
Não há como negar que globalmente
as empresas foram afetadas, de uma
forma ou de outra, pelos efeitos im-
previstos do Coronavírus (COVID-

19). O ano passado foi, sem dúvida, um dos anos
mais desafiantes que alguém poderia enfrentar,
com efeitos notórios em todos os sistemas eco-
nómicos, sociais e políticos. Nesta altura, deve
estar a questionar-se se este é o momento ideal
para continuar, expandir e promover os seus
produtos ou serviços para o mercado externo…
Certamente não será fácil, mas com as ferra-
mentas certas, preparação e apoio será possível!
Portanto, seguimos a todo vapor. O destino? O
país situado no coração e o 9º maior da Europa
continental - Polónia.

A sua hipnotizante e impressionante beleza
natural, a sua rica história e comida deliciosa

podem fazer com que alguém se apaixone fa-
cilmente e se distraia do seu objetivo principal -
um destino de exportação.

A Polónia não tem apenas um enorme mer-
cado interno, com mais de 38 milhões de con-
sumidores, como também está localizada es-
trategicamente no cruzamento das rotas de co-
mércio e transporte europeias. Devido às suas
fronteiras com a Alemanha, Ucrânia, República
Checa, Bielorrússia, Eslováquia, Lituânia e Rús-
sia, constitui uma porta de entrada perfeita para
outros mercados da Europa de Leste. A rede ro-
doviária do país tem sido constantemente me-
lhorada, cada vez mais pessoas sabem falar in-
glês e, o mais importante, é que a sua economia
é muito diversificada, forte e dinâmica, sendo
estes alguns dos sinais de um bom mercado-
alvo para as suas exportações.

É importante ter em consideração e com-
preender não só os fatores geográficos, demo-
gráficos e económicos do nosso mercado-alvo,
como também conhecer os seus principais
players, as tendências e a situação competitiva
do país. Analise os seus concorrentes, entenda
os seus produtos, preços e estruturas de vendas
e não subestime os concorrentes locais, que po-
dem não ser tão conhecidos devido à falta de

presença internacional. Há um outro fator que
deve ter sempre em consideração, mas que é
frequentemente esquecido, omitido ou pouco
valorizado - a cultura. É a base para compreen-
der o comportamento e as decisões de alguém.
Os polacos são trabalhadores, acessíveis e ho-
nestos, a sua mentalidade é hierárquica e a pon-
tualidade é extremamente valorizada como si-
nal de respeito. Os polacos são amigáveis, pes-
soas abertas e excelentes anfitriões, como diz o
velho ditado: “Visitas em casa, Deus em casa!”
Certifique-se que dá informações claras e de-
talhadas e, quando possível, mantenha o con-
tacto visual.

Lembre-se: “O encontro entre duas persona-
lidades assemelha-se ao contacto de duas subs-
tâncias químicas: se ocorrer alguma reação,
ambos se transformam” (Carl Gustav Jung).

“Powodzenia!” (boa sorte), mas, por favor, não
diga “obrigado”, pois de acordo com uma velha
superstição polaca, pode trazer azar. �
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Polónia? Sim, é possível!

A Polónia não tem só um enorme
mercado interno, com mais de 38
milhões de consumidores, como
está localizada estrategicamente
no cruzamento das rotas de 
comércio e transporte europeias
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