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Resumo 

Esta dissertação tem como principal objetivo conhecer e avaliar a situação atual 

da Carne Cachena da Peneda DOP no contexto do mercado nacional de carnes bovinas 

com denominação de origem protegida no que respeita a aspetos de produção e 

comercialização. 

A metodologia de investigação consistiu na recolha de informação primária e 

secundária sobre a especificidade do produto, a raça, o sistema de produção, a produção, 

os canais de comercialização e os processos de valorização. Na análise dos dados 

recolhidos foram utilizados diferentes modelos de análise estratégica como o Modelo 

Mckinsey, a análise SWOT e por último, o Modelo de Ansoff de modo a elaborar 

propostas e estratégias de desenvolvimento do produto. 

A análise da informação obtida, utilizando os modelos de análise estratégica 

acima mencionados, permitiu concluir que os principais constrangimentos desta 

atividade são de origem interna. A carne Cachena da Peneda DOP não é gerida numa 

perspetiva empresarial, o que pode explicar a baixa posição competitiva no mercado. 

Com a realização desta pesquisa pretendeu-se contribuir para a implementação 

de estratégias apropriadas, tendo em consideração as especificidades da fileira e 

dimensão produtiva do setor. 
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Abstract 

This dissertation has as main objective to know and evaluate the current 

situation of the Carne Cachena da Peneda PDO in the context of the national market of 

bovine meats with protected designation of origin as regards aspects of production and 

commercialization. 

The research methodology consisted of the collection of primary and secondary 

information on product specificity, breed, production system, production, marketing 

channels and recovery processes. In the analysis of the data collected, different models 

of strategic analysis were used, such as the Mckinsey Model, the SWOT analysis and, 

finally, the Ansoff Model in order to elaborate proposals and strategies for product 

development. 

The analysis of the information obtained, using the strategic analysis models 

mentioned above, allowed to conclude that the main constraints of this activity are of 

internal origin. The Cachena beef from Peneda PDO is not managed in a business 

perspective, which may explain the low competitive position in the market. 

With the accomplishment of this research it was intended to contribute to the 

implementation of appropriate strategies, taking into account the specificities of the 

sector and productive dimension of the sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Strategic analysis, models of strategic analysis, meat Cachena da 
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Introdução 
 

Enquadramento do problema e objetivos do estudo 

A Carne Cachena da Peneda DOP pode encontrar-se nas zonas mais altas das 

serras Peneda, Soajo e Amarela, no seio do Parque Nacional da Peneda Gerês, sendo 

provavelmente a raça de menor porte a nível mundial (Gomes, 2013). Esta raça de 

grande rusticidade é explorada em regime extensivo, em zonas de montanha e em 

várias aldeias do parque nacional, tendo no concelho de Arcos de Valdevez o 

grande centro produtor, sobretudo nas freguesias de Cabreiro, Gavieira, 

Sistelo e Soajo. A entidade detentora da denominação de origem protegida da carne 

Cachena da Peneda é a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca 

(Iken, 2017). 

A existência da Raça Cachena ao longo dos tempos comprova a importância que 

este bovino sempre desempenhou como um dos fatores determinantes na manutenção 

dos espaços agroflorestais envolventes e na permanência das populações no seu local de 

origem. Os produtores são os principais intervenientes nas zonas de montanha e na 

consequente preservação da raça. É dela que vivem e é devido a eles que esta raça ainda 

existe. A interação produtor/animal possibilitou o desenvolvimento e preservação do 

território. A tradição de produção da carne de bovinos da raça Cachena é comprovada 

pela evolução e permanência desta raça ao longo dos tempos e também pelos registos 

históricos da região e, em particular, das zonas de montanha. Referências à raça 

Cachena surgem desde há algum tempo, sendo que já em 1900, M. C. Rodrigues de 

Morais (edição: Le Portugal au point de vue agricole) se referia a esta raça dizendo que 

“a raça Cabreira é uma raça de montanha; é a normanda de Portugal, pequena, robusta e 

sobria…” A forma de exploração destes animais demonstra uma intervenção 

equilibrada, sustentada, baseada em métodos de produção ancestrais, no domínio da 

produção pecuária. A dualidade produtor/animal encontra-se de tal forma enraizada que 

se torna impossível ponderar a existência de um sem o outro (Cooparcosbarca, 2015). 

A carne de vaca Cachena é um produto que sabe à terra, às gentes e às tradições. 

A raça é atualmente considerada pela Cooperativa Agrícola parte integrante do 

património genético de Portugal (Sapo24, 2016). É um animal que come pastos 

naturais (urze, carqueja, giesta, tojo), o que confere um sabor especial à carne e 
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a torna numa raça que consegue adaptar-se à serra e ultrapassar a escassez das 

terras agrícolas. Esta carne é um produto DOP português pouco conhecido mas 

com muito sabor, tem uma identidade própria porque define um território, uma 

forma única de produção, um potencial cultural e um saber fazer. Uma das 

formas de ajudar a salvar estes bovinos é valorizar a carne, ajudando a manter a 

sustentabilidade de dezenas de criadores (Iken, 2017). 

A Carne Cachena permite explorar a vertente turística e ecogastronómica, 

fazendo com que as pessoas visitem e consumam o produto no próprio 

território, “solar da raça” (Iken, 2017). Contudo, esta carne nortenha tem 

conquistado cada vez mais apreciadores fora da região, sobretudo em Lisboa e Espanha, 

e a produção quase triplicou entre 2014 e 2015 (Sapo24, 2016). O aumento do efetivo 

afasta a raça de risco de extinção, não existindo, contudo, o interesse por parte da 

Cooperativa em massificar o produto (Soajoemnotícia, 2016). 

Este breve enquadramento introdutório permite-nos balizar o argumento central da 

presente dissertação: A partir da avaliação do ambiente interno e externo da Carne 

Cachena da Peneda DOP é possível apresentar um diagnóstico da atividade de forma a 

permitir o desenvolvimento de estratégias empresariais? Através deste argumento 

procuramos identificar linhas de orientação estratégica para a Carne Cachena da Peneda 

DOP.  

O objeto de estudo desta dissertação é a Carne Cachena da Peneda DOP. Os 

objetivos principais deste trabalho são:  

 Conhecer a situação atual da Carne Cachena da Peneda DOP; 

 Avaliar o desempenho da Carne Cachena da Peneda DOP, no que respeita a 

aspetos de produção e comercialização, avaliando a atratividade do mercado de 

referência e a posição competitiva da Carne Cachena da Peneda DOP de acordo 

com o Modelo McKinsey; 

 Analisar o ambiente interno e o ambiente externo da Carne Cachena da Peneda 

DOP, identificando e reconhecendo os pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças, recorrendo à análise SWOT; 

 Propor estratégias de desenvolvimento do produto, tendo em consideração as 

especificidades da fileira produtiva do setor, com base no Modelo Ansoff. 
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Construção metodológica 

Para o alcance dos objetivos acima definidos utilizámos a estrutura metodológica 

de uma investigação empírica. Em primeiro lugar, seguimos um processo de revisão 

bibliográfica, através do qual construímos o quadro teórico de suporte da investigação. 

Utilizámos fontes documentais escritas, as quais englobam uma grande diversidade de 

documentos (textos legais, livros, relatórios e publicações, prospetos promocionais). Os 

documentos oficiais (públicos ou privados) são documentos emitidos ou recebidos 

oficialmente por uma autoridade pública ou privada, nalguns casos de natureza 

confidencial. No caso concreto deste estudo, são exemplos de documentos oficiais o 

caderno de especificações do produto. Os documentos não oficiais dizem respeito a 

livros, revistas de carácter geral ou especializado e à imprensa escrita. As fontes 

estatísticas são também de natureza diversa (Gerais, População, Comércio, Ambiente, 

Agricultura, etc.). Fontes documentais escritas de natureza diversa, com destaque para 

as Estatísticas Agrícolas e documentos de vária índole, recolhidos junto dos diferentes 

operadores das fileiras (institucionais e económicos), constituíram também a base da 

pesquisa e consulta dos dados secundários que utilizámos no estudo.  

Os dados primários, de natureza qualitativa e quantitativa, que serviram de 

suporte à elaboração deste trabalho, foram obtidos através da metodologia de inquirição 

por entrevista pessoal à Associação dos Criadores da Raça Cachena (ACRC) e à 

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, o agrupamento gestor da 

Carne Cachena da Peneda DOP. A recolha de dados foi feita através da análise de 

relatórios da DGADR disponíveis no seu sítio da Internet, por entrevista ao 

agrupamento gestor da Carne Cachena da Peneda DOP, a Cooperativa Agrícola de 

Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, e por observação participante da aluna que 

realizou um estágio com a duração de um mês na ACRC. 

Ao nível do tratamento dos dados recorremos a métodos qualitativos, aplicando 

modelos de análise adaptados ao objeto e objetivos do estudo e disponíveis na 

bibliografia da especialidade. 
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Estrutura da dissertação 

A dissertação está dividida em duas partes, excluindo a introdução. Na introdução 

faz-se uma breve contextualização do tema, onde são apresentados o argumento central 

e os objetivos de trabalho. Posteriormente é apresentada a estrutura da dissertação em 

que se explica, de forma sucinta, os conteúdos de cada capítulo. A primeira parte 

respeita à dimensão teórica, na qual se desenvolve todo o enquadramento conceptual e 

pesquisa bibliográfica, que nos permitiu explorar o argumento central, e inclui os 

capítulos I e II. A segunda parte expõe o desenvolvimento do estudo empírico e dedica-

se à exploração do argumento central através do caso da Carne Cachena da Peneda 

DOP, incluindo os capítulos III, IV, V, e VI. No conjunto, a presente dissertação 

estrutura-se em seis capítulos. 

No primeiro capítulo descrevemos os produtos DOP em Portugal e na União 

Europeia. 

No segundo capítulo caraterizamos a Carne Cachena da Peneda DOP. 

Caraterizamos a raça, o sistema de produção e os diferentes produtos. 

Abrimos a segunda parte com o terceiro capítulo, que expõe de forma detalhada a 

construção metodológica associada à nossa investigação, o argumento central e seus 

objetivos. Apresentamos as razões que justificam a seleção do nosso objeto de estudo.  

No quarto capítulo clarificamos alguns conceitos de análise estratégica que 

achamos importantes para o presente estudo e descrevemos as suas diversas 

metodologias. Especificamos o modelo Mckinsey, a análise SWOT e o modelo Ansoff, 

porque são estas as metodologias que utilizamos para realizar o diagnóstico e 

perspetivar o desenvolvimento da Carne Cachena da Peneda DOP. 

No capítulo cinco é apresentado o diagnóstico da Carne Cachena da Peneda DOP. 

A análise do objeto de estudo é baseada na avaliação do ambiente externo e do ambiente 

interno. Posteriormente, aplicamos os modelos, anteriormente mencionados, para 

determinar o posicionamento competitivo. 

O capítulo seis, relativo às considerações finais, limitações do estudo e propostas 

de investigação, sintetiza os aspetos mais relevantes do estudo, as suas limitações e são 

apresentadas propostas de investigação futura. 
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Capítulo 1. Mercado da carne DOP na UE e em Portugal 

1.1. Enquadramento dos produtos agroalimentares 

qualificados na Europa e em Portugal 

A UE protege, por legislação, designações específicas de produtos que estejam 

associadas a territórios ou métodos de produção. Comprar produtos de qualidade 

qualificada pela UE garante, não apenas a sua qualidade, mas também a sua 

autenticidade (os compradores podem estar certos de que não adquirem produtos de 

imitação). Aos consumidores e ao comércio alimentar interessam cada vez mais a 

origem geográfica e outras características dos produtos alimentares (DGADR, 2007). 

As denominações dos produtos repartem-se por duas categorias: as relativas a um 

território e as relativas a um determinado método de produção. As indicações 

geográficas e denominações de origem são designações que identificam um produto 

como originário de determinado território e atestam uma relação entre uma dada 

qualidade, reputação ou característica do produto e a sua origem geográfica (DGADR, 

2007). 

A política de qualidade dos produtos agroalimentares da UE, criada em 1992 

através dos Regulamentos (CEE) n.ºs 2081/92 e 2082/92, é atualmente gerida pelo 

Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de 

novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos 

géneros alimentícios. 

Entende-se por “denominação de origem” uma denominação que identifique um 

produto (Artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 21 de novembro de 2012): 

a) Originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de 

um país;  

b) Cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um 

meio geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e 

c) Cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada.  
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Entende-se por «indicação geográfica» uma denominação que identifique um 

produto (Artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 21 de novembro de 2012): 

a) Originário de um local ou região determinados, ou de um país;  

b) Que possua determinada qualidade, reputação ou outras características que 

possam ser essencialmente atribuídas à sua origem geográfica; e 

c) Em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área 

geográfica delimitada. 

Podem ser registadas como especialidades tradicionais garantidas as 

denominações que descrevam um determinado produto ou género alimentício que 

(Artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 21 de novembro de 2012): 

a) Resulte de um modo de produção, transformação ou composição que 

correspondam a uma prática tradicional para esse produto ou género alimentício; ou  

b) Seja produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados 

tradicionalmente. 

Excetuando os vinhos, existiam, no final de 2014, 1 169 produtos registados como 

DOP ou IGP na UE. A grande maioria deles (92%) são representados por produtos 

agrícolas destinados a consumo humano, quase igualmente distribuídos entre DOP e 

IGP. O Estado-Membro com maior número de produtos protegidos é a Itália, seguido 

pela França e por outros países do Sul da Europa (Espanha, Portugal e Grécia) e 

Alemanha. As categorias de produtos com maior número de DOP ou IGP são "Queijos" 

com 182 DOP, dentre as quais 46 da Itália e 45 da França, e "Frutas, vegetais e cereais" 

com 198 IGP, dos quais 68 da Itália e 35 de Espanha (European Union, 2014) 

Em 2010, o valor total das vendas de produtos agrícolas e géneros alimentícios 

das IG, conjunto das DOP e IGP, foi de 15,8 mil milhões de euros. Os principais setores 

foram os queijos (39%), produtos à base de carne (20%) e cervejas (15%). Carnes 

frescas e frutas e legumes representaram respetivamente 8% e 6% do valor de vendas da 

UE. Os setores mais pequenos em termos de valor de vendas (menos de 1%) são: outros 

produtos de origem animal, massa, gomas e resinas naturais, feno e óleos essenciais 

(DGADR, 2017). 
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Em Portugal, o volume de negócios gerado é de cerca de 73 milhões de euros. Os 

produtos à base de carne, carne fresca e frutas/vegetais/cereais ocupam os três primeiros 

lugares em termos de produtos. Em 2010, um terço do número de produtos qualificados 

portugueses pertencia à fileira dos produtos à base de carne. Em termos de valor, a fileira 

das Frutas/Vegetais/Cereais representa cerca de 50% do volume de negócios gerados por 

estes produtos. Os Queijos (17%) e as Carnes Frescas (16%) representam em conjunto com 

as Frutas, 83% do total do volume de vendas. (European Union, 2014). 

A nível nacional, verifica-se que a produção de produtos DOP/IGP/ETG destina-

se na sua maioria ao mercado nacional (74% em 2015). O escoamento é efetuado 

principalmente através das grandes superfícies, com cerca de 79% da produção total a 

ser comercializada por esta via. Relativamente à distribuição dos produtos com 

DOP/IGP/ETG pelas regiões agrárias no ano de 2014 e de 2015, verificou-se que as 

regiões do “Alentejo”, “Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes” e “Beira Litoral e 

Beira Interior” são as regiões com o maior número dos referidos produtos. A nível 

nacional, dos 135 produtos com nomes registados como DOP/IGP/ETG em 2014, 

apenas 73 foram produzidos e certificados como tal. Em 2015, dos 137 produtos com 

nomes registados como DOP/IGP/ETG, apenas 62 foram produzidos e comercializados 

como tal. Comparativamente à produção total do país, a importância relativa da 

produção “certificada” para as mesmas categorias de produtos é ainda pouca expressiva, 

na ordem dos 0,5%. Excetua-se a categoria dos frutos com DOP/IGP, que representava 

cerca de 16% da produção total de frutos em 2014 e 11% em 2015. Salientam-se 

também as categorias da carne de bovino e a dos queijos e produtos à base de leite com 

DOP/IGP, que representavam cerca de 3% e 2% respetivamente, da produção total 

nacional em 2014 e 2015 (DGADR, 2016b). 
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1.2. O setor da carne DOP na UE e em Portugal 

A estimativa do valor de venda de carne fresca sob Indicação Geográfica na UE 

27 em 2010 foi de 1,2 mil milhões de euros e a estimativa do volume de vendas foi de 

253 000 toneladas. Os principais subsetores da categoria de carnes frescas foram 

bovinos, aves e ovinos; as IG representaram 1,3% da produção desses três tipos de 

carne no período de 2005-2010 (Quadro 1) (DGADR, 2017). 

Quadro 1 : Volume de vendas da UE de carne fresca (bovina, avícola e ovina) e volume de vendas 

das IG 

Un:1000 t 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 

2005/10 

Total carne fresca 16 849 16 657 17 604 18 036 17 958 18 744 11% 

Carne fresca com IG 227 222 236 239 236 246 8% 

Carne fresca sem IG 16 622 16 436 17 368 17 797 17 722 18 498 11% 

% IG 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% / 

% Não IG 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% / 

Fonte: AND-International survey for DG AGRI, Eurostat in DGADR, 2017. 

 

Existem 110 IG registadas no setor de carnes frescas: aves (35), cordeiro (31), 

bovino (30), porco (8), cabra (5), rena (1). No setor de carnes frescas, o principal setor 

de IG foi o bovino com 46% do valor de vendas da UE. O setor bovino, aviário e de 

cordeiros representa 80% do valor das vendas. Embora a maioria das vendas de carne de 

aves de capoeira sob IG seja devida a IG francesas, as vendas de carne bovina e de 

cordeiros são espalhadas entre vários estados membros. No entanto, o Reino Unido 

continua a ser o líder em setores de carneiro e carne sob IG. O valor de vendas de carne 

bovina sob IG por estado membro em 2010 pode ser observado no Quadro 2. 

Quadro 2: Valor de vendas de carne bovina sob sob IG por estado membro 

 Valor de vendas 

(milhares de euros) 

% Total 

Reino Unido 325 823 57% 

Espanha 136 540 24% 

França 58 158 10% 

Itália, Portugal 48 196 8% 

Total 568 716 100% 

Fonte: AND-International survey for DG AGRI in DGADR, 2017. 
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Dados de 2015 revelam que em Portugal, a produção de produtos com DOP/IGP 

foi de 104 mil toneladas e o valor da produção de 47 milhões de euros. A produção de 

carne de bovino DOP/IGP foi de 2 mil toneladas, enquanto a produção total do país de 

carne de bovino foi de 89 mil toneladas. Assim, a produção de carne de bovino 

DOP/IGP, comparada com a produção total de carne de bovino do país, foi de 3%. A 

produção da carne de bovino DOP/IGP foi de 2 mil toneladas e o valor da produção foi 

de 9 milhões de euros. O mercado de destino da carne de bovino DOP/IGP foi 9,3% 

local (concelhos de produção), 88,6% nacional (exterior ao local) e 2,2% para 

exportação (DGADR, 2016b). 
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As carnes de bovino DOP/IGP existentes no nosso país são 13: Carnalentejana 

DOP, Carne Arouquesa DOP, Carne Barrosã DOP, Carne de Bravo do Ribatejo DOP, 

Carne Cachena da Peneda DOP, Carne da Charneca DOP, Carne de Bovino Cruzado 

dos Lameiros de Barroso IGP, Carne dos Açores IGP, Carne Marinhoa DOP, Carne 

Maronesa DOP, Carne Mertolenga DOP, Carne Mirandesa DOP e Vitela de Lafões 

IGP. No quadro 3 pode-se ver os operadores de carne de bovino DOP/IGP em Portugal. 

As carnes com maior número de explorações em 2015 foram a Carne dos Açores IGP, 

Carne Arouquesa DOP, Carne Barrosã DOP, Carne Mirandesa DOP e a Carne 

Maronesa DOP. 

No caso da Carne Cachena da Peneda DOP, em 2014 era caraterizada por 18 

explorações e 44 explorações em 2015. O número de matadouros são 2 em Monção e a 

PEC Nordeste Penafiel e 1 sala de desmancha. 

 

Quadro 3: Caraterização da produção das carnes de bovino 

(n.º) 
Produto Explorações Matadouros Salas de 

Desmancha 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Carnalentejana 71 59 3 3 3 3 

Carne Arouquesa 347 320 v.c. v.c. v.c. v.c. 

Carne Barrosã 304 293 3 3 v.c. v.c. 

Carne de Bravo do Ribatejo 0 0 0 0 0 0 

Carne Cachena da Peneda
(1)

 18 44 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne da Charneca 0 0 0 0 0 0 

Carne de Bovino Cruzado L. 

Barroso 

0 0 0 0 0 0 

Carne dos Açores 760 775 3 3 v.c. 3 

Carne Marinhoa
(1)

 45 37 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa
(2)

 151 277 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Mertolenga 59 72 v.c. v.c. v.c. v.c. 

Carne Mirandesa 245 286 4 4 v.c. v.c. 

Vitela de Lafões 36 36 v.c. v.c. v.c. v.c. 

TOTAL 2.036 2.199 17 18 12 13 
(1) A fonte de informação da produção foi o OC respetivo 
(2) A fonte de informação de 2014 foi o OC Tradição e Qualidade 

v.c.- valor confidencial  

n.r. - Inquérito não respondido 

Fonte: DGADR, 2016b. 
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A produção de carne de bovino qualificada (Quadro 4) registou um aumento de 

8% no ano de 2015 face a 2014, para o qual contribuiu o crescimento geral da produção 

de todas as carnes qualificadas, à exceção da “Carnalentejana DOP” e da “Carne 

Marinhoa DOP”, que registaram uma diminuição da sua produção (DGADR, 2016b). A 

Carne Cachena da Peneda registou um aumento de 189%, aumentando a produção de 9 

toneladas em 2014 para 26 toneladas em 2015. 

 

Quadro 4: Produção de carnes de bovino qualificadas 

Un: ton carcaça 

  TOTAL Variação 

2014/2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 

Carnalentejana 1.128 1.024 1.001 854 766 715 -7% 

Carne Arouquesa 0 0 66 72 82 97 18% 

Carne Barrosã 172 166 127 131 136 155 14% 

Carne de Bravo do Ribatejo 0 0 0 16 0 0   

Carne Cachena da Peneda 5 3 2 5 9 26 189% 

Carne da Charneca 0 0 0 0 0 0   

Carne de Bovino Cruzado 

L. Barroso 

0 0 0 0 0 0   

Carne dos Açores 101 505 577 580 644 707 10% 

Carne Marinhoa 23 18 22 17 21 19 -6% 

Carne Maronesa 106 121 109 130 69 110 58% 

Carne Mertolenga 137 176 164 93 118 168 43% 

Carne Mirandesa 267 280 252 285 286 301 5% 

Vitela de Lafões 0 0 7 8 0,8 0,8 2% 

TOTAL  1.940 2.293 2.327 2.192 2.131 2.299 8% 

Fonte: Elaboração própria, adaptado dos relatórios da DGADR disponíveis no seu sítio da internet. 

 

A evolução da produção de carnes de bovino qualificadas desde 2010 pode ser 

observada na Figura 1. A produção aumentou em 2011 e 2012, diminuiu em 2013 e 

2014 e voltou a aumentar em 2015, ano em que se registou a maior produção. Em 2010 

as carnes mais representativas eram a Carnalentejana seguida da Carne Mirandesa. Em 

2015 a Carnalentejana continua a liderar a produção, a qual é seguida pela Carne dos 

Açores. 
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Figura 1: Evolução da produção de carnes de bovino qualificadas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A carne com maior distribuição da produção da carne de bovino qualificada 

(Figura 2) é a Carnalentejana DOP (31,1%), seguida da Carne dos Açores IGP (30,8%), 

Carne Mirandesa DOP (13,1%), Carne Mertolenga DOP (7,3%), Carne Barrosã DOP 

(6,8%), Carne Maronesa DOP (4,8%) e Carne Arouquesa DOP (4,2%), respetivamente. 

As carnes com menor distribuição são a Carne Cachena da Peneda DOP (1,1%) e a 

Carne Marinhoa DOP (0,8%). 

Ano: 2015 

 

Figura 2: Distribuição da produção de carne de bovino qualificada 

Fonte: Adaptado de DGADR, 2016b. 
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O preço ao agrupamento de carne de bovino qualificada pode ser observado no 

quadro 5. Pode observar-se que existe diferencial de preço para vitelos da Carne 

Cachena. Os preços mais elevados para vitelos são os da Barrosã, Maronesa, Cachena e 

Arouquesa. A Cachena e a Maronesa possuem os maiores preços para novilhos 

(categoria A+B) e a Maronesa para novilhas categoria E, bois categoria C e vacas 

categoria D. 

 

Quadro 5: Preço ao agrupamento de carne de bovino qualificada 

(Preço mais frequente relativo a 2013, incluindo IVA: €/kg peso carcaça) 

Produto Vitelos 
Novilhos 

(A+B) 

Novilhas 

E 

Bois 

C 

Vacas 

D 

Carnalentejana 3,70 3,70 3,20 --- 2,00 

Carne Arouquesa 5,25 --- --- --- --- 

Carne Barrosã 6,58 --- --- --- --- 

Carne de Bravo do Ribatejo --- 1,97 2,00 --- --- 

Carne Cachena da Peneda 6,25 5,75 --- --- --- 

Carne da Charneca DOP --- --- --- --- --- 

Carne de Bovino Cruzado L. Barroso --- --- --- --- --- 

Carne dos Açores 3,40 3,45 3,30 n.a. n.d. 

Carne Marinhoa n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa 6,36 5,30 5,30 4,00 2,68 

Carne Mertolenga --- 4,13 --- 2,76 2,44 

Carne Mirandesa 4,00 3,30 3,00 1,80 1,50 

Vitela de Lafões n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

n.d. - Valor não disponível 

n.r. - Inquérito não respondido 

n.a. - Não aplicável 

Nota: Classificação da Carne de Bovino conforme previsto no Anexo I do Reg CE n.º 1234/2007 de 

22 de outubro de 2007: 

A: Carcaças de machos, não castrados, com menos de dois anos; 

B: Carcaças de outros machos não castrados; 

C: Carcaças de machos castrados; 

D: Carcaças de fêmeas que tenham parido; 

E: Carcaças de outras fêmeas. 
Fonte: DGADR, 2016a. 
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O preço de carne de bovino não qualificada ao produtor (Quadro 6) mais elevado 

para vitelos pertence à Carne Arouquesa, seguido da Carne Barrosã e da Carne 

Cachena. Para novilhos (categoria A+B) o preço mais alto é o da Carne Cachena. 

 

Quadro 6: Preço de carnes de bovino não qualificada ao produtor 

(Preço mais frequente relativo a 2013: €/kg peso carcaça) 

Produto Vitelos 
Novilhos 

(A+B) 

Novilhas 

E 

Bois 

C 

Vacas 

D 

Carnalentejana n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Carne Arouquesa 5,00 --- --- --- --- 

Carne Barrosã 4,77 --- --- --- --- 

Carne de Bravo do Ribatejo --- 1,50 --- --- 0,85 

Carne Cachena da Peneda 4,50 3,50 --- --- --- 

Carne da Charneca 3,80 --- --- --- --- 

Carne de Bovino Cruzado L. Barroso --- --- --- --- --- 

Carne dos Açores  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Carne Marinhoa  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Mertolenga  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Mirandesa  4,00 3,30 3,00 1,80 1,50 

Vitela de Lafões  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

n.d. - Valor não disponível 

n.r. - Inquérito não respondido 

n.a. - Não aplicável 

Nota: Classificação da Carne de Bovino conforme previsto no Anexo I do Reg CE n.º 1234/2007 de 

22 de outubro de 2007: 

A: Carcaças de machos, não castrados, com menos de dois anos; 

B: Carcaças de outros machos não castrados; 

C: Carcaças de machos castrados; 

D: Carcaças de fêmeas que tenham parido; 

E: Carcaças de outras fêmeas. 
Fonte: DGADR, 2016a. 
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O valor da produção de carne de bovino qualificada (Quadro 7) aumentou (em 

2014 foi de 8 milhões de euros e 9 milhões de euros em 2015) (DGADR, 2016a e 

2016b). As carnes com valor mais elevado de produção são: Carnalentejana, Carne dos 

Açores e Carne Mirandesa. Os produtos com maior produção para a Carnalentejana, a 

líder no mercado, para a Carne dos Açores e Carne Mertolenga são novilhos categoria A 

+ B, enquanto, para a Carne Mirandesa, Carne Arouquesa, Carne Barrosã e Vitela de 

Lafões são vitelos. Os maiores preços para vitelos, em 2015, são os da Vitela de Lafões, 

Carne Mirandesa e Carne Cachena (que ainda mantém os 6,25€ Kg Carcaça). Para 

novilhos categoria A + B, os preços mais elevados são os da Carne Arouquesa e da 

Carne Cachena (mantém os 5,75€ Kg Carcaça) Relativamente a esta última, dados 

relativos a 2013 (DGADR, 2016a) revelam que 70% da produção foi de vitelos e 30% 

de novilhos (categoria A + B), existindo maior produção e maior diferencial de preço 

para vitelos Cachena.  

Quadro 7: Valor da produção de carne de bovino qualificada 

Ano: 2015 

Produto 

Vitelos   Novilhos (A + B) Novilhas E Bois C Vacas D Valor da 

Produção      

(€)  
Produção                       

(t) 

Preço     

(€/kg) 

Produção                       

(t) 

Preço     

(€/kg) 

Produção                       

(t) 

Preço     

(€/kg) 

Produção                       

(t) 

Preço     

(€/kg) 

Produção                       

(t) 

Preço     

(€/kg) 

Carnalentejana 28.020 3,80 633.430 3,80 38.930 3,20 0 --- 14.610 2,00 2.667.306 

Carne Arouquesa 96.980 5,25 0 5,25 0 --- 0 --- 0 --- 509.145 

Carne Barrosã 148.000 5,30 0 --- 0 --- 0 --- 7.410 1,80 797.738 

Carne de Bravo do 

Ribatejo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 
0 

Carne Cachena da 

Peneda 
n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0 

Carne da Charneca 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 

Carne de Bovino 

C.L. Barroso 
0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 

Carne dos Açores 162.520 3,43 423.175 3,28 120.901 3,28 0 n.a. 837 3,25 2.344.730 

Carne Marinhoa
(1) 

 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0 

Carne Maronesa n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0 

Carne Mertolenga 0 --- 116.570 4,13 0 --- 4.100 2,05 46.960 2,05 586.107 

Carne Mirandesa 301.000 7,05 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 2.122.050 

Vitela de Lafões
 (1) 

 824 10,00 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 8.240 

TOTAL (*) 737.344 
 

1.173.175 

 

159.831 
 

4.100 

 

69.817 
 

9.035.316 

(*) Calculado com os dados disponíveis 
(1) A fonte de informação da produção foi o OC respetivo 

n.r. - Inquérito não respondido 

Nota: Classificação da Carne de Bovino conforme previsto no Anexo I do Reg CE n.º 1234/2007 de 22 de outubro de 2007: 

A: Carcaças de machos, não castrados, com menos de dois anos; 

B: Carcaças de outros machos não castrados; 

C: Carcaças de machos castrados; 

D: Carcaças de fêmeas que tenham parido; 

E: Carcaças de outras fêmeas. 

Fonte: DGADR, 2016b. 
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O mercado nacional da carne de bovino com DOP/IGP foi o destino de cerca de 

91% da produção total em 2013 e 89% da produção total em 2014 e 2015 (Quadro 8) 

(DGADR, 2016a e 2016b). Dados relativos a 2013 (DGADR, 2016a) revelam que a 

Carnalentejana, Carne Arouquesa, Carne Barrosã e a Carne Mirandesa são exemplos de 

que a grande parte do seu mercado é nacional (exterior ao local). O mercado de destino 

da Carne Mertolenga é 100 % nacional. Já o mercado de destino da Carne de Bravo do 

Ribatejo e da Carne Cachena é 100 % local (concelhos de produção). As únicas carnes 

de bovino qualificadas que eram exportadas eram a Carne Mirandesa e a 

Carnalentejana. Atualmente (DGADR, 2016b), a Carne Arouquesa e Barrosã também já 

são exportadas. 

 

Quadro 8: Mercado de destino de carnes de bovino qualificadas 

(%) 

Produto 
Local                         

(concelhos de produção) 
Nacional                   

(exterior ao local) 
Exportação 

Carnalentejana 0,5 98,5 1,0 

Carne Arouquesa 30,0 70,0 0,0 

Carne Barrosã 10,0 90,0 0,0 

Carne de Bravo do Ribatejo 100,0 0,0 0,0 

Carne Cachena da Peneda 100,0 0,0 0,0 

Carne da Charneca Sem comercialização 

Carne de Bovino Cruzado L. Barroso Sem comercialização 

Carne dos Açores 0,0 100,0 0,0 

Carne Marinhoa n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa 68,0 32,0 0,0 

Carne Mertolenga 0,0 100,0 0,0 

Carne Mirandesa 2,0 89,5 8,5 

Vitela de Lafões n.r. n.r. n.r. 

MÉDIA PONDERADA(*) 7,1 91,4 1,5 

n.r. - Inquérito não respondido 
(*) Calculada com os dados disponíveis 

Fonte: DGADR, 2016a. 
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O escoamento da produção de carne (Quadro 9) foi essencialmente realizado 

através das grandes superfícies (cerca de 75% da produção em 2013, 79% em 2014 e 

78% em 2015) (DGADR, 2016a e 2016b). Exemplo disso, em 2013, é a Carnalentejana, 

Carne dos Açores, Carne Mertolenga e Carne Barrosã. O mercado de destino da Carne 

Arouquesa é sobretudo feiras; o da Carne Maronesa grossistas e restauração e apenas 

1% grandes superfícies; o da Carne Mirandesa mais restauração. A Carne Cachena da 

Peneda é vendida 60 % para talhantes e 40% para restauração. 

 

Quadro 9: Modalidades de escoamento de carne de bovino qualificada 

(%) 

Produto Talhantes Grossistas Restauração Feiras 
Grandes 

Superfícies
 (1)

 

Direta (ao 

consumidor) 
Outros 

Carnalentejana 0,5 0,0 2,0 1,2 95,0 1,0 0,3 

Carne Arouquesa 10,0 0,0 20,0 30,0 10,0 20,0 10,0 

Carne Barrosã 15,0 3,0 23,0 3,0 54,0 2,0 0,0 

Carne de Bravo do Ribatejo 0,0 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carne Cachena da Peneda 60,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carne da Charneca Sem comercialização 

Carne de Bovino Cruzado L. 

Barroso 
Sem comercialização 

Carne dos Açores 1,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 

Carne Marinhoa n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa 14,0 27,0 27,0 6,0 1,0 9,0 16,0 

Carne Mertolenga 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 5,0 

Carne Mirandesa 8,0 2,0 49,0 1,0 22,0 12,0 6,0 

Vitela de Lafões n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

MÉDIA PONDERADA(*) 3,7 2,8 11,1 2,1 74,6 3,3 2,4 

n.r. - Inquérito não respondido 
(1) Inclui cadeias de supermercados e hipermercados 
(*) Calculada com os dados disponíveis 

Fonte: DGADR, 2016a. 
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A comercialização (Quadro 10) foi realizada maioritariamente pelos 

agrupamentos de produtores (73 % em 2013, 68% em 2014 e 67% em 2015) (DGADR, 

2016a e 2016b). Verifica-se que existe um monopólio dos agrupamentos dos 

produtores. Apenas a Carne dos Açores é exceção, cuja comercialização é feita por 

outra entidade. 

 

Quadro 10: Comercialização de carnes de bovino qualificadas 

(%) 

Produto 
Agrupamento 

de produtores 

Produtores 

a título 

individual 

Outra 

Entidade 

Carnalentejana 100,0 0,0 0,0 

Carne Arouquesa 100,0 0,0 0,0 

Carne Barrosã 100,0 0,0 0,0 

Carne de Bravo do Ribatejo 100,0 0,0 0,0 

Carne Cachena da Peneda 100,0 0,0 0,0 

Carne da Charneca Sem comercialização 

Carne de Bovino Cruzado L. Barroso Sem comercialização 

Carne dos Açores 0,0 0,0 100,0 

Carne Marinhoa n.r. n.r. n.r. 

Carne Maronesa 100,0 0,0 0,0 

Carne Mertolenga 100,0 0,0 0,0 

Carne Mirandesa 100,0 0,0 0,0 

Vitela de Lafões n.r. n.r. n.r. 

MÉDIA PONDERADA(*) 73,2 0,0 26,8 

n.r. - Inquérito não respondido 
(*) Calculada com os dados disponíveis 

Fonte: DGADR, 2016a. 
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Capítulo 2. Carne Cachena da Peneda DOP: especificação 

do produto 

2.1. A raça 

De todas as raças portuguesas, a Cachena foi a última a ser reconhecida como tal, 

chegando até aos nossos dias como um subtipo de outra raça, a Barrosã. Existiu desde 

sempre em quase todo o Parque Nacional da Peneda-Gerês, cuja área se estende desde 

Castro Laboreiro, a poente, até à Serra da Mourela no concelho de Montalegre. Raça de 

alta montanha com características de rusticidade inultrapassáveis, chegando mesmo a 

passar os invernos rigorosíssimos ao ar livre, sendo a sua alimentação, regra geral, 

constituída por ervas raquíticas, mato menos endurecido, os quais se encontram em 

altitudes acima dos 1.000 metros. Os acidentes orográficos principais da área de 

dispersão da Cachena são as serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês (Leite & Dantas, 

2000a e 2000b). 

´ 

 

Figura 3: Solar da raça Cachena 

Fonte: Gouveia et al., 2015. 
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Praticamente extinta mercê dos cruzamentos de absorção feitos com a raça 

Barrosã e até com outras raças, é uma raça de porte muito pequeno, não chega a atingir 

1,15 metros ao garrote, sendo considerada uma das vacas mais pequenas do mundo. A 

pelagem assemelha-se muito à da Barrosã, sendo castanho-claro tendendo para o cor de 

palha ou para o acerejado, havendo animais de cores mais escuras, castanho pezenho. 

Ainda que tenha semelhanças morfológicas com a Barrosã, possui características 

próprias que a distinguem desta como a cabeça mais comprida, frente retangular e 

plana, perfil reto, secção e disposição dos cornos distinta (Leite & Dantas, 2000a e 

2000b). 

 

Figura 4: Raça Cachena 

Fonte: Gouveia et al., 2015. 

 

2.2. O sistema de produção 

O regime de exploração desta raça é um regime extensivo, passando parte destes 

animais todo o ano na serra, só descendo às povoações quando a neve se encontra por 

períodos mais alargados. Há dois regimes comunitários característicos desta região, de 

que faz parte o bovino Cacheno: um são as vezeiras e o outro são as brandas e as 

inverneiras (Leite & Dantas, 2000a e 2000b). 

É uma raça classificada como “em risco de extinção – Grau B” nas Portarias 

55/2015 e 268/2015 que regulamentam, respetivamente, a aplicação dos apoios 

“Manutenção de raças autóctones em risco” e “Conservação e melhoramento de 

recursos genéticos animais” do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

(PDR2020) (Carolino et al., 2016). 

O efetivo reprodutor é constituído atualmente por cerca de 6880 fêmeas e 278 

machos, distribuídos por cerca de 540 explorações (Quadro 11). 
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Quadro 11: Área de distribuição de criadores e animais da raça Cachena 

Distrito Concelho Criadores Fêmeas Machos Efetivo médio/Exp. 

Viana do Castelo 

Arcos de Valdevez 302 2782 130 9,6 

Melgaço 8 140 6 18,3 

Monção 13 326 7 25,6 

Paredes de Coura 16 264 11 17,2 

Ponte da Barca 39 306 15 8,2 

Ponte de Lima 6 32 1 5,5 

Viana do Castelo 4 27 1 7 

    388 3877 171 10,4 

Braga 

Braga 1 17 2 19 

Cabeceiras de Basto 4 10 0 2,5 

Terras de Bouro 31 315 13 10,6 

Vieira do Minho 12 48 2 4,2 

Vila Verde 9 85 4 9,9 

    57 475 21 8,7 

Vila Real 

Alijó 3 30 0 10 

Boticas 1 6 0 6 

Montalegre 32 312 16 10,3 

Vila Real 3 163 5 56 

    39 511 21 13,6 

Porto 
Baião 1 10 1 11 

Penafiel 1 0 1 1 

    2 10 2 6 

Guarda Almeida 1 6 1 7 

Coimbra Montemor-O-Velho 1 39 1 40 

Leiria 
Leiria 1 4 1 5 

Porto de Mós 1 21 5 26 

    2 25 6 15,5 

Lisboa Alenquer 1 6 1 7 

Castelo Branco 

Castelo Branco 1 59 2 61 

Idanha-a-Nova 1 2 1 3 

Penamacor 1 28 1 29 

    3 89 4 31 

Portalegre 

Castelo de Vide 1 7 0 7 

Monforte 1 23 1 24 

Portalegre 3 114 3 39 

Elvas 1 20 1 21 

Sousel 1 6 0 6 

    7 170 5 25 

Évora 

Évora 4 86 4 22,5 

Montemor-o-Novo 8 564 10 71,8 

Redondo 2 184 6 95 

    14 834 20 61 

Beja 

Barrancos 11 373 8 34,6 

Beja 1 44 1 45 

Moura 9 382 12 43,8 

    21 799 21 39,0 

Setúbal 

Almada 1 4 1 5 

Montijo 1 15 1 16 

Santiago do Cacém 1 19 1 20 

    3 38 3 13,7 

Faro Aljezur 1 1 1 2 

    540 6880 278 13,3 

 

Fonte: Adaptado de ACRC – Secretaria Técnica do Livro Genealógico da raça Cachena, 2017. 
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Verifica-se um crescimento expressivo do efetivo desde o início do Registo 

Zootécnico (1994), com uma tendência constante para aumentar nos últimos 12 anos, 

em média cerca de 400 fêmeas reprodutoras por ano. Há um acentuado aumento do 

número de explorações com fêmeas reprodutoras da raça Cachena e também se constata 

um aumento do número de fêmeas adultas e de animais nascidos puros por exploração. 

O número de machos reprodutores presentes por ano (com filhos) atingiu o máximo no 

ano de 2016 (242), o que demonstra a tendência crescente desta raça. Desde 2013 que o 

número de machos ativos por ano é superior a 200. O número de fêmeas reprodutoras 

ativas por touro ao longo dos anos tem permanecido mais ou menos constante entre 21 e 

27 fêmeas por macho (Carolino et al., 2016). 

Sendo explorada inicialmente no Norte de Portugal, nos distritos de Viana do 

Castelo, Braga e Vila Real, a raça Cachena passou a ser utilizada nos últimos anos para 

além do seu solar, na região do Alentejo, nos distritos de Évora, Beja e Portalegre 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Mapa de distribuição dos criadores 

Fonte: ACRC, 2015. 

 

Os principais concelhos onde se registaram nascimentos de vitelos Cachenos entre 

2010 e 2016 são, por ordem decrescente do número de nascimentos, Arcos de Valdevez, 

Moura, Montemor-o-Novo, Barrancos, Redondo, Ponte da Barca, Paredes de Coura, 

Terras de Bouro, Monção, Montalegre, Portalegre, Melgaço, Évora, Vila Verde e Vila 

Real. Verifica-se que 4 dos 5 concelhos com mais nascimentos da raça Cachena são do 

Alentejo, confirmando a visível dispersão da raça para além do seu solar (Carolino et 

al., 2016). 
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Existe uma grande variabilidade da dimensão das explorações (número médio de 

animais nascidos por ano) entre concelhos. Enquanto no concelho do Redondo, entre 

2000 e 2016, em média, nascem 80.6 animais por exploração e por ano, e nos concelhos 

de Moura, Montemor-o-Novo e Barrancos entre 28.3 e 34.5 animais, no concelho de 

Arcos de Valdevez, apenas nascem em média e por ano, 6.2 animais por criador. Como 

seria de esperar, devido às diferenças na dimensão das explorações, a Norte de Portugal, 

o número de animais nascidos em média por exploração é muito mais reduzido (entre 

5.5 e 11.3 vitelos) (Carolino et al., 2016). 

Considerando períodos distintos (2010-2012 e 2013-2016), observa-se uma 

diminuição do número de nascimentos em Arcos de Valdevez, principal região de 

criação da raça Cachena, em detrimento de alguns concelhos do Alentejo, 

designadamente, Montemor-o-Novo. Uma elevada percentagem de explorações 

registam apenas um nascimento por ano. A proporção de explorações que registam até 5 

nascimentos/ano diminuiu nos últimos anos, uma vez que, entre 2010-2012, 

representavam aproximadamente 70% dos efetivos e entre 2013-2016 passou para cerca 

de 60%. Ainda que a percentagem de explorações onde nascem anualmente mais de 50 

animais continue a ser reduzido (2%), duplicou nos 4 anos (2013-2016). Nos últimos 

anos, a percentagem de animais nascidos em explorações de média a grande dimensão 

(> 50 animais nascidos por exploração e ano) também aumentou representando 

atualmente quase 20% dos animais. As classes de dimensão das explorações onde se 

verificam maior percentagem de nascimentos são explorações onde nascem entre 11 e 

20 animais por ano e depois entre 21 e 30, correspondendo respetivamente a 20.9% e 

12.5% do total de nascimentos (Carolino et al., 2016). 

Esta raça não apresenta sazonalidade reprodutiva, bem patente na distribuição dos 

partos ao longo de todo o ano e de forma algo semelhante desde o início da constituição 

do Registo Zootécnico da raça. Independentemente do período considerado, nota-se 

uma ligeira diminuição dos partos nos meses de verão, particularmente a partir de junho 

e até novembro. Nos últimos anos verificou-se um aumento dos partos no mês de 

Dezembro (Carolino et al., 2016). 

A distribuição da idade das fêmeas ao parto é característica da espécie bovina e 

confirma a enorme capacidade das fêmeas da raça Cachena em se manterem em 

produção, tanto em linha pura como em cruzamento, até idades avançadas. Mais de 20% 

dos partos registados desde 2010 são de fêmeas com mais de 10 anos de idade ao parto 
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e quase 6% dos partos são de fêmeas com mais de 15 anos. A raça Cachena apresenta 

sem dúvida uma longevidade produtiva apreciável. A maioria dos machos reprodutores 

(68%) são pais entre os 3 e os 8 anos de idade, mas uma elevadíssima percentagem 

(38%) de machos são pais depois dos 12 anos. A percentagem de nascimentos cujos 

pais têm uma idade avançada é reduzida (apenas 3% dos animais nascidos desde 2010 

são filhos de touros com mais de 12 anos de idade), possivelmente pela utilização ainda 

algo reduzida da inseminação artificial nesta raça. A distribuição do número de fêmeas 

em função do número de filhos é típica dos bovinos de carne, sendo o número de 

fêmeas cada vez menor à medida que aumenta o número de filhos por fêmea 

independentemente de se considerar apenas os partos de animais puros ou de animais 

puros e cruzados em conjunto (Carolino et al., 2016). 

A distribuição do número de descendentes por macho apresenta enormes 

desequilíbrios, como a maioria das raças autóctones, apontando a necessidade de se 

evitar que alguns machos tenham um número excessivo de descendentes ao longo de 

toda a vida. A reduzida dimensão de algumas explorações e consequentemente do 

número de fêmeas reprodutoras por criador, na maioria dos casos das explorações 

localizada a Norte, não possibilita a existência de touro próprio, o que pode originar a 

utilização de machos de apenas alguns criadores e resultar neste excesso de 

descendentes de alguns dos machos. Ainda que o recurso à inseminação artificial seja 

reduzido, particular atenção deverá ser prestada, desde já, à constituição e utilização do 

stock de sémen (Carolino et al., 2016). 

As estimativas da consanguinidade são baixas e estão certamente influenciadas 

pela falta de informação genealógica no início da organização Registo Zootécnico 

(Carolino et al., 2016). 

A raça bovina Cachena foi, em termos proporcionais, a população autóctone 

portuguesa que mais cresceu nos últimos anos. Em 10 anos, passou de pouco mais de 

1000 fêmeas reprodutoras, para cerca de 6500 fêmeas. Esta raça tem conseguido tirar 

partido das suas características morfológicas e produtivas, caracterizada por reduzido 

tamanho corporal e elevada longevidade, que perante a atual conjuntura de apoios 

destinados aos bovinos aleitantes, tornou-se sem dúvida num caso de sucesso impar em 

Portugal (Carolino et al., 2016). 
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2.3. Os diferentes produtos 

Segundo Leite & Dantas (2000a e 2000b), sendo uma vaca de função tripla 

(carne, leite e trabalho) tende a ser explorada como bovino de carne. É uma carne com 

Denominação de Origem Protegida (DOP), por Despacho n.º 3934/98, (D.R: II Série de 

6 de Março de 1998), tendo sido reconhecida a Cooperativa Agrícola dos Arcos de 

Valdevez, CRL, como detentora da marca “Carne Cachena da Peneda”. 

 

Figura 6: Logótipo da Carne Cachena da Peneda 

Fonte: ACRC, 2015. 

 

A Carne Cachena da Peneda DOP surge fundamentalmente da necessidade de 

proteção nacional e comunitária de um produto característico de uma região e de uma 

população específica. Sujeito a um sistema de controlo e certificação que o acompanha 

desde a produção até ao consumidor final, a garantia de genuinidade é total. O regime 

de controlo e certificação é instituído ao longo de toda a fileira produtiva, sendo cada 

carcaça ou peça, devidamente qualificada, através de aposição, pelo organismo de 

controlo e certificação – CERTIS, da respetiva marca de certificação (cooparcosbarca, 

2015). 

De acordo com o Despacho n.º 3934/98, D.R: II Série de 6 de Março de 1998, 

define-se “Carne Cachena da Peneda” pela carne proveniente da desmancha de bovinos 

proveniente do abate de animais de raça Cachena, inscritos no Registo Zootécnico da 

raça bovina Cachena, nascidos, criados e abatidos nas condições constantes no Caderno 

de Especificações. 

Características das carcaças: podem beneficiar do uso da denominação “Carne 

Cachena da Peneda - DOP” as carcaças ou hemicarcaças de vitela, novilho ou vaca, ou 

as peças inteiras ou fatiadas delas provenientes nas seguintes condições (Despacho n.º 

3934/98, D.R: II Série de 6 de Março de 1998): 
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 Vitela - carcaças de animais abatidos entre os 4 e os 9 meses de idade 

com o peso vivo compreendido entre os 70 Kg e os 120 Kg; 

 Novilho - carcaças de animais abatidos entre os 9 e os 24 meses de idade 

com um peso vivo entre os 120Kg e os 210Kg; 

 Vaca ou boi - carcaças de vacas, com ou sem parto, abatidas entre os 2 e 

os 4 anos ou de machos castrados, abatidos entre os 2 e os 5 anos, com o 

peso vivo superior a 210Kg. 

A “Carne de Cachena da Peneda - DOP” deve ter as seguintes características 

(Despacho n.º 3934/98, D.R: II Série de 6 de Março de 1998): 

 As carcaças devem obter a classificação R.O.P. (vitela), R.O.P. (novilho) 

e R.O.P. (vaca ou boi), de acordo com as normas de classificação 

previstas no Regulamento (CEE) n.º 1026/91, de 22-4-91; 

 A gordura é de coloração variável, sendo branca (vitela), branca a 

cremosa (novilho) e branco-sujo (vaca ou boi). As carcaças devem obter 

a classificação 2, 3 ou 4, de acordo com as normas de classificação já 

referidas; 

 Cor - A cor é variável, sendo rósea-pálida ou rósea-clara (vitela), rosa a 

vermelho-claro (novilho) e vermelho-escuro (vaca ou boi); 

 Obtenção do produto - a identificação dos animais, o saneamento e a 

assistência veterinária, o sistema de produção, a alimentação, as 

substâncias de uso interdito e as condições a observar no abate e 

conservação, na conservação e na desmancha das carcaças, bem como no 

transporte, no acondicionamento, na rotulagem e na exposição para 

venda, são os constantes no respetivo caderno de especificações; 

 Apresentação comercial - a “Carne Cachena da Peneda” pode-se 

apresentar comercialmente sob a forma de carcaça, hemicarcaça, quarto 

de carcaça, peças embaladas em vácuo ou em couvettes. Nos postos de 

venda terá de ser exposta separadamente das outras carnes, apresentando 

a respetiva rotulagem a menção “Carne Cachena da Peneda – DOP” e 

ostentando de forma inviolável ou indelével a marca de certificação 

aposta pelo respetivo organismo privado de controlo e certificação. 
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A área geográfica de produção respeita ao nascimento, cria e abate dos animais e 

está circunscrita às freguesias de Sistelo, Gavieira, Cabreiro, Gondoriz, Carralcova, 

Couto, Grade, Ermelo, Cabana Maior, Soajo e Vale, do concelho de Arcos de Valdevez, 

às freguesias de Castro Laboreiro, Lamas de Mouro, Parada do Monte e Gave, do 

concelho de Melgaço, às freguesias de Merufe, Tangil e Riba de Mouro, do concelho de 

Monção, às freguesias do Lindoso, Britelo, Ermida, Germil, São João Baptista, Entre 

Ambos-os-Rios, Sampriz e Azias, do concelho de Ponte da Barca, às freguesias de 

Alboim da Nóbrega, Gondomar e Valdreu, do concelho de Vila Verde, e às freguesias 

de Cibões, Gondoriz, Brufe e Campo do Gerês, do concelho de Terras do Bouro 

(Despacho n.º 3934/98, D.R: II Série de 6 de Março de 1998). 
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Capítulo 3. Argumento central da pesquisa, objeto de análise 

e metodologia 

A segunda parte da dissertação é dedicada ao estudo empírico e, neste capítulo, 

recapitulamos o argumento central e os objetivos de trabalho, o objeto de estudo e as 

razões subjacentes à sua escolha, concluindo o capítulo com a apresentação da 

metodologia utilizada. 

3.1. Argumento central e objetivos de trabalho 

A escolha da temática a analisar e o processo de revisão bibliográfica que se 

seguiu, permitiram eleger como argumento central do estudo o seguinte: A partir de 

uma avaliação do ambiente interno e externo da Carne Cachena da Peneda DOP, é 

possível apresentar um diagnóstico desta atividade que permita a formulação de 

estratégias e propostas de desenvolvimento empresarial. Conforme o que foi abordado 

na primeira parte da presente dissertação, esta afirmação é feita com base no 

reconhecimento de que raça Cachena contribui para o desenvolvimento da região.  

Após termos recordado o argumento central, os objetivos desta pesquisa que 

validam ou não o argumento central são:  

a) Conhecer a situação atual da Carne Cachena da Peneda DOP; 

b) Avaliar o desempenho da Carne Cachena da Peneda DOP, no que respeita a 

aspetos de produção e comercialização, avaliando a atratividade do mercado 

de referência e a posição competitiva da Carne Cachena da Peneda DOP de 

acordo com o Modelo McKinsey; 

c) Analisar o ambiente interno e o ambiente externo da Carne Cachena da 

Peneda DOP, identificando e reconhecendo os pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças, recorrendo à análise SWOT; 

d) Propor estratégias de desenvolvimento do produto, tendo em consideração as 

especificidades da fileira produtiva do setor, com base no Modelo Ansoff. 
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3.2. Objeto de estudo 

Este estudo centra-se na Carne Cachena da Peneda DOP, em particular na sua 

Denominação de Origem. Pretende-se conhecer a sua situação atual, analisar o seu 

desempenho e propor estratégias de desenvolvimento. 

A produção da Carne Cachena da Peneda DOP no concelho de Arcos de Valdevez 

é uma das principais atividades económicas deste território que valoriza os recursos 

naturais locais. Em Arcos de Valdevez concentra-se o maior número de criadores da 

raça Cachena, a Cooperativa Agrícola detentora da marca “Carne Cachena da Peneda 

DOP” e a ACRC, a associação dos criadores da raça Cachena. 

3.3. Metodologia 

No sentido de concretizar os objetivos anteriormente definidos, dividimos a 

investigação em duas fases distintas e sequenciais. Em primeiro lugar procedeu-se à 

recolha de informação junto da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da 

Barca sobre a situação da Carne Cachena da Peneda DOP e junto da ACRC sobre o 

sistema produtivo. Os dados primários, de natureza qualitativa e quantitativa, que 

serviram de suporte à elaboração deste trabalho, foram obtidos por entrevista pessoal à 

Cooperativa Agrícola e à ACRC e por observação participante da aluna que realizou um 

estágio com a duração de um mês na ACRC. No contexto deste estágio, acompanhou-se 

os produtores, permitindo um contacto direto com eles de forma a conhecer a realidade, 

os problemas e as adversidades que existem. Os dados secundários foram obtidos 

através da análise dos relatórios/inquéritos aos agrupamentos de produtores de produtos 

com DOP/IGP/ETG da DGADR disponíveis no seu sítio da Internet (com os dados 

sobre a produção, preços e comercialização das carnes de bovino), referências 

bibliográficas e outros estudos. 

Na segunda fase da investigação pretende-se realizar o diagnóstico estratégico da 

Carne Cachena da Peneda DOP. A análise de todas as variáveis é baseada numa escala 

qualitativa de um a cinco, desde Muito Fraco/Muito Baixo (1), Fraco/Baixo (2), 

Médio/Neutro (3), Forte/Alto/Elevado a Muito Forte/Muito Alto/Muito Elevado (5), 

suportada também em informação quantitativa e qualitativa que se encontra explanada 

nos capítulos 1 e 2 desta dissertação. Para se estudar o ambiente externo em que a Carne 

Cachena se insere utilizaremos diferentes fatores que, no seu conjunto, permitem avaliar 

a atratividade do mercado de referência, e são: a dimensão do mercado atual e a 
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evolução do mercado de referência, a intensidade concorrencial, as barreiras à entrada, a 

imagem do sector e as perspetivas de inovação tecnológica. O ambiente interno será 

analisado através da posição competitiva da Carne Cachena da Peneda DOP, a qual 

engloba indicadores como a quota de mercado relativa, a notoriedade e imagem do 

produto, a qualidade total do produto, os recursos humanos, a rede de distribuição e 

marketing, a proteção contra imitações, independência de apoios públicos, a eficácia da 

promoção, a capacidade de produção e investigação e desenvolvimento. Depois de 

efetuada esta análise, iremos testar a aplicabilidade de instrumentos básicos de análise 

estratégica para avaliarmos o desempenho do produto e delinearmos propostas de 

desenvolvimento empresarial. 

Na avaliação do desempenho da Carne Cachena da Peneda DOP utilizamos 

alguns modelos de gestão e análise estratégica, como o modelo Mckinsey e a Análise 

SWOT. Na elaboração de propostas de desenvolvimento empresarial recorremos ao 

modelo de Ansoff. 
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Capítulo 4. Revisão da Literatura  

4.1. Revisão de conceitos e teorias  

4.1.1. Estratégia e Tática  

Segundo Garcia (2010) é difícil para os diversos autores definirem o vocábulo 

estratégia. Por exemplo, Mintzberg (1988) diz que não existe uma definição única e que 

seja universalmente aceite. Por sua vez, Wit & Meyer (1998) dizem que pelo facto de 

haver dificuldades em encontrar uma definição para este termo, a definição mais 

simples/comum afigura-se uma ilusão. Por fim, Norton & Irving (1999) dizem que o 

facto de haver muitas definições leva a que haja confusão com o seu significado, em vez 

de clarificarem o seu verdadeiro significado. Pela dificuldade que muitos autores 

encontram em definir este vocábulo, muitas vezes há a necessidade de ir à sua raiz 

etimológica. A palavra “estratégia” vem do grego antigo stratègós, de stratos, 

"exército", e "ago", "liderança" ou "comando", tendo significado inicialmente "a arte do 

general". Esta expressão destinava-se, inicialmente, a ser utilizada no exército, mas com 

o evoluir dos anos foi-se utilizando em outras áreas, como por exemplo na área 

empresarial. 

De acordo com Nicolau (2001) são várias as definições existentes para 

“estratégia”. Um dos exemplos de definição é o apresentado por Learned et al. (1965); 

Andrews (1971) e refere: "Estratégia é o padrão de objetivos, fins ou metas e principais 

políticas e planos para atingir esses objetivos, estabelecidos de forma a definir qual o 

negócio em que a empresa está e o tipo de empresa que é ou vai ser." Ansoff (1965) diz 

que “Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação entre a 

empresa e o ambiente”. Steiner & Miner (1977) mencionam: “Estratégia é o forjar de 

missões da empresa, estabelecimento de objetivos à luz das forças internas e externas, 

formulação de políticas específicas e estratégias para atingir objetivos e assegurar a 

adequada implantação de forma a que os fins e objetivos sejam atingidos.” Mintzberg 

(1988) refere que “Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu meio 

envolvente: um padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para fazer 

face ao meio envolvente”. 
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Das diferentes definições de “estratégia”, podemos concluir que “Estratégia 

empresarial é o conjunto de ações e decisões sobre a alocação de meios (recursos) que 

uma organização utiliza para alcançar os objetivos definidos. No processo, o executivo 

tem de tomar decisões que definam os produtos e serviços para que clientes e quais 

mercados, e a posição pretendida para a empresa em relação aos seus concorrentes”. A 

estratégia é, enfim, importante porque é a forma pela qual as empresas capturam valor 

económico (Serra et al., 2015). 

Em concordância com Simões (2016), a estratégia consiste essencialmente num 

conjunto de decisões e ações que têm como propósito oferecer mais valor ao cliente, 

numa perspetiva a longo prazo, de forma a ser considerada também uma fidelização por 

parte desse mesmo cliente. Contrariamente, a tática, ou as ações de carácter tático têm, 

habitualmente, um horizonte temporal restrito e um enfoque a nível operacional mais 

vincado que na estratégia em si (Freire, 1997; Santos, 2008). Estas características fazem 

com que o seu contributo relativamente à criação de valor na empresa seja 

significativamente mais limitado do que na estratégia propriamente dita. É de ressalvar 

que o sucesso a longo prazo, em última análise, depende essencialmente das orientações 

estratégicas. O seu desempenho competitivo a curto e médio prazo, por sua vez, já 

resulta do nível de competência aplicado nas orientações táticas (Simões, 2016). 

Só após a definição do local de trabalho da batalha (estratégia) se pode definir 

qual a melhor forma de dispor as forças (recursos) para o confronto (tática). Ou seja, só 

após se ter definido o “onde” e o “quando” se poderá decidir “como” a estratégia vai ser 

implementada. Santos (2008) afirma que, nas organizações a tática refere-se ao conjunto 

de planos (de preços, de promoção, publicidade, de merchandising, de força de vendas, 

de produção, de controlo de gestão, de sistemas de informação, de inovação, de 

estrutura organizacional, de recrutamento e seleção de formação do pessoal, de 

obtenção dos recursos financeiros, de investimentos, de compras, etc.), cuja execução é 

imprescindível à execução da estratégia, sendo tomada assim como um ponto de partida 

a considerar substancialmente.  

É de notar que apesar destes dois conceitos estarem interligados entre si, a tática 

não depende da estratégia e pode ser definida após a definição desta. A diferença entre 

estes conceitos reside na natureza da decisão em si (Simões, 2016). 
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4.1.2. Gestão Estratégica e Análise Estratégica  

Tal como se verificou com o conceito de “estratégia”, também definir o conceito 

de “gestão estratégica” é difícil, pois a sua definição varia de autor para autor, umas 

definições são mais simples e outras são mais complexas (Garcia, 2010). Mintzberg, 

1994 (citado por Santos, 2008) sintetizou o conceito de gestão estratégica como 

processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, escolha e implementação. Bartol & 

Martin, 1998 (citado por Santos, 2008) definem gestão estratégica como o processo 

através do qual os gestores formulam e implementam estratégias, tendentes a assegurar 

a consecução dos objetivos da organização, em função do meio envolvente em que estas 

se encontram integradas e das suas próprias condições internas. A seu ver, este processo 

é constituído por vários componentes e evolui de forma contínua em dois subprocessos, 

isto é: a formulação da estratégia e a implementação da estratégia (Santos, 2008). 

A estipulação dos objetivos estratégicos e o esclarecimento da missão da 

organização dá início ao subprocesso da formulação da estratégia. Com esta estipulação, 

é necessária a avaliação dos mesmos numa situação de competição, aquando da análise 

do meio envolvente externo e interno, que permite à organização reconhecer as suas 

oportunidades, as suas ameaças e os seus pontos fortes e fracos. Com a estipulação dos 

objetivos, segue-se o desenvolvimento, a formulação e a seleção da estratégia, que 

permite uma concretização mais eficaz dos propósitos estratégicos estipulados, de 

acordo com as limitações existentes, de acordo com o ambiente externo e interno. Após 

a realização do primeiro subprocesso dá-se início ao segundo, que é o da implementação 

das estratégias. Concretiza-se a realização dos planos estratégicos enunciados, do seu 

controlo e do seu feedback, assim como dos resultados obtidos (Santos, 2008). 

Por sua vez, Mintzberg, 1987 e Quinn, 1980 (citado por Santos, 2008) não estão 

de acordo com a perspetiva que Bartol & Martin, 1998 (citado por Santos, 2008) 

apresentaram sobre a gestão estratégica. Mintzberg menciona que o processo de gestão 

estratégica não segue uma sequência e é difícil separar a formulação e a implementação 

de estratégias, pois para este autor a formulação e a implementação das estratégias é um 

processo dinâmico, visto as estratégias irem sendo ajustadas ao meio em que as 

organizações desenvolvem as suas atividades. Quinn defende que a “constante 

integração dos processos incrementais simultâneos de formulação e implementação de 

estratégias vem assim a constituir-se como a arte central da gestão estratégica efetiva”. 



4. Revisão da Literatura 

38 

De acordo com as várias perspetivas de vários autores sobre gestão estratégica, o 

autor Robalo Santos (2008) define gestão estratégica como sendo um processo 

sistemático e dinâmico de planeamento, organização, liderança e controlo do sistema de 

valor de uma organização, tendente a assegurar a contínua adaptação desta às constantes 

alterações do meio envolvente e às necessidades dos clientes, com vista à criação e 

manutenção de vantagens competitivas, que garantam o cumprimento da sua missão e 

objetivos com a máxima eficácia e eficiência. A figura 7 pretende transmitir a ideia de 

que a gestão estratégica é um processo dinâmico e cíclico de gestão. 

GESTÃO 

ESTRATÉGICA

PLANEAMENTO

-Estratégia (onde)

-Objetivos

-Missão

-Tática (como)

ORGANIZAÇÃO

-Estrutura

-Recursos

-Atividades

-Processos

CONTROLO

-Planos, programas, ações 

e orçamentos

-Políticas, regras e 

procedimentos

-Desempenho estratégico

LIDERANÇA

-Execução dos planos

-Execução dos programas

-Execução das ações

-Execução dos orçamentos

 
Figura 7: Sistema de gestão estratégica como modelo de gestão 

Fonte: Garcia, 2010, adaptado de Santos, 2008  

 

O facto da gestão estratégica ser um processo de gestão vai permitir às 

organizações estimular a originalidade; abranger os membros que constituem as 

organizações, na formulação e implementação da estratégia; identificar, desenvolver e 

explorar eventuais fontes de vantagens competitivas (Garcia, 2010). 
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De acordo com Garcia (2010), a análise estratégica é um processo sucessivo e 

sistemático, que permite o acompanhamento, a análise e a monitorização do meio 

ambiente interno e externo da organização e a adaptação da estratégia adotada às suas 

sucessivas mudanças. A estipulação dos objetivos das organizações e consequentemente 

elaboração da estratégia para os realizar, é realizada através da conclusão proveniente 

desta análise. Este processo faz parte do processo de gestão estratégica das organizações 

e abrange o pensamento estratégico, a análise do meio envolvente e a análise da própria 

organização. 

Segundo Nunes (2015), a análise estratégica faz parte integrante da gestão 

estratégica das organizações e engloba o pensamento estratégico, a análise do meio 

envolvente e a análise da própria organização. O objetivo da análise estratégica é 

entender a posição estratégica da organização através da identificação do panorama das 

influências chave no presente e futuro da organização, bem como equacionar as 

oportunidades proporcionadas pelo ambiente e entender as competências da 

organização. 

A análise estratégica vai englobar três fases (Garcia, 2010):  

 Diagnóstico - consiste numa análise do meio externo (indicadores da 

atratividade dos mercados, análise SWOT) e da empresa e da sua 

envolvente interna (indicadores da posição competitiva da empresa e das 

suas atividades); 

 Formulação da Estratégia - consiste na descrição da missão, na definição 

dos objetivos e por fim na formulação da estratégia; 

 Implementação da Estratégia - consiste na aplicação da estratégia na 

organização. 

Pelo exposto, se conclui (Garcia, 2010): 

 A gestão estratégica é um processo cíclico, é composto sempre por 

quatro fases, a saber: a fase do planeamento, onde se formula a 

estratégia, a fase da organização, a fase da liderança e, por fim, a fase do 

controlo. 

 Por sua vez, a análise estratégica acaba por ser também um processo 

cíclico, sendo este apenas composto por três fases. Essas fases são a fase 
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do diagnóstico, onde se analise o ambiente externo e interno, segue-se a 

fase da formulação da empresa e, por fim, temos a fase de 

implementação da estratégia. Desta forma, a análise estratégica faz parte 

da gestão estratégica. 

 

4.1.3. Desempenho Empresarial  

De acordo com Roberto & Serrano (2007), para muitos autores (Buchanan & 

Huczynski, 2004) qualquer abordagem ao conceito de “desempenho” deve ter em conta 

uma série de considerações que passam pelos indicadores económicos tradicionais, mas 

também por medidas de desempenho social e outras, ligadas à satisfação dos interesses 

das múltiplas partes organizacionais interessadas. Com efeito, a performance (em 

sentido lato) é um conceito multidimensional que é encarado de tantos modos diferentes 

quantas audiências tiver uma dada organização; o que implica que pode verificar-se, 

simultaneamente e paradoxalmente, eficácia e ineficácia, boa e má performance. E, 

consequentemente, a avaliação do desempenho global de uma qualquer entidade (num 

determinado horizonte temporal) pressupõe uma prévia seleção dos interesses que hão-

de ser prosseguidos por ela. 

Segundo o modelo de Svendsen (1998), a sustentabilidade de uma organização 

depende da sua capacidade de gerar riqueza, de forma continuada, em quatro frentes 

complementares: social, intelectual, ambiental e financeira. Mas, em termos práticos, 

considera-se que estas quatro frentes estão, de algum modo, integradas nos dois vetores 

de desempenho que mais frequentemente aparecem na literatura: viabilidade 

económico-financeira e sustentabilidade sócioambiental. Quanto ao primeiro dos 

vetores, é sabido que de uma vasta diversidade de indicadores suscetíveis de serem 

utilizados para fazer a respetiva medição, há um pequeno conjunto que costuma ser 

preferido pelos investigadores: cotações de mercado de capitais; rendibilidade do ativo; 

rendibilidade dos capitais próprios; rendibilidade das vendas; valor económico 

agregado; resultados operacionais e crescimento de vendas (Agle et al., 1999; Bhagat & 

Black, 2002). Já um bom desempenho socioeconómico está, geralmente, associado a 

uma performance económico-financeira positiva. Os critérios mais usados para medir 

esse desempenho estão, normalmente, enquadrados nos seguintes quatro grupos (Agle 

et al., 1999; Hilman & Keim, 2001): relações com os empregados, inovação e segurança 



4. Revisão da Literatura 

41 

dos produtos, proteção do meio ambiente, relações com a comunidade (Roberto & 

Serrano, 2007). 

O desempenho empresarial está fortemente relacionado com a vantagem 

competitiva que a empresa alcança no mercado em virtude do sucesso de uma empresa 

depender, em grande medida, da vantagem competitiva que esta obtém relativamente 

aos seus concorrentes (Ribeiro, 2007b). 

Na literatura encontramos teorias e estudos que, ao procurarem encontrar razões 

para o diferencial de desempenho entre as empresas, apontam vários fatores que estarão 

na origem desse diferencial de desempenho. Estudos como Spanos et al. (2004), 

Barbosa & Louri (2005) e Ribeiro (2007a) dividem os fatores suscetíveis de influenciar 

o desempenho empresarial em dois grandes grupos: os específicos à empresa e os 

específicos ao sector de atividade onde a empresa opera. Os fatores específicos a cada 

empresa traduzem-se em fatores que levam a empresa a exercer uma maior influência 

sobre os mesmos através da sua atuação estratégica, salientando-se a idade da empresa, 

a sua dimensão, a Investigação e Desenvolvimento (I&D) efetuada, a tecnologia 

adotada, assim como a qualidade dos produtos e serviços oferecidos no mercado. Por 

outro lado, entre os fatores específicos ao sector de atividade onde a empresa opera 

salientam-se variáveis como a dimensão do sector de atividade, o seu crescimento, o 

grau de concentração industrial, bem como a intensidade de I&D no sector de atividade 

(Ribeiro, 2007b). 

4.2. Principais Modelos de Análise Estratégica  

4.2.1. Análise PEST 

A primeira etapa de um planeamento estratégico deve ser a análise do ambiente 

externo ou macroambiente (ver figura 8), ou seja, a análise do meio envolvente 

contextual, daí, a apresentação da análise PEST (Político-Legal, Económica, 

Sociocultural e Tecnológica) para avaliar as variáveis políticas, económicas, sociais e 

tecnológicas que interferem no negócio (Neto et al., 2007). 
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As variáveis ou forças envolvidas no contexto da análise PEST são: 

A análise do meio envolvente contextual engloba a análise de quatro contextos 

(Garcia, 2010): 

 Contexto económico: consiste na determinação das trocas de bens e serviços, 

dinheiro e informação na sociedade. As principais variáveis económicas são o 

PIB, taxa de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de desemprego, 

balança comercial, custos energéticos e taxas de poupança.  

 Contexto sociocultural: consiste na reflexão dos valores, costumes e tradições 

da sociedade. As principais variáveis socioculturais são os estilos de vida, 

valores sociais, taxa de natalidade, estrutura etária, taxa de analfabetismo, 

distribuição geográfica, nível educacional e composição étnica.  

 Contexto político-legal: consiste no condicionamento da alocação de poder e 

providencia o enquadramento legal da sociedade. As principais variáveis 

político-legais são a estabilidade política, política económica, enquadramento 

legal, legislação laboral, restrições ao comércio e leis anti monopólio.  

 Contexto tecnológico: consiste na tradução do progresso técnico da sociedade. 

As principais variáveis tecnológicas são as inovações tecnológicas, inovações 

Análise ambiental 

Figura 8: Níveis de análise ambiental 

Fonte: Adaptado de Santos, 2008. 
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de processo, proteção de patentes, incentivos do governo e normas de 

qualidade.  

4.2.2. Modelo das Cinco Forças de Porter 

Para a análise de posicionamento ou do ambiente setorial, surge o modelo das 

cinco forças de Porter (figura 9), segundo o qual a caracterização de uma indústria, do 

ponto de vista estratégico, efetua-se pela caracterização dos fatores de competitividade 

determinantes da estrutura dessa indústria, da sua evolução e das relações que se 

estabelecem entre eles. Porter aponta 5 fatores, a que chama “as 5 forças competitivas”: 

a rivalidade entre empresas concorrentes, o poder negocial dos fornecedores, o poder 

negocial dos clientes, a ameaça de entrada de novos concorrentes e a ameaça do 

aparecimento de produtos ou serviços substitutos. Este modelo apresenta um notável 

dinamismo na caracterização de uma indústria e é utilizado assim, para elaborar uma 

análise competitiva da empresa (Bicho & Baptista, 2006). 

 

 

Figura 9: Modelo das 5 forças de Michael Porter 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006. 
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Segundo Bicho & Baptista, 2006, as empresas devem posicionar-se de forma a 

ajustar as suas capacidades à situação da indústria, a qual é caracterizada pelo peso 

relativo das cinco variáveis descritas. O posicionamento do negócio, ou seja, a forma 

como o cliente vê o produto em relação à concorrência em termos de qualidade e preço, 

pode levar a empresa a concorrer com base em preços reduzidos (porque tem a 

vantagem dos custos) ou, pelo contrário, em preços mais elevados pela via da 

diferenciação, isto se o cliente estiver disposto a pagar mais por um produto que 

considera diferente e ao qual atribui maior valor, por achar que melhor satisfaz as suas 

necessidades.  

O conceito de valor é fulcral nesta análise, pois representa o montante que os 

clientes estão dispostos a pagar para terem acesso a um produto ou serviço com as 

características que melhor satisfaçam as suas necessidades (Teixeira, 2005). A análise 

de Porter não deve ser encarada de modo geral e abstrato, mas dirigida para uma decisão 

de investimento concreta, por uma empresa específica, com horizonte temporal e 

momento de decisão determinado, relativa a um negócio específico num contexto 

geográfico bem definido (Bicho & Baptista, 2006). 

Para uma empresa que vai entrar num novo negócio, a preocupação essencial é 

como ultrapassar as barreiras à entrada, e como, posteriormente, criar barreiras à entrada 

de concorrentes adicionais. Claro que, o ponto de vista é distinto para empresas já no 

mercado. Mas mesmo aqui, o ponto de vista de uma empresa presente em todos os 

segmentos de mercado será diferente de uma pequena concorrente com ação limitada a 

um nicho. Desde que a orientação e análise por empresa e decisão sejam claras e 

consistentes, este modelo de análise é robusto em termos de definições. Assim, se o 

negócio for definido de modo restrito, ter-se-á concorrência direta e limitada, mas 

ameaças elevadas de entrada e/ou produtos substitutos, passando-se o inverso se o 

negócio for definido de modo muito geral (Bicho & Baptista, 2006). 

4.2.2.1 Poder negocial dos fornecedores 

O conceito de fornecedor designa aqui fonte de inputs de qualquer tipo, sendo o 

seu poder potencialmente elevado quando (Bicho & Baptista, 2006): 

 existe um número reduzido de fornecedores; 

 não existem produtos substitutos para o nosso input; 

 os compradores desta indústria são pouco importantes para os fornecedores; 
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 os produtos fornecidos são muito importantes para o comprador; 

 custos elevados na mudança de fornecedor. 

Um elevado poder negocial dos fornecedores constitui um importante fator de 

estrangulamento à rendibilidade da indústria, sendo um parâmetro restritivo da sua 

atratividade, tornando-se indispensável estudar os fatores que o determinam. Estes 

agrupam-se em resultantes do processo tecnológico e em consequências externas à 

indústria (Bicho & Baptista, 2006). 
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total dos custos 

da indústria

Custos de 

ligação ao 

fornecedor
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integração 

vertical

 
Figura 10: Determinantes do poder negocial dos fornecedores 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006, adaptado de Lopes, 1990. 

 

4.2.2.2. Poder de negociação dos clientes 

É uma situação simétrica à do poder relativo dos fornecedores, considerando-se 

que o poder dos clientes é em geral elevado quando (Bicho & Baptista, 2006): 

 a indústria cliente é mais concentrada que a dos seus fornecedores; 

 as compras são feitas em grandes volumes; 

 os produtos adquiridos têm baixa diferenciação (o poder dos clientes aumenta); 

 os clientes detêm muita informação sobre alternativas de mercado; 

 os clientes têm alta sensibilidade ao preço do produto adquirido. 

O poder negocial dos clientes não depende apenas de causas objetivas, 

relacionadas com o ponto anterior, há um outro fator de relevância primordial, a maior 
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ou menor vontade do cliente em fazer exercer o seu poder, ou seja, em fazer uma 

escolha mais criteriosa e frequente do seu fornecedor, evitando a lealdade. Sobre esta 

vontade atua a sua sensibilidade ao preço, por isso, analisar os determinantes do poder 

negocial do cliente, é estudar sobretudo os determinantes de uma maior ou menor 

sensibilidade ao preço (Bicho & Baptista, 2006). 

PODER NEGOCIAL 

DOS CLIENTES

Rendibilidade 

do cliente

Relação com a 

margem do 

cliente

Peso relativo do 

produto nos 

custos do cliente 

Relação 

produto/qualidade 

para o cliente

 
Figura 11: Determinantes do Poder negocial dos clientes 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006, adaptado de Lopes, 1990. 

 

As empresas têm a possibilidade de escolher os seus clientes através da 

segmentação de marketing, com o objetivo de selecionar clientes menos poderosos, isto 

é, menos sensíveis ao preço. Portanto, uma via de segmentação criteriosa da clientela 

preservando objetivos de autonomia a longo prazo, pode ser muito eficaz, quer quanto à 

economia, como à rendibilidade. Então, o principal elemento de negociação é o preço, 

direto e indireto, devido ao peso decisivo no leque de clientes e à facilidade de 

substituição no mercado (Bicho & Baptista, 2006). 

4.2.2.3 Ameaça de produtos substitutos 

A existência de produtos substitutos deve ser considerada dentro do horizonte 

temporal do projeto de investimento e os produtos substitutos devem ser considerados 

sob pontos de vista do cliente, e não sob o ponto de vista da indústria. Todas as 

indústrias estão sob pressão de produtos ou serviços substitutos, o que constitui uma 

limitação à rendibilidade da indústria tanto no curto como no médio prazo. Sendo assim, 
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uma maior pressão de substitutos conduz a que a atratividade da indústria diminua 

(Bicho & Baptista, 2006). 

AMEAÇA DE 

SUBSTITUTOS

Relação 

preço/qualidade 

dos substitutos 

Hábitos e 

apetências dos 

consumidores

Rendibilidade da 

indústria substituta

Grau de 

obsolescência 

tecnológica 

 
Figura 12: Ameaça dos produtos substitutos 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006, adaptado de Lopes, 1990. 

 

Os fatores da maior ou menor pressão de substitutos dependem do estádio de 

evolução da indústria produtora de substitutos e do comportamento habitual do 

consumidor. Os principais elementos de entrada de substitutos são as novas tecnologias 

e novos conceitos, pela substituição de tecnologia e conceitos ultrapassados, o que 

conduz a potencialidades de aumento de margens (Bicho & Baptista, 2006). 

4.2.2.4 Ameaça de entrada de novos concorrentes 

Este ponto é provavelmente o mais crítico, refletindo a natureza dos fatores 

competitivos fundamentais do negócio, assumindo, no essencial, barreiras à entrada de 

novos concorrentes na indústria. Engloba desde fatores ligados a custos, a fatores de 

valor superior, como a diferenciação (Bicho & Baptista, 2006): 

 economia de escala e curva de experiência; 

 economia de gama (partilha de recursos); 

 diferenciação dos produtos; 

 requisitos de capital; 

 custos de mudança de fornecedor por parte dos clientes; 
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 acesso a canais de distribuição; 

 desvantagens de custo independentes da escala. 

A entrada de novos concorrentes na indústria irá ter efeito imediato, diminuindo a 

procura disponível para os concorrentes instalados e consequentemente aumentando o 

nível de rivalidade (Bicho & Baptista, 2006). 

AMEAÇA DE 

NOVOS 

CONCORRENTES

Custos 

independentes de 

escala

Economias de 

escala
Necessidades de 

investimento

Acesso a canais 

de distribuição
Diferenciação do 

produto

Política 

governamental

 
Figura 13: Ameaça de novos concorrentes 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006, adaptado de Lopes, 1990. 

 

A inovação tecnológica pode ser o fator decisivo do novo concorrente para agir 

sobre a nova indústria, pois um novo processo tecnológico, quer de produção, quer de 

comercialização, pode tornar obsoletas as barreiras de entrada criadas por ou na 

indústria e inverter as condições determinantes de retaliação. Os principais elementos de 

entrada são os fatores: acessível e imitável, devido à inexistência de barreiras à entrada 

e à atratividade presente ou esperada (Bicho & Baptista, 2006). 

4.2.2.5. Rivalidade das empresas na indústria (entre os concorrentes diretos) 

A rivalidade é resultante de um contexto em que os concorrentes procuram agir 

diretamente sobre as clientelas, através de medidas agressivas de captação a curto prazo 

dessas clientelas. Geralmente, um contexto de grande rivalidade conduz a um conjunto 

de interações que deterioram a rendibilidade da indústria. Em geral, a rivalidade, ou 
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pressão competitiva, entre concorrentes diretos é mais elevada quando (Bicho & 

Baptista, 2006): 

 o número de concorrentes é elevado e o seu poder é semelhante; 

 a indústria tem crescimento baixo; 

 existem custos fixos ou de armazenamento elevados; 

 os produtos dos diferentes concorrentes são pouco diferenciados entre si e/ou os 

clientes podem mudar de fornecedores a baixos custos; 

 concorrentes com estratégias, objetivos e culturas heterogéneas; 

 existem barreiras à saída importantes (fecho/fim do empreendimento); 

 tradições de mercado não colusivas. 

Uma grande rivalidade numa indústria é influenciada pela gestão direta dos 

concorrentes em disputa, no entanto as principais causas são objetivas e geralmente 

exteriores à vontade e capacidade de gestão das empresas (Bicho & Baptista, 2006). 
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Figura 14: Determinantes da rivalidade 

Fonte: Bicho & Baptista, 2006, adaptado de Lopes, 1990. 

 

O principal elemento concorrencial é o esmagamento das margens, através do 

persistente corte nos preços e do aumento de descontos de quantidade (Bicho & 

Baptista, 2006). 
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4.2.3. Matriz McKinsey 

O modelo Mckinsey baseia-se em dois eixos de avaliação dos domínios da 

atividade: a atratividade do mercado e a intensidade do negócio ou posição competitiva. 

As diferentes variáveis que normalmente são consideradas na análise estão assinaladas 

no Quadro 12 (Lindon et al., 2000: 458; Nunes & Cavique, 2001: 153; McDonald, 

2008: 135). 

 

Quadro 12: Domínios de atividade do Modelo McKinsey 

Fonte: Tibério et al., 2010, adaptado de Lindon et al., 2000, Nunes & Cavique, 2001 e McDonald, 

2008. 

 

O modelo Mckinsey estabelece três níveis (forte, médio e fraco), para cada um 

dos critérios "atratividade do mercado" e "posição competitiva", permitindo segmentar 

os domínios de atividade de uma empresa em nove zonas (Figura 15). Os sectores de 

atividade que se encontram mais próximas do ângulo superior esquerdo, são os que 

apresentam atratividade de mercado e posição competitiva mais fortes e, 

consequentemente, mais interessantes são para a empresa, do ponto de vista da sua 

rendibilidade potencial, traduzindo situações em que deve ser efetuado grande 

investimento estratégico. Os sectores posicionados ao longo da linha diagonal, entre o 

ângulo inferior esquerdo e o superior direito, necessitam de reorientação estratégica, nos 

quais apenas se deverá investir com forte justificação e muita atenção. Os negócios 

localizados no ângulo inferior direito revelam sectores nos quais se deve desinvestir, 

cortar custos ou mesmo eliminar (Tibério et al., 2010). 

 

 

 

Atratividade do mercado Posição competitiva 

- Dimensão total do mercado de referência; 

- Taxa de crescimento do mercado; 

- Margem de lucro histórica; 

- Intensidade concorrencial; 

- Imagem do sector e impacto do ambiente 

externo; 

- Perspetivas de inovação tecnológica; 

- Impacto do meio envolvente; 

- Requisitos energéticos. 

- Quota de mercado absoluta; 

- Taxa de crescimento da quota de mercado; 

- Qualidade total do produto; 

- Notoriedade do produto; 

- Rede de distribuição e vendas; 

- Eficácia da promoção; 

- Capacidade de produção; 

- Custos unitários; 

- I&D; 

- Gestão dos recursos humanos. 
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1 
PROTEGER A POSIÇÃO 

 

 Investir para crescer ao 

máximo 

 Concentrar esforços para 

manter força 

2 
INVESTIR PARA 

CRESCER 

 Desafio à liderança do 

mercado 

 Desenvolver os pontos 

fortes 

6 
CRESCER 

SELECTIVAMENTE 

 Especializar nos pontos 

fortes 

 Posições concorrenciais 

bem definidas 

 Retirar do mercado se não 
houver perspetivas de 

crescimento 

3 
CRESCER 

SELECTIVAMENTE 

 Investir nos segmentos mais 
atrativos 

 Aumentar a produtividade 

 Desenvolver capacidades 
para travar a concorrência  

5 
SELECTIVIDADE: 

ÊNFASE NO LUCRO 

 Proteger o que existe 

 Concentrar investimentos 

em segmentos com alta 

rentabilidade e baixo risco 

7 
EXPANSÃO LIMITADA 

OU DESACELERAÇÃO 

 Procurar formas de 
crescimento de baixo risco 

 Minimizar investimentos 

 Racionalizar operações 

4 
PROTEGER E 

REORIENTAR 

 Administrar os lucros atuais 

 Concentrar ação em 
segmentos atraentes 

 Defender a posição 
competitiva, reforçar os 

pontos fortes 

8 
ÊNFASE NO LUCRO 

 

 Proteger a posição nos 

segmentos rentáveis 

 Minimizar o investimento 

 

9 
ABANDONAR 

 

 Vender no momento certo 

 Cortar custos fixos 

 Evitar novos investimentos 

 

 

Figura 15: Representação matricial do modelo McKinsey 

Fonte: Tibério et al., 2010; adaptado de Nunes & Cavique, 2001. 

 

A atratividade do mercado global ou de referência é definida na Matriz Mckinsey 

pelos seguintes fatores (Lindon et al., 2000: 455; Nunes & Cavique, 2001: 143; McDonald, 

2008: 136):  

 Dimensão total do mercado de referência: O conceito de mercado é utilizado 

pelos gestores em dois sentidos diferentes, embora complementares (Lindon 

et al., 2000). Em sentido restrito, o mercado corresponde a um conjunto de 

dados quantitativos sobre a importância, a estrutura e a evolução das vendas 

de um produto. Em sentido lato, o mercado designa o conjunto dos públicos 

(produtores, distribuidores, influenciadores, compradores e consumidores, 

utilizadores ou utentes finais, atuais ou potenciais), suscetíveis de exercer 

influência no volume de vendas e de consumo de um produto. O conceito de 

mercado em sentido restrito é mais fácil de operacionalizar, no contexto da 

aplicação do modelo McKinsey;  

 Crescimento do mercado: Consiste em medir o aumento das vendas totais do 

mercado no qual se insere o produto em análise. Taxas de crescimento de 
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mercado elevadas são um elemento facilitador do próprio desenvolvimento 

do produto. Um mercado em fase de crescimento é mais atrativo do que um 

mercado estagnado ou em retração;  

 Margem de lucro histórica: Um mercado é mais atraente se a margem de 

lucro média dos concorrentes for elevada;  

 Intensidade concorrencial: A agressividade concorrencial e agressividade à 

entrada de novos concorrentes descrevem este fator. Quanto mais elevada a 

intensidade concorrencial, mais difícil se torna concorrer no mercado e 

menos interessante este será para quem pretende entrar, mas torna-se mais 

atrativo para quem nele se encontra;  

 Imagem do sector e impacto do ambiente externo: A sensibilidade às 

condicionantes de microambiente externo e a projeção no ambiente e na 

saúde pública devem também ser ponderadas;  

 Perspetivas de inovação tecnológica: As empresas devem manter uma boa 

capacidade tecnológica para se manterem no mercado. Quanto mais exigente 

for o mercado neste domínio, mais difícil o acesso e, portanto, mais atrativo 

se torna. 

 

A posição competitiva de uma empresa é compreendida pelo seguinte conjunto de 

fatores (Lindon et al., 2000: 455; Nunes & Cavique, 2001: 141; McDonald, 2008: 135): 

 Quota de mercado relativa: Explica, em parte, a capacidade competitiva e 

lucrativa do negócio ou empresa;  

 Crescimento da quota de mercado: Descreve a capacidade concorrencial;  

 Tendência de preços: Reflete a evolução de preços comparativamente a 

produtos idênticos;  

 Custos unitários: Assinala a possibilidade de diminuição de custos de 

produção, permitindo aumentar a competitividade da empresa;  

 Notoriedade e imagem do produto ou da marca: A facilidade de 

identificação e a perceção do produto, da empresa ou da marca por parte do 

consumidor evidenciam a eficácia da oferta no mercado;  

 Qualidade total: A qualidade total de uma empresa pode ser entendida como 

a qualidade técnica, tecnológica ou funcional do produto, mas também como 

a ideia de valor para o cliente ou consumidor;  
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 Recursos humanos: Os recursos humanos representam um fator 

determinante no desenvolvimento de uma empresa no seu mercado;  

 Atividades de I&D: A inovação e a capacidade de investigação e 

desenvolvimento são indispensáveis para as empresas se manterem 

competitivas e estarem sempre atentas às tendências do consumidor;  

 Eficácia da rede de distribuição e marketing: O acesso dos clientes e aos 

clientes é um fator que as empresas necessitam de ter em consideração. A 

colocação do produto nos canais de venda mais eficientes e a sua capacidade 

em conquistar mercados mais alargados e valorizadores são fundamentais 

para a eficácia da ação no mercado;  

 Capacidade de resposta a tentativas de imitação e uso abusivo do nome: O 

facto de algumas empresas usarem abusivamente os nomes de produtos 

qualificados é um fator que ganha relevo na análise da posição competitiva 

de produtos de qualidade com nome protegido;  

 Independência de apoios públicos: Mede a capacidade de sustentabilidade 

das empresas face a uma descida ou retirada dos apoios financeiros públicos, 

nacionais ou comunitários;  

 Capacidade e eficiência de produção: Se não existir capacidade de produção 

ou fornecimento regular do mercado e níveis de produtividades suficientes 

para dar resposta à procura, a empresa não se consegue manter no mercado 

(Tibério et al., 2010). 

4.2.4. Matriz SWOT 

A análise SWOT (Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças)) fornece um diagnóstico da organização ou do 

negócio e é um instrumento de gestão de apoio à definição de estratégias de 

desenvolvimento empresarial (Ribeiro et al., 2007). Constitui um elemento de análise e 

reflexão estratégica que relaciona os pontos fortes e fracos de uma organização com as 

oportunidades e ameaças provenientes do seu meio envolvente. A comparação entre o 

ambiente interno da organização e a sua envolvente contextual e transacional permite 

aferir do grau de alinhamento da organização em relação ao seu ambiente externo e, em 

simultâneo, evidenciar as causas de eventuais desajustamentos. Como salienta Santos 

(2008), uma organização precisa de identificar primeiro se os fatores internos 

preponderantes são os pontos fortes ou os fracos e se os fatores ambientais externos 

dominantes são as oportunidades ou as ameaças. Neste contexto, o mesmo autor, 
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citando Pearce & Robinson (1991), acrescenta que em função do posicionamento da 

organização nos quatro quadrantes que constituem a matriz SWOT, a estratégia 

recomendada poderá passar pela diversificação, o crescimento, a defesa ou abandono ou 

a focalização e ressegmentação (Figura 16). 
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Figura 16: Modelo de Análise SWOT de Pearce e Robinson 

Fonte: Tibério et al., 2010, adaptado de Santos, 2008 e Castel, 2009. 

 

 Quadrante 1 – Diversificação: As organizações posicionadas neste quadrante, 

embora detendo pontos fortes significativos, desenvolvem a sua atividade 

integradas em envolventes particularmente hostis. Recomenda-se, assim, a 

diversificação da sua atividade para outras áreas de produto-mercado; 

 Quadrante 2 – Crescimento: A organização detém pontos fortes importantes e atua 

em meio envolvente que lhe oferece boas oportunidades. A recomendação vai no 

sentido da adoção de estratégias de crescimento, particularmente ao nível do 

desenvolvimento de produto, penetração e extensão de mercado; 

 Quadrante 3 – Defesa ou Abandono: Trata-se de estratégias particularmente 

adequadas para empresas ou organizações que revelam pontos fracos em áreas 

críticas e desenvolvem a sua atividade em ambientes particularmente incertos e 

instáveis. Estratégias de defesa ou até de desinvestimento são aconselhadas; 

 Quadrante 4 – Ressegmentação e Focalização: Apesar de beneficiarem de um meio 

envolvente favorável, as organizações posicionadas neste quadrante apresentam 

fortes debilidades internas que limitam o aproveitamento das oportunidades que se 

lhes apresentam. Nestas circunstâncias sugere-se a eliminação dos pontos fracos, a 

ressegmentação do mercado em função das competências organizacionais e a 
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focalização dos recursos na satisfação de necessidades específicas em segmentos de 

mercado onde se passe a deter pontos fortes (Tibério et al., 2010). 

4.2.5. Modelo de Ansoff 

Igor Ansoff propõe um modelo de desenvolvimento empresarial de fácil aplicação 

para avaliar as oportunidades de crescimento e diversificação das organizações e que 

vulgarmente se designa por Matriz ou Modelo de Ansoff. As estratégias de 

desenvolvimento partem de dois vetores que constituem os eixos da matriz, a qual 

permite relacionar os produtos da empresa com os mercados em que esta desenvolve o 

negócio (Nunes & Cavique, 2001). De acordo com Santos (2008), trata-se de uma 

matriz biaxial constituída por quatro células, cada uma representando um par ordenado 

produto e mercado, subdivididas entre atuais e novos. Segundo Ansoff (1965), citado 

por Santos (2008), o desenvolvimento estratégico de uma organização, com base na sua 

Matriz Produto-Mercado, pode efetuar-se através de quatro formas distintas: penetração 

de mercado, extensão do produto, extensão do mercado e diversificação (Figura 17). 
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PENETRAÇÃO DE MERCADO 

 Aumentar utilização 

 Aumentar quota de mercado 

Aspetos críticos: 

 Força de vendas 

Risco:  

 Baixo a moderado 

EXTENSÃO DE PRODUTO 

 Desenvolvimento de novos produtos 

 Modificação de produtos atuais 

Aspetos críticos: 

 I&D, sinergias e publicidade 

Risco:  

 Médio (canibalização) 

N
O

V
O

 

EXTENSÃO DE MERCADO 

 Servir mais segmentos 

 Converter não-clientes 

Aspetos críticos: 

 Força de vendas e publicidade 

Risco:  

 Elevado (requisitos dos clientes, retaliação 
da concorrência, investimento) 

DIVERSIFICAÇÃO 

 Desenvolvimento de novos produtos 

 Penetração em novos segmentos 

Aspetos críticos: 

 I&D, sinergias e publicidade 

Risco:  

 Muito elevado (diversificação para segmentos 
não adjacentes. 

Figura 17: Matriz de Desenvolvimento Estratégico de Ansoff 

Fonte: Tibério et al., 2010, adaptado de Santos, 2008. 

 

 Penetração de mercado: Uma estratégia desta natureza compreende o aumento das 

vendas dos produtos atuais nos mercados ou segmentos de mercado em que a empresa 

atualmente aposta. Trata-se de uma estratégia tendente ao aumento da quota de 

mercado, de risco relativamente baixo, que pode ser bem sucedida através do reforço 

da força de vendas, aumento do investimento publicitário ou redução de preços, de 
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forma a conquistar clientes aos concorrentes ou aumentando o volume de negócios 

com os clientes existentes; 

 Desenvolvimento de produto: Caracteriza-se pela introdução de novos produtos (ou 

modificação dos atuais) para satisfação de necessidades dos segmentos de mercado 

atuais. Através duma estratégia deste tipo, a empresa desenvolve novos 

produtos/serviços para atender ao mercado que domina, conquistando mais negócios 

pelo aumento do valor do seu portfólio. É uma estratégia que, de acordo com Nunes & 

Cavique (2001), reclama a orientação de investimentos e de recursos para a inovação 

e o desenvolvimento de produtos, o lançamento de novos produtos e a obtenção de 

novos fornecedores. 

 Desenvolvimento de mercado: A implementação de uma estratégia de extensão de 

mercado pressupõe a entrada em novos segmentos de mercado através da oferta dos 

produtos atuais. A empresa pode promover ações de desenvolvimento de mercado, 

abrindo-se a novas regiões, novos canais de distribuição, ou alcançar novos 

consumidores no segmento de mercado em que opera; 

 Diversificação: Após a empresa estar estabelecida pode considerar a oportunidade de 

desenvolver novos produtos para novos mercados, utilizando uma estratégia de 

diversificação. É, todavia uma estratégia arriscada, sobretudo tanto quanto menor for a 

proximidade com os segmentos e produtos que constituem a matriz produto-mercado 

atual da organização (Tibério et al., 2010). 
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Capítulo 5. Diagnóstico Estratégico da Carne Cachena da 

Peneda DOP 

Depois de estudarmos a situação atual da Carne Cachena e os principais modelos 

de Análise Estratégica, vamos agora, neste capítulo, proceder ao diagnóstico estratégico 

deste produto, utilizando os modelos anteriormente descritos. 

5.1. Avaliação de desempenho da Carne Cachena 

Vamos agora aplicar o Modelo McKinsey, de forma a avaliar o desempenho da 

Carne Cachena, analisando a atratividade do mercado de referência e a posição 

competitiva desta. 

5.1.1. Atratividade do mercado 

De modo a avaliar a atratividade do mercado de referência da Carne Cachena 

foram selecionados os fatores de atratividade que, tendo em consideração a 

disponibilidade de informação, melhor responderiam aos objetivos. Tais fatores e 

respetivos pesos relativos estão apresentados no Quadro 13 e estão de acordo com 

fatores e variáveis usados por autores como Barjolles et al. (1998), Barjolles et al. 

(1999), Barjolles & Sylvander (1999), Tibério (2003), Tibério & Cristovão (2004), 

Tibério & Cristovão (2009), Santos (2009) em estudos semelhantes. 

Quadro 13: Fatores de atratividade do mercado 

Fatores 

Dimensão Atual do Mercado de Referência – 20% 

Evolução do Mercado – 20% 

Intensidade Concorrencial – 15% 

Barreiras à Entrada – 15% 

Imagem do Sector – 15% 

Perspetivas de Inovação Tecnológica – 15% 

Fonte: Adaptado de Tibério et al., 2010. 

 

Com base em informação primária e secundária relevante, cada um dos fatores foi 

classificado numa escala de valores (1 a 5), desde Muito Fraco/Muito Baixo (1), 

Fraco/Baixo (2), Médio/Neutro (3), Forte/Alto/Elevado (4) a Muito Forte/Muito 

Alto/Muito Elevado (5).  
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- Dimensão Atual do Mercado de Referência: O mercado de referência da Carne 

Cachena é a Carne de bovino DOP e a carne de bovino em geral. Dados de 2015 

revelam que em Portugal, a produção de carne de bovino DOP/IGP foi de 2 mil 

toneladas e o valor da produção foi de 9 milhões de euros, enquanto a produção total do 

país de carne de bovino foi de 89 mil toneladas. Assim, a produção de carne de bovino 

DOP/IGP, comparada com a produção total de carne de bovino do país, foi de 3%. A 

Carne Cachena da Peneda registou uma produção de 26 toneladas (DGADR, 2016b). A 

produção de carne de bovino em geral aumentou, após três anos consecutivos de 

descidas, tendo atingido as 89 mil toneladas (80 mil toneladas em 2014), o que reflete 

um acréscimo de 11,0% em relação a 2014. Destacam-se as produções mais intensivas, 

caso da carne de porco (com uma produção de 400 mil toneladas em 2015) e da carne 

de aves (352 mil toneladas), como as mais consumidas, em terceiro lugar surge a carne 

de bovino (89 mil toneladas) (INE, 2015b). Para a produção DOP/IGP, a carne de 

bovino surge em primeiro lugar (com uma produção de 2 mil toneladas), a carne de 

ovino em segundo (32 toneladas), a carne de caprino em terceiro (atingindo 5 toneladas) 

e, por último, a carne de suíno (atingindo 2 toneladas) (DGADR, 2016b). 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 3 a este fator. 

- Evolução do Mercado: A produção de carne bovina a nível mundial tem vindo a 

aumentar e as tendências recentes são para que esse crescimento continue. Se olharmos 

no entanto para dados disponíveis relativos à União Europeia e, em particular, a 

Portugal, podemos observar que a sua produção tem vindo a diminuir. Não obstante 

esse facto, a carne de bovino é um produto presente na dieta alimentar portuguesa e a 

sua produção é um sector de grande importância no nosso país (Esteves, 2016). De 

acordo com dados relativos a 2015, após três anos consecutivos de descidas, a produção 

de carne de bovino em geral aumentou, tendo atingido as 89 mil toneladas (80 mil 

toneladas em 2014), o que reflete um acréscimo de 11,0% em relação a 2014 (INE, 

2015b). Em 2007, segundo o GPP, representou 25% do valor da produção animal 

atingindo uma média anual de 598 milhões de euros entre 2003 e 2005, constituindo 

cerca de 10,2% do total nacional da produção agrícola nesse mesmo período (Esteves, 

2016). Segundo o GPP (2012), o consumo de carne bovina em Portugal tem vindo a 

registar um decréscimo desde o ano 2008. Nesse mesmo ano o consumo de carne 

bovina era de 19,6 kg/hab.; em 2013, segundo o INE (2015a) o consumo foi de 16,9 
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kg/hab. (Esteves, 2016). A produção de carne de bovino qualificada registou um 

aumento de 8% no ano de 2015 face a 2014 (DGADR, 2016b). 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 3. 

- Intensidade Concorrencial: Aqui tivemos em conta o número de matadouros, número 

de operadores, transformação. Em 2014, havia 2.036 explorações, 17 matadouros e 12 

salas de desmancha. Em 2015, existiam 2.199 explorações. 18 matadouros e 13 salas de 

desmancha. As explorações são muitas, de pequenas dimensões, havendo elevada 

concorrência, sendo pouco atrativo, pois quanto maior for a diversidade de 

concorrentes, maior é a rivalidade e quanto maior a rivalidade (concorrência), menor é a 

atratividade. Quanto maior a intensidade concorrencial, mais difícil se torna concorrer 

no mercado e menos interessante este será para quem pretende entrar, mas torna-se mais 

atrativo para quem nele se encontra. Desta forma, dado existir elevada intensidade 

concorrencial, é um mercado pouco atrativo. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 2. 

- Barreiras à Entrada: Quanto maiores as barreiras à entrada, maior é a atratividade do 

mercado. Um negócio atrativo é aquele onde é difícil de entrar. As barreiras à entrada 

surgem para diminuir a rivalidade, ou seja, aumentar a atratividade. No caso da carne, 

em geral, existem custos fixos de investimento, tecnologia que é cada vez maior. 

Também existem barreiras legislativas. No caso da carne DOP, o facto de existir um 

caderno de especificações é uma barreira. Pelas regras é que o n.º de explorações não 

aumenta. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 4. 

- Imagem do Setor: A imagem do setor tem vindo a ser cada vez mais negativa, o que se 

deve em parte à sua associação de que as carnes vermelhas são "provavelmente 

carcinogénicas", potenciadoras de cancro, embora a evidência científica quanto a esse 

facto ainda seja limitada. Ao contrário, a carne DOP tem uma imagem mais positiva, 

sendo associada ao natural, “amiga” do ambiente, de qualidade e confiança. 

Com base na informação descrita e, sobretudo, pela imagem positiva da carne 

DOP, atribuímos a classificação de 4. 

- Perspetivas de Inovação Tecnológica: É um mercado com grande inovação 

tecnológica. Quanto mais exigente for o mercado neste domínio, mais difícil o acesso e, 
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portanto, mais atrativo se torna. Um exemplo de inovação é a Carnalentejana embalada 

a vácuo e transformada em hambúrgueres que são vendidos em supermercados. É 

atrativo porque há perspetivas de inovação tecnológica. As empresas devem manter uma 

boa capacidade tecnológica para se manterem no mercado. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 5. 

 

O valor (V) de cada variável resulta da multiplicação da sua classificação (C) pelo 

peso relativo (P) respetivo. O somatório do valor das diferentes variáveis traduz a 

medida da atratividade do mercado (Quadro 14). 

Quadro 14: Avaliação da atratividade do mercado da carne de bovino 

  

Dimensão do 

mercado de 

referência 

P=0,2 

Evolução 

do 

mercado 

P=0,2 

Intensidade 

concorrencial 

P=0,15 

Barreiras à 

Entrada  

P= 0,15 

Imagem do 

sector 

P=0,15 

Perspetivas 

de inovação 

tecnológica 

P=0,15 

Atratividade do mercado 

  
C V C V C V C V C V C V 

Baixa 

<3 

Média 

≥3 

Alta 

≥ 4 

 3 0,6 3 0,6 2 0,3 4 0,6 4 0,6 5 0,75  3,45   

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Tibério et al., 2010. 

Da análise do quadro 14 verifica-se que a atratividade de mercado é média-alta. 

5.1.2. Posição competitiva da Carne Cachena da Peneda DOP 

De acordo com o Modelo McKinsey, a posição competitiva de um produto é 

avaliada recorrendo à observação simultânea de um conjunto diversificado de fatores. 

Tendo em consideração o portfólio de produto e com base em investigação semelhante 

realizada por Barjolles et al. (1998), Barjolles et al. (1999), Barjolles & Sylvander 

(1999), Tibério (2003), Tibério & Cristovão (2004), Tibério & Cristovão (2009), Santos 

(2009), selecionamos os fatores e respetivos pesos relativos constantes do Quadro 15 

para avaliar a posição competitiva da Carne Cachena da Peneda DOP. 
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Quadro 15: Variáveis da posição competitiva 

Variáveis Peso Relativo 

Quota de Mercado Relativa  

Notoriedade e Imagem do Produto  

Qualidade total do Produto  

Recursos Humanos  

Rede de Distribuição e Marketing  

Proteção contra Imitações  

Independência de Apoios Públicos  

Eficácia da Promoção  

Capacidade de Produção  

I & D  

20% 

10% 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

10% 

10% 

10% 

Fonte: Adaptado de Tibério et al., 2010. 

As variáveis são avaliadas de acordo com uma escala de valores (1 a 5), desde 

Muito Fraco/Muito Baixo (1), Fraco/Baixo (2), Médio/Neutro (3), Forte/Alto/Elevado 

(4) a Muito Forte/Muito Alto/Muito Elevado (5).  

- Quota de Mercado Relativa (QMR): A QMR constitui um indicador da estrutura 

concorrencial do mercado, fornecendo informação sobre a distância que separa um dado 

produto do seu concorrente e líder de mercado. A carne com maior distribuição da 

produção da carne de bovino qualificada, a líder, é a Carnalentejana DOP que 

representa 31,1%, enquanto que a Carne Cachena da Peneda DOP apenas representa 

1,1%, sendo um produto diminuto. 

Dado que a Carne Cachena se distancia muito da carne líder do mercado, a 

Carnalentejana, atribuímos a classificação de 1. 

- Notoriedade e Imagem do Produto: A Carne Cachena da Peneda DOP é um pequeno 

produto, com notoriedade e divulgação relativamente baixa. Possui fraca facilidade de 

identificação e perceção por parte do consumidor, evidenciando a fraca eficácia da 

oferta no mercado. Para avaliar esta variável recorremos à identificação dos locais onde 

se pode encontrar o produto à venda, ou seja, interessa-nos saber se o produto é vendido 

apenas na sua área geográfica de produção, a nível nacional ou no mercado 

internacional. A avaliação desta variável é, assim, de natureza qualitativa, tendo como 

referência a informação disponível ao nível da distribuição e das ações de divulgação e 

promoção levadas a cabo. No caso da Carne Cachena da Peneda DOP, apenas é vendida 

no comércio tradicional (talhos) e restauração (sobretudo da região), ou seja, 

maioritariamente na sua área geográfica de produção. O mercado de destino é na sua 
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grande maioria local (concelhos de produção). Contudo, começa agora a ser também 

nacional (exterior ao local), uma vez que se tem colocado o produto num ou outro 

restaurante em cidades como o Porto. As ações de divulgação e promoção levadas a 

cabo limitam-se também de forma maioritária à região de Arcos de Valdevez e 

concelhos limítrofes. Dentro de um ano deverá estar criada uma confraria gastronómica, 

com o objetivo de valorizar e promover a carne Cachena, pretendendo-se chamar a 

atenção para este produto típico do concelho. Desde 2013 que esta carne detém também 

a classificação internacional de ‘Slow food’, “não se destinando a mercados de grande 

escala mas para chamar as pessoas ao território onde a podem degustar”. A parceria a 

formalizar integra, além do município, as entidades ligadas à produção e certificação do 

produto, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a Escola Superior 

Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e o PEC Nordeste, empresa do 

grupo Agros, que opera no apoio à produção pecuária nacional (bomdia, 2017). 

Pela fraca divulgação do produto e perceção do produto por parte do 

consumidor, atribuímos a classificação de 1. 

- Qualidade Total do Produto: Interessa primeiro referir o que constitui “qualidade.” É 

uma questão subjetiva em qualquer domínio e especialmente quando estejam em causa 

géneros alimentícios. Os atributos de qualidade tidos normalmente em conta num 

contexto de política agrícola, com exceção dos requisitos básicos de saúde, segurança e 

paladar, incidem em: características específicas dos produtos, frequentemente 

associadas a origem geográfica ou zona de produção (por exemplo, zonas de montanha), 

a raça animal ou ao método de produção (por exemplo, agricultura biológica); 

ingredientes especiais; métodos de produção específicos, frequentemente resultantes de 

especialização e tradições locais; respeito de normas exigentes em matéria de ambiente 

ou de bem-estar dos animais; transformação, elaboração, apresentação e rotulagem, de 

modo a realçar a atratividade do produto para o consumidor (DGADR, 2007). A Carne 

Cachena da Peneda DOP é produzida na montanha, resulta de uma alimentação 

sustentada nos pastos naturais, com caraterísticas muito específicas, que lhe conferem 

uma identidade própria. A sua carne distingue-se por ser suculenta, tenra, de cor rósea 

clara, com uma consistência firme, ligeiramente húmida e com pouca gordura 

intramuscular. É um produto sujeito a um sistema de controlo e certificação que o 

acompanha, desde o produtor até ao consumidor final. O regime de controlo e 

certificação é instituído ao longo de toda a fileira produtiva e comercial, sendo cada 
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carcaça ou peça devidamente certificada através da aposição, pelo organismo de 

controlo e certificação, da respetiva marca de certificação (ACRC, 2015). 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 4. 

- Recursos Humanos: O número de produtores da Carne Cachena da Peneda DOP é 

baixo. Os produtores, maioritariamente, têm a escolaridade mínima obrigatória e, 

quanto ao seu percurso de produção, mantêm-se sempre ligados à produção. Os recursos 

humanos da ACRC são poucos, assim como os da Cooperativa, o agrupamento gestor. 

Apenas se realiza o registo zootécnico da raça. Deveria ser realizado um controlo, 

análises de forma a mostrar a qualidade do produto. O crescimento do efetivo não 

acompanha a produção da Carne Cachena da Peneda DOP. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 2. 

- Rede de Distribuição e Marketing: São identificadas as diferentes modalidades de 

escoamento dos produtos e a presença de marca própria. Pretende-se avaliar o maior ou 

menor esforço de inovação realizado ao nível do processo de comercialização e de 

promoção do produto em análise e a sua capacidade em conquistar mercados mais 

alargados, concretamente fora da área de produção e exportação. No caso da Carne 

Cachena da Peneda DOP, é vendida unicamente, na sua grande maioria, no local 

(concelhos de produção). O mercado de destino começa agora a ser também nacional 

(exterior ao local), através da colocação do produto num ou outro restaurante em 

cidades como o Porto. Contudo, esse mercado ainda não é de todo uma aposta, 

verificando-se a fraca capacidade em conquistar mercados mais alargados, 

concretamente fora da área de produção e exportação. O agrupamento gestor não pensa 

sequer na ideia da exportação. Não há diversificação de produtos e de mercados. É 

possível inovar, apresentar produtos diferentes, o que não é feito. 

A classificação de 4 foi dada tendo em conta a pequena dimensão do produto. 

- Proteção contra Imitações: O facto de o produto ser ou não certificado é uma medida 

que pode diminuir o risco de utilizações abusivas, dado que estamos na presença de 

produtos qualificados. Aqui avaliamos se os talhos e os restaurantes da região que 

vendem o produto possuem o selo da certificação. Só 5 talhos em Arcos de Valdevez 

estão autorizados a vender Carne Cachena da Peneda DOP e verificamos que os talhos e 

os restaurantes da região que vendem este produto, possuem o selo de certificação. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 4. 
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- Independência de Apoios Públicos: Se a produção recorre a subsídios. Pretende-se 

avaliar a capacidade de sustentação face a hipotética descida ou retirada dos apoios 

financeiros públicos, nacionais ou comunitários. Verifica-se que existem muitos apoios 

e o mercado não é suficiente para manter a capacidade de sustentação da produção, 

precisando de apoios. Sem eles, os produtores desistem de ter os animais e deixam de 

produzir. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 2. 

- Eficácia de Promoção: Analisa o capital que o produto disponibiliza para publicidade e 

a sua natureza. A eficácia da promoção é muito baixa. Não encontramos folhetos 

relativos ao produto, de como cozinhar o produto, por exemplo. Segundo a Cooperativa, 

o agrupamento gestor, não existe capital disponibilizado para publicidade, sendo um dos 

problemas que enfrenta. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 1. 

- Capacidade de Produção: A dimensão produtiva do produto é baixa. A capacidade de 

produção tem vindo a aumentar, mas tem uma capacidade limitada. É pouco produtiva, 

pouco rentável, produzida na montanha. Há uma dificuldade em crescer, para a qual 

contribuem algumas limitações como a idade mais avançada e a baixa escolaridade dos 

produtores, falta de jovens na produção, a necessidade de terrenos. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 1. 

- Investigação e Desenvolvimento: Reflete a capacidade da produção desenvolver 

atividades de investigação através de parcerias com Universidades ou com outro tipo de 

instituições. Verifica-se que não há ligação próxima com centros de investigação, ao 

contrário de outras carnes qualificadas, como, por exemplo, a Carne Maronesa, que 

sempre esteve em parceria com a UTAD. Comprovamos que, no caso da Carne 

Cachena, não há uma ligação do produto ao desenvolvimento. 

Com base na informação descrita, atribuímos a classificação de 1. 
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O cálculo do valor (V) de cada variável seguiu o mesmo procedimento descrito 

acima, relativo à atratividade. O resultado da avaliação da posição competitiva das 

empresas objeto de estudo pode observar-se no Quadro 16. 

Quadro 16: Posição competitiva da Carne Cachena da Peneda 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Tibério et al., 2010. 

 

Da análise do quadro 16 verifica-se que a Carne Cachena da Peneda DOP 

apresenta competitividade baixa, o que se justifica pela fraca dimensão produtiva, baixa 

presença do produto no mercado, muito baixa quota de mercado relativa, ausência de 

I&D (nenhum envolvimento e ligação a centros de investigação), baixa qualificação dos 

recursos humanos, fraco investimento em promoção e diversificação dos canais de 

comercialização, fraca notoriedade e imagem do produto e a forte dependência de 

apoios públicos. 

 

5.1.3. Modelo Mckinsey e posicionamento da Carne Cachena da Peneda DOP 

A análise cruzada das variáveis compostas “posição competitiva das empresas” e 

“atratividade dos mercados de referência” posiciona as unidades produtivas em 

diferentes secções da matriz McKinsey, como mostra a Figura 18. Tal posicionamento 

permite fazer uma leitura sobre o seu desempenho e sobre as decisões estratégicas 

relativas ao seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

Produto 

Quota 
de 

mercado 

relativa 

 P=20% 

Notoriedade 

e imagem 
do produto 

P=10% 

Qualidade 

total do 
produto 

P=10% 

Recursos 
Humanos 

P=10% 

Rede de 
distribuição 

e 

Marketing 

P=10% 

Proteção 

contra 
imitações 

P=5% 

Independência 

de apoios 
públicos 

P=5% 

Eficácia 

da 
Promoção 

P=10% 

Capacidade 
de 

Produção 

P=10% 

I & D 

P=10% 
Posição 

competitiva 

C V C V C V C V C V C V C V C V C V C V 

Baixa 

< 3 

Média 
≥3 

;<4 

Alta 

≥4 

Carne Cachena da Peneda DOP 1 0,2 1 0,1 4 0,4 2 0,2 4 0,4 4 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1,9    



5. Diagnóstico estratégico da Carne Cachena da Peneda DOP 

66 

 

1 
PROTEGER A POSIÇÃO 

 

 Investir para crescer ao 

máximo 

 Concentrar esforços para 
manter força 

2 
INVESTIR PARA 

CRESCER 

 Desafio à liderança do 

mercado 

 Desenvolver os pontos 
fortes 

6 
CRESCER 

SELECTIVAMENTE 

 Especializar nos pontos 

fortes 

 Posições concorrenciais 
bem definidas 

 Retirar do mercado se não 
houver perspetivas de 

crescimento 

3 
CRESCER 

SELECTIVAMENTE 

 Investir nos segmentos mais 

atrativos 

 Aumentar a produtividade 

 Desenvolver capacidades 
para travar a concorrência  

5 
SELECTIVIDADE: 

ÊNFASE NO LUCRO 

 Proteger o que existe 

 Concentrar investimentos 
em segmentos com alta 

rentabilidade e baixo risco 

7 
EXPANSÃO LIMITADA 

OU DESACELERAÇÃO 

 Procurar formas de 

crescimento de baixo risco 

 Minimizar investimentos 

 Racionalizar operações 

4 
PROTEGER E 

REORIENTAR 

 Administrar os lucros atuais 

 Concentrar ação em 
segmentos atraentes 

 Defender a posição 

competitiva, reforçar os 
pontos fortes 

8 
ÊNFASE NO LUCRO 

 

 Proteger a posição nos 
segmentos rentáveis 

 Minimizar o investimento 

 

9 
ABANDONAR 

 

 Vender no momento certo 

 Cortar custos fixos 

 Evitar novos investimentos 

 

 

 

 

 

Figura 18: Posicionamento da Carne Cachena da Peneda 

Fonte: Tibério et al., 2010, adaptado de Nunes & Cavique, 2001. 

 

A leitura da figura em termos de pares ordenados (posição competitiva–

atratividade do mercado) permite constatar a concentração do produto no segmento 

fraco-médio da matriz, ou seja, é um produto de pouca importância relativa no contexto 

das carnes DOP. 

5.2. Matriz SWOT e diagnóstico estratégico 

O recurso à análise SWOT visa efetuar uma síntese analítica do ambiente interno 

e externo da Carne Cachena da Peneda DOP, potenciando informação disponibilizada 

pelo conjunto das variáveis estudadas no contexto dos modelos de análise estratégica 

anteriores. Relativamente ao ambiente interno, pretende-se descrever os fatores 

relevantes do produto procurando identificar e reconhecer os seus pontos fortes e os 

seus pontos fracos. O Quadro 17 apresenta o conjunto de pontos fortes e fracos da 

Carne Cachena da Peneda DOP. 
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Quadro 17: Análise interna da Carne Cachena da Peneda 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Raça autóctone; 

 Raça com elevada rusticidade; 

 Produto qualificado; 

 Processos de criação “tradicional”; 

 Produto diferenciado pelo seu perfil de 

qualidades; 

 Atividade com forte tradição na Região; 

 Fidelidade dos clientes; 

 Abrangência regional; 

 Proteção contra imitações. 

 

 Fraca dimensão produtiva; 

 Baixa presença do produto no mercado; 

 Ausência de inovação e desenvolvimento; 

 Baixa qualificação e envelhecimento dos 

produtores; 

 Não existe uma preocupação estratégica sobre a 

atividade; 

 Fraca notoriedade e imagem do produto; 

 Fraco investimento em promoção e diversificação 

dos canais de comercialização; 

 Falta de divulgação promocional eficiente; 

 Forte dependência de apoios públicos (subsídios); 

 Elevados custos de produção; 

 Fraca inovação tecnológica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A identificação das oportunidades e ameaças (Quadro 18) visa definir estratégias 

transformadoras das oportunidades em forças que minimizem o impacto das ameaças no 

desenvolvimento da Carne Cachena da Peneda DOP. 

 

Quadro 18: Análise externa da Carne Cachena da Peneda 

Oportunidades Ameaças 

 Aumento da procura relacionada com a 

crescente preocupação dos consumidores com a 

qualidade; 

 Existência de nichos de mercado dispostos a 

pagar um pouco mais por produtos regionais; 

 Possibilidade de utilização da restauração como 

meio de promoção; 

 Alternativa para o emprego de alguma mão-de-

obra na região, com diferentes níveis de 

qualificação; 

 Tendência para o crescimento da oferta; 

 

 Raças exóticas altamente produtivas; 

 Os consumidores estão pouco informados acerca do 

significado da qualificação; 

 Sobrevalorização do preço e subvalorização do 

fator “qualidade dos produtos” nas opções de 

compra por parte dos consumidores; 

 Concorrência de produtos similares a preços mais 

baixos; 

 Concorrência de produtos com imagem/rotulagem 

enganosa (utilização indevida de nomes 

semelhantes); 

 Imagem do setor negativa; 

 Atividade fortemente dependente de apoios 

financeiros públicos; 

 Baixa densidade populacional e fraco poder de 

compra na região de produção. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3. Estratégias de desenvolvimento para a Carne Cachena 

A análise estratégica realizada com o recurso aos modelos anteriores não deve 

constituir um fim em si mesmo, mas um meio de apoio à tomada de decisão. Assim, 

após a análise/diagnóstico da situação da Carne Cachena da Peneda DOP decidimos 

ensaiar a elaboração de estratégias de desenvolvimento empresarial tendo por orientação 

o modelo de Ansoff.  

O quadro 19 sintetiza as principais ações a desenvolver no âmbito das diferentes 

estratégias propostas por Ansoff. 

Quadro 19: Estratégias de desenvolvimento para a Carne Cachena da Peneda, com base no Modelo 

Ansoff 

Estratégias de Ansoff Táticas 

Penetração Investimento em publicidade e promoção. 

Desenvolvimento de Produto Embalamento de carne a vácuo. 

Desenvolvimento de Mercado Procura de novos segmentos de mercado, através da nacionalização 

(restauração nas grandes cidades; pratos confecionados com Carne Cachena 

da Peneda DOP por chefes conhecidos) e internacionalização pela exportação 

(venda em feiras em Paris onde há muitos emigrantes que apreciam os 

produtos da sua terra natal). 

Diversificação Distanciando-se muito do líder do mercado, não tem condições para iniciar a 

introdução de novos produtos no mercado, de forma a reforçar a sua posição 

competitiva. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em consideração algumas limitações ao desenvolvimento da produção da 

Carne Cachena da Peneda DOP, sintetizamos no Quadro 20 um conjunto de estratégias 

e ações de desenvolvimento empresarial que julgamos adaptadas. 

Quadro 20: Estratégias de desenvolvimento empresarial para a Carne Cachena da Peneda 

Estratégias de desenvolvimento empresarial 

Promover a diferenciação do produto. Tem como objetivo dar a entender aos consumidores que o produto que estão 

dispostos a comprar é único; 

Apostar numa estratégia de qualidade que associe a imagem do produto à região de produção, à tradição e ao “saber-

fazer”. A dimensão simbólica da qualidade deste produto é fator de diferenciação; 

Diversificar canais de comercialização e apostar na apresentação cuidada dos produtos, de forma a melhorar a 

dimensão comercial da qualidade; 

Promover os produtos regionais a nível nacional e internacional, através da realização de ações de divulgação; 

Fomentar a organização de feiras especializadas em contextos urbanos, de modo a atingir nichos de mercado 

específicos e mais valorizadores deste tipo de produtos; 

Fornecer formação e informação aos consumidores acerca do significado da qualificação; 

Adaptar a legislação para que os produtores possam aumentar a sua dimensão produtiva. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em síntese, e tomando agora como referencial a Matriz SWOT de Pearce e 

Robinson (Santos, 2008), sintetiza-se na Figura 19 algumas propostas de ação que 

poderão beneficiar a fileira da Carne Cachena da Peneda DOP. 

 

 Fatores ambientais externos dominantes 

AMEAÇAS  OPORTUNIDADES 
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1. Diversificação: Estratégias Defensivas 

 Divulgar significado do valor da 

qualificação junto do consumidor. 

 

2. Crescimento: Estratégias Ofensivas 

 Diversificar o produto; 

 Diversificar canais e mercados. 

 Apoiar a investigação. 

 

P
O

N
T

O
S

 

F
R

A
C

O
S
 

3. Defesa ou abandono: Estratégias de 

sobrevivência 

 Reorganizar de forma a reduzir custos de 

certificação e distribuição; 

 Melhorar o perfil de qualidade dos 

produtos; 

 Abandonar a atividade. 

4. Ressegmentação e Focalização: 

Estratégias de reorientação 

 Promover o espírito empreendedor; 

 Aumentar o volume de produto 

qualificado no mercado. 

Figura 19: Estratégia de desenvolvimento para a Carne Cachena com base no Modelo de Pearce e 

Robinson 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 



6. Conclusões 

71 

Capítulo 6. Considerações finais, limitações e propostas de 

investigação 

6.1. Considerações finais 

A Carne Cachena da Peneda DOP é um produto que se comercializa 

essencialmente no mercado local (concelhos de produção), em talhos e em restaurantes 

da zona e em pequenas quantidades, pois para além do efetivo não ser elevado, trata-se 

de uma raça de pequeno porte, com baixo rendimento em carcaça. Desta forma e 

segundo o que conseguimos apurar junto da Cooperativa, o agrupamento gestor da 

Carne Cachena da Peneda DOP, apesar de se pensar e começar-se agora a apostar 

também no mercado nacional (exterior ao local), através da colocação do produto em 

restaurantes de cidades, como o Porto, não se pretende muito mais do que isso. Pode-se 

pensar em colocar o produto noutros países; contudo, é um produto com limitações de 

conservação e restrições inerentes à sua comercialização internacional. Toda a carne 

produzida é escoada, não havendo portanto grande preocupação com a busca de novos 

mercados. 

No que respeita à competitividade da Carne Cachena da Peneda DOP, observa-se 

que revela uma baixa posição competitiva. Para isso, contribuem uma baixa quota de 

mercado relativa (distanciando-se muito da Carne líder do mercado, a Carnalentejana), 

baixa qualificação dos recursos humanos, fraca rede de distribuição e marketing (não há 

diversificação de produtos e de mercados), fraca dimensão produtiva, baixa presença do 

produto no mercado, ausência de I&D (nenhum envolvimento e ligação a centros de 

investigação), fraco investimento em promoção e diversificação dos canais de 

comercialização, fraca notoriedade e imagem do produto e a forte dependência de 

apoios públicos. A rede de distribuição é muito pouco alargada e diversificada e os 

investimentos em promoção que melhorem a sua notoriedade são baixos, 

particularmente em regiões mais afastadas do local de produção. Trata-se de uma 

produção de pequena dimensão e capacidade de produção, associada à inexistência de 

atividades de investigação e inovação.  

A posição competitiva é baixa e a atratividade do mercado é média. Assim, possui 

posição competitiva inferior ao nível de atratividade do respetivo mercado, pelo que o 

seu desenvolvimento está dependente, sobretudo, de fatores controláveis do ambiente 
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interno. Pode afirmar-se que o desenvolvimento do produto apresenta ainda grande 

margem de progressão, não revelando grandes dificuldades de natureza estrutural, 

atendendo a que o seu desenvolvimento é mais afetado pela posição competitiva 

(ambiente interno) do que pela atratividade dos mercados de referência (envolvente 

externa). Trata-se de um produto com fraca expressão comercial que urge resolver no 

curto prazo, o que lhe permitiria evoluir para outro segmento da matriz McKinsey. 

O recurso à análise SWOT permitiu-nos efetuar uma síntese analítica do ambiente 

interno e externo da Carne Cachena da Peneda.  

Analisando internamente a Carne Cachena, os principais pontos fortes são: raça 

autóctone; raça com elevada rusticidade; produto qualificado; processos de criação 

“tradicional”; produto diferenciado pelo seu perfil de qualidades; atividade com forte 

tradição na região; fidelidade dos clientes; abrangência regional e proteção contra 

imitações. Os pontos fracos relacionam-se com a fraca dimensão produtiva; baixa 

presença do produto no mercado; ausência de inovação e desenvolvimento; baixa 

qualificação e envelhecimento dos produtores; não existe uma preocupação estratégica 

sobre a atividade; fraca notoriedade e imagem do produto; fraco investimento em 

promoção e diversificação dos canais de comercialização; falta de divulgação 

promocional eficiente; forte dependência de apoios públicos (subsídios); elevados 

custos de produção e fraca inovação tecnológica. 

A identificação das oportunidades e ameaças pretende definir estratégias 

transformadoras das oportunidades em forças que minimizem o impacto das ameaças no 

desenvolvimento da Carne Cachena da Peneda. As oportunidades são: aumento da 

procura relacionada com a crescente preocupação dos consumidores com a qualidade; 

existência de nichos de mercado dispostos a pagar um pouco mais por produtos 

regionais; possibilidade de utilização da restauração como meio de promoção; 

alternativa para o emprego de alguma mão-de-obra na região, com diferentes níveis de 

qualificação e tendência para o crescimento da oferta. As ameaças: raças exóticas 

altamente produtivas; os consumidores estão pouco informados acerca do significado da 

qualificação; sobrevalorização do preço e subvalorização do fator “qualidade dos 

produtos” nas opções de compra por parte dos consumidores; concorrência de produtos 

similares a preços mais baixos; concorrência de produtos com imagem/rotulagem 

enganosa (utilização indevida de nomes semelhantes); imagem do setor negativa; 



6. Conclusões 

73 

atividade fortemente dependente de apoios financeiros públicos; baixa densidade 

populacional e fraco poder de compra na região de produção. 

A organização de eventos específicos em contextos urbanos e grandes centros de 

consumo pode ser um bom instrumento de apoio à promoção e comercialização deste 

produto em nichos de mercado dispostos a pagar um pouco mais por produtos 

específicos e diferenciados.  

Tendo em consideração o diagnóstico estratégico realizado, apresentamos as 

seguintes propostas de desenvolvimento: promover a diferenciação do produto (dar a 

entender aos consumidores que o produto que estão dispostos a comprar é único); 

apostar numa estratégia de qualidade que associe a imagem do produto à região de 

produção, à tradição e ao “saber-fazer” (a dimensão simbólica da qualidade deste 

produto é fator de diferenciação); diversificar canais de comercialização e apostar na 

apresentação cuidada dos produtos, de forma a melhorar a dimensão comercial da 

qualidade; promover os produtos regionais a nível nacional e internacional, através da 

realização de ações de divulgação; fomentar a organização de feiras especializadas em 

contextos urbanos, de modo a atingir nichos de mercado específicos e mais 

valorizadores deste tipo de produtos; fornecer formação e informação aos consumidores 

acerca do significado da qualificação e adaptar a legislação para que os produtores 

possam aumentar a sua dimensão produtiva. 

A análise estratégica utilizada permite sugerir algumas estratégias facilitadoras do 

desenvolvimento empresarial. Com base no Modelo de Ansoff, que relaciona os 

produtos (atuais ou novos) com os mercados (atuais ou novos), a Carne de Cachena da 

Peneda deve desenvolver um conjunto diversificado de ações repartidas pelos quatro 

tipos de estratégia da Matriz Ansoff. 

A pequena dimensão, a natureza familiar e a faixa etária da generalidade dos 

produtores são fatores que poderão condicionar a sustentabilidade futura da fileira da 

Carne Cachena da Peneda. 

Para concluir, este produto não é gerido com uma verdadeira visão e perspetiva 

empresarial. No entanto, e através da investigação desenvolvida no âmbito deste estudo, 

demonstramos que, apesar de tudo, é possível elaborar uma análise estratégica da Carne 

Cachena da Peneda, avaliando o seu ambiente externo e interno, e delinear estratégias 

de desenvolvimento do produto apropriadas. 
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Desta forma, os objetivos definidos no início do trabalho foram atingidos. Através 

da análise da situação atual da Carne Cachena da Peneda DOP e da sua avaliação, no 

que respeita a aspetos de produção e comercialização, propusemos estratégias de 

desenvolvimento do produto, tendo em consideração as especificidades da fileira 

produtiva do setor. 

6.2. Limitações do estudo e propostas de investigação 

Uma das limitações deste estudo relaciona-se com a pouca profundidade da 

informação recolhida. Deparamo-nos com o facto de que muita da informação contida 

nos inquéritos aos agrupamentos de produtores de produtos com DOP/IGP/ETG da 

DGADR relativos aos dados sobre a produção, preços e comercialização das carnes de 

bovino está incompleta, como é o caso do último relatório de 2016 referente aos anos 

2014 e 2015 disponível no seu sítio da Internet. Isto deve-se à falta de resposta dos 

agrupamentos, o que leva a que em algumas tabelas não fosse possível indicar todos os 

valores, uma vez que alguns agrupamentos não tinham dados disponíveis. Nesses casos, 

devidamente assinalados nas tabelas em causa, calculou-se as médias ponderadas com 

os dados disponibilizados. Apesar de tudo, tivemos o cuidado de confirmar toda a 

informação contida nos relatórios analisados da DGADR junto do agrupamento gestor 

da Carne Cachena da Peneda DOP, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e 

Ponte da Barca, afim de obter dados mais atualizados para este produto. 

Pudemos verificar junto da Cooperativa que não se realiza análise estratégica ao 

produto e não se efetuam estudos de mercado para uma melhor adaptação às exigências 

do consumidor. Este facto condicionou a nossa investigação, sendo, por si só, uma 

limitação importante do estudo e das conclusões apresentadas, bem como da elaboração 

de propostas de desenvolvimento empresarial mais consistentes. Assim, perante a 

ausência de qualquer análise estratégica existente, orientámo-nos e apoiámo-nos no 

artigo de Tibério et al. (2010) cedido pelo docente, e que faz uma análise estratégica do 

fumeiro de Vinhais.  

Outra limitação é a fraca discussão dos resultados à luz de outros trabalhos 

empíricos desta natureza, resultante da inexistência de trabalhos centrados na análise 

estratégica das raças bovinas autóctones em geral e, em especial, das raças bovinas 

autóctones portuguesas. 
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Visto que este é um produto que não é gerido com uma verdadeira visão e 

perspetiva empresarial, seria interessante realizar uma análise estratégica do produto 

mais aprofundada, de forma a avaliar o seu ambiente externo e interno e delinear 

estratégias de desenvolvimento do produto apropriadas conforme a sua evolução de 

desenvolvimento. 

Desta forma, propomos algumas linhas de investigação, tais como: análise 

continuada do desempenho da Carne Cachena da Peneda DOP; pesquisa do contributo 

deste produto para o desenvolvimento local; estudo do mercado do produto 

(notoriedade, identificação de segmentos de mercado, valorização, disposição a pagar 

pelos consumidores…); estudo de como aumentar a rentabilidade, relacionada com 

aspetos técnicos da raça (melhoramento); estudo da qualidade da carne (análises 

sensoriais, físicas e químicas) que permita identificar cientificamente caraterísticas 

diferenciadoras da carne bovina em geral e de outras raças autóctones portuguesas; 

estudo do mercado para avaliar as preferências do consumidor de carne bovina e o 

posicionamento da carne Cachena nessas preferências. 
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ANEXOS 
 

Guião de entrevista para o estudo 

1. Quais são os produtores DOP (Caraterização da produção)? 

1.1. N.º de explorações; 

1.2.N.º de matadouros; 

1.3.N.º de salas de desmancha e onde se desmancha. 

2. Talhos autorizados a vender Carne Cachena da Peneda DOP. Quantos são? 

3. Quais são os preços ao agrupamento (€/Kg peso de carcaça para vitelos e 

novilhos) para saber o valor da produção da Carne Cachena da Peneda DOP. 

Averiguar se os preços se mantém iguais em relação aos anos anteriores. 

4. Qual é o mercado de destino da Carne Cachena da Peneda DOP? Averiguar se 

continua a ser 100 % local (concelhos de produção). 

5. Quais são as modalidades de escoamento do produto? Averiguar de continua a 

ser 60% talhantes e 40% restauração. 

6. Como é a comercialização? Averiguar se mantêm a ser 100% agrupamento de 

produtores. 

7. Qual é a idade dos produtores (para perceber o que poderá acontecer no futuro). 

8. Qual é o grau académico dos produtores e qual é o seu percurso de produção? Se 

produtores se mantêm sempre ligados à produção. 

9. Quais são as ações de divulgação e promoção do produto? 

10. Qual é a margem para publicidade? 

11. Qual é o capital que o produto disponibiliza para publicidade e a sua natureza? 

12. Realizam-se atividades de investigação através de parcerias com universidades 

ou com outro tipo de instituições? Quais? 

13. Que tipo de análise estratégica realiza a Cooperativa? O que é que é feito? Com 

que periodicidade? Fazem análise SWOT? 

14. Quais são os objetivos e as perspetivas da Cooperativa para a Carne Cachena da 

Peneda DOP? 

 

 


