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NOTA
INTRODUTÓRIA

Costa Do Marfim

O presente Estudo advém da necessidade de
desenvolver um documento de trabalho que
suporte os processos de internacionalização das
empresas portuguesas da região de Santarém
para o mercado da Costa do Marfim, identificada
pela NERSANT - Associação Empresarial da Região
de Santarém, como um mercado-alvo prioritário
no âmbito do projeto RIBATEJO BUSINESS
INTELLIGENCE - Promoção e internacionalização
da Região do Ribatejo de forma inteligente,
apoiado pelo ALENTEJO 2020.

O presente trabalho compreende os serviços para
realização de estudo de levantamento dos
principais procedimentos (e eventuais barreiras)
de acesso ao mercado da Costa do Marfim, para
facilitação do acesso das empresas da Região a
esse mercado, dando-lhes ferramentas de prévia
análise e preparação antes de se abordarem
novos mercados prioritários.
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Costa do Marfim é um país no Oeste do
continente Africano que conta com uma área de
322.463 quilómetros quadrados e que obteve a
sua independência em 1960. A moeda oficial do
país é o Franco CFA (1USD= 586.41 Franco CFA) e
a língua oficial é o Francês. No entanto, existem
mais de 78 línguas diferentes se contarmos com
línguas indígenas locais. 

A sua capital é a cidade de Yamoussoukro no
centro do país, enquanto a capital económica e a
cidade mais populosa é a cidade portuária de
Abidjan. O país faz fronteira com 5 países: Libéria,
Guiné, Mali, Burquina Faso e Gana. A população é
maioritariamente da etnia Acã, com mais três
etnias relevantes. É um país que apresenta um
risco de crédito de nível 6 (1= risco menor; 7=
risco maior).

O seu sistema político baseia-se numa república
presidencial, onde o presidente (Alassane
Ouattara) é chefe de estado e chefe do governo.
Constituem, também, figuras importantes do
governo o vice-presidente, Daniel Kablan Duncan
e o Primeiro Ministro, Amadou Gon Coulibaly. O
país está dividido em 31 regiões e 2 distritos
autónomos (Abidjan e Yamoussoukro), que estão
divididos num total de 197 municípios.

A população do país tem vindo a aumentar, ainda
que a uma taxa reduzida de 2.5%, em 2018. Em
2019 ultrapassou os 25,5 milhões de habitantes e
atingiu uma densidade populacional de 78,83
habitantes/k². Cerca de 50% da população é
urbana e a maioria dos indivíduos tem entre os 15
e os 64 anos (cerca de 55%).

OVERVIEW DO
MERCADO

Costa Do Marfim
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A Costa do Marfim conta com três aeroportos internacionais, localizados nas cidades de Abidjan (que cobre
90% do tráfego aéreo), Yamoussoukro e Bouaké. Quatorze cidades mais pequenas estão equipadas com
aeroportos regionais, sendo os mais importantes os de Daloa, Korhogo, Man, Odiénné e San-Pedro. Conta
ainda com dois portos marítimos, o Porto autónomo de Abjidjan e o Porto de San-Pedro.
A nível de infraestrutura rodoviária, esta estende-se por 85.000 quilómetros (grande parte não
pavimentada) e 224 quilómetros de auto-estrada que faz a ligação não só entre trânsito nacional como
também faz ligação com os países vizinhos.
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A COSTA DO
MARFIM NO
COMÉRCIO
EXTERNO

Panorama Internacional

Esta economia conta com uma balança comercial
de bens tradicionalmente superavitária, tendo
sofrendo uma descida em 2018. No entanto,
rapidamente conseguiu recuperar no ano seguinte
(isto é, as suas exportações superaram as
importações).
A nível de importações, os seus principais
parceiros fornecedores são a China, a França e a
Nigéria, ligação que se mantém nos últimos anos,
em que estas trocas perfazem metade das
importações de mercadorias da Costa Do Marfim
(50%). 
Quanto às exportações, Países Baixos e França
destacam-se como principais clientes no mercado
internacional, comprando 25% dos produtos
costa-marfinenses. Destes parceiros é importante
ressalvar o aumento considerável do volume de
vendas a França face ao ano anterior.

Fonte: Statista, World Bank, Trading Economics, 2020.

Figura 1: Principais indicadores macroeconómicos.
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Em 2018, a Costa do Marfim importou bens no valor de quase 11 mil milhões de dólares, tendo-se vivido
uma diminuição em 2019, para cerca de 8,7 mil milhões de dólares. Neste último ano, existe uma categoria
de produtos que se destaca pelo seu maior peso no total das importações de mercadorias que é a
referente aos combustíveis e óleos minerais (16%). Seguidamente, os produtos referentes a reatores
nucleares e máquinas e aparelhos mecânicos (11%) também se destacam.

Relativamente a exportações, em 2018, este país exportou bens no valor de 11,7 mil milhões de dólares e
viu as suas exportações descerem para cerca de 10,7 mil milhões de dólares um ano mais tarde. Dentro
das principais exportações deste país destacam-se os produtos Cacau e suas preparações (54%),
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação (12%) e borracha e suas obras (10%).
Estes produtos perfazem 76% das exportações costa-marfinenses, sendo que o cacau merece destaque
considerável, uma vez que representa mais de metade do total das vendas ao exterior. 

Esta é uma tipologia de produtos pela qual esta economia é tão conhecida internacionalmente.

Fonte: Trademap, 2020

Figura 2: Principais fornecedores da Costa do Marfim, nos últimos anos. 

Fonte: Trademap, 2020

Figura 3: Principais clientes da Costa do Marfim, nos últimos anos. 
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Fonte: Trademap, 2020

Figura 4: Principais categorias de produtos importadas pela Costa do Marfim, em 2019.

Fonte: Trademap, 2020

Figura 5: Principais categorias de produtos exportadas pela Costa do Marfim, em 2019.
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Em 2019, a Costa do Marfim ocupou a 62ª posição
no  ranking  de clientes das exportações
portuguesas de bens, que correspondeu a uma
quota de 0,06% no total. Enquanto fornecedor, a
Costa do Marfim ocupa a 75ª posição, o que
corresponde a uma quota de 0,04% das
importações totais. Sendo assim, a balança
comercial é tradicionalmente superavitária para
Portugal, ou seja, a Costa do Marfim compra mais
mercadorias a Portugal do que as que vende, a um
nível significativo.

No ano de 2018, as trocas entre os dois países
não chegaram a atingir os 88 milhões de euros,
tendo, aliás, este valor significado uma descida de
quase 8% face ao ano anterior. No entanto, o
quadro geral é positivo se considerarmos que, ao
longo dos últimos dez anos, as trocas comerciais
foram crescendo a um ritmo médio de 22,5% ao
ano, e que, em termos absolutos, de 2009 para
2018, esse aumento foi quase 300%.

Relativamente aos principais produtos comprados
a Portugal, destacam-se os reatores nucleares e
máquinas e aparelhos mecânicos (20%), seguidos
do papel e cartão (17%). As exportações no
período 2009-2018, aumentaram a um ritmo
médio anual muito próximo dos 43%, face aos
16,1% do lado das importações. O ano de 2018
ficou marcado, no entanto, por um maior
dinamismo das importações que registaram um
aumento de 10,7% face ao ano transato.

No que diz respeito aos principais produtos
vendidos para Portugal, destacaram-se
claramente, em 2019, os Resíduos e desperdícios
das indústrias alimentares (32%) e de seguida
Borracha e suas obras (31%).

RELAÇÕES COM
PORTUGAL

Comércio Externo
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A 24 de julho de 1984 assina-se em Abidjan, Acordo de cooperação económica, técnica e cultural.
A 17 de março de 2015 assina-se em Lisboa, Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento.
A 22 de junho de 2016 assina-se em Lisboa, Acordo sobre serviços aéreos.
Memorando de Acordo de Parceria entre Lamego e Grand Bassam,
Memorando de Acordo de Parceria entre Peso da Régua e Bingerville, 24 de novembro de 2016;
Convenção entre Armamar e Jacqueville, 23 de fevereiro de 2017.

Acordos bilaterais: 

Fonte: Trademap, 2020

Figura 6: Principais categorias de produtos importados de Portugal, em 2019.

Fonte: Trademap, 2020

Figura 7: Principais categorias de produtos exportados para Portugal, em 2019.
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As empresas precisam de ter em consideração várias
questões antes de iniciarem processos de exportação
para este mercado. Para qualquer exportação, devem
seguir os standards internacionais mandatários,
cumprindo os requisitos de transação, desde
permissões, licenças e quotas. Ao mesmo tempo, devem
ser tidos em conta os requisitos de packaging e labelling.

A autoridade responsável pela administração da política
de impostos indiretos, pelos movimentos de entrada e
saída de bens e pela gestão das fronteiras alfandegárias
é o CEPICI (Centro para a Promoção dos Investimentos
na Costa do Marfim) .

Existem regimes de tratamento preferencial devido à
participação da Costa do Marfim em variadas
associações entre países. Este mercado é membro da
OHADA que dispõe de uma área de livre comércio com
tratamento preferencial entre países membros. 

O objetivo da Organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires (OHADA), que inclui
medidas tarifárias e não tarifárias, é harmonizar leis de
negócios e implementação de instituições, pretendendo
encontrar soluções para a falta de crescimento
económico.

A Costa do Marfim tem acordos comerciais com o Brasil
e a Suécia, um acordo de parceria económica com a UE
que foi assinado por 16 estados da África Ocidental
(incluindo a Costa do Marfim), a CEDEAO e a UEMOA.
Este país é, também, membro da União do Rio Mano que
inclui tarifas alfandegárias padronizadas entre a Guiné, a
Costa do Marfim, a Serra Leoa e a Libéria. Participa,
ainda, no Acordo de Livre Comércio Continental Africano
(AFCFTA).

REGIMES
ADUANEIROS

Comércio Externo
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L ICENÇAS

Os potenciais exportadores devem começar por se registar na CEPICI (Centro para a Promoção dos
Investimentos na Costa do Marfim). Quando necessárias licenças de importação, a empresa deve requerê-
las ao CEPICI. 

Apesar do regime de importação promover um maior à vontade, a política comercial é utilizada por esta
entidade como instrumento de desenvolvimento e proteção de setores industriais, nomeadamente quanto
a níveis tarifários em vigor e ao sistema de licenciamento prévio.

Existem documentos que são necessários para
proceder à transação internacional que dependem
da natureza dos bens a exportar e dos acordos de
comércio em vigor. Tal como já foi referido
anteriormente, para começar o processo de
exportação, os exportadores devem começar por
se registar no CEPIC para poder tratar de todas as
licenças de importação.

Estas declarações devem, depois, ser enviadas ao
escritório de Alfândega no local onde as
mercadorias devem ser importadas. Os
documentos estão apenas disponíveis em francês
e inglês. Assim, os formulários devem ser
preenchidos no idioma usado nos documentos
oficiais.

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

Exportação
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Manifesto;
Declaração aduaneira de importação; 
Declaração de valor taxável; 
Fatura comercial; 
Fatura Proforma; 
Lista de embalagem; 
Certificado de origem não preferencial; 
Air Waybill; 
Certificado de seguro.

Armas e munições de guerra, exceto itens de colecionador;

Produtos falsificados;

Drogas e entorpecentes;

Produtos alucinogénos (exceto os autorizadas pelo Ministério da Saúde);

Publicações pornográficas;

Os produtos que contenham amianto (Decreto ministerial nº 96-682, de 4 de setembro de 1996);

Farinha e ossos de ruminantes (códigos da alfândega 02.10.90.90.99 e 05.06.90.00.00);

Sacos de plástico;

Resíduos tóxicos;

Carnes importadas que não cumpram as regulações nacionais.

Apesar da maioria dos bens ser objeto de importação livre, existem produtos que para poderem ser
importados por este mercado têm de estar acompanhados de licenças (alguns produtos alimentares,
pesticidas, equipamentos elétricos, motores para automóveis) e existem outros que, devido a questões
religiosas, ambientais e de segurança, a sua importação pode mesmo ser proibida (alguns produtos
químicos).

Os documentos usualmente requeridos são os seguintes:

Relativamente aos produtos de origem animal e vegetal, estes têm de ser acompanhados de certificados
sanitários e fitossanitários, além das eventuais licenças requeridas. No entanto, dado que Portugal pode
não se encontrar habilitado para tal (devido a acordos), pode não ser possível exportar este tipo de
produtos para a Costa do Marfim. 

Além dos documentos oficiais usualmente requeridos, os exportadores devem estar abertos à hipótese de
ser necessário prestar necessidades adicionais com o importador referidas, nomeadamente em contratos
de venda ou em cartas de crédito.

Produtos proibidos de exportar para a Costa do Marfim:
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Os documentos apenas estão disponíveis em
francês e por vezes em inglês. Assim, os
formulários devem ser preenchidos no idioma
usado nos documentos oficiais. Como membro da
OMC, a Costa do Marfim aplica o sistema
harmonizado de designação e codificação de
mercadorias (SH). 

Deste modo, os códigos de mercadorias e
descrições incluídos nos documentos comerciais
devem conter referência à nomenclatura HS 2012
ou 2017. 

Além dos documentos oficiais usualmente
requeridos, os exportadores devem estar abertos
à hipótese de ser necessário prestar
necessidades adicionais com o importador além
das referidas, nomeadamente em contratos de
venda ou em cartas de crédito. 

CERTIF ICAÇÕES

Exportação

Devido ao facto de coexistirem várias etnias neste
mercado, os seus habitantes apenas consomem
comida que detenha certificação Halal,
nomeadamente produtos cárneos.

Esta certificação garante que os produtos estão
de acordo com os ditames e princípios da lei
islâmica e será atribuída dependendo do
processo de fabrico associado ao produto e da
sua composição.

Para conseguir esta certificação, as
empresas devem contactar a Comunidade
Islâmica de Lisboa (CIL) ou o Instituto Halal
de Portugal IHP).
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ROTULAGEM

Designação do produto; 
Nome; 
Morada e contacto do fabricante; 
País de Origem; 
Nome, morada e número de telefone do importador; 
Descrição dos vários componentes e ingredientes; 
Peso líquido e volumes ou quantidades; 
Data de fabrico; 
Prazo de validade.

Bebidas alcoólicas: o seu rótulo deve conter o teor alcoólico do produto, selo de segurança na tampa
das garrafas, certos procedimentos se se tratam de bebidas com nomes sonantes; 
Tabaco: informações sobre as quantidades de cada ingrediente em cada maço, restrição de venda a
menores de 18 anos, nome e endereço do fabricante ou importador, data de produção e carimbo de
imposto aprovado pelas autoridades aduaneiras; 
Produtos agrícolas: nome e endereço do importador, nome comum do produto, padrão de qualidade,
tamanho, país de origem e peso da embalagem. Devem cumprir os requisitos de qualidade, higiene e
resistência;
Comida para animais: declaração nutricional, inclusão de hormonas, especificação dos ingredientes
crus, tipo de animal a que se destina, declaração se o produto contém carne de porco ou seus
derivados, nome comercial de ingredientes ativos de outros produtos (se aplicável) e nome comercial do
ingrediente ativo dos antibióticos (se aplicável);
Produtos Cosméticos: Função do produto, instruções de uso, lista de ingredientes, país de fabrico,
nome/endereço/contato do titular da notificação cosmética, peso ou volume do conteúdo, declaração de
precaução e avisos especiais (se aplicável), declaração sobre ingredientes presentes de origem animal.

Existem diversas informações que têm de aparecer nos rótulos dos produtos que são as
seguintes:

Os produtos sujeitos à certificação Halal podem ter regras diferentes de rotulagem. 

Outros produtos podem estar também sujeitos a regras de rotulagem diferentes e mais especificas,
nomeadamente: Tabaco, caixas de fósforos, tecidos estampados, bebidas alcoólicas e carne e aves de
capoeiras que sejam importados têm requerimentos específicos. 

Outros produtos tais como sumos ou bebidas de fruta ou vegetais, sal mineral, leite condensado, leite
esterilizado e leite esterilizado UHT, produtos preservados ou semi-preservados, produtos farmacêuticos
também requerem os seus rótulos especiais. Alguns exemplos são:
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TARIFAS

Exportação

A maioria das tarifas são ad valorem. A maioria
dos códigos pautais não está sujeita a taxa, mas
as taxas para importações de fora da UEMOA são
geralmente divididas em quatro categorias: 0%,
5%, 10% e 20%. 

É, ainda, fixada uma taxa de 1% sobre as
importações fora da UEMOA e uma taxa com a
mesma percentagem sobre o valor de custo,
seguro e frete (CIF) das importações de fora da
UEMOA. Estes mesmos produtos permanecem
sujeitos a uma taxa comunitária de 0,8% por
cinco anos. Uma taxa de 1% da CEDEAO é fixada
no valor CIF das importações de fora da CEDEAO
e é, também, estabelecido um imposto
comunitário de 0,5%. Um imposto chamado
imposto de importação da União Africana aplica-
se às importações de produtos de fora da União
Africana à taxa de 0,2%. 

Os impostos especiais de consumo são aplicáveis   
à importação de cigarros, bebidas alcoólicas ou
não alcoólicas e derivados de petróleo. A partir
de 2019, um imposto especial de 10% comçou a
ser aplicado a veículos de turismo com pelo
menos 13 cavalos de potência.

Para alguns produtos, ainda são aplicados
impostos sobre o consumo de certos bens e
serviços e impostos especiais sobre o consumo
(sobre bebidas alcoólicas e cigarros).
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A Costa do Marfim possui uma infraestrutura
bancária eficiente, com um sistema eficiente de
processamento de pagamentos. O West African
CFA franc (XOF) não é totalmente conversível.

Os pagamentos para importações podem ser
efetuados em moedas estrangeiras e em XOF. O
método de pagamento mais recomendado é a
carta de crédito irrevogável e confirmada, quando
se tratam de primeiras transações. 

Além destes, o uso de cheques é comum nesta
economia. Os pagamentos com cartões também
são cada vez mais populares, nomeadamente em
transações a nível de retalho, destacando-se a
marca Visa.

Dentro dos pagamentos com cartões, o método
mais usado é o cartão de crédito que tem vindo a
aumentar cada vez mais e é esperado que esta
tendência continue.

MEIOS DE
PAGAMENTO

Exportação
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Esta cultura é caracterizada por ser muito hierárquica, portanto é necessário ter atenção ao cuidado de
tratamento de pessoas com status superior. Nestes cuidados inclui-se não apenas aspetos nos processos
de tomada de decisão, como também na organização de lugares numa mesa de reuniões (seating plan).  É
esperado que os gerentes sejam amigáveis   e gentis com seus funcionários, mas não excessivamente
familiares. Além disso, os costa-marfinenses estão habituados a trabalhar com muita supervisão e controlo.
Se for preferível que os funcionários tomem a iniciativa, será necessária alguma formação para os levar
neste novo caminho mais independente. Os costa-marfinenses esperam que os seus gerentes sejam
especialistas no seu campo. No entanto, também valorizam a sabedoria, o que significa perceber que não
importa o quanto alguém seja  especialista, há sempre algumas coisas a aprender. Para conquistar o
respeito, é importante demonstrar a experiência, mas não de forma demasiadamente "sabe tudo".

Em relação aos cumprimentos, o aperto de mão é a saudação padrão. Mulheres que se conhecem bem
podem beijar três vezes entre si, alternando as bochechas. O contato visual também é importante, todavia
um olhar fixo pode ser considerado agressivo. Relativamente ao vestuário, os homens devem usar fatos
com tons escuros e as mulheres devem optar por algo mais tradicional e conservador (tendo liberdade
para usar calças), desde que não seja revelador. Este ponto é especialmente importante para os gerentes,
em que é esperado que estes se vistam de acordo com  a função que desempenham.

No momento de marcação de reuniões de negócios, estas não devem ser marcadas para as sextas-feiras.
Tal se deve ao facto dos muçulmanos usarem esse dia da semana para oração. A pontualidade é apreciada,
mas nem sempre é cumprida, isto é, deve chegar-se a tempo às reuniões, mas é possível que seja
necessário esperar. Apesar de estas poderem começar mais tarde que o previsto, mesmo estando já todos
presentes, as pessoas tendem a não se apressar. É normal no início destas reuniões haver um momento
de conversa social, em vez de entrar diretamente em conversa negocial.  Os tópicos aceitáveis de
conversação são os seguintes: família (especialmente crianças), eventos desportivos ou culturais e até o
clima (devido à dependência do país da agricultura). É aceitável conversar com conhecidos em comum para
saber mais sobre a pessoa que se pretende conhecer para poder começar a construir um relacionamento.
No entanto, não é aconselhado falar da turbulência política do país. As relações comerciais na Costa do
Marfim dependem muito da troca de favores. À medida que os relacionamentos se desenvolvem com os
costa-marfinenses, eles farão coisas para facilitar a nossa vida: convidando-nos para festivais locais,
apresentando-nos a pessoas influentes, informando-nos sobre as outras pessoas com quem iremos
trabalhar, entre outras. Em troca, eles esperam alguns favores, talvez dando-lhes um aumento ou
contratando alguns parentes. As pessoas são calorosas, amigáveis   e, em geral, perdoam erros não
intencionais. De um forma geral, se se demonstrar abertura a aprender, independentemente da posição,
deverá sair-se bem.

CULTURAL
NEGOCIAL

Exportação
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Sorrir ao conhecer as pessoas, dado que eles são pessoas calorosas, é importante retribuir o carinho.
Agradecer sempre a hospitalidade, pois esta é vista como representação do carácter da pessoa;       
Ter o devido cuidado com os presentes a oferecer; 
Sendo pessoas muito afetuosas, é normal questionarem sobre a vida pessoal. Gostam que se
demonstre interesse em saber mais sobre a família;       
Manter discussões harmoniosas e equilibradas;
Respeitar a hierarquia social, respeitar as opiniões de pessoas mais velhas ou de cargo superior.

O que fazer?

Criticar alguém diretamente ou apontar os seus erros sem abordagem cuidada, pois tal pode fazer com
que fique com má impressão da contraparte;
Ser condescendente;
Apresentar publicamente sinais de raiva, elevar a voz, gritar na frente das pessoas mais velhas ou
superiores. Qualquer comportamento agressivo gera forte desaprovação;
Criticar a Costa do Marfim ou falar dos problemas políticos;

O que não fazer?
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A Costa do Marfim tem uma história recente bastante tumultuosa.  Desde a sua independência que se
constitui como o país central e mais forte da UEMOA - União Económica e Monetária do Oeste Africano.
Tanto a Costa do Marfim como o Senegal beneficiam desta União que se firma enquanto espaço
económico em que praticamente não existem barreiras alfandegárias.

A Costa do Marfim é um país que sempre teve por base uma intensa atividade agrícola, constituindo-se
como o território mais forte da África Ocidental neste domínio: grande produtor de cacau e café e o
primeiro produtor mundial de caju. A grande reflexão do Governo passa por saber como é que o país pode
transformar estes bens endógenos, aumentando a sua cadeia de valor, pelo que carece de investimento no
sector da transformação alimentar. O sector da banca e dos serviços também deve ser destacado.

Quer a Costa do Marfim quer o Senegal são países atualmente liderados por Governos economicamente
liberais.  Importa realçar a preponderância da economia informal (de 80 % a 90 %), ao ponto de existirem
Ministérios que se ocupam da economia informal. Um dos desafios que estes Estados têm é de fazer
entrar o “informal” no “formal”. Para o efeito, foi necessário criar plataformas que permitissem colocar em
contacto clientes finais e comercializadores no sentido de, entre outros desideratos, controlar o preço de
venda dos produtos dentro de uma linha de razoabilidade. 

O sector imobiliário experimentou um “boom”. Os preços das propriedades não são muito elevados, por
exemplo, em comparação com os praticados no Senegal. É, portanto, uma boa altura para investir no
sector seja no segmento alto, médio ou económico. Abrem-se boas perspetivas para empresas dos
sectores da promoção imobiliária.  O sector da restauração também deve ser assinalado. Ao contrário dos
senegaleses, grande parte dos costa-marfinenses come fora de casa, pelo que se abrem oportunidades
interessantes no sector.

Produtos importados relevantes: maquinaria para a agricultura; soluções de rega; alimentos
transformados, designadamente leite (relação qualidade-preço); maquinaria/soluções de conserva
alimentar; subsidiárias de marcas de moda; transportes (está em curso a construção de uma rede de
metro de superfície em colaboração com operadores franceses) e construção automóvel. Quer os costa-
marfinenses, quer os senegaleses são povos que consomem muitos bens alimentares, pelo que se abrem
boas oportunidades para empresas transformadoras de alimentos.

A distribuição alimentar está mais desenvolvida do que no Senegal. Como exemplos de cadeias de
distribuição alimentar de referência estabelecidas no mercado podem contar-se o Carrefour ou o Casino.

VISÃO DO
MERCADO



O país conta algumas reservas petrolíferas.

A guerra que decorreu entre 2009-2011 deixou mazelas que se fazem sentir até aos dias de hoje na
economia costa-marfinense. Estão previstas eleições no final de Outubro que poderão ter consequências
importantes para os destinos do país. Esta será uma boa altura para realizar estudos sobre o mercado que
possam ajudar a alinhar planos de ação para o período pós-eleições.

O novo Presidente foi o grande responsável pelo impressionante crescimento económico desde 2014
(entre 7 e 9%). O que se faz na Costa do Marfim tem repercussões imediatas no Senegal e vice-versa.
Tratam-se de países com fortes relações e que se respeitam mutuamente. É importante sublinhar que
quem investe ou implementa operações na Costa do Marfim, deve estendê-las necessariamente ao Senegal
e vice-versa para potenciar os ganhos. Há fortes relações da Costa do Marfim e do Senegal com Marrocos.
O Rei de Marrocos passou muito tempo em ambos os países quando era mais jovem, regressando
regularmente a cada um deles. Não será por acaso que muitas empresas marroquinas aproveitam
localmente as vantagens desse relacionamento. Contam-se variadíssimas convenções bilaterais entre
Marrocos, a Costa do Marfim e o Senegal. 

Importa sublinhar a forte comunidade libanesa (terceira geração) em ambos os países - resultado de laços
históricos relativamente recentes - e que domina uma boa parta da economia, designadamente a indústria
alimentar e de cablagem.

Vale a pena sublinhar a existência de zonas francas com importantes exonerações fiscais. É importante que
as bancas nacionais estrangeiras possam acompanhar estas abordagens internacionais. Para realizar
negócios em África importa ter o suporte firme da banca. Foi assim que os franceses se foram firmando
economicamente na Costa do Marfim e no Senegal: primeiro com a criação de filiais dos seus bancos, a
que se seguiu a instalação da indústria e serviços franceses cujos lucros são destinados a estas instituições
bancárias e mais facilmente repatriados. Para além disso, a retaguarda de um banco de confiança revela-se
fundamental para dar todo o acompanhamento às operações comerciais e financeiras a realizar nos
respetivos mercados. Os marroquinos, seguindo esta estratégia, adquiriram quase todos os bancos que
ainda não pertenciam aos franceses. Em comparação com os senegaleses, os costa-marfinenses são mais
claros, eficazes e impositivos na negociação. Importa mostrar-lhes interesse pela relação de negócio e,
muito importante, as vantagens que para eles daí poderão vir.

Vale a pena sublinhar que grande parte das populações possui smartphones e realiza, com muita
frequência, operações bancárias por esta via.
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