CAE 20522 (Indústria da Cortiça), sem desagregação por escalões de pessoal ao serviço. 

Apenas são considerados dados até 2001, porque até á data de trabalho dos indicadores 

económicos, o INE ainda dos dados não tinha disponíveis os dados para os anos seguintes. 

Não foram facultados os dados de investimento em I&D, que teriam muito interesse para aferir do 

investimento das empresas nesta matéria. 

Realizou-se uma análise cruzada entre indicadores no sentido de aferir da evolução de alguns 

aspectos relacionados com a produtividade e com o peso dos custos com pessoal nas vendas do 

sector. 

 

 

2.2.1 – N.º de Empresas 

 

No ano de 2001 existiam 1300 empresas industriais corticeiras, tendo este número aumentado 

20,93% entre 1992 e 2001. Nesta série de 10 anos apenas no ano de 1995 se registaram menos de 

1000 empresas (998), ano em que por motivos conjunturais de mercado, um conjunto de pequenas 

empresas deixou de laborar. Nos anos seguintes o número das empresas com menos de 19 

trabalhadores, aumentou tendo atingido as 1.175 em 2001, o que representa um crescimento de 

25,94% face ao ano de 1992. Este crescimento deve-se essencialmente ao surgimento de pequenas 

empresas industriais, maioritariamente do sector de produção de rolha de cortiça natural, que foram 

sendo subsidiadas, com máquinas e matéria-prima, pelas grandes empresas comerciais para lhes 

prestarem um serviço de produção de rolhas para futura exportação.   

Contrariamente, o número de empresas com mais de 200 trabalhadores decresceu 55,55% tendo 

passado de 9 empresas em 1992 para 4 empresas em 2001. 
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Quadro 5 - Evolução do número de empresas por escalão do n.º de trabalhadores ao serviço 

Ano 
Total Até 19 20-49 50-99 100-199 200 e mais 

Nº de Empresas 

1992 1075 933 90 29 14 9 

1993 1020 882 86 29 15 8 

1994 1046 906 90 29 15 6 

1995 998 864 87 26 15 6 

1996 1.234 1.092 94 26 17 5 

1997 1.492 1.348 96 26 18 4 

1998 1.178 1.040 92 23 18 5 

1999 1.371 1.239 86 25 16 5 

2000 1.218 1.093 80 22 18 5 

2001 1.300 1.175 78 21 22 4 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 

 

Considerando a proporção de empresas por escalão de número de trabalhadores verificamos que no 

ano de 1992, 86,79% das empresas tinha menos de 19 trabalhadores, enquanto em 2001 aumentou 

a percentagem do número de empresas com menos de 19 trabalhadores para 90.45%, ou seja, 

aumentou o peso relativo de empresas com poucos trabalhadores. Contrariamente, a percentagem 

de empresas com mais de 200 trabalhadores passou de 0,8% em 1992 para 0,3% em 2001. 

Analisando os últimos dados verificamos que 90,4% das empresas tinha até 19 trabalhadores, 6% 

tinha entre 20 e 49 trabalhadores, 1,6% entre 50 e 99 trabalhadores, 1,7 % tinha entre 100 e 199 

trabalhadores e 0,3% tinha 200 ou mais trabalhadores. 
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Proporção de Empresas por Número de 
Trabalhadores ao Serviço no ano de 1992 
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Gráfico 5 – Proporção de Empresas por Número de Trabalhadores ao Serviço no Ano de 1992 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

– 

Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

 

Gráfico 6 – Proporção de Empresas por Número de Trabalhadores ao Serviço no Ano de 2001 

Proporção de Empresas Por Número de 
Trabalhadores ao Serviço no Ano de 2001
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Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

 
 

2.2.2 – Pessoal ao Serviço 

 

Em termos de pessoal ao serviço verifica-se uma redução de 1,73% desde 1992 até 2001, tendo 

passado de 13.718 trabalhadores em 1992 para 13.481 em 2001. O máximo de pessoal ao serviço 

verificou-se no ano de 1997 com 17.079 trabalhadores empregues na indústria da cortiça. 

Conclui-se então que apesar de ter aumentado o número de empresas em 20,93%, o número de 

empregados diminuiu 1,73% no mesmo período, o que pode ser explicado pelo decréscimo das 

empresas de maior dimensão. 
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A explicação para esta situação é a disseminação de pequenas empresas, provocado por situações 

de mercado e de estratégia empresarial do sector, que optou por recorrer à subcontratação de 

pequenas empresas produtoras de produtos intermédios e finais, para serem comercializados pelas 

empresas de maior dimensão, que por sua vez deixaram de produzir certos produtos intermédios e 

finais e diminuíram as suas produções próprias, reduzindo desta forma os seus custos fixos com 

pessoal e afectaram custos variáveis às compras a estas empresas, consoante as necessidades do 

mercado. 

Por outro lado, a mecanização de certas operações por parte das empresas de maior dimensão 

conduziu a uma menor necessidade de mão-de-obra. 

Quadro 6 – Evolução Pessoal ao Serviço 1990-2001 

Ano Pessoal ao Serviço 

1992 13.718 

1993 13.912 

1994 13.786 

1995 14.407 

1996 15.529 

1997 17.079 

1998 14.448 

1999 15.178 

2000 13.843 

2001 13.481 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 

 

Em termos médios pode-se constatar que em 1992, cada empresa de cortiça empregava 13 

trabalhadores, enquanto no ano de 2001 esse número decresceu para 10 trabalhadores por empresa. 

Quadro 7 – Número Médio de Trabalhadores por empresa 

Ano 
Número Médio de 

Trabalhadores por Empresa 

1992 13 

1993 14 

1994 13 

1995 14 

1996 13 

1997 11 

1998 12 

1999 11 

2000 11 

2001 10 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 
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Gráfico 7 – Evolução do Número Médio de Trabalhadores por empresa 
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Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

 

Cruzando os dados do valor da produção com os dados de pessoal ao serviço, verificamos um 

crescimento da produtividade por trabalhador de 40% de 1992 para 2001.  

A evolução positiva ocorreu essencialmente a partir do ano de 1995, sendo que obteve um máximo 

no ano de 2000, com um crescimento de 45%. 

Este facto deve-se essencialmente a ser no período a partir de 1995, em que as empresas 

começaram a automatizar uma parte do seu processo produtivo, com o consequente aumento das 

suas produções unitárias. 

 

Gráfico 8 – Evolução do Rácio de Produtividade 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 
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2.2.3 – Custos com Pessoal 

 

Considerando o início e o princípio da série, verifica-se que existiu uma subida dos custos com 

pessoal por parte da indústria corticeira, com máximos nos anos de 1997 e 1999. 

Este crescimento deveu-se provavelmente ao aumento do pessoal qualificado, o que no caso dos 

anos de 1997 e 1999 se conjuga com o aumento do número de pessoal total ao serviço. 

Para a série considerada, esta rubrica contabilística verifica um crescimento médio anual de 1,36%, o 

que significa que a indústria corticeira tem vindo a aumentar sucessivamente os seus custos com 

pessoal. 

Estas oscilações dos custos com pessoal, estão directamente relacionadas com as variações do 

número de empresas e consequente número de trabalhadores, que respondem, essencialmente, às 

aparentes oportunidades de mercado que vão surgindo, num sector onde a especulação não 

fundamentada é ainda um factor determinante para a tomada de decisão empresarial. 

 

Quadro 8 – Evolução custo com pessoal em Euros (a Preços Constantes de 1995*) 

Ano Custos com pessoal (Euros) 

1992 117.699.189 

1993 118.643.791 

1994 113.332.892 

1995 117.638.247 

1996 133.117.480 

1997 146.657.331 

1998 130.468.413 

1999 140.595.792 

2000 130.684.444 

2001 132.024.964 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

    

 

2.2.4 – Aumentos de Imobilizado Corpóreo 

 

O imobilizado corpóreo, ou seja, o investimento em equipamentos, construções e restantes 

componentes corpóreas, realizado pelas empresas do sector industrial corticeiro teve máximos nos 

anos de 1998 e de 2001, anos onde se verificaram investimentos em novas unidades industriais e 

modernização das existentes.  

De facto, os anos de 1998 e de 2001, anos onde respectivamente o II QCA e o III QCA foram melhor 

aproveitados pelas indústrias corticeiras, quer para deslocalizar as suas unidades industriais para as 

zonas de produção suberícola, quer para modernizar as instalações industriais existentes, por 
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motivos que se prenderam essencialmente com as crescentes exigências em termos de condições 

para obter o licenciamento industrial e adaptação às boas práticas produtivas, nomeadamente em 

termos de segurança laboral, protecção ambiental e certificação da qualidade, mas também para 

modernização dos equipamentos produtivos. 

Estes aumentos do imobilizado corpóreo podem-se relacionar, quer com a redução do número médio 

de pessoal ao serviço por empresa, quer com os aumentos dos índices de produtividade, uma vez 

que estes investimentos empresariais serviram essencialmente para criar condições produtivas mais 

eficientes. 

 

Quadro 9 – Evolução dos aumentos de imobilizado corpóreo em euros 

 (a Preços Constantes de 1995*) 

Ano Aumentos de Imobilizado Corpóreo (Euros) 

1992 41.108.727 

1993 29.779.630 

1994 28.741.402 

1995 27.384.015 

1996 33.795.114 

1997 46.560.226 

1998 97.825.808 

1999 62.370.977 

2000 58.001.256 

2001 69.366.784 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

 

 

2.2.5 – Valor da Produção 

 

O valor da produção da indústria corticeira, foi fortemente influenciado pela variação de preços da 

matéria-prima, essencialmente a partir do ano de 1996, onde a cortiça, os seus stock e produções 

passaram a ter valores mais elevados. 

Os máximos foram atingidos nos anos de 1997 e 1999, à semelhança dos custos com pessoal e 

pessoal ao serviço. 

O valor da produção para o período considerado teve uma Taxa Média de Crescimento Anual 

Centrada (TMCA*) de 4,86%, taxa essa obtida a partir dos valores centrados do período considerado. 
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Quadro 10 – Evolução do Valor da Produção em euros (a Preços Constantes de 1995*) 

Ano Valor da Produção (Euros) 

1992 906.157.267 

1993 944.610.410 

1994 947.878.271 

1995 951.934.937 

1996 1.105.514.014 

1997 1.320.416.677 

1998 1.284.589.977 

1999 1.329.650.939 

2000 1.325.503.681 

2001 1.247.930.490 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

 

 

2.2.6 – Valor Acrescentado Bruto a Preços de Mercado 

 

O valor acrescentado bruto a preços de mercado teve uma TMCA* para o período considerado de 

2,1%, valor abaixo do valor da produção, e teve um máximo no ano de 1997 e baixado a partir dai até 

ao ano de 2001. 

Como já foi referido a partir de 1992, verificou-se aumento do valor unitário do preço da matéria-prima 

e consequentemente aumento do valor unitário dos principais produtos de cortiça, o que fez com que 

o valor acrescentado aumentasse igualmente.  

Posteriormente os mercados foram-se tornando mais resistentes ao aumento de preço do produto 

final, essencialmente da rolha de cortiça, sem que se verificasse o ajustamento do preço de mercado 

da matéria-prima, o que diminuiu o valor acrescentado do sector industrial 

Este fenómeno foi provocado por situações de especulação que levaram a que a formação de preço 

na venda da cortiça na florestal não fosse provocada pelos preços a jusante, mas formado a 

montante, sem a devida fundamentação económica, sob argumentos do aumento do vinho 

engarrafado e da redução da cortiça disponível para aproveitamento industrial. 

Por outro lado, o crescimento em termos mundiais do consumo de vedantes alternativos à rolha de 

cortiça, tem produzido um efeito de redução do preço de venda das rolhas de cortiça, o que tem 

tendência a acentuar-se nos próximos anos, dado o continuo crescimento dos substitutos da cortiça 

na vedação do vinho, essencialmente nos chamados mercados emergentes de produção e 

engarrafamento de vinho. 
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Quadro 11 – Evolução do VAB p.m. em euros (a Preços Constantes de 1995*) 

Ano 
Valor acrescentado bruto à preços de mercado 

(euros) 

1992 169.732.541 

1993 204.203.618 

1994 204.316.279 

1995 189.523.084 

1996 224.508.555 

1997 256.543.100 

1998 223.933.866 

1999 236.505.971 

2000 225.224.256 

2001 206.895.557 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

 

 

2.2.7– Vendas 

 

As vendas do sector industrial corticeiro, são fortemente influenciadas pelo valor unitário da cortiça e 

dos seus produtos, uma vez que sendo um recurso escasso e limitado o valor das vendas não é 

influenciado pelo aumento em quantidade das suas transacções. 

Deve-se considerar que o valor das vendas internas, ou seja, o valor das vendas entre empresas do 

sub-sector corticeiro tem um peso considerável, quer seja a venda de produtos semi acabados quer 

seja a comercialização de sub-produtos que funcionam como matérias-primas para certos 

subsectores. 

Considerando que as exportações representam um valor aproximado de 98% das vendas de 

produtos finais, que as exportações em 2001 foram de aproximadamente 894 milhões de euros, logo 

as vendas de produtos finais no mercado nacional foram de aproximadamente 912 mil euros, o que 

implica que as vendas inter-sectorias representaram no ano de 2001, um valor aproximado de 364 

milhões de euros. 

Obviamente que nos anos onde o preço da matéria-prima cortiça atingiu valores mais elevados, ou 

seja, a partir de 1996, o valor das vendas é superior, o que é concordante com os dados do valor da 

produção. 

Por outro lado a TMCA* 1992-2001, situa-se nos 4,9%, o que pode ser considerado um crescimento 

anual de vendas muito positivo. 
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Quadro 12 – Evolução das vendas em euros (a Preços Constantes de 1995*) 

Ano Vendas (euros) 

1992 931.669.859 

1993 954.807.861 

1994 972.350.072 

1995 964.009.392 

1996 1.179.767.373 

1997 1.344.780.361 

1998 1.305.880.963 

1999 1.371.532.349 

2000 1.370.602.428 

2001 1.256.755.316 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1992-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

 

Analisando a relação custos com pessoal sobre as vendas verificamos que apesar de uma relativa 

constância, foi nos anos de menor volume de vendas que este rácio foi mais elevado, o que 

basicamente quer dizer que as empresas demoraram a reagir à redução das vendas, por 

reajustamento dos custos com pessoal. 

Se considerarmos este rácio como um indicador de produtividade, pode-se concluir que após 1995 o 

peso do custo de pessoal por unidade de venda diminuiu, o que pode ser considerado como tendo 

ocorrido um aumento de produtividade. 

Este indicador, seria mais facilmente analisado se possuíssemos a evolução do indicador económico 

valor das compras de matérias-primas, que certamente elucidaria melhor todo este cenário evolutivo 

do sector. 

No entanto, uma vez que os Consumos Intermédios podem ser um indicativo dos custos dos factores 

de produção, e como este indicador pode ser obtido pela diferença entre o Valor Bruto da Produção e 

o Valor Acrescentado Bruto, e como o primeiro indicador cresceu mais do que o segundo, conclui-se 

que o preço dos consumos intermédios (essencialmente matéria-prima), cresceu consideravelmente 

no período considerado, o que teve um impacto no valor das vendas, não implicando 

obrigatoriamente que o decréscimo do ratio custo com pessoal sobre vendas implique um efectivo 

aumento da produtividade do sector. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Quadro 13 – Ratio custos com pessoal / vendas  

Ano Ratio Custos com Pessoal  / Vendas (%) 

1992 12,63 

1993 12,43 

1994 11,66 

1995 12,20 

1996 11,28 

1997 10,91 

1998 9,99 

1999 10,25 

2000 9,53 

2001 10,51 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1990-2001 – Dados Trabalhados 

 

 

 

2.2.8– Resultados Líquidos 

 

Em termos de resultados líquido o INE só possui dados desde 1996, sendo que neste período se 

observaram resultados líquidos negativos nos anos de 1996 e 2001, enquanto no ano de 1999 se 

registaram os resultados líquidos mais elevados.  

Os resultados negativos em 1996 e 2001, devem-se essencialmente ao aumento das amortizações 

pelos investimentos realizados, pelo aumento verificado no custo das matérias-primas e aos custos 

extraordinários principalmente por parte da empresa líder de mercado, que pela sua dimensão 

condiciona os resultados de todo o sector.  

 

Quadro 14 – Evolução dos Resultados Líquidos em euros  

(a Preços Constantes de 1995*) 

 

Fonte: INE – Inquérito às Empresas Harmonizado 1996-2001 – Dados Trabalhados 

* Preços Constantes Utilizando como deflactor o IPIPIB 

Ano Resultados líquidos (euros) 

1996 -114.662 

1997 5.213.626 

1998 4.464.239 

1999 10.417.654 

2000 5.830.633 

2001 -8.790.975 
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Deve-se notar que este valor fornecido pelo INE é muito crítico, pois esta dependente dos valores 

declarados pelos inquiridos e depois não é validado pelas declarações anuais apresentadas pelas 

empresas em sede de IRC.  

 

 

2.2.9– Exportações de Cortiça 

 

A quantidade de cortiça exportada tem subido constantemente desde 1990 até 2003, sendo apenas 

nos anos de 2000 e 2001 que essa tendência não se verificou. Para a série considerada temos um 

crescimento médio anual de 2,6% da quantidade de exportações de cortiça e seus produtos. 

Relativamente aos dados em valor as exportações de cortiça cresceram sucessivamente até ao ano 

de 2000, sofrendo posteriormente um decréscimo, com flutuações nos anos seguintes.  

Estes fenómenos de crescimento das exportações de cortiça, quer em quantidade quer em valor até 

ao ano 2000, estão relacionados com a valorização positiva que a utilização da cortiça teve na 

década de 90, onde as produções e consumo de vinho cresceram consecutivamente.  

No entanto, após 2000, os mercados externos impuseram a estabilização e nalguns casos a redução 

dos preços dos produtos de cortiça, quer pelo surgimento de produtos alternativos, quer pelo 

aparecimento de produtos de cortiça para o mesmo fim, mas com menor valor acrescentado, o caso 

das chamadas rolhas técnicas. 

Estas variações são igualmente justificadas pelas variações dos preços da matéria-prima cortiça, com 

grandes flutuações especulativas, e pelo aumento das exportações de cortiça não transformada para 

países asiáticos.  

Estes dados são confirmados pelo valor unitário das exportações, que cresceu de 3,79 euros/kg em 

1990 para um máximo de 6,65 euros no ano de 2001.  

 

Quadro 15 - Exportações Portuguesas Totais de Cortiça (Código Pautal 45)  

Ano Quantidade (Ton.) Valor (Euros) Euros/kg 

1990 105.767 401.127.767 3,79 

1991 102.043 400.501.725 3,92 

1992 107.041 407.274.702 3,80 

1993 116.674 434.365.050 3,72 

1994 120.945 481.347.991 3,98 

1995 122.530 510.007.043 4,16 

1996 122.367 551.385.017 4,51 

1997 131.668 641.898.335 4,88 

1998 139.958 716.697.374 5,12 

1999 139.422 756.972.250 5,43 

2000 138.857 914.914.788 6,59 

2001 134.338 893.776.314 6,65 

2002 138.505 903.266.446 6,52 

2003 148.006 890.784.905 6,02 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 
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Analisando a evolução das exportações portuguesas de cortiça em quantidade, verifica-se um 

crescimento de 40% de 1990 até 2003.  

Este crescimento foi sendo quase sempre constante, excepto, de 2000 para 2001. 

 

Gráfico 9 – Índice de Evolução das Exportações Portuguesas Totais de Cortiça em Quantidade 

(kg) 

 

 

Quanto ao valor das exportações de cortiça, o crescimento no período considerado foi ainda superior 

ao verificado na quantidade exportada, crescendo 122%.  

Este crescimento foi quase exponencial até ao ano de 2000, tendo depois sofrido uma ligeira queda 

até ao ano 2003. 

 

 
Gráfico 10 – Índice de Evolução das Exportações Portuguesas Totais de Cortiça em valor 

(euros) 

 
  



 28 

Se analisarmos as exportações para os principais países verificamos que o país que maior 

quantidade compra de cortiça portuguesa é a Espanha, seguida da Alemanha, França, Estados 

Unidos da América, Itália, Japão, Austrália, Países Baixos, Áustria e Reino Unido. 

Estes 10 países adquiriram, em 2003, 78,3% do total da cortiça exportada de Portugal, proporção 

essa que decresceu desde 1999, quando esses mesmos países tinham adquirido 81,5% do total da 

cortiça saída de Portugal.   

Se exceptuarmos a Espanha, que importa matéria-prima e rolhas de cortiça, o Japão, a Áustria, a 

Alemanha e os Países Baixos que adquirem essencialmente materiais para a construção civil, os 

restantes países são os principais produtores e engarrafadores de vinho, e, portanto importam 

essencialmente rolhas de cortiça. 

É de considerar o aumento do peso relativo e absoluto da Espanha nas exportações portuguesas de 

cortiça, facto que se deve essencialmente ao crescimento das unidades transformadoras de cortiça 

em Espanha, que têm aumentado sucessivamente as importações de matéria-prima cortiça de 

Portugal.  

 

Quadro 16 - Exportações Portuguesas de Cortiça para os Principais Países Importadores (kg) 

País 
1999 2000 2001 2002 2003 

Ton % Ton. % Ton. % Ton. % Ton. % 

Espanha 20.237 14,5 25.554 18,4 22.590 16,8 26.010 18,8 32.117 21,7 

Alemanha 22.786 16,3 20.883 15,0 22.263 16,6 20.390 14,7 21.161 14,3 

França 18.705 13,4 19.076 13,7 17.046 12,7 17.347 12,5 17.057 11,5 

EUA 13.957 10,0 15.157 10,9 13.271 9,9 15.763 11,4 16.823 11,4 

Itália 9.499 6,8 8.904 6,4 11.894 8,9 11.404 8,2 10.608 7,2 

Japão 5.805 4,2 5.518 4,0 5.086 3,8 5.052 3,6 4.775 3,2 

Austrália 3.417 2,5 3.323 2,4 3.019 2,2 4.570 3,3 3.606 2,4 

Países 

Baixos 
5.804 4,2 4.154 3,0 3.122 2,3 3.171 2,3 3.551 2,4 

Áustria 4.688 3,4 4.102 3,0 3.299 2,5 3.763 2,7 3.155 2,1 

Reino 

Unido 
7.335 5,3 4.844 3,5 5.759 4,3 3.378 2,4 3.047 2,1 

Restantes 27.189 19,5 27.342 19,7 26.989 20,1 27.657 20,0 32.106 21,7 

Total 139.422 100 138.857 100 134.338 100 138.505 100 148.006 100 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 

 

 

Em termos de valores os principais países importadores de cortiça de Portugal são a França, Estados 

Unidos da América, Espanha, Alemanha, Austrália, Itália, Chile, Argentina, África do Sul e Japão. 

Deve-se notar que estes países são, à excepção do Japão e Alemanha, os principais produtores e 

engarrafadores de vinho e, portanto, importam de Portugal, o produto de cortiça com maior valor 
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acrescentado, a rolha de cortiça, o que faz que em valor os principais consumidores de rolha sejam 

os maiores importadores de cortiça.  

Em 2003, Portugal exportou para estes 10 países, 82,2% do valor total das exportações de cortiça.   

 

Quadro 17 - Exportações Portuguesas de Cortiça para os Principais Países Importadores 

(euros) 

País 
1999 2000 2001 2002 2003 

Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % 

França 158.497.718 20,9 187.528.509 20,5 189.056.998 21,2 197.274.726 21,8 195.787.739 22,0 

EUA 115.837.413 15,3 145.491.695 15,9 155.932.833 17,4 155.827.436 17,3 147.037.644 16,5 

Espanha 72.863.340 9,6 111.208.791 12,2 90.861.226 10,2 91.523.111 10,1 110.644.191 12,4 

Alemanha 99.036.241 13,1 104.875.879 11,5 91.442.955 10,2 87.424.565 9,7 91.922.159 10,3 

Austrália  53.487.226 7,1 60.306.194 6,6 58.606.913 6,6 83.044.058 9,2 60.784.845 6,8 

Itália 38.520.254 5,1 46.744.604 5,1 50.663.330 5,7 54.041.038 6,0 48.993.875 5,5 

Chile 23.711.464 3,1 27.840.431 3,0 29.428.025 3,3 25.771.256 2,9 24.200.119 2,7 

Argentina  13.436.751 1,8 17.211.677 1,9 17.194.137 1,9 14.057.621 1,6 18.267.906 2,1 

África do Sul 16.822.260 2,2 18.338.384 2,0 17.795.868 2,0 17.306.566 1,9 17.868.091 2,0 

Japão  19.343.729 2,6 26.793.030 2,9 22.028.814 2,5 20.619.660 2,3 16.842.083 1,9 

Restantes 145.415.854 19,2 168.575.593 18,4 170.765.215 19,1 156.376.409 17,3 158.436.253 17,8 

Total 756.972.250 100 914.914.788 100 893.776.314 100 903.266.446 100 890.784.905 100 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 

 

 

 

2.2.10– Importações de Cortiça 

 

Portugal tem aumentado significativamente as importações de cortiça, tendo passado de importações 

de 23.913 toneladas em 1990, para 65.390 toneladas em 2003, o que corresponde a uma taxa de 

crescimento médio anual de 8%, sendo que aproximadamente 80% dessas importações são matéria-

prima. 

Este aumento é devido, por um lado à redução da produção dos montados portugueses, e por outro à 

procura de matéria-prima a preços mais competitivos face aos praticados pela produção primária 

portuguesa. 

Analisando o valor das importações portuguesas de cortiça, verifica-se que este aumentou 

sucessivamente de 1990 até 2003, passando de 40,6 milhões de euros em 1990 para 158,3 milhões 

de euros em 2003, a um ritmo superior ao da quantidade, o que pode ser igualmente explicado pelo 

aumento dos preços de mercado da matéria-prima cortiça. 

Esta análise é substanciada pelo preço unitário da cortiça importada por Portugal, que após 1990 ter 

tido um valor de 1,7 euros/kg, decresceu sucessivamente até 1994, onde atingiu os 1,26 euros/kg, e 

depois cresceu consecutivamente até 2001, onde atingiu o valor de 2,80 euros/kg. 
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Quadro 18 - Importações Portuguesas Totais de Cortiça (Código Pautal 45)  

Ano Quantidade (Ton.) Valor (Euros) Euros/Kg 

1990 23.913 40.692.880 1,70 

1991 37.144 46.821.959 1,26 

1992 31.470 45.642.785 1,45 

1993 29.551 40.270.712 1,36 

1994 32.629 41.167.276 1,26 

1995 34.049 44.210.113 1,30 

1996 34.059 54.918.107 1,61 

1997 41.381 69.455.721 1,68 

1998 41.131 86.961.777 2,11 

1999 40.840 92.768.522 2,27 

2000 62.452 113.969.535 1,82 

2001 50.025 139.974.723 2,80 

2002 52.723 139.083.614 2,64 

2003 65.390 158.291.735 2,42 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 

 

Gráfico 11 – Índice de Evolução das Importações Portuguesas de Cortiça em quantidade 

(toneladas) 

 

 

Gráfico 12 – Índice de Evolução das Importações Portuguesas de Cortiça em valor (euros) 
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Como foi referido anteriormente, Portugal importa essencialmente cortiça em bruto ou simplesmente 

preparada e seus sub-produtos, pelo que a origem das importações portuguesas de cortiça é 

essencialmente proveniente de países produtores e transformadores de cortiça, como sejam a Espanha, 

Marrocos, Tunísia, Itália, França e Argélia, que representam no seu conjunto em 2003 um total de 98,2% 

das importações portuguesas. 

Os restantes países, representando 1,8% das importações portuguesas, são essencialmente países que 

possuindo unidades transformadoras especializadas, voltam a exportar para Portugal sub-produtos não 

aproveitados, como sejam aparas, refugos e pó de cortiça. 

 

Quadro 19 - Importações Portuguesas por Países (kg)  

País 
1999 2000 2001 2002 2003 

Ton. % Ton. % Ton. % Ton. % Ton. % 

Espanha 26.562 65,0 32.661 52,3 34.233 68,4 43.368 82,3 46.901 71,7 

Marrocos 9.123 22,3 15.052 24,1 7.082 14,2 4.419 8,4 9.935 15,2 

Tunísia 2.671 6,5 3.747 6,0 2.290 4,6 2.145 4,1 4.733 7,2 

Itália 991 2,4 2.440 3,9 1.836 3,7 1.234 2,3 2.267 3,5 

China 236 0,6 1.285 2,1 55 0,1 271 0,5 454 0,7 

França 159 0,4 1.212 1,9 1.180 2,4 469 0,9 349 0,5 

EUA 413 1,0 246 0,4 267 0,5 146 0,3 192 0,3 

Argélia 257 0,6 4.133 6,6 1.381 2,8 124 0,2 81 0,1 

Alemanha 74 0,2 140 0,2 145 0,3 90 0,2 44 0,1 

Reino 

Unido 
28 0,1 200 0,3 550 1,1 40 0,1 36 0,1 

Restantes 326 0,8 1.336 2,1 1.006 2,0 417 0,8 398 0,6 

Total 40.840 100 62.452 100 50.025 100 52.723 100 65.390 100 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 

   

2.2.11– Balança Comercial 

 

Em termos de balança comercial, Portugal é um exportador líquido de cortiça e seus produtos, sendo 

que o saldo entre exportações e importações é claramente favorável a Portugal. 

Em quantidades, a diferença entre a quantidade exportada e importada era em 1990 de 81.854 

toneladas, enquanto em 2003 era de 82.616 toneladas, sendo que o máximo relativo foi atingido no 

ano de 1998 com uma diferença de 98.827 toneladas a favor das exportações. 

O crescimento da diferença entre as exportações e importações em valor tem sofrido um aumento 

superior ao verificado para as quantidades, se considerarmos índice 100 ao valor da balança 

comercial no ano de 1990, verificamos que este índice cresce 103% até ao ano de 2003, e no ano de 

2000 chegou a ser 122% superior ao valor de 1990. 
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Quadro 20 – Balança Comercial de Cortiça  

Ano Quantidade (Ton.) Valor (Euros) 

1990 81.854 360.434.887 

1991 64.899 353.679.766 

1992 75.571 361.631.917 

1993 87.123 394.094.338 

1994 88.316 440.180.715 

1995 88.481 465.796.930 

1996 88.308 496.466.910 

1997 90.287 572.442.614 

1998 98.827 629.735.597 

1999 98.582 664.203.728 

2000 76.405 800.945.253 

2001 84.313 753.801.591 

2002 85.782 764.182.832 

2003 82.616 732.493.170 

Fonte: INE – Inquérito às Exportações – Dados Trabalhados 

 

Gráfico 13 – Índice de Evolução da Balança Comercial em Quantidade (Exportações – 

Importações)  
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Gráfico 14  – Índice de Evolução da Balança Comercial em Valor (Exportações – Importações)  

 

 

Para verificar se o sector da cortiça é um sector de troca unívoca, ou seja, com elevados valores de 

importação ou exportação, ou um sector com tendência para a troca cruzada, utilizamos o coeficiente 

de Balassa, que se calcula da seguinte forma: 

I X – M I / X + M 

Onde: 

X - Exportações  

M – Importações 

E que indica que: 

• Se próximo de 1 é um sector de troca unívoca 

• Se distante de 1 é um sector de troca cruzada 

Gráfico 15 – Coeficiente de Balassa 
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Verifica-se que o sector da cortiça é um sector de troca unívoca (neste caso um com elevados 

valores de exportação), mas que esta tendência tem diminuído significativamente desde 1990, onde o 

coeficiente se situava em 0,82, e que desde 1995 tem diminuído significativamente, atingindo o valor 

de 0,7 no ano de 2003, indicando (confirmando) o aumento das trocas comerciais neste sector de 

actividade. 

 

Gráfico 16 – Índice de Vantagem Comparativa Relativa de Balassa 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DA COMPETITIVIDADE NO 

SECTOR DA CORTIÇA 
 

3.1 – Modelos de Competitividade 

 

Como foi referido na introdução deste trabalho, a cortiça foi um dos sectores considerados no estudo 

à economia portuguesa realizado por Porter como um cluster sectorial da economia portuguesa. 

No entanto, ao contrário de outros sectores, este estudo não concretizou para o sector da cortiça, 

quais os factores e determinantes nacionais e regionais que determinam as vantagens competitivas 

deste sector, nem tão pouco foram definidas as iniciativas para a acção de modo a este sector 

reforçar as suas vantagens competitivas. 

Antes de se tentar extrapolar as iniciativas para a acção do sector e as respectivas vantagens 

competitivas, o que será feito nos capítulos seguintes, é conveniente fazer uma abordagem teórica 

aos conceitos de competitividade e aos modelos para determinar a competitividade de determinado 

sector, dando especial ênfase à abordagem de Porter, pela importância estratégica na definição de 

políticas empresariais e governamentais que este estudo teve para Portugal e em particular para o 

sector da cortiça. 

Como refere Noéme (2001, pág. 231) “o conceito de competitividade, tem sido muito utilizado nos 

anos mais recentes…”…”No entanto, pode afirmar-se que o seu conceito preciso é ainda polémico e 

existem várias abordagens para estudar a competitividade”. 

Um conceito que pode ser considerado, apesar das suas limitações em termos de quantificação de 

indicadores de competitividade e de se ajustar mais às empresas e menos aos sectores e países, é o 

proposto por Pitts et al (1997), segundo o qual “um sector competitivo é aquele que é capaz de 

garantir um lucro sustentado e manter uma determinada quota nos mercados interno e externo”. 

Apesar das limitações desta definição, é aceite actualmente que um dado país só é competitivo se os 

seus sectores de especialização o forem e paticularmente as suas empresas integradas naqueles 

sectores (Noéme, 2001). 

Por outro, lado a abordagem de Porter (1990), refere que a competitividade de um sector é 

determinada por um conjunto de factores que interagindo e correlacionando-se tornam um sector 

competitivo ou não. 

Estes determinantes, definidas pelo autor como o “Diamante da Competitividade”, são: 

• As condições ao nível dos factores  

• As condições ao nível da procura 

• A existência de indústrias relacionadas e de suporte 

• A estratégia, estrutura e rivalidade das empresas 

Para além destes factores, o acaso e o governo, são igualmente adicionados como podendo 

influenciar a criação e manutenção da vantagem competitiva de um sector. 
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Esta metodologia de análise de competitividade não impõe que todos os factores tenham que ser 

fortes, no entanto, quanto mais fortes e correlacionados forem maior são as vantagens competitivas 

de um determinado sector. 

 

Gráfico 17 – O Diamante da Competitividade (Porter,1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo, ao defender que um sector num determinado país é tanto mais competitivo quanto 

maiores as forças de cada uma das determinantes e quanto maior a sua interligação e correlação, 

tem implícito a criação de sistemas complexos e de difícil reprodução (cluster), que podem levar um 

sector a ter vantagens competitivas num determinado país, vantagens essas que são dificilmente 

duplicáveis noutro país ou grupo de países. 

No fundo a abordagem de Porter tem como princípio a especialização de cada país no sector, ou 

sectores de actividade, onde as determinantes de competitividade são mais fortes, e no sentido 

inverso, quanto mais competitivos forem esses sectores mais competitivo é o país. 

Porter (1990, pág. 10) destaca ainda que factores como a existência de mão-de-obra barata e 

abundante, recursos naturais abundantes, política governamental e diferenças de gestão podem 

conduzir a uma maior competitividade de um sector, assim como aponta a capacidade dos sectores / 

empresas reduzirem os seus custos de produção (pela optimização produtiva) e/ou aumentarem as 

suas margens por diferenciação dos seus produtos ou serviços (inovação), como factores que 

determinam a manutenção e aumento das vantagens competitivas de um sector. 

Esta abordagem à análise de competitividade tem algumas desvantagens (Lagnevik & Kola, 1997; 

Traill, 1997), por ser de difícil quantificação e não tomar em consideração a realidade actual de 

globalização de todos os factores económicos, que tornam difícil definir para um sector qual a sua 

base doméstica, ou seja, quais as fronteiras que fazem com que as condições não de reproduzam 

noutro local. 
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Para além do “Diamante de Porter”, segundo Pitts et al (1997), a competitividade pode ainda ter 

outras quatro abordagens possíveis. 

Uma dessas abordagens, designada por Modelo das Redes Industriais, foi definida por Hakansson 

(1992), tem as suas raízes no marketing internacional, e tem por base que a competitividade de uma 

empresa é desenvolvida através  das interacções próximas desta com os outros agentes e empresas 

do meio envolvente. Ou seja, quanto maior for o relacionamento e as interacções das empresas com 

os diversos intervenientes que a rodeiam e influenciam, maior a competitividade dessa empresa ou 

sector de actividade. 

Outra das abordagens, com as mesmas características da anterior é o Modelo dos Complexos 

Agro-Comerciais, desenvolvido por Vianne (1994), segundo o qual uma empresa desenvolve a sua 

competitividade através das interacções com os seus fornecedores e clientes. Sendo que uma 

empresa é competitiva se as interacções com os seus fornecedores e clientes forem suficientemente 

fortes e exigentes que potenciam o desenvolvimento da empresa. 

A terceira alternativa à abordagem de Porter, foi desenvolvida por Soufflet (1990, 1994), designa-se 

por Análise da Fileira, e estuda as empresas e instituições ao longo da cadeia de valor de um dado 

produto ou conjunto de produtos. Os clusters são avaliados pela sua contribuição para o sistema 

global. 

Finalmente temos a abordagem pelos Distritos Industriais, conceito desenvolvido em Itália, que 

avalia a competitividade através da análise das relações empresariais de uma região e o modo como 

essas relações contribuem para o seu sucesso competitivo. 

Em termos metodológicos a competitividade pode ser abordada segundo quatro tipos (Nézyeyes, 

1993 citado por Noéme, 2001, pág. 233), que são a competitividade pelos custos, a competitividade 

pelos preços, a competitividade tecnológica e a competitividade estrutural. 

Esta abordagem metodológica sistematiza os quatro métodos para um sector ser competitivo e que 

conduzem ou podem conduzir a especializações produtivas e vantagens nas transacções comerciais. 

Um sector pode conseguir, através da redução dos seus custos de produção (por efeito de escala 

individual ou por associação), aumentar a sua vantagem competitiva e aumentar quer a sua quota de 

mercado, quer os seus lucros (competitividade pelos custos). 

Do mesmo modo, a redução dos preços de venda pode aumentar, em certos sectores de actividade, 

a sua competitividade (competitividade pelos preços). 

Os outros dois tipos de métodos de obtenção de vantagens competitivas dependem menos do efeito 

de escala e podem inclusive contribuir para reduzir o custo dos factores e reduzir o preço de venda. 

A competitividade tecnológica, geralmente precedida por inovação, investigação e desenvolvimento, 

conduz geralmente a uma especialização intra-sectorial, diferenciando os bens ou serviços, 

optimizando processos produtivos ou mecanismo de escoamento e, deste modo, incrementando as 

vantagens competitivas de um sector de actividade. 

Na mesma lógica a competitividade estrutural, conduz, através de mecanismos de optimização 

organizacional e de gestão a vantagens competitivas. 

Pelos motivos atrás mencionados, relacionados com a globalização da economia, a competitividade é 

cada vez mais medida pelo mercado internacional e pelas respectivas trocas comerciais, tendo sido 
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desenvolvidos um conjunto de indicadores e medidas, que utilizando as estatísticas do comércio 

externo, quantificam o posicionamento competitivo de cada sector de actividade num determinado 

país     

Assim existe um conjunto de indicadores que utilizando as estatísticas do comércio externo, 

quantificam a competitividade do sector, considerando que a mesma está ligada à colocação de 

produtos no exterior. Um dos indicadores mais referenciado é o Índice de Vantagem Comparativa 

Revelada de BALASSA (Noéme et al, 1997), que compara as exportações de um dado produto face 

às importações desse mesmo produto, considerando que para valores maiores que um (exportações> 

importações) o país tem uma vantagem comparativa nesse sector, enquanto que para valores 

menores que um (exportações < importações), o sector tem uma desvantagem competitiva. 

Outros autores, considerando a importância das produções e do consumo interno para avaliar a 

competitividade de um sector, consideram estas duas variáveis para criar indicadores, como é o caso 

dos índices de intensidade das exportações liquidas e de intensidade de produção de Bowmen. Estes 

índices, também designados de índices de especialização, permitem analisar as alterações da 

estrutura produtiva de um sector que não se reflectem nas exportações nem nas importações.  

Lafay (Silva, 2003; Augusto, 2001), desenvolveu outro indicador de especialização que avalia o grau 

de especialização de um sector, mostrando o peso de um produto ou grupo de produtos no mercado 

interno. 

Também Rodrigues et al (1983), desenvolveram índices de especialização (índice sintético de 

especialização e os seus desdobramentos índice de cobertura do mercado interno e índice de 

orientação exportadora), que entrando em conta com os valores das exportações, importações, 

produção e consumo indicam se um sector num determinado país, tem vocação exportadora, se 

cobre o mercado interno mas não tem vocação exportadora ou se não consegue cobrir o mercado 

interno. 

Outro indicador, proposto por Katstaal et al (1995) é o Índice de Valor Acrescentado, que, segundo os 

seus autores, garante encontrar uma medida de comportamento económico que permite uma 

comparação dos mesmos sectores económicos nos diferentes países (Noéme, 2001). 

Os trabalhos de Silva (2003), e de Augusto (2001), utilizam estes indicadores para analisar a 

competitividade da viticultura nacional, abordando-a pelo comércio externo e pelos indicadores 

internos. 

Em certos sectores, como é o caso particular da cortiça, os indicadores que não permitam uma 

informação muito detalhada relativamente às trocas podem revelar-se pouco interessantes, dado que 

muitas vezes, estamos perante um processo de especialização intra-sectorial, enquanto o tratamento 

das variáveis de forma mais agregada apenas permite estudar a especialização inter-sectorial 

(Noéme, 2001). 

Certos autores, como é o caso de Porter, consideram como bom indicador de competitividade de um 

sector, o indicador de BALASSA integrado com o investimento estrangeiro directo, pois permite 

considerar para além do valor das exportações o valor da produção desse sector na país e a nível 

mundial. 
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3.2 – As Iniciativas para a Acção do Sector da Cortiça 

 

No relatório de estudo de competitividade da economia portuguesa, liderado por Porter (1994) a 

cortiça foi considerada como um cluster da economia portuguesa.  

No entanto, ao contrário da análise mais aprofundada efectuada a alguns sectores, como é o caso do 

vinho (Monitor Group, 2003), no caso do sector industrial corticeiro, apenas foram efectuadas análise 

muito sumárias a alguns indicadores e não foram definidas iniciativas para a acção para este sector. 

Tal fenómeno deve-se certamente à falta de dados sistematizados sobre este sector e a alguma 

dificuldade em obter informações das empresas do sector, tradicionalmente muito fechadas na 

transferência de elementos sobre o seu funcionamento. 

Para obviar a este inconveniente, tenta-se neste estudo fazer um cruzamento das iniciativas para a 

acção propostas para os sectores que ou apresentam alguma similaridade, correlação ou são 

transversais a todos os sectores, como é o caso dos sectores do vinho, produtos de madeira, gestão 

florestal, capacidade de gestão e ciência e tecnologia.  

Para além desse cruzamento é ainda adicionada a análise efectuada ao sector, assim como os 

resultados apresentados na parte I deste trabalho. 

È ainda acrescentada a esta análise os imperativos para tornar um Portugal mais competitivo, 

definidos por Porter como sejam a concentração em clientes sofisticados e exigentes, formular 

estratégias competitivas, aumentar a produtividade, cooperar com os fornecedores, com a 

distribuição e com os clientes, criar associações representativas, construir uma base doméstica, 

desenvolver a sociedade e investir em capital humano. 

Deste conjunto de premissas foram seleccionadas um conjunto de áreas de actuação principais onde 

se tentam agrupar as linhas de actuação seguidas pelo sector no sentido de acentuar ou manter as 

suas vantagens competitivas. 

As áreas de actuação seleccionadas foram o Marketing e a Promoção, a Qualidade, a Inovação, a 

Investigação e a Formação Profissional. 

Em entrevistas efectuadas aos Presidentes das duas Associações Industriais é referido que as 

lacunas que a fileira da cortiça ainda possui se devem essencialmente a não se ter avançado mais 

cedo com um conjunto de iniciativas para a acção e que se estas acções tivessem sido tomadas 20 

anos antes, as vantagens competitivas da cortiça eram claramente mais vincadas, com benefícios 

significativos para o sector e para a economia portuguesa. 

Assim e sistematizando as iniciativas para a acção pelas diversas áreas temáticas, temos o seguinte: 
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3.2.1 – Marketing e Promoção 

 

Em certos mercados consumidores de rolha de cortiça, essencialmente os mercados ditos 

emergentes (Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina e África do Sul), num dos principais mercados 

fazedores de Opinião (Reino Unido) e em mercados onde a tradição de consumo de vinho é diferente 

da tradição europeia (Estados Unidos da América e Canadá), a cortiça é vista, por alguns dos 

engarrafadores de vinho e pela opinião pública, como o principal causador de problemas no vinho 

engarrafado. 

Sintoma desta constatação são os variados artigos de opinião em diferentes órgãos da comunicação 

social internacional, onde é atribuído à cortiça o chamado gosto a rolha dos vinhos, que sendo 

provocado por um composto químico (TCA), que pode ter diversas origens, é até pelo nome que lhe é 

vulgarmente atribuído, sistematicamente causador de desconfiança quanto à capacidade de vedação 

da rolha de cortiça, criando nos engarrafadores e até no consumidor final uma rejeição a este 

vedante. 

Com base nestas informações o sector rolheiro português tem que aumentar o seu investimento na 

sensibilização dos consumidores quanto aos efeitos benéficos da rolha de cortiça, enquanto produto 

natural, ecológico reciclável, renovável e com capacidades de vedação únicas. Este esforço tem que 

ser assumido pelo conjunto da fileira da cortiça, realçando cada elo da cadeia o valor intrínseco deste 

produto, não só através de campanhas de sensibilização dos fazedores de opinião, jornalistas e 

críticos internacionais, como acções nos mercados mais problemáticas enfatizando as virtudes da 

rolha de cortiça face às suas alternativas concorrenciais. 

Os outros produtos de cortiça, nomeadamente produtos para a construção civil e decoração, devem 

ser promovidos junto de um público-alvo claramente identificado como catalisador de um produto de 

excelência, sem hipótese nenhuma de ser massificado pelas restrições provocadas pela escassez da 

matéria-prima.  

Como exemplo disto foi o processo de comercialização de aglomerados negros para isolamento e de 

parquet de cortiça, que em certos países entrou num segmento de mercado de baixos custos e baixa 

qualidade, sem capacidade de competir sustentadamente com outros produtos, com custos de 

produção muito mais baixos, destruindo, por um lado a imagem dos produtos de cortiça e por outro 

inviabilizando a competitividade destes produtos pelo preço. 

Para fazer face à ameaça crescente dos produtos substitutos da cortiça, foi implementado um 

programa a nível nacional, que visou a promoção da cortiça a nível internacional. Este programa que 

teve dois projectos financiados em 75% pelo IIIQCA e em 25% por empresas do sector corticeiro 

(Cork 2000 e Campanha Institucional da Cortiça), que através de um investimento de 10 milhões de 

euros, permitiu a realização de um conjunto de acções de promoção da cortiça, nos principais 

mercados consumidores de rolha de cortiça. 

Estas campanhas iniciaram-se com acções de promoção nos chamados mercados tradicionais da 

rolha de cortiça, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos da América e foram progressivamente 

alargadas aos ditos mercados emergentes, Argentina, Chile, Austrália e África do Sul, através de 

participações em feiras e seminários, edição de publicidade e artigos científicos em revistas 



 41 

internacionais de vinhos e organização de visitas de jornalistas estrangeiros às áreas de montado de 

sobro e às indústrias de cortiça. 

Este trabalho promocional da cortiça teve como objectivo principal sensibilizar o consumidor final dos 

benefícios da cortiça, tentando inverter uma tendência que se começam a implementar na opinião 

pública internacional, segundo a qual a cortiça era a principal fonte de problemas para o vinho. 

A grande lacuna que observamos na análise que efectuamos a essas campanhas é que não existe 

nenhum relatório que avalie qualitativamente e quantitativamente o efeito destes programas na 

evolução das vendas de cortiça para esses mercados, ou mesmo se contribuíram de alguma forma 

para inverter a tendência para a opinião pública internacional denegrir a imagem da cortiça, 

especialmente enquanto vedante, mas também enquanto material para a construção civil. 

 

  

3.2.2 – Qualidade 

 

Tradicionalmente o sector industrial corticeiro sempre foi caracterizado por uma pulverização de 

empresas sem condições mínimas para o exercício da actividade, que contribuíram negativamente 

para a imagem do sector, caracterizando-o aos olhos da opinião pública como um sector de poucos 

cuidados ao nível da higiene produtiva e de falta de segurança no trabalho. 

Esta imagem, agravada, por algumas explosões verificadas essencialmente em unidades de 

colmatagem de rolhas, contribuiu igualmente para a desvalorização das qualidades da cortiça ao 

nível internacional. 

Paralelamente a falta de uma normalização da certificação florestal e dos produtos de cortiça, 

condicionou a modernização das unidades industriais, que não sentiram a necessidade de 

implementar determinados procedimentos para melhorar as suas condições produtivas. 

Para inverter este ciclo, no período entre 1993 e 1996, a indústria corticeira promoveu um estudo de 

investigação, designado projecto “Quercus”, que teve como objectivo o aprofundamento dos 

conhecimentos relativos aos processos de fabricação de rolhas de cortiça (Rosello, 2003; CIPR, 

2002).  

Esta análise consistiu em resumo na caracterização dos processos críticos para a produção de rolhas 

de cortiça de qualidade e indicação das medidas correctivas para esses pontos críticos. 

Um dos resultados deste estudo foi a necessidade de criar um Código, a semelhança de outros 

sectores agro-alimentares, de modo a implementar correcções processuais nos processos 

tecnológicos, com base nos conhecimentos tecnológicos obtidos e nalguns casos o retorno a práticas 

culturais que entretanto tinham desaparecido. 

A 1.ª edição do Código Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR) surgiu em 1996, e desde essa 

data até ao presente já foram efectuadas três revisões de modo a ajustar princípios e acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico, pelo que actualmente a versão em vigor é a 4.ª Edição. 

O CIPR tem igualmente como finalidade obter um sistema de rastreabilidade das rolhas de cortiça 

desde a floresta até ao consumidor final, permitindo no seu limite que este último possua a 
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informação necessária para fazer as suas escolhas numa óptica de produção com Garantia da 

Qualidade dos Processos produtivos. 

O CIPR, na sua versão actual está estruturado em grandes grupos de produtos/actividades, dentro 

das quais existe um conjunto de operações para os quais são definidos objectivos, práticas 

obrigatórias e recomendações. 

Associado ao CIPR foi criado um sistema de controlo de implementação das práticas preconizadas 

neste Código, o Systecode – Sistema de Acreditação das Empresas Rolheiras, ou seja, existe um 

sistema que acredita as empresas que fabricam os seus produtos em conformidade com o Código. 

Esse sistema, de carácter voluntário, está aberto às empresas preparadoras, granuladoras e 

transformadoras, que fabricam e/ou acabam todos os tipos de rolhas.  

Para a verificação das conformidades e consequente atribuição do Atestado de Conformidade, existe 

um Organismo Internacional de Qualidade (Bureau Veritas), que gere o sistema, designa as equipas 

de auditores (1 auditor e 1 perito cortiça formados para o efeito), e atribui o Atestado, mediante a 

realização de uma auditoria anual às empresas que o solicitem. 

As empresas podem solicitar a Acreditação para uma actividade um conjunto de actividades ou 

simplesmente para uma determinada operação 

Actualmente, empresas de seis países já aderiram ao Systecode, numa evolução, em número de 

empresas, que se pode observar no quadro seguinte: 

 

Quadro 21 – Evolução das Empresas Acreditadas pelo Systecode  

País 2000 2001 2002 2003 

Portugal 87 143 217 262 

Espanha 51 73 88 81 

França 27 26 22 21 

Itália 3 3 2 3 

Alemanha 0 3 3 3 

Marrocos 0 0 0 1 

Total 168 248 332 371 

Fonte: Celiège 

 

Para além da constatação do crescente número de empresas que aderiram a este sistema, deve-se 

notar que a percentagem das empresas aderentes, nomeadamente em Portugal, é ainda muito 

inferior ao número de empresas que poderão aderir ao sistema. 

Ou seja, se considerarmos que aproximadamente 95% das empresas portuguesas estão 

directamente relacionadas com a produção de rolhas de cortiça, e, portanto, potenciais aderentes ao 

sistema, verifica-se que, no ano de 2003 apenas 30% das empresas portuguesas tinham aderido ao 

Systecode, apesar de em termos absolutos as empresas portuguesas serem claramente dominantes. 

Outra das medidas que a fileira está envolvida desde 1998 é a certificação florestal e a respectiva 

cadeia de responsabilidade. Este processo que ocorre paralelamente através de dois processos 
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internacionais (FSC e PEFC), conduzirá a fechar o ciclo da rastreabilidade da cortiça, podendo o 

consumidor final controlar as transformações do produto deste a sua origem. 

 

 

3.2.3 – Inovação 

 

Segundo (Freire, 2002) “o conceito de inovação distingue-se da mudança pelo facto de, enquanto 

esta produz meros resultados imediatos, traduzidos por um output quantitativo acrescido (aumento da 

produtividade, etc.), a inovação potencia alterações também qualitativas enriquecedoras da própria 

organização (auto desenvolvimento), bem como alterações em entidades terceiras (hetero 

desenvolvimentos). É, portanto, uma mudança com condições de provocar alterações mais 

complexas e a prazo mais dilatado”  

Ainda segundo este autor, podemos dividir a inovação de três tipos, tecnológica, organizacional e 

social.  

A inovação tecnológica pode ter as seguintes variáveis: 

• “a realização de actividades de I&D, incluindo investimentos nestes domínios, participação 

em projectos de pesquisa conjuntos com instituições universitárias ou institutos de 

investigação e a criação de estruturas de I&D”;  

• “o registo de patentes”;  

• “a criação de algum novo produto ou serviço, concretizando a chamada inovação radical”;  

• “o aperfeiçoamento de algum produto ou serviço já existente, traduzindo a denominada 

inovação incremental”. 

Ao nível da inovação organizacional podemos destacar os seguintes indicadores 

• externalização de actividades;  

• adopção de medidas de flexibilização;  

• aumento do número de especialistas na empresa;  

• actividades de formação para o pessoal;  

• melhoria no nível de qualificação profissional dos trabalhadores (medido pela percentagem de 

empresas que têm mais de metade dos seus trabalhadores com formação superior).  

O terceiro nível de inovação, a inovação social “procura traduzir os contributos inovatórios que a 

empresa, com as suas práticas actuais, pode exportar para além das suas fronteiras e mesmo para 

além da esfera económica, ajudando assim a alterar comportamentos e representações no âmbito da 

sociedade global”, que pode ser medido pelos seguintes indicadores:  

• “Investimentos (e projectos de investimento) em actividades de marketing, publicidade, 

apresentação de produtos ou serviços e imagem, dirigidos fundamentalmente ao público 

consumidor;  

• Melhorias observadas nas relações com os clientes, almejando a sua fidelização;  

• Melhorias registadas na gestão de stocks, aumentando a eficácia do processo de circulação 

no sentido do just in time;  
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• Uso de horários de trabalho flexíveis, o que tende a desconcentrar toda uma gama de acções 

de forte impacte social.” 

Focando-nos ao nível da inovação tecnológica a indústria corticeira tem investido, através de 

investimentos das empresas (co-financiados por programas de apoio) e em consórcios com 

universidades e centros de investigação, no desenvolvimento de equipamentos que permitem 

melhorar a performance dos produtos de cortiça. 

Ao nível dos equipamentos destacam-se as seguintes inovações: 

• Máquina de Escolha Electrónica Integral de Rolhas de Cortiça – Esta máquina permite 

através de programas de sofware específicos realizar a operação de escolha integral da 

rolha, topo e lados, reduzindo deste modo a subjectividade da análise visual da escolha 

manual feita por operadores. 

• Máquinas de Esterilização – Foram desenvolvidas por um conjunto de empresas máquinas 

de desinfecção da cortiça de forma a eliminar eventuais vestígios de contaminantes que a 

cortiça possua. 

• Caldeira de Cozedura a Vapor – Equipamento de cozedura que permite controlar mais 

eficazmente as condições de aquecimento da água e reduz a poluição por permitir a 

reciclagem e reaproveitamento das águas residuais de cozedura de cortiça. 

• Máquina de Rabanear - Foram desenvolvidos alguns protótipos de máquinas de cortar a 

cortiça em rabanadas através de tecnologia laser, com protecções individuais para os 

operadores, com redução dos riscos profissionais provocados por esta actividade.  

O desenvolvimento tecnológico destes equipamentos, partiu essencialmente das empresas 

industriais, que em parceria, essencialmente com as empresas de equipamentos e com as 

Universidades têm desenvolvido os protótipos e a sua consequente aplicação industrial. 

Ao nível das patentes, e desconhecendo o número de patentes existentes ao nível mundial sobre a 

cortiça, é importante destacar o trabalho do INETI no desenvolvimento de patentes envolvendo a 

cortiça, nomeadamente ao nível do aproveitamento e valorização de sub-produtos resultantes das 

produções principais de cortiça. 

Em termos de inovação ao nível dos produtos destacamos essencialmente o desenvolvimento e 

expansão comercial das rolhas técnicas que permitem aproveitar as cortiças delgadas e os sub-

produtos da cortiça, aparas e refugo, na produção de um produto com boas características de 

vedação. 

Este produto composto por um corpo de cortiça aglomerada, com características físicas e funcionais 

mais ou menos constantes e controláveis pela dimensão do granulado de cortiça e pelo processo de 

aglomeração, e por um, dois ou mais discos de cortiça, num ou nos dois topos da rolha, permitiu 

apresentar no mercado um produto competitivo em preço com as rolhas de plástico que eram então a 

principal ameaça da rolha de cortiça natural. 

Dada a crescente procura por parte do mercado engarrafador deste produto (Aguiar, 2000), o preço 

dos produtos, aparas, refugos e delgados subiu no mercado interno, o que fez aumentar o preço da 

rolha técnica, deixando esta de se posicionar na competição com as rolhas alternativas e passou a 
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substituir a rolha natural de qualidade média, criando uma desregulação sectorial que ainda hoje é 

necessário compensar. 

A acrescentar a este fenómeno deve-se notar que nos anos mais recentes, a principal concorrência à 

rolha de cortiça deixou de ser a rolha de plástico e passou a ser a rolha de rosca, que implica uma 

alteração estrutural mais profunda do que a rolha de plástico. 

Isto porque no caso da rolha de plástico a linha de engarrafamento é igual à linha de cortiça, podendo 

os engarrafadores voltar facilmente à rolha de cortiça se esta lhe voltar a garantir a confiança, o que 

não acontece na rolha de rosca, que implica a alteração da linha de engarrafamento, o que 

obviamente faz com que se um determinado engarrafador alterar a sua linha de engarrafamento para 

passar a utilizar a rolha de rosca, mais dificilmente voltará a utilizar a rolha de cortiça. 

Para além das rolhas técnicas, destacam-se algumas especialidades de cortiça desenvolvidas, como 

sejam os acessórios de moda em cortiça e algumas aplicações industriais de cortiça aglomerada. 

A introdução destes novos produtos competitivos e performantes constituiu um valor acrescentado 

para o sector corticeiro. 

Com base nos dados das Associações sectoriais os dados de consumo mundial de rolha de cortiça, 

apresentados no quadro abaixo, apontam para o domínio da rolha de cortiça natural, para o 

crescimento da rolha de cortiça técnica, para a diminuição da rolha de cortiça aglomerada, e para o 

crescimento das rolhas de plástico e de rosca. 

 

Quadro 22 – Consumo Mundial de Diferentes Tipos de Rolha (Ano de 2003) 

Tipo de Rolha Consumo Anual Mundial 

Estimado 

Percentagem 

Rolha de Cortiça natural e colmatada 8.000 Milhões 51,61 

Rolha Técnica 2.500 Milhões 16,13 

Rolha Aglomerada 2.000 Milhões 12,90 

Rolha de Plástico 1.500 Milhões 9,68 

Rosca 1.500 Milhões 9,68 

Total 15.500 Milhões 100 

Fonte: APCOR, AIEC e Celiége 
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3.2.4 – Investigação e Desenvolvimento 

 

A área da I&D é uma componente fundamental para impulsionar a Inovação sectorial, criando mais 

valias pelo desenvolvimento de novas tecnologias, novos modelos produtivos, novos processos e 

produtos, novas caracterizações sectoriais e com base nisso a aumentar a performance do sector, a 

sua competitividade nacional e internacional. 

Com base nos dados publicados sobre este sector de actividade podemos observar que nos últimos a 

indústria corticeira portuguesa realizou um conjunto de acções de Investigação e Desenvolvimento, 

quer individualmente pelas empresas do sector, quer em parceria com entidades externas. 

Alguns desses projectos, co-financiados pelos programas comunitários para apoio à I&D, 

nomeadamente programas geridos pela Agência para a Inovação (ADI) e programa 8.1 do AGRO, 

realçam os projectos referidos como inovação. 

Em baixo apresenta-se um quadro resumo dos projectos desenvolvidos pelo sector com apoio dos 

fundos comunitários (Fonte ADI e INIAP). 

 

 

Quadro 23 – Programas de I&D Associados à Cortiça com Apoio Comunitário  

Programa Projecto Promotores 
Investimento 

Elegível 

% 

Apoio 

Iniciativa 

Comunitária 

PME 

Rolha XXI – Equipamento 

Automático de Produção 

de Rolha Técnica de 

Cortiça 

Azevedos Indústria 

S.A. e INESC Porto 
292.544,97 € 70% 

SRCC – Sistema Racional 

de Cozedura de Cortiça 

Subercentro, SA, 

Vinocor,SA 

INFEIRA, 

Universidade de 

Aveiro 

306.261,91 € 73% 

POCTI-POSI 

IULAB – Unidade 

Laboratorial Automática 

para a Inspecção Visual de 

Rolhas 

Azevedos Indústria, 

SA e Faculdade de 

Engenharia da 

Universidade do 

Porto 

195.567,65 € 37% 

INNOCORK – 

Implementação de um 

Processo de tratamento de 

rolhas de cortiça para 

redução de aromas 

estranhos, nomeadamente 

2,4,6-Tricloroanisol 

Cork Supply 

Portugal, SA e 

Instituto Superior 

Técnico 

502.421,27 € 47% 
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Programa Projecto Promotores 
Investimento 

Elegível 

% 

Apoio 

NITE – Núcleos 

de I&DT das 

Empresas 

Criação do Núcleo de 

Desenvolvimento de 

Novos Produtos 

Amorim Florestal 708.534,00 € 28% 

DEMTEC – 

Projectos 

Demonstradores 

Qualicork – Optimização 

da Qualidade da Cortiça 

desde o Montado de Sobro 

até à Rolha 

Relvas II – Rolhas 

de Champanhe, SA 
449.930,00 € 52% 

Redes de 

Competências 

RCP – Rede de 

Competências de 

Polímeros 

Faculdade de 

Engenharia da 

Universidade do 

Porto, Amorim & 

Irmãos SA, CIN, 

Euroresinas, 

Quimigal, 

Resiquímica, 

Sysadvance e 

Universidade de 

Aveiro 

1.000.000,00 

€ 
75% 

CEAFA – Centro de 

Excelência do Sector Agro-

Florestal e Alimentar 

53 parceiros entre 

Universidades, 

Institutos 

Politécnicos, 

Associações e 

Empresas, sendo o 

promotor o 

INOVISA/ISA 

937.400,00 € 75% 

PARLE-E 

Promoção da gestão 

integrada, conservação e 

sustentabilidade de 

montados  

INIAP 
Sem 

Informação  
 

PIDDAC 

Interacções insectos-

fungos no montado de 

sobro: bases para a 

definição de novos meios 

de luta  

 

 

 

EAN, DRARO, 

DRAAt, ISA,  

Inst. Investigação 

Tropical 

51.500,00 €  
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Programa Projecto Promotores 
Investimento 

Elegível 

% 

Apoio 

Programa Projecto Promotores Investimento 

Elegível 

% 

Apoio 

 

Certificação da semente 

de Quercus suber através 

de marcadores 

moleculares 

 

AG Terra II, Viveiros 

Aliança 

Viveiros Santa 

Margarida, ANSUB, 

Assoc. Produtores 

Florestais de 

Coruche 

60.404,00 €  

Resposta de sobreiros no 

estado juvenil à fertilização 

em povoamentos de 

regeneração natural e de 

arborização  

EAN e LQARS 
Sem 

Informação 
 

Propagação vegetativa de 

sobreiro por meio de 

produção de semente não 

fecundada 

EAN e Coudelaria 

de Alter 

Sem 

Informação 
 

Desenvolvimento de 

metodologias para a 

cartografia de inventário 

florestal dos montados a 

partir de informação 

proveniente de imagens de 

satélite e de SIG  

Centro Nacional de 

Informação 

Geográfica e 

ICGREF 

(Montpellier/França) 

Sem 

Informação 
 

Caracterização de 

proteínas associadas com 

a suberina do sobreiro 

EFN 
Sem 

Informação 
 

Factores ecofisiológicos 

críticos à sustentabilidade 

dos montados de sobro e 

azinho  

EFN 
Sem 

Informação 
 

AGRO 8.1 

Impacto de Phytophthora 

cinnamomi associado ao 

stress hídrico no declínio 

do sobreiro e da azinheira. 

Novos métodos de 

detecção e controlo  

Bayer CropScience; 

APF Serra de 

Caldeirão; 

Faculdade de 

Engenharia de 

Recursos Naturais 

121.215,00 €  
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Programa Projecto Promotores 
Investimento 

Elegível 

% 

Apoio 

 da Universidade do 

Algarve e a EFN 

Influência de Modalidades 

de Gestão na 

Conservação/Recuperação 

de Montados de Sobro, 

Produção de Cortiça e 

Valorização Ambiental 

AF, CAP, CL, DGF, 

DRAAL, DRARO, 

DRATM, EAN e EFN 

Sem 

Informação 
 

 

Aplicação em Larga Escala 

de Técnicas Imunológicas 

na Detecção e Selecção 

de Sobreiros Produtores 

de Boa Cortiça 

EFN, FloraSul, FFUL 

e INETI 

 

Sem 

Informação 
 

Influência de modalidades 

de gestão na 

conservação/recuperação 

de montados de sobro, 

produção de cortiça e 

valorização ambiental  

EAN 
Sem 

Informação 
 

 

 

Destes trabalhos, de três deles são conhecidos os resultados práticos: 

• Criação de uma máquina mais eficiente para produção de rolha técnica, que se encontra 

neste momento em comercialização e exploração industrial; 

• Desenvolvimento e comercialização de uma máquina de escolha integral de rolhas de cortiça, 

que aumentou a capacidade de avaliar a qualidade das rolhas de cortiça, que se encontra 

igualmente em exploração industrial; 

• Implementação de um sistema de cozedura, que utiliza de forma mais eficiente a energia e 

reutiliza a água da cozedura, que se encontra em laboração industrial. 

Dos restantes projectos não são conhecidas conclusões nem resultados práticos, pelo que seria 

conveniente fazer um estudo rigoroso sobre os efeitos práticos destes investimentos no aumento da 

competitividade do sector industrial corticeiro português.  

Para além das acções de I&D já realizadas, o sector através das suas organizações representativas 

definiu, um conjunto de acções a desenvolver no futuro, que segundo os seus intervenientes são 

fundamentais para o desenvolvimento competitivo do sector. 

Estas acções cobrem as áreas da produção florestal, com estudos na área da genética do sobreiro, 

das condições da sua exploração, da previsão precoce da qualidade da cortiça, dos usos múltiplos do 

sistema de montado e da criação de máquinas eficazes para a operação de descortiçamento, a área 
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industrial, com ênfase na dinamização de novos produtos de cortiça, na optimização do processo de 

secagem da cortiça, e na melhoria da performance qualitativa dos produtos de cortiça, a área 

comercial com o estudo do funcionamento dos mercados internacionais e na criação de bolsa de 

valores e de futuros da cortiça e a área da informação com a criação do Centro de Informação da 

fileira da cortiça, 

Uma das premissas deste projecto é criar uma entidade que coordene os projectos apresentados 

pelas diversas entidades de investigação, no sentido de impedir sobreposições temáticas e 

implementar um sistema, que torne acessível à comunidade envolvida neste sector de actividade os 

resultados das diferentes investigações desenvolvidas. 

 

 

3.2.5 – Formação Profissional 

 

Uma das vertentes fundamentais para aumentar a competitividade dos sectores de actividade é a 

formação e qualificação dos seus colaboradores. 

Como se poderá observar no capítulo seguinte, os trabalhadores da indústria corticeira apresentam 

níveis de qualificação escolar reduzida, pelo que quer a formação de activos para aumentar as suas 

valências profissionais, quer a formação de jovens recém-licenciados, mestres e doutores, quer a 

formação de colaboradores preparados para aumentar os níveis de conhecimento do sector são uma 

das prioridades deste sector de actividade. 

Com base em projectos co-financiados pelo Fundo Social Europeu, realizaram-se nos últimos anos 

um conjunto de acções profissionais aplicadas ao sector corticeiro. 

Na área da formação contínua de trabalhadores da indústria corticeira convém realçar os trabalhas 

desenvolvidos pelo CINCORK – Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça, que 

dinamiza anualmente um Plano de Acções de formação destinados aos trabalhadores do sector, 

cobrindo áreas como sejam: Processos Produtivos, Ambiente e Qualidade. 

Não são conhecidos os dados quantitativos do número de acções de formação realizadas 

efectivamente por ano, qual o número de formandos que as frequentaram, qual o impacte que essas 

acções tiveram no aumento da produtividade das empresas, nem o montante de apoio do FSE a 

estas acções. 

Deve-se ainda destacar o esforço das Associações em promover juntamente com as instituições 

universitárias, um conjunto de formações com vista a dotar os estudantes de conhecimentos na área 

industrial corticeira e deste modo inter-relacionar as aprendizagens científicas com as necessidades e 

os saberes existente no sector industrial. 

As acções de formação desenvolvidas, nomeadamente os cursos de Extensão Suberícola e Industrial 

Corticeira e Avaliação de Cortiça, permitiram dotar um conjunto de recém-licenciados, 

essencialmente provenientes do Instituto Superior de Agronomia, de noções fundamentais para 

compreender e aprofundar os conhecimentos sobre o montado de sobro a caracterização da cortiça e 

o funcionamento da indústria e do comércio de produtos de cortiça. 
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Estas acções, que abrangeram 24 formandos tiveram um impacto directo na valorização profissional 

dos jovens recém-licenciados, sendo que aproximadamente 20% destes jovens começou a sua 

actividade profissional no sector corticeiro. 

 

 

3.3. Inquérito aos Industriais 

 

Para aferir da evolução e do posicionamento das empresas em termos de evolução da 

competitividade o presente estudo propôs a realização de um inquérito a efectuar directamente a um 

conjunto de 70 empresas representativas dos diferentes segmentos de actividade, da dimensão em 

termos de número de trabalhadores e da área geográfica de intervenção. 

Neste sentido foram contactadas as duas Associações industriais, AIEC e APCOR no sentido de 

estas indicarem um conjunto de empresas representativas do panorama da indústria corticeira. 

Os inquéritos foram distribuídos primeiramente aos industriais para análise do conteúdo das 

perguntas e posteriormente as empresas foram contactadas pessoalmente para realização do 

questionário. 

Das 70 empresas contactadas, 50 % acedeu a responder ao inquérito, a que corresponde uma 

amostra de 35 empresas, e serviu de amostragem à avaliação da competitividade das empresas da 

indústria de cortiça. 

O inquérito (Anexo I), divide-se essencialmente em cinco grandes grupos de questões, 

nomeadamente: 

• Questões de caracterização da empresa; 

• Evolução das variáveis económicas da empresa 

• Relacionamento da empresa face à envolvente empresarial 

• Identificação das vantagens competitivas da cortiça 

• Caracterização das ameaças e oportunidades do sector. 

Tentou-se que as questões de natureza quantitativa fossem abordadas da forma mais directa e 

objectiva possível, enquanto as questões de relacionamento e identificação fossem de encontro ao 

definido no relatório Porter. 

Possibilitou-se ainda aos industriais que respondessem de modo livre a questões que se prendem 

com as suas expectativas de evolução e principais constrangimentos que as afectam.  

O inquérito foi realizado presencialmente durante os meses de Julho e Setembro de 2004. 

Foram contactados directamente os Presidentes e Gestores das empresas que responderam 

presencialmente ao questionário aplicado. 

Algumas das questões, por envolverem valores contabilísticos das empresas foram trabalhados 

separadamente pelos respectivos departamentos e enviados posteriormente. 

Certas empresas manifestaram alguma resistência em divulgarem dados relacionados com 

quantidades de cortiça adquiridas, preços de aquisição, valores das vendas e valor acrescentado 

bruto, pelo que para estas variáveis não se conseguiu obter 100% de respostas. 



 52 

Sendo tradicionalmente um sector muito fechado à divulgação de dados da sua actividade, considera-

se que o resultado obtido com esta amostra é satisfatório e poderá caracterizar eficazmente a 

evolução nos últimos anos da indústria de cortiça, essencialmente nos factores que condicionam a 

produtividade das empresas e que podem aferir das vantagens competitivas das empresas. 

 

3.3.1 – Resultado do Inquérito 

 

Caracterização da Amostra 

O primeiro grupo de variáveis utilizadas no inquérito serve para caracterizar a amostra em termos de 

área geográfica de localização (Concelho e Distrito), sub-sector de actividade, associação que as 

representa e número de trabalhadores ao serviço. 

Os resultados podem ser observados mais discriminadamente no Anexo II, mas indicam que o 

concelho mais representado é o de Santa Maria da Feira, com 33% de empresas, o distrito é o de 

Aveiro (37%), a actividade é a transformação de cortiça (66%) e 62% das empresas tem entre 1 e 19 

trabalhadores. 

 

Gráfico 18 – Distribuição da Amostra por Área de Actividade 
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Gráfico 19 – Distribuição da Amostra por Dimensão das Empresas 
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Caracterização das empresas em áreas chave da sua actividade 

 

 

a) Qualificação, Formação Profissional e Custos com Pessoal 

 

Neste segmento as variáveis estudadas tentaram analisar o grau de escolaridade dos trabalhadores 

do sector corticeiro, aferir a evolução nos últimos cinco anos dos custos com pessoal, analisar o grau 

de investimento realizado pelas empresas em formação profissional e gestão de recursos humanos, 

identificar qual ou quais as entidades a que as empresas recorrem para formar os seus trabalhadores 

e quais as áreas de formação que são prioritárias para as empresas do sector corticeiro. 

Do total de 7823 trabalhadores ao serviço, mais de 40% tem apenas o 4.º ano de escolaridade, 

enquanto que a percentagem de colaboradores com cursos superiores se cifra em cerca de 4,4%. 

 

Gráfico 20 – Escolaridade do Pessoal ao Serviço (%) 
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No período considerado no inquérito (1999 a 2003), a variável custos com pessoal teve um máximo 

no ano de 2002, o que não corresponde aos dados do INE, onde esta variável teve no ano de 1999 

valores superiores aos dos anos seguintes.  

 

Gráfico 21 – Evolução do custo do pessoal 1999-2003 
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O inquérito revelou que 17% das empresas realizaram investimentos em formação profissional e que 

em termos absolutos o ano onde se verificou um maior investimento nesta vertente foi o ano de 1999, 

aproximadamente 91.000 euros, valor esse que foi decrescendo sucessivamente até 2002, onde se 

verificou um investimento de 65.100 euros, para subir ligeiramente para 68.100 euros em 2003. 

 

Gráfico 22 – Evolução do investimento em formação profissional e gestão de recursos 

humanos 
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Dos restantes 83% que não realizaram investimento em formação profissional, admitem várias 

situações face à formação dos seus colaboradores. Assim enquanto 28% não realizou qualquer tipo 

de formação profissional, os restantes ou realizaram formações internas não quantificadas (24%), ou 

recorreram a acções de formação financiadas pela AIEC (31%) ou pelo CINCORK (17%).   

A principal área de formação utilizada é a qualificação de operários (71% das empresas referem esta 

como a principal aposta formativa), enquanto as áreas onde a aposta formativa é menos prioritária 

são a gestão de recursos humanos e a qualificação de chefias (7% das empresa) 

 

Gráfico 23 – Áreas de Formação Profissional Prioritárias 

71%
0%

15%

7% 7%

Operários

Intermédios

Técnicos

Chefias

Gestão de Recursos
Humanos

 

 



 55 

b) Matéria-Prima, Produção e Comercialização 

 

Este segmento de variáveis tenta caracterizar as empresas em termos do seu posicionamento e 

modo de funcionamento desde a compra da matéria-prima até à comercialização dos produtos. 

Primeiramente aferiu-se o peso relativo dos diversos custos de produção, e a evolução desse peso 

relativo nos últimos 5 anos para tentar perceber se se verificou alguma alteração estrutural nos 

modos de produção ou na oferta de matéria-prima. 

Analisou-se a evolução da quantidade de cortiça adquirida nos últimos anos e qual a percentagem da 

cortiça que é importada, para tentar verificar se o sector está a alterar os seus consumos de matéria-

prima e qual o peso das importações de matéria-prima. 

Outra das variáveis estudadas neste inquérito foi a evolução da quantidade das vendas, assim como 

o peso relativo em quantidade e valor dos diversos produtos que as empresas comercializam, para 

perceber se existe alguma alteração no consumo de produtos de cortiça e quais os produtos que 

mais pesam na comercialização das empresas estudadas. 

Seguidamente tentou-se verificar qual a tipologia principal dos clientes das empresas de cortiça e se 

existe diversidade do tipo de clientes, para analisar o peso das transacções entre sectores da mesma 

indústria e para estudar a proximidade das empresas industriais com o cliente final. 

Estudou-se o peso das empresas exportadoras no universo amostrado, assim como verificar qual ou 

quais os principais destinos das exportações, para verificar qual a percentagem de empresas que 

exporta os seus produtos e quais os principais mercados de destino final dos produtos de cortiça. 

Por último, neste segmento de variáveis, tentou-se analisar qual a preocupação das empresas em 

procurar clientes sofisticados e exigentes e por outro lado tentar saber quais as principais exigências 

dos clientes, com o objectivo de verificar se uma das premissas que pode impulsionar a 

competitividade era uma das preocupações do sector, e por outro para averiguar qual ou quais dos 

factores mais condicionam a venda de produtos de cortiça. 

Os resultados deste segmento de variáveis podem ser analisados mais detalhadamente no Anexo II, 

no entanto, as principais conclusões resumidas são as seguintes: 

A matéria-prima cortiça apresenta um peso de 72% dos custos de produção, seguido pela mão-de-

obra que tem um peso relativo médio de 17%, ou seja, o sector industrial corticeiro é fortemente 

influenciado, mais do que qualquer outro factor, pelo preço e disponibilidades de matéria-prima. 
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Gráfico 24 – Distribuição percentual média dos custos de produção 
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Verifica-se ainda que o peso da matéria-prima no total dos custos de produção, não tem sofrido 

alterações significativas nos últimos anos, sendo que atingiram o máximo no ano de 1999, com uma 

percentagem de 73,15% do total dos custos das empresas. 

Em termos de consumo de matéria-prima, verifica-se que em média as empresas aumentaram a 

quantidade de cortiça adquirida, desde 1999 até 2002, sofrendo uma ligeira redução no ano de 2003. 

 

Gráfico 25 – Evolução da quantidade média de cortiça adquirida 
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Das empresas inquiridas, 20% importa matéria-prima, numa percentagem variável entre os 25% (em 

2001) e 30% (1999 e 2000) do total das aquisições de matéria-prima, verificando-se assim que 

apenas 1/5 das empresas recorre à importação de matéria prima, mas que as que o fazem, importam 

em média mais do que 25% do total das suas compras. 
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À semelhança dos dados de exportação do INE, também as empresas inquiridas têm em média 

aumentado a quantidade das vendas desde 1999 até 2003, indicando o aumento do consumo de 

produtos de cortiça.   

 

Gráfico 26 – Evolução das Vendas em Quantidade 
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Ao analisarmos o peso em quantidade dos produtos comercializados, destacam-se os produtos semi-

manufacturados, indicando a existência em larga escala de transacções entre empresas industriais. 

As rolhas de cortiça representam o terceiro produto mais comercializado, o que é explicável pelo seu 

maior valor acrescentado, mas menor peso em kg comparativamente com outros produtos. 

 

Gráfico 27 – Produtos Comercializados em Quantidade (5) 
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Por outro lado, ao analisarmos a percentagem dos produtos comercializados em valor verificamos 

que apesar da cortiça preparada ser ainda o produto com maior percentagem, explicado pela 
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quantidade de empresas preparadoras que responderam ao inquérito, já as rolhas de cortiça natural 

são o segundo produto com maior peso em termos de produto comercializado. 

 

 

Gráfico 28 – Produtos Comercializados em Valor (%) 
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Ao estudarmos o tipo de clientes das empresas industriais corticeiras, verificamos que 51% das 

empresas só tem um tipo de clientes, sendo a maior parte outros industriais (89%) e os restantes 

11% distribuidores.  

O tipo de cliente com maior peso são outros industriais (62%), seguidos de distribuidores (24%) e 

cliente final (14%) 

 

Gráfico 29 – Tipologia de Clientes (%) 
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Do total das empresas inquiridas, 83 % exportam total ou parcialmente os seus produtos, enquanto 

17% vende os seus produtos exclusivamente para o mercado nacional. Em termos médias cada 

empresa exportadora, exporta 54% dos seus produtos, havendo no entanto, 31% que exporta 75% ou 

mais dos seus produtos.  
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Em termos médios a maior parte das exportações são destinadas a países da União Europeia (66%), 

depois para os EUA (11%), restantes países da Europa (10%), restantes países (5%), Argentina 

(2%), Chile (2%), Austrália (2%) e África do Sul (2%). 

 

Gráfico 30 – Mercados Destino das Exportações (%) 
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A maior parte das empresas (80%) admite que procura clientes sofisticados e exigentes, enquanto 

20% das empresas não têm este tipo de preocupação. 

A maior exigência dos clientes é a Garantia da Qualidade, sendo uma exigência para 91% das 

empresas, a segunda exigência é o preço, sendo que 66% dos clientes das empresas inquiridas têm 

este tipo de exigência. 

 

Gráfico 31 – Principais Exigências dos Clientes (5) 
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c) Variáveis económicas 

 

Este grupo de variáveis tenta quantificar em valor absoluto de um conjunto de critérios contabilísticos, 

valor da produção, valor acrescentado bruto, valor das vendas e resultados líquidos, no sentido de 

posicionar economicamente as empresas de cortiça e de verificar como têm evoluído estas empresas 

ao longo dos últimos anos. 



 60 

O valor da produção médio teve um máximo no ano de 2000 (29,7 milhões de euros), tendo depois 

decrescido sucessivamente até ao ano de 2003 onde atingiu o valor de 27,8 milhões de euros. 

 

Gráfico 32 – Evolução do Valor da Produção 
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Também o Valor acrescentado bruto a preços de mercado médio teve um valor máximo no ano de 

2000 (16,9 milhões de euros), tendo depois decrescido para 14,5 milhões de euros em 2001, e de 

novo subido até 15,7 milhões de euros no ano de 2003. 

Gráfico 33 – Evolução do VAB 
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O valor das vendas médias por empresa seguiu a mesma evolução do valor da produção, tendo 

atingido um máximo no ano de 2000 (23,1 milhões de euros) e depois decrescido consecutivamente 

até 2003, onde atingiu o valor médio de 21,9 milhões de euros por empresa. 

Gráfico 34 – Evolução das Vendas 
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Os resultados líquidos médios foram positivos nos anos de 1999, 2000, 2002 e 2003 e negativos no 

ano de 2001. O ano onde a média dos resultados líquidos teve um máximo foi o ano de 2000 

(887.785 euros), tendo depois decrescido para -657.901 euros em 2001 e depois voltado a subir até 

atingir no ano de 2003 o valor médio de 297.080 euros. 

Gráfico 35 – Evolução dos Resultados Líquidos 
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d) Apoios Comunitário 

 

Neste conjunto de variáveis tentou-se analisar se as empresas da cortiça utilizavam de uma forma 

significativa os apoios comunitários para realizar os seus investimentos e qual o nível absoluto e 

evolução ao longo de cinco anos dos apoios recebidos do Estado e da UE. 

Ao longo da série considerada a percentagem de empresas que recebeu apoios do estado para 

realizar investimentos foi de 23%, sendo que as restantes 77% não receberem nenhum apoio 

comunitário para realizar os seus investimentos. 

O ano onde se realizou um investimento médio com maior apoio comunitário foi o ano de 1999, onde 

as empresas apoiadas receberam em média 783.962 euros. Este valor decresceu até o ano de 2002, 

onde o investimento médio com apoio comunitário foi de 60 mil euros. No ano de 2003 as empresas 

subsidiadas receberam em média um apoio de 175 mil euros. De destacar que os anos de 1999 e 

2000 foram os últimos do II QCA e os anos de 2001 e 2002 os primeiros do III QCA. 

 

Gráfico 36 - Evolução do Investimento Realizado com Apoio Comunitário 

783.962

300.000

171.500

60.000

175.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1999 2000 2001 2002 2003

E
u

ro
s

Ano
 

 

 



 62 

e) Qualidade 

 

Sendo a produção com certificação da qualidade uma das premissas fundamentais para os sectores 

industriais competitivos, este segmento de variáveis tenta avaliar a percentagem de empresas com 

sistemas de qualidade implementados, quais os principais sistemas implementados (considerando a 

especificidade do Systecode, que é um sistema desenvolvido pelo próprio sector), e como tem 

evoluído o investimento das empresas em Qualidade. 

Concluí-se que tendo a maioria das empresas um sistema de qualidade implementado (63%), destas 

a maioria tem implementado apenas o Systecode, com uma taxa de implementação de 54%, 

enquanto que as ISO 2000 estão implementadas em 20% das empresas com sistema de qualidade, e 

os restantes sistemas têm taxas de implementação abaixo dos 10% (ISO 14000 – 9%, HACCP-3% e 

HSST-0%). 

 

Gráfico 37 – Sistema de Qualidade Implementado (%) 
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O investimento médio em certificação da qualidade atingiu um máximo no ano de 2000, onde em 

média as empresas investiram aproximadamente 18 mil euros, o que pode ser justificado por ter sido 

o ano de grande arranque do Systecode. Posteriormente este tipo de investimento tem oscilado entre 

12 e 14 mil euros por ano. 

 

Gráfico 38 – Evolução do Investimento Médio em Certificação da Qualidade 
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f) Investigação e Desenvolvimento 

 

Com este segmento de variáveis tentou-se analisar o posicionamento das empresas face à área da 

investigação e desenvolvimento (I&D), questionando-se a percentagem de empresas que investem 

em I&D, como evoluiu este investimento durante o período de 1999 a 2003, em que áreas se 

situaram estes investimentos e a que instituição ou instituições recorrem para realizar investigação e 

desenvolvimento. 

Constata-se que a maioria das empresas (69%) não realizou nos últimos cinco anos qualquer tipo de 

investimento em I&D.  

 

Gráfico 39 – Percentagem de Empresas com Investimentos em I&D 
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Nos últimos cinco anos verificou-se um aumento significativo do investimento realizado em 

investigação e desenvolvimento, tendo passado de uma média de investimento de 14.050 euros, por 

empresa que assumiu realizar investimentos nesta área, em 1999, para 262.963 euros em 2003, 

sendo que o máximo valor de investimento médio foi de 393.000 euros no ano de 2002.  

 

Gráfico 40 – Evolução do Investimentos em I&D 
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As empresas têm essencialmente investido em desenvolvimento de novas tecnologias produtivas 

(42%) e em software e controlo da produção (18%), recorrendo essencialmente ao CTCOR (46%) e a 

recursos da própria empresa (34%), para realizarem Investigação e Desenvolvimento. 
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Gráfico 41 – Áreas de Investimento em I&D 
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g) Promoção e Marketing 

Com estas variáveis tentou-se analisar o investimento realizado pelas empresas de cortiça na área da 

promoção e marketing, quantificando a percentagem de empresas que realizaram investimentos 

nesta área nos últimos cinco anos e quais os montantes desses investimentos. 

Verificou-se que a maioria das empresas (57%) não realizou qualquer investimento em promoção e 

marketing, enquanto que as restantes 43% realizaram essencialmente investimentos integrados nas 

campanhas Associativas (CORK 2000 e CIC) e em promoção directa, através da edição e distribuição 

de material promocional e participação em feiras nacionais e internacionais.  

Excluindo uma das empresas inquiridas, que nos últimos 5 anos investiu aproximadamente oito 

milhões de euros em acções de promoção e marketing da cortiça e dos seus produtos, as restantes 

empresas que assumiram realizar investimentos nesta área, investiram em média 19.929 euros em 

acções de promoção no conjunto dos últimos cinco anos.  

 

 

g) Envolvente Empresarial 

Este conjunto de variáveis teve como objectivo avaliar a forma como as empresas analisam a 

performance das diversas entidades que envolvem o sector industrial (Associações, CTCOR, Centros 

de Investigação e Universidades), quais os serviços prestados por essas entidades e a quais desses 

serviços as empresas do sector industrial corticeiro recorrem. 

A maioria das empresas (86%) considera a prestação da sua associação empresarial como Média ou 

Boa, enquanto que somente 3% a considera como má ou muito má. A maioria reconhece que a 

associação edita estatísticas e publicações (80%), presta consultoria jurídica e social (77%), recolhe e 

dissemina informações sobre o mercado (74%) e concebe e organiza formação em áreas 

tecnológicas e de gestão (54%), enquanto que as outras áreas de actividade principais são 

reconhecidas por menos de 50% das empresas inquiridas, como é o caso da promoção das 

exportações e organização de feiras de exportação (49%), o desenvolvimento e implementação de 
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standards de qualidade (31%), a promoção e organização de I&D em cooperação (26%) e o 

estabelecimento de programas de intercâmbio com as escolas, universidades e entidades de 

investigação nacionais e internacionais (23%). Todavia, a maioria da empresas considera que tem 

sido apoiada pela sua associação (89%), nomeadamente através de prestação de informação, 

consultoria jurídica, apoio nas áreas do ambiente e qualidade e na estruturação global do sector, 

sendo ainda muitas vezes referido que esse apoio se reflecte à medida das necessidades das 

empresas. 

Gráfico 42 – Área de Actividade das Associações (%) 
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A opinião relativamente à qualidade da prestação de serviços do CTCOR é maioritariamente como 

considerado Média (62%), enquanto que 9% classifica esta entidade como Má ou Muito Má. A 

principal área de actividade do CTCOR é para a maioria das empresas (54%) o controlo de qualidade 

dos produtos, todavia, 30% das empresas não tem opinião sobre que áreas gostaria de contar com o 

apoio do CTCOR e 20% gostaria de ser mais apoiada na área da Qualidade. 

Quanto aos restantes Centros de Investigação, apesar de 26% das empresas não terem opinião 

quanto à qualidade do serviço prestado, a maioria considera que estes Centros prestam um serviço 

de qualidade média (42%) ou Boa (26%) e somente 6% considera o serviço prestado como Mau. A 

área onde os Centros de Investigação são reconhecidos como tendo prestado serviço ao sector é a 

área da investigação (34%), que por sua vez é uma área, conjuntamente com o Desenvolvimento 

Tecnológico, onde 51% das empresas gostaria de contar com o apoio dos Centros de Investigação.  

À semelhança dos Centros de Investigação, a classificação das Universidades Portuguesas é 

considerada como Média (43%) ou Boa (29%), sendo que 41% reconhece que as Universidades 

Portuguesas têm tido como principal serviço prestado ao sector a Investigação. 

As empresas reconhecem essencialmente as Associações como as entidades que apoiam o sector 

(54% das empresas), seguido do CTCOR (34%) e dos organismos estatais, ICEP/IAPMEI (23%), 

Direcção Geral dos Recursos Florestais (6%) e Direcção Geral da Empresa (6%), havendo no entanto 

31% das empresas que conhece nenhum organismo de apoio ao sector. 
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g) Factores de Competitividade 

Este segmento de variáveis tem como principais objectivos indicar o posicionamento das empresas 

face aos principais factores de competitividade, face às cinco forças de Porter e face às 

condicionantes para aumentar a produtividade das suas empresas. 

Como resultado do inquérito o factor mais importante para aumentar a competitividade das empresas 

é o baixo preço da matéria-prima. Em segundo lugar é o aumento da produtividade, depois surge o 

aumento das margens por diferenciação dos produtos e por último o baixo preço da mão-de-obra e 

outros factores. 

 

Gráfico 43 – Factores para Aumentar a Competitividade das Empresas 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Baixo Preço da 
Matéria-Prima

Aumento da 
Produtividade

Aumento das 
Margens por 

diferenciação dos 
Produtos

Baixo Preço da 
Mão-de-Obra

Outros

4,3
3,9

3,2
2,5

1,0

 

Gráfico 44 – Factor mais Importante para Aumentar a Competitividade das Empresas 
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Relativamente às cinco Forças de Porter o factor mais importante é a Ameaça de Produtos 

Substitutos, seguido do poder negocial dos clientes, do poder negocial dos fornecedores, da 

rivalidade com empresas concorrentes e, por último a ameaça de novas entradas. 
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Gráfico 45 – Ordem de Importância das Cinco Forças de Porter 
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Em média a rivalidade com empresas concorrente é considerada com Elevada-Muito Elevada, a 

ameaça de novas entradas é classificada como Moderada, o poder negocial dos fornecedores é 

considerado Moderado-Elevado, o poder negocial dos clientes é classificado como Elevado-

Moderado e a ameaça de produtos substitutos é classificada como Muito Elevada-Elevada. 

 

Gráfico 46 – Importância da Rivalidade com Empresas Concorrentes 
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Gráfico 47 – Importância da Ameaça de Novas Entradas 
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Gráfico 48 – Importância do Poder Negocial dos Fornecedores 
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Gráfico 49 – Importância do Poder Negocial dos Clientes 
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Gráfico 50 – Importância da Ameaça de Produtos Substitutos 
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Quanto aos factores para aumentar a produtividade das empresas o factor mais importante é a 

motivação do pessoal e a inovação, seguido do planeamento, do desenvolvimento e design de 

produtos e por último o marketing.  

 

Gráfico 51 – Factores para Aumentar a Produtividade das Empresas 
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3.3.2 – Análise Multivariada 

No sentido de encontrar grupos homogéneos de empresas, realizou-se um estudo estatístico dos 

dados com base num procedimento de análise muitivariada de análise de clusters.  

O método utilizado foi a análise cluster hierárquica onde os clusters se formam com base nos pares 

de casos mais próximos. (Pestana & Gageiro, 2003). 

Para classificar estes clusters entrou-se em linha de conta com as seguintes variáveis: 

• Número de trabalhadores; 

• Actividade exercida; 

• Qualificação dos trabalhadores; 

• Investimento em Certificação; 

• Custo dos factores de Produção; 

• Importação e Exportação de produtos; 

• Investimento em Investigação e Desenvolvimento; 

• Recurso a entidades do sistema científico e tecnológico nacional; 

• Tipo de clientes 

• Factores importantes para aumentar a competitividade; 

• Ameaças e oportunidades; 

• Preocupações para aumentar a produtividade; 

• Investimento em promoção e marketing. 

 

Com base nessa análise obtiveram-se três clusters, que tipificam três grupos homogéneos de 

empresas de cortiça. 

 

Grupo das certificadas: 

O primeiro grupo é caracterizado por empresas essencialmente transformadoras, a maioria situadas 

em Distritos do Norte de Portugal, com vários graus de pessoal ao serviço, indo de 1 a 200 

trabalhadores, que maioritariamente possuem um ou mais quadros com habilitações superiores, onde 

o peso da matéria-prima no custo total da produção se situa entre 45 e 80%, algumas recorrem a 

importações de matéria-prima, investem em certificação da qualidade, tendo implementado o 

Systecode e algumas outros sistemas de Qualidade, investem em formação profissional não só de 

operários, mas igualmente de quadros médios e superiores. 

Este grupo de empresas começam a investir em Investigação e desenvolvimento, principalmente nas 

áreas de novas tecnologias produtivas e novos produtos, têm uma visão positiva das Universidades, 

Centros de Investigação, CTCOR e Associações, a quem recorrem para lhes prestarem um conjunto 

diversificado de serviços. 

Neste cluster as empresas comercializam produtos com maior valor acrescentado (rolhas naturais, 

rolhas técnicas, aglomerados compostos e especialidades de cortiça) exportando a maioria das suas 

produções, tendo vários tipos de clientes, desde outras indústrias, distribuidores e cliente final, têm 

alguma diversificação dos marcados destino das exportações, procuram na quase totalidade clientes 
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exigentes e sofisticados, que para além do preços lhes exigem crédito, garantia de qualidade e 

prazos de entrega. 

Estas empresas têm, para além do baixo preço da matéria-prima, como factores determinantes para 

aumentar a competitividade o aumento da produtividade e o aumento das margens por diferenciação 

dos produtos, consideram a ameaça de produtos substitutos como muito elevada, e consideram que 

o poder negocial dos clientes e a rivalidade com empresas concorrentes são as forças de porter que 

a seguir à ameaça de produtos substitutos mais condicionam a competitividade do sector. 

Em termos de produtividade consideram que o planeamento, a inovação e a motivação do pessoal 

são os factores chave para aumentar a produtividade da sua empresa. 

A maior parte realiza investimentos em promoção e marketing, directamente ou através de 

participação nas campanhas associativas. 

 

Grupo Empresas Tradicionais 

O segundo grupo ou cluster é caracterizado essencialmente por empresas preparadoras, com entre 1 

a 20 trabalhadores, situadas maioritariamente nos concelhos do Centro e Sul de Portugal, com uma 

reduzida quantidade de pessoal com escolaridade acima do 12.º ano, onde o peso do custo da 

matéria prima sobre o total dos custos de produção se situa acima dos 80% e que não praticamente 

não importam matéria-prima. 

Algumas das empresas são certificadas, mas apenas pelo Systecode, apesar de nos últimos anos 

terem aumentado o seu investimento em certificação da qualidade. O investimento em formação 

profissional é praticamente nulo, e quando investem em formação profissional, geralmente acções 

financiadas pelas Associações do sector, esta formação é essencialmente destinada a operários. 

A visão das entidades relacionadas é positiva, apesar de recorrerem quase exclusivamente às 

associações e ao CTCOR para lhes prestarem serviços, essencialmente apoio técnico, jurídico e 

ambiente e energia.  

O investimento com apoio comunitário deste grupo de empresas é muito reduzido, e comercializam 

essencialmente produtos com baixo valor acrescentado (cortiça em bruto, cortiça preparada e 

aparas), sendo que os seus clientes são outros industriais e a percentagem das exportações está 

sempre abaixo dos 15%, maioritariamente para países da União Europeia. 

Apesar de algumas empresas deste cluster procurarem clientes exigentes e sofisticados, as principais 

exigências são o preço e o crédito. 

A principal preocupação para aumentar a competitividade é o baixo preço da matéria-prima, havendo 

algumas empresas que referem que o aumento de produtividade também é importante ara aumentar 

a competitividade. 

Neste grupo de empresas, a ameaça de produtos substitutos, a rivalidade com empresas concorrente 

e o poder negocial dos fornecedores, são os factores determinantes da competitividade do sector. 

As preocupações para aumentar a produtividade são a motivação do pessoal e o planeamento dos 

negócios. 

Para esta tipologia de empresas o investimento em promoção e marketing é reduzido ou mesmo nulo   
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Grupo Líder 

O terceiro grupo de empresas, onde se encontra apenas uma empresa, que se diferencia de todas as 

outras na dimensão em termos de pessoa ao serviço, valor das variáveis económicas e nos níveis de 

investimento nas diversas áreas. 

È uma empresa com um considerável número de trabalhadores com licenciatura, mestrado ou 

doutoramento, com níveis de vendas na ordem dos 425 milhões de euros, resultados líquidos 

superiores a oito milhões de euros, elevado investimento em formação profissional (nas diversas 

áreas da empresa), investigação e desenvolvimento (nos diversos componentes inquiridos), com 

investimentos com apoios comunitários elevados e com um investimento em marketing e promoção 

de 8 milhões de euros nos últimos cinco anos. 

Esta empresa, exportando a maior parte dos seus produtos, tem presença em todos os mercados 

considerados, comercializando a totalidade dos produtos de cortiça inquiridos,  

Tem uma visão positiva das entidades da envolvente empresarial, e apara além da associação com 

quem tem um conjunto de parcerias, estabelece programas de intercâmbio com as universidades e 

centros de investigação para a realização de estudos e desenvolvimentos nas diversas áreas de 

actividade.      

 

 

 

3.3.3 – Análise SWOT  

 

Numa parte do inquérito colocaram-se um conjunto de questões no sentido de realizar uma análise 

SWOT por parte dos industriais de cortiça, tendo sido realizadas as perguntas: 

• Quais são para si os Pontos Fortes do Sector? 

• Quais são para si os Pontos Fortes do Sector? 

• Quais são para si as Ameaças do Sector? 

• Quais são para si as Oportunidades do Sector? 

Das respostas obtidas resulta a seguinte matriz de Pontos, Fortes, Pontos Fracos, Ameaças e 

Oportunidades. 
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Quadro 24 – Análise Swot ao Sector 

Pontos Fortes 
• Portugal ser o principal produtor de 

cortiça 
• Características intrínsecas únicas da 

matéria-prima cortiça 
• Domínio tecnológico e de conhecimento 

na cortiça e na sua transformação 
• Possuir todas as indústrias que 

transformam todos os produtos e sub-
produtos de cortiça em produtos com 
maior valor acrescentado 

• Liderança mundial e controlo dos canais 
de distribuição e comercialização 
mundial dos produtos 

• Novas estruturas dirigentes com uma 
revolução de mentalidades 

• Espírito de sacrifício, abnegação e 
resistência dos operadores do sector 

• Tradição e História da indústria 
corticeira portuguesa 

   

Pontos Fracos 
• Falta de investigação nas aplicações 

da cortiça 
• Falta de design nos produtos 
• Falta de estratégia nacional para o 

sector 
• Falta de organização da fileira  
• Alguma concorrência desleal 

provocada pela distribuição 
assimétrica dos subsídios estatais e 
por processos de intermediação sem 
cumprimentos das regras 
estabelecidas 

• Instabilidade dos preços da matéria-
prima 

• Falta de verticalização produtiva das 
empresas 

• Capacidades ainda reduzidas de I&D 
dos produtos existentes e de novos 
produtos 

• Estrutura empresarial muito 
disseminada e sem preparação para 
os novos desafios 

• Falta de formação dos quadros 
dirigentes sem filosofia empresarial 

• Grande rivalidade e desconfiança 
entre os operadores 
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Oportunidades  
• Novos mercados consumidores de 

produtos de cortiça, nomeadamente a 
China 

• Aumento do consumo de vinho 
• Melhoramento florestal, com a 

respectiva certificação e cumprimento 
de boas práticas 

• Possibilidade de expansão em termos 
de I&D 

• Novas aplicações e novos produtos de 
cortiça 

• Melhorar a qualidade da oferta 
• Comunicar todo o trabalho feito nos 

últimos anos 
• Aumentar a credibilidade do sector, 

elevando os índices de qualidade e 
performance técnica de todos os 
agentes da fileira 

• Corrigir carências ao nível da 
qualidade e da formação de preço 

• Preferência do consumidor pelos 
produtos de cortiça 

• Iniciativas associativas revelarem-se 
frutíferas para todos 

• Aproximação entre o mercado, a 
indústria e a produção florestal 

Ameaças  
• A concorrência por parte de novos 

países transformadores com baixos 
custos dos factores de produção. 

• Produtos sucedâneos, substitutos ou 
alternativos, com a concorrência por 
parte de grandes empresas 
internacionais que pretendem entrar 
na vedação do vinho com produtos 
alternativos  

• Imobilismo dos agentes do sector 
corticeiro face às exigências 
crescentes dos consumidores. 

• Falta de correspondência entre as 
políticas de qualidade dos 
consumidores e a prática de 
fornecimento no binómio 
preço/qualidade. 

• Deficiente política e estratégia de 
protecção e melhoramento florestal. 

• Degradação progressiva da qualidade 
da cortiça adquirida na floresta 

 

 

 

 

 

 

3.3.4– Avaliação da Competitividade do Sector da Cortiça face ao Relatório Porter 

 

Com base na análise efectuada ao sector e nos resultados do inquérito efectuado aos industriais do 

sector corticeiro, permite-se proceder a uma avaliação da competitividade das empresas de cortiça 

face ao Relatório Porter. 

Com base no trabalho de análise e de inquérito tenta-se estrutura as quatro determinantes Nacionais 

e Regionais da competitividade na indústria que compõem o Diamante da Competitividade. 
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Gráfico 52 – Diamante da Competitividade para o Sector da Cortiça 
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Com base no dados do inquérito, das entrevistas e do estudo do sector determinou-se o 

posicionamento da indústria corticeira portuguesas das cinco forças de Porter que determinam a 

rentabilidade da indústria, por condicionem os preços, os custos e os investimentos necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia, Estrutura e 

Rivalidade 
Empresarial 

Condições 

 dos 

 Factores 

Indústrias 

Relacionadas e de 

Suporte 

 

Condições da Procura: 

 

• Clientes cada vez mais 

exigentes em termos de 

garantia da qualidade 

• Aumento do vinho 

engarrafado com a 

consequente necessidade 
de desenvolver novos 

produtos que suprimam a 

escassez da matéria-prima 

cortiça, aproveitando sub-

produtos para produção de 

rolhas técnicas 

• Concorrência crescente de 

vedantes alternativos. 

 
 

• Existência de estruturas de 

apoio nas quais confiam 

(CTCOR, Universidades e 

Centros de  Investigação) 

mas que necessitam de 

aumentar o leque de 

prestação de serviço às 

empresas 

• Indústria descapitalizada 

pela subida de preço das 

matérias-primas, sem o 

correspondente 

crescimento do valor das 

vendas 

• Elevada concorrência pela 

aquisição de matéria-prima 

• Afastamento geográfico 
entre a produção e a 

transformação de cortiça 

 

• Concentração Empresarial 

ao nível da comercialização 

do produto final. 

• Elevada dispersão dos 

agentes na comercialização 

intermédia da cortiça 

• Estratégias condicionadas 

pela falta de informações 

actualizadas sobre 
existências e sobre o 

funcionamento dos 

mercados. 

 

• Fornecedores de 

equipamentos locais 

activos e respondendo 

eficazmente às necessidade 

da indústria 

• Aparecimento de serviços 

de apoio locais a responder 

às necessidades das 

indústrias  

• Associações fortes e 
representativas da fileira  
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Quadro 25 – Posicionamento do Sector Corticeiro Português face Às 5 Forças de Porter 

Força Indústria da Cortiça 

Rivalidade entre os competidores 

existentes 

Elevada 

• Muitos concorrentes pela compra de 

matéria-prima 

• Muitas pequenas empresas a produzir 

produtos semi-acabados 

Ameaça de novas entradas 

Moderada 

• Conhecimentos muito específicos 

necessários para transformar a cortiça 

• Elevada capacidade financeira para 

aquisição de matéria-prima 

Poder negocial dos fornecedores 

Moderada 

• Redução da procura de alguns tipos de 

cortiça e aumento de outros tipos 

provocado pela alteração dos produtos 

com maior procura no mercado final.  

• Oferta disseminada por muito pequenos 

proprietários, alguns sem ligação prática 

à exploração suberícola e sem 

conhecimento do funcionamento do 

mercado da cortiça. 

Poder negocial dos clientes 

Moderada - Elevada 

• Exigência crescente por padrões de 

garantia de qualidade. 

Ameaça de produtos substitutos 

Elevada – Muito Elevada 

• Aparecimento de produtos alternativos à 

rolha de cortiça, com estratégias e 

marketing agressivo. 

• Revestimentos, decorativos e isolamentos 

de cortiça com muitos produtos 

alternativos.  

Rentabilidade Global da Indústria 

Moderada 

Pressões competitivas essencialmente ao 

nível da concorrência com rivais e ao nível 

dos produtos substitutos, assim como 

exigências crescentes dos clientes, 

condicionam o preço e a formação de lucro.  
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES 
 

A presente dissertação teve como base o Relatório Porter sobre a economia portuguesa, que 

considerou o sector da cortiça como um cluster chave da nossa economia, pelo que se pretendeu 

avaliar de que modo é que, no período que mediou o início do estudo Porter e o ano de 2003, o 

sector evolui, se posicionou em termos de iniciativas para a acção, como é que as empresas se 

estruturaram para dinamizar as vantagens competitivas deste sector em Portugal, culminando com 

uma análise SWOT e a criação do diamante de competitividade do sector passados dez anos desde 

a edição do relatório Porter. 

De facto a cortiça possui características físicas, químicas e funcionais, que a tornam uma matéria-

prima com diversas aplicações industriais, e o sobreiro encontra no nosso país as condições 

climáticas, pedológicas, sociológicas, culturais e de conhecimento, ideais para o seu crescimento e 

aproveitamento para fins industriais. 

Os dados do inventário florestal nacional, não respeitam a especificidade do sobreiro e respectiva 

produção de cortiça, pelo que seria de toda a conveniência criar grupos de trabalho altamente 

especializados que permitissem quantificar e qualificar a cortiça na florestal, de modo a se obterem 

dados fidedignos sobre as existências de cortiça em cada ano. 

Este estudo, que se deverá implementar a curto prazo, permitiria reduzir a especulação resultando da 

falta de dados, que leva a que a formação de preço da cortiça em cada ano, se faça por métodos 

empíricos, não baseados em dados objectivos, mas sim em informações informais, com as 

consequências nefastas para a transparência que se pretende que o sector atinja, e possa dessa 

forma regular-se por uma verdadeira economia de mercado, obedecendo às leis económicas da 

oferta e da procura. 

Existe uma estrutura de produção primária devidamente organizada, com uma estrutura a jusante 

claramente estratificada e esquematizada, que permite que se aproveite da melhor forma possível os 

diferentes tipos e qualidades de cortiça. 

Todos os indicadores económicos estudados apontam para uma evolução positiva desses mesmos 

indicadores no período considerado, apontando para que de facto o sector progrediu neste período, 

como pode ser observado pelo crescimento significativo do rácio de produtividade, pelo crescimento 

do imobilizado corpóreo, do valor da produção, do valor acrescentado bruto, do valor das vendas e 

pela redução do rácio custos com pessoal / vendas. 

Analisando os dados do comércio internacional, verifica-se que se trata de um produto de troca 

unívoca, se bem que essa realidade se tem esbatido nos últimos anos, com o aumento do peso das 

importações face às exportações, que no entanto, continuam a ser bastante superiores às primeiras. 

O sector da cortiça em Portugal tem aumentado significativamente o valor e volume das suas 

exportações de cortiça e suas obras, tendo, no entanto, aumentado igualmente, e de forma 

significativa, o volume e valor das suas importações de matéria-prima. 

Convém destacar que as exportações de cortiça, aumentaram fortemente os seus índices relativos 

face ao ano de 1994, com um crescimento maior no valor do que na quantidade. 
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Uma potencial desvantagem da situação actual das exportações portuguesas de cortiça, prende-se 

com uma concentração dos seus destinos de exportação, sendo que os dez principais países 

importadores representam aproximadamente 80% do total das exportações portuguesas, valor que se 

manteve constante na série considerada, mas que revela que eventuais oscilações, crises 

internacionais centradas num ou num conjunto desses países pode condicionar de forma severa os 

resultados deste sector de actividade. 

Quanto às importações de cortiça, que são fundamentalmente matéria-prima para utilização pelos 

industriais portugueses, estas cresceram de forma significativa em termos de quantidade, mas 

essencialmente em termos de valor, dando indicações da crescente dependência do sector industrial 

português da matéria-prima produzida nos outros mercados produtores, nomeadamente Espanha e 

Magreb. Este factor pode ser bastante prejudicial para a economia nacional, quer pela instabilidade 

tradicional de alguns dos países do Magreb, quer pelo crescimento do tecido industrial de Espanha, 

que neste processo de crescimento pode condicionar os preços das matérias-primas provenientes de 

Espanha e afectando de forma considerável a capacidade de abastecimento da indústria nacional 

face à sua capacidade instalada. 

No entanto, e observando as vantagens comparativas reveladas deste sector de actividade em 

Portugal, verifica-se que estas são significativas, e que a relação entre exportações e importações 

aumentou significativamente no período considerado, quer em termos de quantidades, quer em 

termos de valor. 

Com base nos dados económicos, e em particular nos dados do comércio internacional, podemos 

considerar que o sector em Portugal, não só apresenta grandes vantagens comparativas face a 

outros países, como essas vantagens competitivas cresceram significativamente desde a edição do 

relatório Porter até ao ano de 2003. 

Outro aspecto que a presente dissertação pretendeu estudar foi quais as iniciativas para a acção 

implementadas pelo sector, no período em análise, em cinco factores dinâmicos de competitividade 

(marketing e promoção, qualidade, inovação, investigação e desenvolvimento e formação 

profissional). 

Na área do marketing e promoção sectorial, devemos realçar os programas levados a cabo pelas 

Associações sectoriais, com suporte em subsídios estatais e dos Quadros Comunitários de Apoio, 

que promoveram, nos principais mercados alvos da cortiça, as potencialidades dos produtos com 

base em cortiça, destacando aspectos como a tradição, e a preservação dos ecossistemas, numa 

estratégia de marketing onde se realçou tratar-se de um produto que obedece à regra dos três “r”, 

reciclável, reutilizável e renovável, bem como o aspecto romântico da utilização da cortiça enquanto 

vedante de vinhos. 

Na área da qualidade a criação do Código das Boas Práticas Corticeiras, a sua implementação nas 

empresas e respectiva acreditação por uma entidade internacional de reconhecido mérito, foi um 

avanço significativo para a credibilização do sector. Este processo teve início em 1993, sendo 

aplicado nas empresas desde o ano de 2000, e no ano de 2003 tinha 371 empresas acreditadas pelo 

sistema, das quais 262 eram empresas portuguesas. 
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Este sistema de Qualidade veio dar credibilidade internacional ao sector, que ainda será reforçado 

com a implementação de um Código de Boas Práticas aplicado à produção primária, ou em 

alternativa, pela efectiva implementação nos ecossistemas de sobreiro dos sistemas internacionais de 

certificação da floresta de acordo com os pressupostos de gestão florestal sustentável. 

Na área da inovação, devem-se destacar que desde o ano de edição do relatório Porter até final do 

período considerado, foi dado um grande impulso na criação de máquinas e equipamentos 

electrónicos de triagem das qualidades da cortiça, foram desenvolvidos equipamentos de detecção e 

eliminação de TCA, e foram dinamizadas máquinas e processos menos exigentes energeticamente e 

mais eficientes em termos produtivos.  

Estas inovações tendem, em termos teóricos, a melhorar as performances do sector, incrementando 

por esta via a produtividade e competitividade do sector. 

A maior parte das inovações existentes no sector foram desenvolvidas por empresas e entidades 

portuguesas, como seja, empresas industriais, empresas de equipamentos, centros tecnológicos e 

Universidades nacionais, reforçando mais uma vez a liderança nacional neste sector de actividade. 

Em termos de investigação e desenvolvimento, muitas acções importantes foram implementadas no 

período considerado, maioritariamente em co-promoção entre o sector empresarial e centros de 

investigação e universidades e apoiados por fundos comunitários, mas exceptuando alguns casos em 

que deste I&D resultaram máquinas ou equipamentos concretos com aplicação industrial, na maior 

parte dos casos não existiu uma disseminação dos resultados do I&D nem foram criadas patentes ou 

outros sistemas de protecção da propriedade industrial, que permitam validar e valorizar os 

resultados dos estudos desenvolvidos. 

Na área da formação profissional, convém destacar a criação, no período pós relatório Porter, de um 

centro de formação profissional destinado a qualificar os activos do sector corticeiro, bem como as 

parcerias existentes entre as Universidades e as Associações Industriais para formar jovens Quadros 

neste sector de actividade. Estes dois aspectos formativos, que têm contado com o apoio dos fundos 

comunitários de apoio à qualificação dos recursos humanos, revelam-se por si só de extrema 

importância para o futuro do sector, sendo, no entanto, conveniente aprofundar estas temáticas, 

criando carteiras profissionais, percursos escolares e académicos aplicados a este sector de 

actividade.  

Sendo um importante sector de actividade para a economia portuguesa, é um pouco incompreensível 

que não exista uma formação académica específica, quer para quadros intermédios, quer para 

quadro superiores, seja ao nível da formação básica e universitária, seja ao nível de pós graduação, 

nas áreas da química, da engenharia de materiais, de design industrial e de técnicas silvícolas 

aplicadas à produção e transformação de cortiça. 

Devemos destacar que apesar de em todos estes factores dinâmicos de competitividade se terem 

realizado acções aparentemente estruturantes, não existirem estudos de avaliação do impacto para 

as empresas, para o sector e para o país da implementação dessas acções, pelo que teria todo o 

interesse para o sector fazerem-se estudos de avaliação de impacto das acções de promoção e 

marketing, da implementação de sistemas de qualidade específicos para o sector, das inovações 
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introduzidas, da investigação e desenvolvimento realizado e das acções de formação profissional 

implementadas neste sector. 

Estes estudos, são cada vez mais prementes, pois permitem afinar estratégias e condicionar planos 

de acção que, por sua vez, permitam orientar o sector para a dinamização das suas vantagens 

competitivas.   

Os dados do inquérito directo aplicado aos industriais do sector da cortiça vieram confirmar na 

generalidade os dados bibliográficos e estatísticos recolhidos, ao mesmo tempo que reforçam a ideia 

que neste sector de actividade económica a matéria-prima é o mais importante custo em termos de 

factor de produção, realçando a importância de uma correcta quantificação e qualificação das 

existências de cortiça na floresta em cada ano. 

Da análise multivariada resultou a existência de três grupos homogéneos, um de pequenas 

empresas, sem aposta na nos factores dinâmicos de competitividade mais importantes, outro de 

PMES que apostam na implementação de sistemas de qualidade, recorrem a acções de formação 

financiadas e adquirem sempre que se torne rentável as inovações desenvolvidas para o sector, e um 

terceiro grupo, constituído por uma única empresa, que aposta fortemente em todos os factores 

dinâmicos da competitividade, desde a formação profissional à investigação e desenvolvimento, 

passando pela qualidade, inovação e promoção e marketing. 

De facto esta empresa, sendo a líder sectorial em termos nacionais, mas também em termos 

internacionais, condiciona fortemente a evolução dos indicadores económicos do sector, e provoca 

um efeito de arrastamento das outras empresas em todos os aspectos que se pretendam estudar. 

No entanto, depende fortemente de outras PMES em diversos aspectos, como sejam o 

processamento de todos os produtos com menor componente de transformação industrial, dos 

pequenos canais de comercialização de matéria-prima e de produtos acabados e da prestação de 

serviços industriais de pequena escala, mas de grande importância na valorização dos produtos. 

Como tal convinha desenvolver um estudo que conseguisse avaliar o sector isolando a empresa líder 

das outras empresas, simulando como funcionaria o sistema sem esta empresa, como é que 

evoluíam os indicadores económicos, e de que forma é que os factores dinâmicos da competitividade 

eram aplicados de modo a maximizar as vantagens competitivas do sector. 

Por outro lado, era igualmente interessante estudar o efeito deste quase monopólio se transformar 

num monopólio efectivo, como é que reagia o sector, como é que se iriam processar as vantagens 

competitivas deste sector em Portugal, como iriam reagir os agentes internacionais face a uma oferta 

única e sem alternativas, e como se iria estruturar definitivamente o diamante de competitividade do 

sector. 

Feita a análise SWOT, devemos destacar que quer os pontos fortes quer as oportunidades estão 

muito relacionadas com as características intrínsecas da cortiça, quer sejam em termos de ser 

proveniente de um ecossistema natural e renovável, quer sejam em termos de características 

químicas e físicas que lhe permitem funcionar como o melhor vedante existente, ao mesmo tempo 

que permite um conjunto de outras aplicações e desenvolvimentos, quer sejam ainda em termos da 

tradição associada à utilização de produtos à base de cortiça. 
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No que aos pontos fracos e ameaças diz respeito, estes assentam essencialmente no factor 

valorização do preço da matéria-prima face ao preço do produto final, e no surgimento de um 

conjunto de produtos alternativos, cada vez com melhores performances e melhor relação 

qualidade/preço. 

Construído o diamante de competitividade do sector, verifica-se uma forte agregação e interligação 

dos quatro vértices do diamante, o que conduz invariavelmente ao aumento das vantagens 

competitivas do sector em Portugal, que poderão ser ainda incrementadas com uma crescente 

aproximação geográfica dos núcleos de produção de matéria-prima com os núcleos de produção 

industrial, com uma maior clarificação e objectividade nos mecanismos de formação de preço, e em 

mecanismos de marketing e promoção que combatam eficazmente os produtos alternativos que 

maioritariamente não são produzidos no nosso país. 

Em termos genéricos a metodologia seguida permitiu aferir de que modo o sector se tem posicionado 

para incrementar as suas vantagens competitivas, ao mesmo tempo que permitiu medir e organizar a 

informação bibliográfica e estatística, sobre a evolução dos indicadores que classificam a 

competitividade comparada deste sector de actividade em Portugal, desde a edição do relatório 

Porter até ao ano de 2003, verificando-se que o sector tem melhorado as suas performances, 

corrigido ineficiências e problemas estruturais, o que lhe permitiu aumentar o seu peso específico e 

as suas vantagens competitivas. 

Alguns aspectos terão que ser melhor quantificados, nomeadamente em termos de qualidade e 

quantidade de matéria-prima existente, e em termos de medição do impacto das iniciativas para a 

acção realizadas neste período, de modo a afinar estratégias que conduzam ao aumento do sucesso 

e do crescimento das vantagens deste sector de actividade em Portugal. 
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ANEXO I - INQUÉRITO REALIZADO AOS INDUSTRIAIS 
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Designação da Empresa: _________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

Freguesia: ________________ 

Concelho: ________________ 

Distrito: _________________ 

Actividade _____________________________________________________________ 

Associação: ______________ 

Pessoal ao Serviço: _________  

 

Custos Com Pessoal (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Habilitações literárias do Pessoal:  

� Não sabe ler nem escrever 

� 4º ano 

� 6º ano 

� 9º ano 

� 12º ano 

� Bacharelato / Licenciatura 

� Mestrado / Doutoramento 

 

Quais os principais custos de produção (em %) 

� Matéria-prima 

� Mão-de-obra 

� Matérias subsidiárias 

� Equipamentos produtivos 

� Outras Despesas. Quais:__________________________________________________ 

 

Quantidade de Matéria-prima adquirida (kg) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 
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Custos com aquisição de matéria-prima (%) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Custos com importação de matéria-prima (% do Total de aquisição de matéria-prima)  

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

A empresa é certificada por algum sistema de Qualidade. Qual? 

� ISO 9000 

� ISO 14000 

� HACCP 

� HSST 

� Outro. Qual:__________________ 

 

Investimento da Empresa em Certificação da Qualidade 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Investimento da Empresa em Formação Profissional e Gestão de Recursos Humanos (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Áreas de Investimento em Formação Profissional (1 a 5) 

� Qualificação de Operários 

� Qualificação de Quadros Intermédios 

� Qualificação de Quadros Técnicos 
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� Qualificação de Chefias 

� Gestão de Recursos Humanos 

 

A Quem recorre para realizar acções de 

formação:_______________________________________________ 

 

Investimento da Empresa em Investigação e Desenvolvimento (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

 

Áreas de Investimento em Investigação e Desenvolvimento (%) 

� Novas Tecnologias Produtivas 

� Novos Produtos 

� Design 

� Caracterização da Cortiça 

� Software e Hardware de Controlo da Produção 

� Ambiente e Energia 

� Outras. Quais? ___________________________________________________________  

 

A Quem Recorre para Realizar Investigação e Desenvolvimento  

� Universidades 

� Centros de Investigação 

� CTCOR 

� Associações 

� Empresas de Equipamentos 

� Recursos da Própria Empresa 

 

Como classifica a prestação de serviços do CTCOR 

� Muito Boa 

� Boa 

� Média 

� Má 

� Muito Má 
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Em que áreas o CTCOR tem desenvolvido actividade 

� Controlo de Qualidade dos Produtos 

� Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

� Ambiente e Energia 

� Investigação 

� Inovação e Design 

 

Como classifica a prestação de serviços dos Centros de Investigação 

� Muito Boa 

� Boa 

� Média 

� Má 

� Muito Má 

 

Em que áreas os Centros de Investigação têm desenvolvido actividade 

� Controlo de Qualidade dos Produtos 

� Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

� Ambiente e Energia 

� Investigação 

� Inovação e Design 

� Desenvolvimento Tecnológico 

� Software e Hardware 

 

Em que áreas gostaria de contar com o apoio do CTCOR:________________________ 

 

Como classifica a prestação de serviços das Universidades Portuguesas 

� Muito Boa 

� Boa 

� Média 

� Má 

� Muito Má 

 

Em que áreas gostaria de contar com o apoio dos Centros de Investigação 

� Controlo de Qualidade dos Produtos 

� Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

� Ambiente e Energia 

� Investigação 

� Inovação e Design 
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� Desenvolvimento Tecnológico 

� Software e Hardware 

� Caracterização dos produtos 

Em que áreas as Universidades têm desenvolvido actividade 

� Controlo de Qualidade dos Produtos 

� Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

� Ambiente e Energia 

� Investigação 

� Inovação e Design 

� Desenvolvimento Tecnológico 

� Software e Hardware 

� Caracterização dos produtos 

Como classifica a prestação de serviços da sua Associação 

� Muito Boa 

� Boa 

� Média 

� Má 

� Muito Má 

 

Em que áreas as Associações têm desenvolvido actividade 

� Conceber e Organizar a formação em áreas tecnológicas e de gestão 

� Promover e organizar I&D em cooperação 

� Estabelecer programas de intercâmbio com as escolas, universidades e entidades de 

investigação nacionais e internacionais 

� Recolher e disseminar informação sobre o mercado 

� Desenvolver e implementar standards de qualidade 

� Promover as exportações e organizar feiras de exportação 

� Editar estatísticas e publicações 

� Prestar consultoria jurídica e social 

 

Que organismo conhece de apoio ao sector:_________________________________ 

 

Tem sido apoiado pelas Associações do Sector 

Sim  �      Não  �              

 

Se sim em que medida: 

___________________________________________________________________ 
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Se não, em que áreas gostaria de ser apoiado: 

___________________________________________________________________ 

 

Montante de investimento realizado com apoio comunitário (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Valor da Produção (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Valor Acrescentado Bruto a Preços de Mercado (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Valor das Vendas (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Resultados Líquidos (Euros) 

1999: _________________ 

2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Vendas (Quantidade):  

1999: _________________ 
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2000: _________________ 

2001: _________________ 

2002: _________________ 

2003: _________________ 

 

Produtos que Comercializa (Percentagem do Quantidade) 

� Cortiça em Bruto 

� Cortiça Preparada 

� Rolhas de cortiça natural acabadas 

� Rolhas de cortiça natural semi-acabadas 

� Rolhas de cortiça aglomerada 

� Rolhas de cortiça 1+1  

� Rolhas de champanhe 

� Rolhas capsuladas 

� Outras Rolhas 

� Aparas 

� Aglomerados Compostos para revestimentos 

� Aglomerados Compostos decorativos 

� Outros Aglomerados Compostos 

� Aglomerado Negro para isolamentos 

� Outros produtos de cortiça  __________________________ 

 

Produtos que Comercializa (Percentagem do Valor) 

� Cortiça em Bruto 

� Cortiça Preparada 

� Rolhas de cortiça natural acabadas 

� Rolhas de cortiça natural semi-acabadas 

� Rolhas de cortiça aglomerada 

� Rolhas de cortiça 1+1  

� Rolhas de champanhe 

� Rolhas capsuladas 

� Outras Rolhas 

� Aparas 

� Aglomerados Compostos para revestimentos 

� Aglomerados Compostos decorativos 

� Outros Aglomerados Compostos 

� Aglomerado Negro para isolamentos 

� Outros produtos de cortiça  __________________________ 
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Tipologia dos clientes? 

� Outros Industriais  

� Distribuidores 

� Cliente Final 

� Outros ________________________ 

 

Percentagem das Exportações: __________________ 

Destino das Exportações 

� União Europeia 

� Restantes Países da Europa 

� EUA 

� Argentina 

� Chile 

� Austrália 

� África do Sul 

� Restantes 

Procura clientes sofisticados e exigentes? 

Sim  �      Não  �              

 

Quais as principais exigências dos seus clientes 

� Preço 

� Crédito 

� Garantia da Qualidade 

� Prazos de Entrega 

� Outras. Quais?  

 

Ordene por ordem crescente o que é mais importante para aumentar a competitividade da sua 

empresa 

� Baixo Preço da mão-de-obra 

� Baixo Preço da matéria-prima 

� Aumento de produtividade 

� Aumento das margens por diferenciação dos produtos 

� Outros. Quais:______________________________________________________  

 

Ordene por ordem crescente quais são para si os principais factores de competitividade  

� Rivalidade com empresas concorrentes 

� Ameaça de novas entradas 
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� Poder negocial dos fornecedores 

� Poder negocial dos clientes 

� Ameaça de produtos substitutos 

Classifique cada um dos factores de competitividade na indústria corticeira 

 

Rivalidade com empresas concorrentes 

� Muito Elevada 

� Elevada 

� Moderada 

� Reduzida 

 

Ameaça de novas entradas 

� Muito Elevada 

� Elevada 

� Moderada 

� Reduzida 

 

Poder Negocial dos Fornecedores 

� Muito Elevada 

� Elevada 

� Moderada 

� Reduzida 

 

Poder Negocial dos Clientes 

� Muito Elevada 

� Elevada 

� Moderada 

� Reduzida 

Ameaça de Produtos Substitutos 

� Muito Elevada 

� Elevada 

� Moderada 

� Reduzida 

 

Ordene por ordem crescente como pode aumentar a produtividade da sua empresa 

� Motivação do pessoal 

� Inovação 

� Desenvolvimento e design de produtos 
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� Planeamento 

� Marketing 

 

Tem investido ou participado em acções de marketing e promoção da cortiça ou dos seus 

produtos? Quais? Qual o investimento realizado nos últimos 5 anos? 

 

Quais são para si os Pontos Fracos do sector 

 

Quais são para si os Pontos Fortes do sector 

 

Quais são para si as ameaças do sector 

 

Quais são para si as oportunidades do sector 
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ANEXO II – RESULTADOS DO INQUÉRITO REALIZADO AOS INDUSTRIAIS CORTICEIROS 
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Distribuição da Amostra por Concelho 

6%

3%

3%

6%
6%

6%

22%3%

33%

6% 6%

Abrantes

Alcochete

Barreiro

Évora

Lisboa
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Montijo

Ovar

Santa Maria da Feira

São Brás Alportel

Vendas Novas

 

 

Distribuição da Amostra por Associação Industrial 

60%

40%

AIEC

APCOR

 

 

Entidade a quem recorrem para realizar acções de formação 

31%

28%

24%

17%

AIEC

Nenhuma

Interna
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Evolução da percentagem média de cortiça importada 
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Diversificação do Tipo de Clientes 

51%

49%
1 Tipo de Cliente
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Tipologia de Clientes predominante para empresas com apenas 1 tipo de cliente 

89%

11%

Outros Industriais
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Percentagem de Empresas Exportadoras 

83%

17%

Sim

Não

 

 

 

Procura de Clientes Sofisticados e Exigentes (%) 

80%

20%

Sim

Não

 
 

Percentagem de Empresas que receberam Apoios Comunitários (1999-2003) 

23%

77%

Sim

Não
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Percentagem de Empresas com Certificação da Qualidade 

63%

37%

Sim

Não

 

 

Diversidade de Sistemas de Qualidade Implementados 

73%

27%

1 Sistema de Qualidade

2 ou Mais Sistemas de Qualidade

 

 

Percentagem de Empresas que realizaram Investimento em I&D 

31%

69%

Sim

Não
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Principais Entidades de I&D Utilizadas 
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Percentagem de Empresas que realizaram Investimentos em Marketing e Promoção 

43%

57%
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Classificação da Associação Empresarial 

11%

43%
43%
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Actividades Desenvolvidas pela Associação Empresarial 
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Classificação do CTCOR 
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Áreas de Actividade dos Centros de 

Investigação
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Áreas que gostaria de contar com os Centros de Investigação 
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Áreas de Actividade das Universidades Portuguesas 
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Organismos de Apoio ao Sector Que Conhece (%) 
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Percentagem dos Factores mais Importantes para Aumentar a Produtividade 
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