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Como a crise mexeu com as exportadoras
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É preciso tornar a indústria um sector sexy
Inês Gomes Lourenço
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Paulo Fernandes e António Ramalho, presidentes da Cofina e do Novo Banco, marcaram presença na cerimónia de entrega dos prémios.

ENTREGA DE PRÉMIOS

Os exportadores nacionais
puseram-se a mexer com a crise
Os prémios Exportação e Internacionalização reuniram no passado dia 8 de Novembro, em
Lisboa, algumas das empresas mais bem-sucedidas fora de portas. As vendas para o exterior
não têm parado de subir… e a crise pode ajudar a explicar o fenómeno.
BRUNO SIMÕES
brunosimoes@negocios.pt

Osmelhoresexemplos
empresariais portugueses nas vendas fora
deportasforamdistinguidos no passado dia8 de Novembro na sétima edição dos prémios
Exportação e Internacionalização,
umainiciativaconjuntadaCofinae

A

do Novo Banco. A cerimónia, que
teve lugar no hotel Ritz, reuniu na
mesma sala “boa parte dos empresáriosque,deformadiscretaaumentaramacapacidade exportadorada
economiaportuguesa”,reconheceu
António Ramalho, o líder do Novo
Banco. Uma performance que se
consolidouemtempos de crise.
“Poucos acreditariam, há sete
anos atrás, que o PIB iria hoje depender40%dasexportações,quandoessevalorsesituavaem27%”antes do início da crise, sublinhou o
banqueiro. Nestes últimos anos, as

40,3%
EXPORTAÇÕES
Em 2016, as exportações
de bens e serviços
valeram 40,3% do PIB
nacional. Este ano, essa
percentagem deverá
aumentar.

exportações passaram de “47 mil
milhões para mais de 75 mil milhões, o que permitiu ter um superavitdentrodestabalançaquemuitosdenósnãoacreditariamquefosse possível ser favorável”.
Estapujançadasempresasportuguesasteveumimportanteincentivo:acrise.“Nosúltimos10anos,o
que se fez mais pela exportação foi
a crise. Foi isso que pôs a malta a
mexer”,resumiu,duranteamesaredonda que antecedeu a entrega de
prémios, o CEO da Mecwide Carlos Palhais. E não é poracrise jáes-

tarno retrovisorque se pode tiraro
pédoacelerador.“Oqueéprecisoé
continuar a estimular e ajudar as
empresas aencontraro seumercado láfora”, avisa.
Isto porque o “problema da dimensão”dasempresasportuguesas
é “grande, nós sentimos, é preciso
quesejuntemmais”.VítorFernandes,administradordoNovoBanco,
concorda.“Asnossasempresasnão
são muito grandes, mas temos um
bom conjunto de boas PME”. O
problema,prossegue,éque“hámuitas PME muito pequeninas e uma
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Inês Lourenço

“

As nossas empresas
cada vez mais
combatem as
dificuldades e
incertezas do
mercado nacional
fora de portas. Já
deram provas de
que podem abrir
novos caminhos e
entrar em novos
mercados.

O desafio
de tornar a
indústria sexy
Apesar de a indústria ser de longe o sector
que mais contribui para as exportações, há
sinais preocupantes no horizonte: há uma
enorme falta de mão-de- obra qualificada.

PAULO FERNANDES
Presidente da Cofina

Há uma margem de
progressão enorme.
(...) Ainda há muitas
empresas que são
campeões
escondidos e ainda
não passaram o
cabo Bojador para
poderem exportar.
GONÇALO LOBO XAVIER
Vice-presidente do Comité
Económico e Social Europeu

Aeconomiaportuguesaainda tem um “grande espaço de
crescimento do ponto de vista
da sua abertura” ao exterior.
Paulo Fernandes, dono da Cofina, concorda. “As nossas empresascadavezmaiscombatem
as dificuldades e incertezas do
mercado nacional fora de portas” e “já deram provas de que
podem abrir novos caminhos e
entrar em novos mercados”.
Entrar em novos mercados
é, poroutro lado, umfactorque
podeajudarasprópriasempresas. “A produtividade é bem
mais significativa, aprópriaautonomiafinanceirae o perfil de
riscoémelhor,ehárendibilidade superior”, elenca António
Ramalho. Alberto Castro alinha. “As empresas que vivem
nesse ambiente competitivo
tendemasermais bemgeridas,
maisinovadoras,eissogeraum
ciclo virtuoso” que “não pode
parar”apretextodo“bomestado daeconomia”.
“O consumo interno não
tem um papel tão determinante quanto algum discurso pode
fazer crer”, avisa. I

CARLOS PALHARES
CEO da Mecwide

Existe uma
alteração grande na
economia mundial
que tem algumas
semelhanças com a
revolução
industrial. Para as
empresas
portuguesas é
oportunidade
excelente, porque
estamos no terreno
(...) com grandes
concorrentes.

“

faixademicroempresasquesão
aindamaispequeninasqueurge
que ganhem músculo”.
Por isso, é também importantequeexistamincentivosfiscais direccionados para as exportadoras, defende Pedro Pacheco, do Banco Europeu de
Reconstrução e Desenvolvimento. “Quando se toma uma
decisão de investimento há
sempre uma dor de parto, existe risco ao entrar num país. Em
muitoscasosocrescimentodas
exportadoraspodiasermaiorse
não fosse tão exigente este momento da decisão de investimento e se houvesse condições
mais favoráveis”, observa.
ParaAntónioRamalho,seo
perfil exportadorcresceucomo
cresceuduranteacrise,ofuturo
só pode ser risonho. Especialmente numa altura em que se
começam a levantar as restriçõesdasagênciasderatingaofinanciamento da República, o
que contagia todas as outras
áreas,inclusiveabanca.“Imaginemoquepoderemosfazernos
próximos três anos com o desenvolvimentodasexportações”.

Para captar os
talentos que
fugiram de cá, [uma
empresa nacional]
não consegue pagar
o mesmo salário
que uma empresa
em Espanha.

PEDRO PACHECO
CEO da BERD

O crescimento das exportações
tem sido notório ao longo dos últimos anos, mas a indústria, que
representa mais de metade das
vendasaoexterior,aindasofrede
umproblemade afirmação junto
dosjovens,quecontinuamaolhar
para os serviços como porta de
entrada no mercado de trabalho.
Énecessárioinverteressepercurso e aumentar a atractividade da
indústria, que ainda “não é tão
sexy” como poderia, qualificou
CarlosPalhares,CEOdaMecwide, empresa metalomecânica de
Barcelos.
“Ograndedesafioétentarinovaretornarmaisagradáveltrabalhar na nossa indústria; hoje um
jovem quando começa a trabalhar” pensa nas caixas de um supermercado e não na indústria.
“Temos que ter pessoas permanentementeainiciarasuaformação”nestaárea,afirmouoempresário. Porque actualmente “não
existem quadros técnicos intermédios” e é necessário apostar
neles para contornar a “falta de
mão-de-obraqualificada”.
O professor Alberto Castro,
um dos jurados dos Prémios Exportação e Internacionalização,
reconheceosproblemas,masprefere ver o copo meio cheio. “Portugalnuncatevetantosalunosdo
secundário a optarem pela via
profissional”, o que mostra que
existe“umamudança;aindústria
tempotencialquevaiterdesaber
explorar”.Pelomeio,recadosaos
patrões.“ACIPtemobrigaçãode,
dealgummodo,mostrarqueaindústria acaba por ser uma actividade sexy, até por comparação”.
Istoporque“criaram-secertos
estigmasquelevamaqueaindústria” seja mais mal vista junto dos
jovens, que pensam, em primeiro
lugar, na “caixa de um supermer-

cado”paratrabalhar.Eessaéuma
profissão “mais pesada e incerta”
do que a indústria, onde existem
perspectivas de evolução e de valorizaçãoremuneratória.
Pedro Pereira, presidente da
Berd,concordaqueétambémnecessáriocolocarasuniversidades
a dar “formação estratégica integrada” para a exportação. Na Faculdade de Economia do Porto
“existem valências extraordinárias mas grande parte da universidade não está a ser preparada
paraessedesafio”.Adicionalmente,emborahaja“algumtrabalho”
dos ministérios, podia “ser feito
muito mais no sentido de formar
paraaexportação”.
Poroutrolado,GonçaloLobo
Xavier diz que é importante que
existaumaparceriaentreaindústriatradicionaleasstart-ups,que
tradicionalmentesãomaisatractivas para os jovens. “É preciso
aproveitaro‘know-how’eacapacidade de intervenção naeconomia na alteração de uma economia linear para circular”, e “há
muito aganharcomaligação entreindústriaestart-ups”,que“estãoaajudaremnovossistemasde
produção e novas formas de venda”. I BS

43,5%
ENSINO PROFISSIONAL
No ano lectivo
2014/2015, era esta
a percentagem
de estudantes
portugueses que estava
no ensino profissional.
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THE FLADGATE PARTNERSHIP PRÉMIO EXPORTAÇÃO - MELHOR GRANDE EMPRESA EXPORTADORA SERVIÇOS

Dona da Taylor’s dá
de beber a meio mundo
O grupo centenário de vinho do Porto está presente
em mais de metade dos 193 países reconhecidos
pelas Nações Unidas. Parte do sucesso é explicado
pelos “pés comerciais” que coloca no estrangeiro.

S

ãomaisdecemospaísesassinalados no mapa de exportações da The Fladgate
Partnership, que comercializa por
ano entre 12 a14 milhões de garrafas de vinho do Porto. Apesar da
“evolução muito interessante do
mercadoportuguês”nosanosmais
recentes,97%dasvendassãofeitas
no estrangeiro, com destaque para
o Reino Unido, Estados Unidos e
Canadá, que representam cercade
umterço do total.
“São mercados maduros, onde a

nossapresençaé antigae continuamos muito activos. Paralelamente,
estamospermanentementeainvestirnadescobertae napromoção de
outros que nos parecemapresentar
potencial”,resumeLuísSequeira,administrador do grupo. Advertindo
que “cada[país] temcaracterísticas
muitoprópriasequerequeremuma
abordagemdistinta”, o gestorreconhece que as novas tecnologias têm
“umpotencialimenso”,masotrabalho comercialcontinuaaexigirvisitasepresençaregularparaconhecer

omercadolocal.
Essapresençapermanente nos
paísesdeconsumo,aforçadasvárias
marcas – Taylor’s, Croft, Fonseca,
Krohne Romariz – e o próprio cariz
único do produto que produz são
apontadoscomofactoresdistintivos
parao sucesso forade portas. E por
quenãooptamporabrirfiliaisouescritórios comerciais emalguns países?“Éumaquestãoquetemestado
emestudo,masparajátemosoptado
por partilhar com parceiros locais.
Temosumajoint-venturenumaempresade distribuição emInglaterra,
que asseguraumacomponente importantedanossapresençaali,enos
outros mercados temos parcerias
comdistribuidoras locais”, respondeuotambémdirectorcomercialdo

grupo.Comcercade600trabalhadorespermanenteseumamédiade160
temporários, o grupo com sede em
VilaNovade Gaiadetém12 quintas
noDouro,queasseguram20%a30%
daprodução. Depois háperto de 70
lavradores,comdimensãosignificativanaregião,comquemtrabalham
“deformamuitopróxima”,numa“relação de parceriagrande” que inclui
oacompanhamentotécnicoporpartedaequipadaFladgate.

Distribuir e alojar
AdonadaTaylor’s, umamarca
quenaempresavalecercadeumterçodasvendasdePorto,facturoupertode60milhõesdeeurosnaproduçãodevinhoem2016.Masestaéapenasumadasáreasdenegóciodogrupo liderado por Adrian Bridge, que

noanopassadoultrapassouosnove
dígitos paraumafacturação global
de102milhõesdeeuros.
Ligada directamente ao vinho,
estápresente também nadistribuição.AtravésdoGrossão,umgrossista“generalista” e que operacomtodas as marcas; daOn-Wine, empresade distribuição com um posicionamento “premium”; e daHeritage
Wines, que se posicionanum nicho
“super-premium”, essencialmente
paraarestauração, distribuindo as
referênciasprópriasdePortoetambémmarcasnacionaiseinternacionais de terceiros, como aQuintado
Crasto (Douro) ou a Herdade do
Mouchão(Alentejo).
Oturismotemsidoumagrande
apostadogrupo,desdequeem2010
Inês Lourenço

O grupo Fladgate emprega 600 pessoas de forma permanente e tem uma média de 160 temporários.
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Inês Lourenço

S. ROQUE MENÇÃO HONROSA MELHOR
GRANDE EMPRESA EXPORTADORA
BENS TRANSACCIONÁVEIS

De uma garagem
para o mundo
inaugurouohotelYeatman,emGaia.
OhistóricoInfanteSagres(Porto)e
oruralVintageHouse(Pinhão)juntaram-se entretanto ao portefólio,
queincluiaindaoscentrosdevisitas
dastrêsmarcasprincipais.Sequeira
falanuma“estratégiaganhadorae
complementar”aonegóciodovinho.
Eparececertoqueoinvestimento nestaáreavai continuar. Em Junho,aFladgateapresentouoprojecto “World ofWine”, um megacomplexo turístico, cultural e comercial
nazonahistóricadeGaia,noqualvai
aplicarentre80a100milhõesdeeurosequedevecriar350empregosdirectos e permanentes depois da
abertura, prometidaparaJunho de
2020. I
ANTÓNIO LARGUESA

“

Investimos
permanentemente na
descoberta e na
promoção de
mercados que nos
parecem apresentar
potencial.
Cada país tem
características muito
próprias e que
requerem uma
abordagem distinta.
LUÍS SEQUEIRA
Administrador e director comercial
da The Fladgate Partnership

97%

QUOTA DE EXPORTAÇÃO
A Fladgate vende
quase todas as garrafas
de Porto fora do país.
Destaque para o Reino
Unido, EUA e Canadá.

A S.Roque deu os primeiros passos em 1979
pelas mãos de Manuel Sá na garagem de um
familiar. Hoje exporta para cerca de 28 países e
a meta é continuar a conquistar mais mercados.
Há 38 anos, Manuel Sá decidiu
criarumnegócio porcontaprópria. Tal como grandes empresas de Sillicon Valley, começou
atrabalharnumapequenagaragemde umfamiliarno Lugarde
S.Roque, concelho de VilaNova
deFamalicão.Aempresaeravocacionada para a prestação de
serviços de serralhariamecânica e, desde logo, centrou a sua
atenção nas empresas têxteis da
região.
EmNovembro de 1983, com
aentradadeumnovosócio,Joaquim Sá, é constituída uma sociedade por quotas e a empresa
passar a chamar-se Serralharia

MecânicaS.Roque, Lda. Apesar
de continuar focada na prestação de serviços, nesse mesmo
ano a empresa criou a sua primeira máquina automática de
estampar artigos têxteis com
formato circular. Uma aposta
que foi bem recebida pelo mercado e que levou à expansão do
negócio nos anos seguintes,
querem termos de equipamentos, quer geográficos.
Hoje,estápresenteempraticamentetodososcontinentes,exportandoparacercade28mercados que vão desde Espanha, Alemanha, passando por Angola,
ÁfricadoSul,China,Rússia,atéà

A S.Roque nasceu há 38 anos pelas mãos de Manuel Sá.

39

FACTURAÇÃO
A S. Roque
alcançou vendas
de 39 milhões de
euros no ano
passado. Para
2017, prevê chegar
aos 53 milhões de
euros.

ColômbiaouàArgentina.
Em 2016 fechou o ano com
mais de 39 milhões de euros de
facturação.Umvalorqueesteano
deve aumentarpara53 milhões.
As máquinas de estamparia
têxtil lideramas exportações da
S. Roque, que têm como principais destinos os EUA, China,
Brasil e Índia. Mas os planos da
empresa não ficam por aqui.
“Todos os anos abrimos novos mercados. Continuaremos
fieisàestratégiaquenostemtrazido tanto sucesso em termos de
exportação”, destacou Rui Machado CCO daS.Roque. I
SARA RIBEIRO

INDASA MENÇÃO HONROSA MELHOR GRANDE
EMPRESA EXPORTADORA BENS TRANSACCIONÁVEIS

O mundo é redondo mas
precisa de lixas para as arestas
Desde a sua origem que a Indasa tem o negócio além-fronteiras como um
vector. Hoje em mais de 100 países, “o conhecimento da realidade de cada
mercado de destino” é o conselho da empresa para quem procura exportar.

Se falarmos de abrasivos flexíveis talvez não imagine logo do
que se trata. Traduzimos por lixaseahistóriadaIndasa,empresa de Aveiro nascida em 1979,
fica mais palpável. Desde o primeiro dia, o foco esteve voltado
para “um estreito segmento de
mercado:aindústriaderepinturaautomóvel”.Outradasvontades era clara: a aposta nos mercados externos.
“Apesar de na fase inicial ter
produzidomarcasdeoutrasempresas, a Indasa criou e promoveuasuaprópriamarca- Rhyno
-hojereconhecidainternacional-

mente, e que sustenta cerca de
95% da sua produção, sendo actualmente, apesar da sua juventude,omaiorprodutordaPenínsulaIbérica”, diz aempresa.
Depoisdaexportação,deu-se,
já no final da década de 1980, o
processo de internacionalização.
Arede hoje contacom representaçõesemEspanha,França,Inglaterra,Alemanha,Brasil,Polóniae
Estados Unidos daAmérica, “em
cujassociedadesdetématotalidadedocapitalouumaparticipação
largamente maioritária, tendo as
vendasconsolidadasdogrupoem
2016 ultrapassado os 58 milhões

90

FACTURAÇÃO
Dos 60 milhões
de euros em
facturação
esperados para
2017, 90% são
explicados pela
exportação feita
pela Indasa.

de euros”, acrescenta. Já para
2017,oindicadordeveráatingiros
60 milhões de euros, com 90%
oriundosdaexportaçãoparamais
deumacentenadepaíses.
Neste processo de marcar
presençanoutrospontosdogrupo,porquePortugalépequeno,a
Indasa refere que é essencial “o
conhecimento da realidade de
cadamercadodedestinodassuas
exportações” e tem vontade de
conhecer mais geografias, além
dereforçaraquelasemquejáestá
presente.É pela qualidade que a
empresadeAveiroquerbaterrivaisconhecidoscomoa3M. I WL
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CELBI MELHOR GRANDE EMPRESA EXPORTADORA DE BENS TRANSACCIONÁVEIS

Celbi a grande vencedora que exporta
‘petróleo verde’ para a Europa
A empresa do grupo Altri é um dos mais eficientes produtores mundiais de pasta de eucalipto. A
Celbi foi fundada em 1965 em Leirosa, perto da Figueira da Foz, e sempre se focou nas exportações.
MARIANA ADAM
marianaadam@negocios.pt

E

m 1962, ano que ficou
marcado pela trágica
mortedeMarlinMonroe
e pela aprovação, pelo então presidente dos EUA John F. Kennedy, do bloqueio total a Cuba, a
empresasuecaBillerudABdescobriuPortugaleiniciouasactividades florestais em Portugal. Apenas três anos depois, a empresa
suecafezumparceriacomumdos
maioresgruposindustriaisportugueses da época a Companhia
União Fabril (CUF) e nasceu a
Celbi. Muitas mudanças depois, a
Cebiéumdosmaiseficientesprodutores do mundo de pastade eucalipto - o ouro verde.
A história da empresa com
sede naLeirosa - acercade 15 km
da Figueira da Foz – é vasta, até
porquenasceunaditaduraeviveu
a transição para a democracia sem escapar às nacionalizações e amadureceunos enérgicos anos
daentradanaUniãoEuropeia,então CEE.
Hoje, a missão da Celbi é tão
simples como ambiciosa: ser a
melhorprodutorade pastade papeldaEuropa, revelaao Negócios
Nogueira Santos, administrador
da Celbi - Celulose Beira Industrial. A empresa que é sinónimo
de qualidade venceu o principal
galardão da sétima edição dos
prémios Exportação e Internacionalização, nacategoriade MelhorGrande EmpresaExportadorade Bens Transaccionáveis, que
foram entregues no início de Novembro.
Para a Celbi, que pertence ao
grupo Altri há mais de 10 anos,
Portugal nunca foi uma prioridade, “o nosso pais tem condições
óptimas para a produção da matérias primas”, mas “nunca teve
dimensão e características para

Espanha, Alemanha e mais recentemente a Suécia são os principais destinos da madeira de eucalipto da Celbi.

727

MILHARES DE
TONELADAS
As vendas de pasta de
eucalipto da Celbi
atingiram em 2016 um
máximo histórico.

serummercadopreferencial”,explicouNogueiraSantos. Portugal
representa 6% nas contas da empresa.
Espanha e Alemanha são os
principaisdestinosdapastadeeucalipto da Celbi , e mais recentemente a Suécia, com a conquista
de dois grandes clientes, ocupa
umdigníssimo terceiro lugarneste ranking.
Os últimos resultados da Celbi,referentesa2016,mostramque
as vendas de pasta de eucalipto

atingiram o seu máximo aos ascender a 727 mil toneladas. As
vendas líquidas diminuíram face
ao ano anterior (392 milhões de
euros) alturaemque tinhabatido
recordes, ao mesmo tempo que o
investimento registou máximos
de 20 milhões de euros. Recordese que aCelbianunciouhámenos
de um ano um investimento de
cerca de 40 milhões de euros no
concelho daFigueiraparaalterar
o processo globalde produção, introduzindo inovações de nívelin-

ternacional. Estes investimentos
permitem dotar a Celbi da maior
unidade do mundo para descasque de rolaria de eucalipto.
A Celbi é um dos principais
players europeus e este vai continuarasero caminho. Pelafrente,
a empresa vai continuar a ter a
concorrência dos “gigantes” brasileiros, mas “a extrema qualidade da matéria prima”, a localização geográfica privilegiada - que
faz diminuir os custos de transporte - são vantagens competiti-
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Inês Gomes Lourenço

AIMMAP PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Casa do metal
atrai investidores
estrangeiros
Inês Gomes Lourenço

Associação industrial impulsiona recorde de
exportações da metalurgia e metalomecânica
e é uma porta de entrada para o investimento.
Qualidade industrial, inovação,
tecnologia,qualificaçãodostrabalhadores, formação, investigação
e desenvolvimento. Estes são algunsdosfactoresdediferenciação
daindústriaportuguesade metalurgiaemetalomecânica,quedeve
chegaraofinaldoanocomexportações no valorde 16 mil milhões
de euros e bater assim um novo
máximohistóricoparaosector.
Se fora de portas é em Espanha, Alemanha, França, Reino
UnidoeEstadosUnidosqueestão
osmaioresclientes,anívelorganizativo,aprincipalcongregadorado
sectormaisexportadordaecono-

mianacionaléaAssociaçãodosIndustriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal
(AIMMAP). Fundadahá60 anos
elideradaactualmenteporAníbal
Campos,daSilampos,aassociação
representaosinteressesdosector,
promoveasexportaçõesemfeiras
internacionaiseparticipanoscentros de formação profissional
(CENFIM) e tecnológico (CATIM)dosector.
Entreoutrasatribuiçõeseiniciativas, aAIMMAP tambémnegoceiao acordo colectivo com os
sindicatos, tem realizado operaçõesconjuntasdecompradeener-

A AIMMAP antecipa novo máximo de 16 mil milhões nas exportações em 2017.

As empresas do
sector vão bater
novo máximo de
vendas fora do
país e estão no
radar externo do
investimento.

giaetemactualmenteumprojecto paralistaros fornecedores em
compraspúblicas.
Nos últimos anos, comaconsolidaçãodePortugalcomodestinodeinvestimentoparaempresas
internacionais que fabricamdesdepeçasparaautomóveisatésanitárioseminox,estaassociaçãocom
sedenoPortoestáaservir cadavez
maistambémcomopontodecontacto inicial nesses processos. Só
esteano,segundoovice-presidente, RafaelCampos Pereira, jápassarampelaAIMMAPumtotalde
12dossiêsdeinvestidoresestrangeiros. I ANTÓNIO LARGUESA

Inês Gomes Lourenço

TURISMO DE PORTUGAL
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Trazer turistas
também é um
modo de exportar
Três em cada quatro turistas em Portugal vêm de
fora. O sector está em crescimento e deseja
continuar a diversificar os mercados alcançados.
vas que o administrador acredita
serem “mais do que suficientes”
paramanterafidelidadedosclientes do Velho Continente.
Além da qualidade do produto, aCelbi é umadas empresas do
sector mais bem preparadas para
responder ao sistema cada vez
mais usado de ‘just in time’ - que
determinaque tudo deve serproduzido, transportado oucomprado na hora exacta, para reduzir
stock e custos, sublinha o administrador. I

Os números falam po r si: o turismo é a maior actividade exportadora de Portugal. É responsável por 48,3% das exportações de serviços e 16,7% das
exportações totais.
Valores que não se conseguiam sem aactuação do Turismo de Portugal. O instituto público tem procurado uma“qualificação e inovação daofertaturística” com sistemas de incentivos e linhas de financiamento
para as empresas do sector.

Há metas definidas já para
a próxima década na Estratégia Turismo 2027. Uma delas
passa por “duplicar as receitas
turísticas dos 12,7 mil milhões
de euros registados em 2016
para 26 mil milhões em 2027”,
recorda o organismo liderado
por Luís Araújo.
O esforço de impulsionar a
vinda de estrangeiros - são três
em cada quatro turistas em
Portugal - foi agora reconhecidapelo júri dos Prémios Expor-

Turismo tem estratégia definida para a próxima década.

tação e Internacionalização.
“Este prémio é o reconhecimentoda importância do turismo para a economia nacional e de que estamos no bom
caminho para atingir os objectivos que nos propusemos
quando delineámos a EstratégiaTurismo 2027”, reage ainstituição.
O objectivo agoraé posicionar o turismo como um “hub”
para o desenvolvimento de
Portugal em várias áreas. Para

tal, muito vão contribuir as
campanhas de promoção desenvolvidas nos mercados externos. São cada vez mais as
geografias daaposta, com foco,
nesta fase, nos Estados Unidos
da América e China.
Também a imprensa estrangeiratem contribuído para
este cenário, com visitas a Portugal. Depois, dão a conhecer o
país nos seus artigos. Em 2017
foram já mais de 15 mil notícias. I WL
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A Ferpinta exporta para 34 países e tem investimentos directos em Espanha, Angola e Moçambique.

FERPINTA PRÉMIO SECTOR ESTRATÉGICO - METALOMECÂNICA

“A internacionalização foi
essencial para o crescimento”
A aposta na internacionalização para o grupo Ferpinta começou há duas décadas e é algo
que “foi essencial para o seu crescimento”, permitindo combater algumas das “flutuações”
que alguns mercados possam registar.

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

C

om cerca de 1.200 funcionários, exportações
para 34 países do mundo e investimentos directos em
Espanha, Angola e Moçambique,
ogrupoFerpintafoiovencedordo
Prémio Sector Estratégico – Metalomecânica. Um prémio que,
Nuno Pires, administrador do
grupo, diz, emdeclarações porescrito ao Negócios, ser “o resulta-

do de um trabalho continuado de
umaequipade trabalho motivada
para criar valor e que não se limita a responder eficazmente ao
mercado mas a procurar antecipar as suas necessidades”.
Mas contar a história do grupo Ferpinta exige um recuo no
tempo até à década de 1960. Em
pleno Estado Novo, em1962, Fernando Pinho Teixeira, fundador
do grupo e actual presidente do
Conselho de Administração, começou a sua actividade em nome
individual na área da metalomecânica.Masforamnecessáriosdez
anos para que a sociedade por
quotas, Ferpinta– FábricaNacio-

nalde Construções Metálicas fosse criada. Sendo esta a empresamãe do grupo.
Nuno Pires reconhece que o
grupotemumpercursolongo“sustentadonumavontadepermanente de construir, de crençainabalável nas capacidades, na potenciação das suas fontes de vantagens
competitivas, e na aposta no desenvolvimentoeretençãodotalentoquefelizmenteabundanosnossosrecursoshumanos”.“Anoapós
ano temos sido capazes de incrementardeformasustentadaonossovolumedenegócios,aexpansão
internacional, por via de investimentodirectoestrangeiroeexpor-

tação, e consequentemente a potenciar os resultados financeiros
das companhias”, acrescentou.
O responsável aponta que um
dos principais desafios que o grupo enfrenta é o de “continuar a
bem interpretar o mercado, desenvolvendoestratégiasquepermitam valorizar e reter os recursos
endógenos–humanos,físicosefinanceiros – e criar valor para os
clientes”. Sublinhando ainda que
“a empresa se encontra na terceirageração, sendo importante que
a mudança geracional se produza
com serenidade e harmonia”.
OgrupoFerpintaexportapara
34 geografias, tem investimentos

directos em Espanha, Angola e
Moçambique.Oresponsávelexplica que “a internacionalização do
grupofoiessencialparaoseucrescimento, permitindo uma maior
flexibilidade dasuaacção no mercadoealisandoflutuaçõesquecircunstancialmente alguns mercados pudessem evidenciar”. “Presentementeemtermosdegrupoo
peso da internacionalização é de
cercade60%,enquantonaunidade nacional de produção de tubos
deaçoesteelservicecentre,aFerpintaIndústria, é de 68%”.
Em relação aos resultados financeiros do grupo, o administrador Nuno Pires não desvenda

QUINTA-FEIRA

34

|

21 DEZ 2017

|

SUPLEMENTO

Rodi, a olhar para fora
há mais de 30 anos

1.200

A Rodi começou a sua actividade exportadora na década de
80, direccionada para o mercado espanhol. Actualmente, as
vendas externas representam mais de 75% das vendas. A
União Europeia está entre os principais mercados.

INTERNACIONALIZAÇÃO
A internacionalização
tem um peso de 60%
para o grupo.

muitos detalhes. Diz apenas
que “foi possível em 2017 superar os resultados obtidos
em 2016, quer do ponto de
vista de volume de negócios
em valor, em toneladas, quer
anível darentabilidade gerada”.
As perspectivas para o
próximo ano, assume Nuno
Pires, “dependerão muito da
evolução dos mercados e dos
preços das matérias-primas”.
“Anossa expectativa é, como
sempre, procurar crescer de
formasustentada, saudável e
socialmenteresponsável”,rematou. I

“

O prémio
é o resultado
de um trabalho
continuado
de uma equipa
de trabalho
motivada para
criar valor
e que não
se limita
a responder
eficazmente
ao mercado mas
a procurar
antecipar as suas
necessidades.

“Foram anos de reinvenção”. A
Rodifoicompradapelaactualadministraçãonosanosde1970.Na
época,dedicava-sesobretudoaos
acessórios para veículos a duas
rodas. Os anos forampassando e
a empresa expandiu-se. Actualmente, divide-se em duas áreas
de actividade: a divisão de ciclismo, na qual continua a produzir
acessórios para veículos a duas
rodas, e a divisão doméstica, na
qual fabricalava-louças.
Armando Levi Silva, presidentedoconselhodeadministração da empresa, em declarações
aoNegócios,contaqueestesanos
foram “de reinvenção”. “Primeiro o declínio dos ciclomotores
tradicionais e a aposta no sector
dasbicicletas,maispropriamente em aros e rodas parabicicleta,
comumaforteapostanaabertura de mercados de exportação.
Depois foi o início da produção
de lava-louças que após consoli-

daçãodomercadonacional,teve
umaforteapostanaexportação”,
acrescentou.
ARodirecebeuumamenção
honrosanacategoriaprémioSectorEstratégico–Metalomecânica, algo que “premeia a equipa
Rodi”. Esta empresa do distrito
de Aveiro começou a sua actividade exportadora na década de
1980.Odestinofoiomercadoespanhol.Eactualmenteasexportaçõesrepresentammaisde75%
dasvendasdafirmadodistritode
Aveiro.Oresponsávelexplicaque

A Rodi aposta
desde os anos
80 na
actividade
exportadora.

Internacionalização
do grupo foi
essencial para
o seu
crescimento,
permitindo uma
maior
flexibilidade
da sua acção
no mercado
e alisando
flutuações que
circunstancialmente alguns
mercados
pudessem
evidenciar.

“

60%
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RODI MEÇÃO HONROSA SECTOR ESTRATÉGICO METALOMECÂNICA

PAÍSES
A Ferpinta exporta
para 34 países do
mundo.

FUNCIONÁRIOS
Nascida há mais de
40 anos, a Ferpinta
tem mais de 1.200
funcionários.

|

“no sector do ciclismo a nossa
presençaestámuito centradana
Europacomunitária”.“Noslavalouças estamos presentes em
mais de 65 países embora a
União Europeia represente cerca de 50%”, sinalizou Armando
Levi Silva.
Acompanhar as “tendências
dos mercados e inovar” são os
principais desafios que esta empresaenfrenta.Ainovaçãoéalgo
relevante, sendo que o investimento “em inovação (I&D +
equipamentos)situa-seentre5e
10% davendas”.
Com cerca de 250 funcionários, a Rodi lançou durante este
anode2017novosprodutostendo,inclusivamente,recebidoprémios internacionais com alguns
deles, segundo o responsável.
Em termos de perspectivas
para o próximo ano, a empresa
tem o objectivo de crescer entre
3% e 5 %. I ACL
Inês Gomes Lourenço

NUNO PIRES
Administrador da Ferpinta

O primeiro destino exportador da Rodi foi Espanha.
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METALOGALVA PRÉMIO EXPORTAÇÃO + EMPREGO

A força do aço para
chegar a mais de 40 países
A Metalogalva, com base na Trofa, apostou não só na exportação como na
internacionalização. “Tudo é relevante para o sucesso dos negócios”, aponta
Sérgio Silva. Um negócio de família que se tornou um negócio do mundo.

WILSON LEDO
wilsonledo@negocios.pt

O

Éprecisoregressara
1971 para conhecer o
ponto de partidadaMetalogalva, afábricadaTrofadedicada a estruturas metálicas. Foramos irmãos Adelino e Joaquim
Silvaaarrancarcomonegócionaquela altura, com vontade de torná-lo grande.
Quarentae cinco anos depois,

em 2016, a empresa integrada no
Vigent Group, facturou 77 milhões de euros. Este ano, o indicador deverá subir para os 86 milhões. E muito se deve à exportação, onde estáaorigemde mais de
75% do volume de facturação.
“Ao nível da exportação as
operaçõesincluemmaisde40países da Europa, África e América”,
explicaSérgioSilva,presidentedo
conselhodeadministraçãodaMetalogalva. A empresa decidiu não
só exportarmas tambéminternacionalizar. O primeiro passo foi
em 2010.
Desdeentão,háoperaçõesdis-

tribuídas por 13 países, como Espanha, França, Polónia, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Senegale Moçambique. “Ao longo deste período, a Metalogalva foi-se
destacando a nível europeu, tornando-senumdosprincipaisoperadores europeus naprodução de
colunas de iluminação pública e
de outras estruturas ligadas a
áreas como a do transporte de
energia, renováveis, telecomunicações, rodovias ou ferrovias”,
acrescenta o responsável.
Agora,oesforçofoireconhecido com um Prémio Exportação e
Internacionalização, iniciativa

conjunta do Negócios e do Novo
Banco, na categoria de Exportação+Emprego. “Este prémio é,
sem dúvida, muito importante
para nós. Significa o reconhecimento daMetalogalva, anívelnacional, numa área tão específica
como a área da engenharia e protecção do aço”, reage Sérgio Silva.
A Metalogalva promete que
vaicontinuar“atenta” aos mercados externos, o que implica “avaliarnovasoportunidadesquepossamserrelevantes”. Realizarparcerias com agentes locais, reforçaro peso das exportações e comprarnovasunidadessãocaminhos

paraconcretizar estavontade. “A
internacionalização é algo que faz
partedonossoADN.Todososdias
trabalhamosparasermoscadavez
mais globais”, rematao presidente do conselho de administração.
Para as empresas que se queremaventurartambémnoestrangeiro, aMetalogalvapartilhaasua
experiência. Sérgio Silva aponta
que é, “acima de tudo, conhecer
bem os mercados onde pretendem trabalhar”. Tal implicaestar
apardos potenciais obstáculos, as
leisehábitosculturais.“Tudoérelevante para o sucesso dos negócios”, resume. I
Inês Gomes Lourenço

A Pavigrés, fundada em 1978, renovou a sua presença nos Prémios Exportação e Internacionalização este ano.
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Inês Gomes Lourenço

89%
EXPORTAÇÕES
O ano passado o
aumento das
exportações da
Blocotelha
ascendeu a 89%,

22%
VENDAS
O volume de
negócios cresceu
para 45 milhões de
euros em 2016, face
a 2015.

30
ANOS
A Blocotelha iniciou
a sua actividade
exportadora há 30
anos. Espanha foi o
primeiro destino.

“

Este prémio
né muito
importante para
nós. Significa
o reconhecimento
da Metalogalva,
a nível nacional,
numa área
tão específica
como a de
engenharia
e protecção
do aço.
SÉRGIO SILVA
Presidente do conselho
de administração da
Metalogalva

A Blocotelha faz parte do grupo empresarial Mekkin.

BLOCOTELHA MENÇÃO HONROSA EXPORTAÇÃO + EMPREGO

Aeroporto de Madagáscar
é o último desafio
O aumento das exportações da Blocotelha ascendeu a 89%.
A empresa tem uma actividade multifacetada, desde a engenharia,
passando pela conceção, fabrico e montagens.
Uma das obras que a Blocotelha
tem em mãos está a decorrer a
mais de 8 mil quilómetros de distância, em Madagáscar, a maior
ilhado continente africano, onde
está nvolvida na construção de
um aeroporto.
Aconstrutora metálica, com
sede navilade Porto de Mós, distrito de Leiria, garante que está
“emcondições de fazeracontecer
obra em praticamente todos os
países do mundo”. Os números
confirmam isso mesmo: o ano
passado o aumento das exportações ascendeu a 89%.
Aindade acordo domos dados
facultados pela empresa, o volume de negócios cresceu 22%, em
2016 face ao ano anterior, para45
milhões de euros.
A Blocotelha nasceu em 1982
com um sistemainovadore revolucionário emPortugal: o sistema
autoportante. Volvidos 35 anos,
“assentes no ADN da inovação

que sempre nos caracterizoue em
consequênciado crescimento suportado porfortes investimentos,
a Blocotelha rapidamente se
transformou numa construtora
metálica de referência”. Razões
que levaram o júri dos Prémios
Exportação e Internacionalização, uma parceria do Jornal de
Negócios e do Novo Banco, aatribuir uma menção honrosa na categoriaExportação e Emprego, da
edição de 2017.

Duzentas obras
ABlocotelha começouaaventura nas exportações há 30 anos
e o primeiro destino foi a vizinha
Espanha – hoje a empresa é uma
empresaabertaao mundo, o foco
é os mercados Europeus e o norte de África. Mas não só. Aempresarevelaque estáconcentradaem
mercados directos há mais de 15
anos tais como Marrocos, Argélia França – onde acabaram de

construir o terminal sul do aeroporto de Orly- Alemanhae Reino
Unido. Nos últimos anos concluiriam “desafios em obras” em países como a Venezuela, Peru, Colômbia, Brasil, Gabão Ghana, Moçambique, Angola, entre outros.
Actualmente as exportações
representam cercade 65% do volume de negócios da empresa. E
Portugal é um país que a empresa mão descura. “Diariamente,
procuramos novos desafios no
mercado interno.
A Blocotelha é sobejamente
reconhecida no nosso país, pelas
obras de referencia que temos
concluído, como são exemplos recentes aEmbraer, aampliação do
Aeroporto de Lisboa, Parkagar,
Estádio do Marítimo, Sakthi, entre tantas outras”.
A Blocotelha - que faz parte
do grupo empresarial Meneses,
agorarebaptizado como Mekkin
–tem uma actividade multiface-

A Blocotelha
nasceu em 1982 na vila de Porto
de Mós - com um
sistema inovador
e revolucionário
em Portugal: o
sistema
autoportante.
tada, desde aengenharia, passando pelaconcepção, fabrico e montagens e têm construído mais de
200 obras por ano, com uma capacidade instalada 20000 toneladas em metalomecânica e
10000 toneladas em diversos
perfis metálicos de revestimento
e cobertura. I

“
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No Grupo Triva a inovação é uma palavra de ordem.

GRUPO TRIVA MELHOR PME EXPORTADORA BENS TRANSACCIONÁVEIS

Grupo Triva: “anos intensos”
virados em “exclusivo” para fora
Desde que nasceu que a ambição do grupo Triva se dedicou “em exclusividade” ao mercado
externo. Algo que lhe confere “uma grande diluição do risco inerente ao número de países
com os quais operamos” e margens atraentes para o negócio.

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

nos intensos mas de
crescimento. O grupo
Triva é composto por
várias empresas, incluindo aFrato(empresademobiliáriodeluxo)
e a ADC, que se juntou ao grupo
em 2015, quando este tinha apenas seis anos. “O grupo Trivaestá
no seu oitavo ano. Estes últimos
sete anos foram bastantes intensos, com crescimentos anualiza-

É

dos de três dígitos”, conta ao Negócios Carlos Santos, CEO daempresa.
OlíderdestegrupodaMaiarecorda que os primeiros três anos
de actividade - 2009,2010 e 2011
- “foram relativamente difíceis,
face àsituação do país àdata, com
todososconstrangimentosdecrédito”. “O grupo é hoje extremamente sólido com um endividamento líquido nulo, tendo os seus
accionistas mantido a totalidade
do capital. Encontra-se numaexcelente posição paraobtercrescimento quer de volume de negócios, querde resultados significativos nos próximos anos”, acres-

centou.
A empresa nortenha com 140
funcionários não contava vencer
o prémio Melhor PME Exportadora Bens Transacionáveis. Mas
“passado o elemento surpresa é
um reconhecimento que toda a
equipa valoriza bastante”. “De
certaformapremeiae recompensa o empenho e dedicação de todos os colaboradores, bem como
valida a estratégia seguida”, nota
Carlos Santos.

Voltados para fora
CarlosSantosexplicaque,desde o início da actividade que “estamos em exclusividade, focados

naexportação”. “Em 2016 exportámos 99% e em 2017 o número
serásemelhante”. Estaestratégia
permite ao grupo “umagrande diluição do risco inerente ao número de países com os quais operamos”mastambém“margensmais
atractivas e acima de tudo um
mercado ‘ilimitado’ paraos próximos anos ou décadas”.
O grupo Triva está presente
em mais de 60 países , vendendo
directamente paraempresas nesses pontos geográficos (B2B). Já
no Reino Unido, China, Arábia
Sauditae Singapura, acompanhia
vende directamente para o cliente final (B2C). E o objectivo para

o próximo ano passa por abrir
mais um ou dois novos ponto de
venda directos, adianta o CEO.
Com 2017 a ser marcado pela
“reorganizaçãoepreparaçãodenovas áreas de negócio”, o grupo Triva prevê fechar o ano com um resultado líquido acima de um milhão de euros. A ambição para os
próximos anos passa por “crescimentosdedoisdígitos,queranível
de volume de negócios querde resultados”. “Para o efeito, os investimentos estarão centrados na
abertura de novos pontos de vendaFrato e Altto bemcomo no lançamento da nova empresa de Design+Build,especializadaempro-
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60
PAÍSES
O grupo Triva
tem presença em
mais de 60 países.

140
FUNCIONÁRIOS
O grupo empresarial
da Maia conta com
140 funcionários.

1

MILHÃO DE EUROS
Grupo liderado por
Carlos Santos estima
fechar 2017 com
resultado líquido na
casa de 1 milhão de
euros.
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FEPSA MENÇÃO HONROSA PME
EXPORTADORA BENS TRANSACIONÁVEIS

VALÉRIUS MENÇÃO HONROSA PME
EXPORTADORA DE BENS TRANSACCIONÁVEIS

Chapéus há muitos
(e provavelmente
são feitos na Fepsa)

Grandes marcas
vestem têxtil
de Barcelos

Os feltros de pêlo de S. João da Madeira tanto
brilham nas casas de alta-costura parisiense
como na cabeça dos “cowboys” americanos.

A totalidade da facturação da Valérius vem de
fora de portas. Com foco no mercado europeu,
a empresa está já a explorar novas geografias.

Todos os anos são produzidos
cerca de dois milhões de chapéus de pêlo em todo o mundo
e a Fepsa produz 650 mil dessasunidades.Naverdade,aempresa de feltros não vende o
produto finalizado, mas unidades semiacabadas (jácomuma
copae umaaba), o que faz com
que, para estas contas seja o
equivalente.Nestacategoriahá
menos de uma dúzia de fabricantes anível mundial; um deles mora em São João da Madeira e usa sobretudo pêlo de
coelho, lebre e castor.
Os industriais de chapelaria, os artesãos, os chamados
designers de chapéus e as casas
de alta-costura, como a
Hermès e a Prada, são os quatro tipos de clientes da Fepsa,
que exporta 99% da produção
– e faz também 200 mil chapéus de lã por ano – para mais
de duas dezenas de países. Na
facturação actual de 15,5 milhõesdeeuros,EstadosUnidos,
Israel e Austrália são os mais
valiosos, com expressão nalistados modelos mais vendidos:
o de “cowboy”, o típico australiano e o usado pelos judeus or-

“

Somos competitivos
pela qualidade
do produto e por
sermos flexíveis
a produzir pequenas
séries, adaptadas
às especificações
e com prazos curtos.
RICARDO FIGUEIREDO
Presidente executivo da Fepsa

todoxos, a que se juntam os
chapéus de moda de senhora
muito afamados em França.
“Somos competitivos não
tanto pelo preço, que é médioalto, mas pela qualidade do
produto e por sermos flexíveis
a produzir pequenas séries,
adaptadas às especificações
exigidas pelos clientes e com
prazos de entrega curtos”, frisou o CEO, Ricardo Figueiredo, cujafamíliaconcentra85%
do capital da Fepsa, fundada
em1969, que dátrabalho a300
pessoas. I ANTÓNIO LARGUESA

Já comprou alguma peça de
roupa da H&M, da Moschino,
da Max Mara ou da Coach? Se
sim, prestouatençãoàorigem?
Háumaforte probabilidade de
terem vindo de Portugal. Mais
precisamente de umaunidade
de Barcelos.
AValérius é umadas fornecedoras destas marcas. A empresa, cujo nome recorre aum
termo latimparaforça, foiagora distinguida com uma menção honrosa na categoria de
PME Exportadora de Bens
Transaccionáveis nos Prémios
Exportação e Internacionalização.
A verdadeira força, essa,
vemdonegócionoestrangeiro,
paraonde parte atotalidade da
produção e de onde vem uma
facturaçãonaordemdos32milhões de euros. A Alemanha
ficacompraticamente metade
da produção e Itália leva outra
fatia a rondar os 25%.
Alémdos mais tradicionais
destinos europeus, a Valérius
jámarcapresençaemparagens
mais longínquas, como China,
Coreia do Sul ou Estados Unidos da América. Um dos seus

“

Sentimos que não há
possibilidades de
crescer, de fazer
sempre mais peças,
sem recuperarmos o
desperdício.
JOSÉ FERREIRA
CEO da Valérius
(Dezembro de 2017)

argumentos para conquistar
clienteséasuacapacidadeprodutiva: por dia, podem ser fabricados 25 mil produtos. A
que se juntam prazos apertados, com umarespostaaté seis
semanas.
Recentemente, ainda em
Dezembro de 2017, preocupada com a sustentabilidade do
negócio, a empresa anunciou
que vai investir 10 milhões de
euros na chamada economia
circular, comumprojecto para
arecuperação de peças de vestuário. I WL

Inês Gomes Lourenço

Inês Gomes Lourenço

jectoscomerciaiseresidenciais
deelevadacomplexidade”,diz.

Aposta na inovação
Comolançamentomensal
de produtos, ainovação é uma
palavra de ordem para o grupo, que tem uma equipa permanente de sensivelmente 20
criativos, “completada por
umaáreatécnicafabril forte”.
“Efectuaremos ainda um investimento em novos equipamentos na casa do um milhão
de euros nos próximos 12 meses, bem como em registo de
desenhos e patentes”, remata
o CEO da empresa.I

|

A Fepsa emprega 300 pessoas na fábrica de feltros em S. João da Madeira.

A Valérius regista uma facturação de 32 milhões de euros.
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VISION-BOX MELHOR PME EXPORTADORA SERVIÇOS

Vision-Box quer revolucionar
o dia-a-dia dos cidadãos
A tecnológica portuguesa quer expandir as soluções de biometria que
desenvolveu para aeroportos a outros momentos da vida quotidiana.
A ideia é simplificar o dia-a-dia dos cidadãos usando uma única chave.
Inês Gomes Lourenço

SARA RIBEIRO
sararibeiro@negocios.pt

D

epois de terexportado a
sua tecnologia de controlo de passageiros
para mais de 80 aeroportos, a Vision-Box quer expandir a biometria para outros momentos dos
dia-a-dia dos cidadãos. E já está a
trabalhar “activamente” nesta
nova aposta.
“Autilizaçãodabiometriatem
sido aceite de formageneralizada
como garante de segurança e eficiência na gestão de documentos
electrónicos, de controlo de fronteiras,decirculaçãodepessoasem
aeroportos e noutros contextos
emque se requerumnívelrigorosodesegurança”,começouporexplicar Miguel Leitmann, presidente executivo da empresa.
“Tirando partido desse sucesso, e alicerçadanumalongaexperiência na área da gestão de identidade nestes contextos, aVisionBox tem vindo a expandir o seu
raiodeactividadeparaoutrosmomentos do dia-a-diados cidadãos,
estando activamente a promover
umarevolução digital naáreadas
Smart Cities”, acrescentou.
Na prática, esta nova aposta
pretende estenderasolução que a
empresade Carnaxide jádisponibilizanos aeroportos. “Damesma
formaque nos aeroportos o reconhecimento de identidade dos
viajanteséfeitoemmodoself-service simplesmente olhando para
umacâmara, abiometriapode ser
aformade identificação porexcelência noutros contextos da vida
quotidiana”, referiu. Como?
“Sempre que usamos o nosso cartão de crédito, inserimos uma senhano computador, desbloquea-

A Vision-Box, liderada por Miguel Leitmann, voltou a ser galardoada nos Prémios Exportação e Internacionalização.

150

MERCADOS
A Vision-Box exporta
soluções para mais de
150 países e tem sede
em sete mercados. As
exportações valem
95% da facturação.

mos o telemóvel, fornecemos o
nosso passaporte oucartade condução, oumesmo quando colocamos umachave numaporta, estamosaseridentificados.Então,por
que não simplificaro nosso dia-adia, usando uma única chave?
Esta pode ser a biometria, uma
simples captação da nossa imagem facial, ou seja, em termos
simplificados, uma foto”, exemplificou Miguel Leitmann.
O responsável sublinhou ainda que “a aceitação do mercado”
poreste tipo de soluções , que pretendem “revolucionar o modelo
de interacção entre cidadãos, go-

vernos, serviços de saúde, bancos,
etc.”, “jáé visível”. E “provado sucesso destaideiasão projectos no
âmbito do entretenimento, como
casinos e estádios onde já temos
asnossassoluçõesapromoverum
acesso facilitado e seguro em que
a biometria é um token [chave
electrónica] de acesso e a base de
todaainfra-estruturade segurança”, sustentou.
A empresa portuguesa, que
voltou a ser galardoada nos Prémios Exportação e Internacionalização, tem soluções em 150 países e está já sediada em sete mercados, entre os quais Reino Uni-

A portuguesa
Vision-Box tem
planos para
continuar a
expansão a mais
mercados na
Ásia, África,
Médio Oriente
e também
na Europa.
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PEDRO ALMEIDA MENÇÃO HONROSA PME EXPORTADORA SERVIÇOS

Os sapatos
que conquistaram
a América
A Pedro Almeida deu os primeiros passos em Felgueiras,
há 22 anos. Hoje exporta sapatos para todo o mundo com a
Dinamarca, França e Alemanha a liderarem as compras.
Inês Lourenço

A aceitação do
mercado [à
biometria] já é
visível”.

“

MIGUEL LEITMANN
CEO da Vision-Box

do, EUA, Brasil e Hong Kong.
Mas os planos passamporcontinuar a expansão a mais mercados, nomeadamente para mais
países emÁfrica, naÁsia, Médio
Oriente e também na Europa.
Questionado sobre o mercado mais desafiante que aVisionBoxenfrentouao logo dasuaexpansão, Miguel Leitmann referiu que ao longo da história da
empresa, ultrapassaram“vários
desafios decorrentes de diversos
contextos políticos, legais e/ou
culturais. Entre eles, podemos
designaro mercado asiático que
representa um enorme diferen-

“

Temos expandido
a actividade para
outros momentos
do dia-a-dia dos
cidadão, estando
a promover uma
revolução digital
nas Smart Cities”.
Um dos maiores
desafios à acção da
Visio-Box é global e
tem que ver com a
existência de silos
de informação entre
países e entre
entidades dos
mesmos países.

“

“

Da mesma forma
que nos aeroportos
o reconhecimento de
identidade dos
viajantes é feito em
modo self-service
olhando para uma
câmara, a biometria
pode ser a forma de
identificação por
excelência noutros
contextos da vida
quotidiana.

MIGUEL LEITMANN
CEO da Vision-Box

cialcultural, nasocialização e no
negócio,razãopelaqualestamos
a reforçar a nossa equipa com
elementos de origem local”, detalhou o CEO da empresa.
Porém,oresponsávelconfessaque “umdos maiores desafios
à acção da Vision-Box é global e
tem que ver com a existência de
silos de informação entre países
e entre entidades dos mesmos
países.Conseguirgerarplataformas de partilhae entendimento
orientadas para benefícios mútuos e eliminar estes silos de informação é ultrapassar o maior
desafio”. I

O calçado made in Portugal está
na moda. Desde 2009, as vendas
de sapatos portugueses nos mercadosinternacionaisaumentaram
cerca 60%. E a Pedro Almeida é
umadas empresas que temdado
cartas láfora, com o total dasua
facturação proveniente da exportação.
Aempresade Felgueiras deu
os primeiros passos em 1995.
Quando a empresa arrancou a
sua actividade, os primeiros
clientes que captouforamprecisamente da América do Norte.
Duranteosprimeiroscincoanos
de vida, a Pedro Almeida registouumcrescimentoconstantedas
vendas nesse mercado.
Depois do sucesso alcançado
no mercado norte-americano, a
empresadecidiu apostar naEuropa, “atraindo novos clientes
com a sua estrutura, já maior do
que antes , e com um aumento significativonaqualidadeediversidade dos produtos desenvolvidos
eproduzidos”,comoaprópriaempresarelembra.
Passadosmaisde20anosdesde o seu nascimento, a Pedro Almeidatornou-seumareferênciana
indústriaportuguesadocalçado,representando uma produção anual
de aproximadamente 1 milhão de
paresdesapatosvendidosemtodo
omundo.Esteano,aempresateve
a menção honrosa na categoria de
Pequenas e Médias Empresas na
área de Serviços dos Prémios ExportaçãoeInternacionalização.
Os principais destinos das exportaçõesdaempresaportuguesa
são a Dinamarca, França e a Alemanha.Mascomofonteoficialda
Pedro Almeida sublinhou, vendem “paratodo o mundo”.
A marca Cafeina é a estrela da
empresa. Criada em 2005 no
Soho, em Nova Iorque, a marca
Cafeinafoidepois‘exportada’para
Felgueiras, sede da Pedro Almei-

A Cefeina é marca ‘estrela’ do grupo que exporta para todo o mundo.

daquefechou2016comumafacturação de cerca de 29 milhões
de euros, 100% oriundo da exportação.
No que tocaaos planos parao
futuro, o objectivo passa por,
pelo menos, manteraactual posição. “Nãotemosnosnossosplanos alargar a exportação a novos
paísesumavezqueabrangemosjá
umvastomercado.Oplanoparao
futuro é manter o mesmo nível”,
sustentou aempresa.
Questionado sobre o impacto
do galardão dos Prémios Exportação e Internacionalização e se,
de algumaforma, irialevar àalteração daestratégia, aempresareferiuquenãoiriamudarassuas linhas de actuação. “Mas é um impulso para continuar a fazer mais
e melhor”, acrescentou.
Máximo histórico acaminho
A performance da Pedro Almeida tem seguido a tendência da indústriaportuguesade calçado.
De acordo com a associação
que representa o sector, a Apicapps, no primeiro semestre deste ano Portugal exportou 43 milhões de pares de calçado, no valor de 960 milhões de euros - um
crescimentode6,3%faceaomes-

mo período de 2016.
“Desde2009,asvendasdecalçado português nos mercados internacionais aumentaram sensivelmente60%,passandode1.200
milhões para praticamente 1.950
milhões de euros no final do último ano”, segundo a Apicapps.
Caso atendênciase mantenhano
último semestre do ano, seráo oitavo ano de cresciment, podendo
levar a um novo máximo histórico, segundo aassociação. I
SARA RIBEIRO

Em 2016,
a Pedro Almeida
alcançou uma
facturação
de 29 milhões
de euros, com
a totalidade
das receitas
derivadas da
exportação.
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LOGOPLASTE PRÉMIO INTERNACIONALIZAÇÃO GRANDES EMPRESAS

Logoplaste abre maior fábrica
do mundo de embalagens
A empresa vai inaugurar já no próximo ano a maior fábrica do mundo de produção de embalagens para um seu
parceiro de fast moving consumers goods.Filipe de Botton revela os planos da Logoplaste para o próximo ano, que
passa pela abertura de seis novas fábricas. O empresário conta também os erros que cometeu ao longo dos anos.

MARIANA ADAM
marianaadam@negocios.pt

Q

uando,hápoucomaisde
um ano, anunciou a entradado gigante Carlyle
no capitaldaLogoplaste, Filipe de
Botton explicou que o objectivo
era “financiar as novas fábricas
que vão ser construídas nos próximostrêsanos”.Aparceriajáestá
a dar frutos. E que frutos! Ao Negócios, o presidente Executivo da
empresa revela que a Logoplaste
vai investir 197 milhões de dólaresnosEstadosUnidosparaconstruir a “maior fábrica de embalagens do mundo de consumers
goods”. “Será uma fábrica muito,
muito grande e vai abrir já em final de 2018”, sublinha Filipe de
Botton com notório orgulho.
O empresário acrescenta que
“o investimento do cliente nesta
fábrica é cerca de 10 vezes superior”, ou seja perto de 2000 milhões de dólares. ParaaLogoplaste esta fábrica vai representar
mais de 150 milhões de facturação. O próximo ano vai ficar na
história da Logoplaste.
NamesmaentrevistaaoNegócios, Filipe de Botton- que estána
Logoplaste desde asuafundação,
em 1976 - revela que no próximo
ano vão abrir 6 novas fábricas:
uma na Holanda, outra na Polónia, três nos Estados Unidos e
uma no Canadá. Unidades fabris
que se vão juntaràs 61fábricas em
16 países que a Logoplaste detém
actualmente.“Estafoiarazãopela
qual fizemos um aumento de capital. Percebemos que tínhamos
grandes oportunidades e que esta
era a forma de as conseguir agarrar. Como na banca em geral exigem 30% de capitais próprios e

tendo em contaque naLogoplaste um euro de vendas adicional é
umeuro investido não conseguíamos manter este nível de investimentosemoaumentodecapital”,
explica Botton.
A fabricante das garrafas de
plástico de gigantes como Procter
&Gamble,Henkel,Coca-Cola,Danone, L’Oréalouo ketchup Heinz
é aempresa industrialmais internacional de Portugal. Por estas emuitasoutras- razõesfoiagrande vencedora da categoria Internacionalizaçãodegrandesempre-

sas da sétima edição dos Prémios
ExportaçãoeInternacionalização
- uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco.
Os Estados Unidos são a nova
galinhados ovos de ouro. “É aterradetodasasoportunidades!”,exclama Filipe de Botton acrescentando que este país já representa
cerca de 35% da facturação e do
EBITDA da Logoplaste, cerca de
200 milhões de dólares. O presidente executivo daempresaacreditaque,dentrodemenosdemeia
dúziadeanos,estevalorvaidispa-

rar para 75%.
Mas foi preciso errar para
aprender.OCEOconta queoprocesso de internacionalização começou por Espanha, em 1992,
“país que só se torna internacional à força”. “São muito regionalistas, nacionalistas, umpaís muito pouco aberto a quem vem de
fora. Percebemos rapidamente
que começámos pelo mais difícil”,
diz admitindo o erro naavaliação.
Mas houve mais difícil: o Brasil.
“Sesoubesseoqueseihoje,nãosei
se tinha investido no Brasil”. Em

1994,acreditávamostodosqueera
dessavezqueoBrasiliaentrarnos
eixos. Mas não. Se hoje vendêssemos as fábricas que temos lá, recuperávamos o investimento mas
não ganhávamos. Estes 25 anos
mantivémosomesmo,ousejanão
críamos riqueza”.
Sobre o futuro, Filipe de Botton não hesita em afirmar que o
caminho é “apostar na vantagem
competitiva” da Logoplaste: “capacidade de inovação e de constante reinvenção”. A empresa
tem60 pessoas no seuInnovation
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IBERMOLDES MENÇÃO HONROSA
INTERNACIONALIZAÇÃO GRANDES EMPRESAS

“O Carro do Futuro” tem
componentes técnicos portugueses
A Iberomoldes revela que está “desenvolver componentes e ferramentas no denominado
carro do futuro”. A empresa é um dos principais grupos do mundo em engenharia de
desenvolvimento de produtos, moldes e fabrico de produtos e peças plásticas.

391
embalagens
por segundo
Oito fusos horários, 12 línguas,23moedas,32nacionalidades e 16 países. Este
é o diaadiadaLogoplaste,
uma empresa portuguesa
com sede na pequena aldeia do Juzo, nos arredores da vila de Cascais.
A Logoplaste produz 391
embalagens por segundo,
nas suas 61 fábricas, espalhadaspelos quatrocontinentes.
Portugalrepresenta
apenas 8% das vendas da
Logoplaste, empresa que
gostade se autoproclamar
comoaempresaindustrial
maisinternacionaldePortugal.

Fotografia: Inês Gomes Lourenço

Lab repartidas por dois hub’s,
umemCascais e outro emChicago, onde constantemente se
repensa, se questiona tudo,
“desde os materiais, àforma, a
logística, a cadeia de valor. É
isso que faz com que consigamos tero respeito de alguns gigantes mundiais. Criando novos produtos, criando permanente disrupção”. Umafórmula de sucesso que acaba de ser
distinguidanumainiciativado
Jornal de Negócios e do Novo
Banco. I

A Marinha Grande foi durante
anos conhecida a terra do vidro,
mas aIberomoldes veio alterara
tradição.Aquelacidadedodistrito de Leiria é cada vez mais conhecidaporsero terrade umdos
principais grupos do mundo em
engenhariade desenvolvimento
de produtos, moldes e fabrico de
produtos e peças plásticas: aIberomoldes.
Aempresa produziu há mais
de vinte anos moldes para milhões de brinquedos para crianças de todo o mundo, para um
dos seus clientes históricos a
Hasbro - segundo maior fabricante mundial de brinquedos.
Produziu e produz moldes para
injecção de milhares de malas
Samsonite. Do portefólio daIberomoldesconstamaindaosgrandes pesos pesados da indústria
automóvel: Honda, Toyota,
Porsche, BMW, Volkswagen,
Mercedes e Renault. Aliás o último grande desafio do Grupo empresapassaporparticiparactivamente no movimento mundial
do desenvolvimento ao nível de
soluções nos componentes e ferramentas no denominado “carro
do futuro”, revela ao Negócios
fonte oficial da empresa.
A Iberomoldes foi fundada a
15 de Setembro de 1975 - em pleno Verão Quente - por apenas
dois sócios fundadores Joaquim
Menezes e Henrique Neto (antigocandidatoàPresidênciadaRepública), que vendeuasuaparticipação naempresaem2009). O
crescimento foi muito rápido.
Hoje, a Iberomoldes é uma verdadeira multinacional e a internacionalização está desde o inicio no seu ADN, A Iberomoldes
exportaactualmente para“mais
de trinta países”.
Ogrupotem11empresascom
1400 trabalhadores em 4 países
e afatiade leão dos lucros daem-

presa vêem dessas exportações.
O volume de negócios consolidado em 2016 foi de 73 milhões de
volume de negócios. Contas feitas: mercado comunitário onde
seincluemEspanha,França,Alemanha, Suécia, Reino Unido, Luxemburgo, Hungria, Eslováquia
e República Checa representou

11
EMPRESAS
O grupo Iberomoldes
tem actualmente 11
empresas com 1.400
trabalhadores em 4
países.

36% (cerca de 26 milhões); fora
da Europa - Brasil, Israel, África
do Sul, Suíça e EUA - valeu 29%
(21milhões).Portugalfoiresponsávelpor35%,ouseja26milhões
de euros. O ano passado o grupo
vendeu 350 moldes.
Os números de 2017 não estão fechados, mas a empresa
avança que “o grupo continua a
crescer em 2017 em volume de
negócios (cerca de 10%) e muito
importante emtermos de rentabilidade e sustentabilidade da
suas plataformas produtivas”.
Razões mais do que suficientes para ter sido a vencedora de
umamençãohonrosa,nacategoriaInternacionalização, dos prémiosExportaçãoeInternacionalização, uma parceria do Jornal
de Negócios e do Novo Banco, na
edição de 2017.
Apesar de os moldes respon-

derem actualmente a um terço
dafacturação do grupo, estacontinuaaseraaposta: “Não háprodutos novos sem plástico…”, a
frase de Joaquim Menezes, Presidente da empresa está no site
daempresae mostraaconfiança
no futuro. A Iberomoldes acredita que um dos seus principais
factores de sucesso “é a integração de competências multidisciplinares, criando uma cadeia de
valor completapor si só”. Oferecesoluções“completaseintegradas”, que passam pelo design e
engenhariade produtos até moldes de prototipageme ferramentas especiais; a industrialização,
produçãoeentregaglobaldeprodutos acabados, funções e sistemas completos, utilizando materiais termoplásticos e metálicos
ligeiros. I
MARIANA ADAM

Inês Gomes Lourenço

A Iberomoldes registou em 2016 um volume de negócios de 73 milhões de euros.
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FEEDZAI PRÉMIO INTERNACIONALIZAÇÃO PME

Feedzai: A inteligência artificial
contra a fraude
A Feedzai é uma empresa que combate a fraude nos pagamentos com recurso
há inteligência artificial. Nasceu há menos de dez anos e, no ano passado,
realizou vendas no valor de 35 milhões de dólares.

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

N

ofinalde2008NunoSebastião, Pedro Bizarro e
Paulo Marques fundaram a Feedzai, uma empresa que
combate a fraude nos pagamentos,comrecursoàInteligênciaArtificial e Machine Learning. Menos de dez anos depois, a empresa tem mais de 200 funcionários
e realizou vendas no valor de 35
milhões de dólares (mais de 29
milhões de euros) no ano passado
e quer chegar aos 60 milhões de
dólares este ano (mais de 50 milhões de euros).
Aambiçãoparaopróximoano
é“furarabarreirados100milhões
de dólares” em vendas, contou
Nuno Sebastião, CEO, numa entrevista recente ao Negócios. “ Se
vamos conseguir, não consigo dizer. Genuinamente não sei. Agora, temos um caminho, estamos a
preparar-nosparaisso”,acrescentou nessa entrevista.
Paraestafintech,venceroprémio PME, explicaao Negócios Filipe Neves, CFO da Feedzai, “significa que o trabalho que temos
vindo a desenvolver está a acrescentarvaloràsociedade - algo que
é muito importante para nós”.
“Acreditamosqueéessencialcontinuar a crescer e a atingir os objectivos financeiros que estabelecemos,maspartimosdaideiabase
de que para ter sucesso é preciso
que a organização tenha relevânciaevalor.Nonossocaso,fazêmolo através de soluções de Inteligência Artificial e Machine Learning desenhadas para identificar
e prevenir a fraude financeira”,
acrescentou o CTO.
Recentemente, Nuno Sebas-

tião contou que a empresa trabalha “10 dos 25 grandes bancos
mundiais”. Mas os objectivos da
companhia liderada pelo empreendedornão se ficamporaqui.
“Não pensei que estivéssemos a
fazer [isso]. Nos Estados Unidos,
há empresas que o fazem de forma independente: são as ‘credit
agencies’. Na Europa, há uma série de iniciativas e directivas que
vão nesse sentido também. Se calhar, o que podemos é tornarmonos numa dessas casas de gestão
de risco financeiro. Ou seja, ir

além da plataforma tecnológica”,
adiantou na altura.
AempresafundadaemCoimbra levantou em Outubro uma
ronda de financiamento de série
C, no valorde 50 milhões de dólares. Com este montante a firma
pretende daros primeiros passos
para se transformar também
numa empresa que disponibiliza
ferramentas para avaliar o risco
das operações financeiras. “Estamos a falar de anos de trabalho
[pelafrente]. Isto não acontece de
um ano para o outro. Mas que há

A Feedzai
acredita que “é
essencial
continuar a
crescer e a
atingir os
objetivos
financeiros que
estabelecemos”.

A Feedzai foi fundada no final de 2008 por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques.

uma série de pessoas, uma série
de empresas, de investidores, de
clientes, que acreditam nisso, há.
Agora, depende daexecução. Passarmos daquelacoisinhatecnológica que detectava fraude para
sermos a empresa que gere risco
ponta a ponta. Desde o comerciante que vende produto até ao
banco, este que porsuavez é banco quer do comerciante quer do
cliente. [Se] consegues fazer isso
aumaescalaglobal, tornaste num
gigante. Agora estamos a falar de
anos e de muita execução”, disse
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Inês Gomes Lourenço

em entrevista recente.

O peso do conhecimento
Os três fundadores da empresa conhecem-se há mais de 15
anos. Os percursos de cada um
nem sempre estiveram interligados. Mas, contou Nuno Sebastião
numa das primeiras entrevistas
que deu ao Negócios, o contacto
manteve-se e acabou por estar na
origem da criação da Feedzai.
Cada um seguiu o seu percurso.
Nuno Sebastião chegou a formar
uma empresa na Alemanha, que

foivendidaaumacompanhiaportuguesa. Em 2009, o actual CEO
da Feedzai estava na Agência Espacial Europeia, na Alemanha,
mas tinha vontade de sair. Na altura falou com os dois amigos e
apresentou-lhes umaproposta: se
conseguissem angariar financiamento,“vamospegarnavossatecnologiae levarisso aumproduto”.
“Era uma tecnologia que o Pedro
Bizarro tinha desenvolvido no
doutoramento. Fizemos isso. Começámos com financiamento do
QREN”, contou na época .I

Inês Gomes Lourenço

“

Vencer o prémio PME
significa que o
trabalho que temos
vindo a desenvolver
está a acrescentar
valor à sociedade algo que é muito
importante para nós.
Acreditamos que é
essencial continuar a
crescer e a atingir os
objectivos financeiros
que estabelecemos.
FILIPE NEVES
CFO da Feedzai

A exportação da Flama para fora da Península Ibérica vale metade do volume de negócios de 29 milhões de euros.

FLAMA MENÇÃO HONROSA INTERNACIONALIZAÇÃO - PME

Electrodomésticos
de Cesar equipam
cozinhas europeias
Grelhadores, máquinas de café, robôs de cozinha e jarro eléctricos
são exportados pela Flama para mais de 25 países. A indústria localizada
em Oliveira de Azeméis acaba de entrar em Espanha com a marca própria.
Perto de meio milhão de electrodomésticos saem todos os
anos da fábrica da Flama, empresa localizada em Cesar, no
concelho de Oliveira de Azeméis, que exporta grelhadores,
máquinas de café, robôs de cozinha e jarro eléctricos para
mais de 25 países.
Estas são as quatro categoriasdeprodutosemqueestáespecializada e que vende para
foradaPenínsulaIbéricacoma
insígnia dos clientes, como a
Rowenta, aTefalouaPhilips. E
é muito porinfluênciadestaúltimamarcaque aHolandaé um
dos principais mercados, a par
daPolónia, emborao peso deste país venhasobretudo davenda de componentes.
Na unidade industrial, que
produz dez milhões de componentes todos os anos, são tambémfabricados produtos coma
marca própria Flama, que este

ano começaram a ultrapassar
tambémafronteira. Essagama
de electrodomésticos mais vasta, que abarca também microondasouaspiradores,jáestáem
algumas cadeias de abrangência ibérica, como a Auchan,
Worten ou Media Markt.

Philips, Tefal,
Rowenta e Delta
são algumas
das marcas
que confiam
a produção de
artigos à Flama.

“Vimos lá oportunidades
para a nossa marca e, cada vez
mais, alógicados clientes e das
marcas é ibérica. Então, não fazia sentido estar em Portugal e
não em Espanha”, detalhaadirectoracomercial, LizaOrioli. ,
detalhando que os mercados
externos valem metade da facturação de 29 milhões de euros.
Porque são competitivos os
produtos fabricados pela Flama, que emprega 310 pessoas?
“Temoscapacidadeparaindustrializar, mas também no desenvolvimento técnico, em parceriacomocliente. Tertodasas
etapas do processo integradas
ajudaaomaiorcontrolodaqualidade final”, responde agestora. A Flama é detida pelos irmãosJoaquimeLuísMiguel,filhosdeAntónioAlves,quecriou
aempresaem1979e,emmenos
de dez anos, tornou-a exportadora. I ANTÓNIO LARGUESA

“
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O centro de competências da Bosch Termotecnologia, em Aveiro, alcançou uma facturação de 230 milhões de euros no ano passado.

BOSCH TERMOTECNOLOGIA MELHOR EXPORTADORA COM CAPITAIS ESTRANGEIROS

Bosch quer reforçar
exportações para África
Aveiro é o quartel-general do grupo alemão para a área de sistemas de aquecimento e de
água quente. Esta divisão da Bosch alcançou um volume de exportação de 185 milhões de
euros em 2013, um número que deve aumentar em 15% este ano.

SARA RIBEIRO
sararibeiro@negocios.pt

a partir de Aveiro que a
Bosch coordenaas actividades mundiais do
grupo paraesquentadores e bombasdecalor.Umaáreaquetemregistado um forte crescimento,
tendo levado no ano passado àexpansão do quartel-general da divisão daBosch Termotecnologia,
com a inauguração do segundo
edifício de Investigação & Desen-

É

volvimento.Noprimeiroanoapós
aconclusãodestaexpansão-de25
milhões de euros até 2020 - aempresa espera estar a facturar 271
milhões de euros e criar110 novos
postos de trabalho directos e 120
empregos indirectos junto dos
fornecedores nacionais daBosch.
Hoje, a empresa conta com
mais de 1.100 colaboradores na
unidade emAveiro, onde são desenvolvidaseproduzidascaldeiras,
bombas de calore esquentadores,
exportadosparamaisde30países
em todo o mundo. Uma lista que
em breve pode aumentar.
No que tocaàfacturação, “em
2016 foi de 230 milhões de euros,

sendo 185 milhões de euros para
exportação. Este ano prevemos
um aumento de cerca de 15% do
volume de exportações”, revelou
Rüdiger Saur, presidente da unidade de negócios de águas residenciais da Bosch. “Exportamos
todos os nossos produtos principais – esquentadores a gás e eléctricos,bombasdecalorecaldeiras
– principalmente para os mercados europeu, africano e americano”, detalhou. Aliás, segundo
Rüdiger Saur a empresa tem planos para “entrar em mais alguns
mercados em África”. “Mas basicamente jáestamos presentes em
todos os mercados relevantes”,

sublinhouoresponsáveldaBosch,
galardoadacomo prémio Revelaçãonacategoriamultinacional,na
iniciativa Prémios Exportação e
Internacionalização.
Um galardão que não irá influenciaraestratégiadaempresa:
“Anossaestratégiade crescimento está bem definida e focada no
nosso plano estratégico de negócio. O prémio reconhece o sucessodesteplano,masnãoinfluencia
a nossa estratégia”, assegurou
Rüdiger Saur.
Sob a designação de Vulcano
Termodomésticos a Bosch Termotecnologiainiciouasuaactividade em Cacia (Aveiro), no dia 17

deMarçode1977.Em1988,foiadquiridapeloGrupoBosch,quedecidiu transferir para Portugal
competências e equipamentos.
Actualmente, o centro de
competências do grupo alemão
em Aveiro tem como foco o desenvolvimento “tecnologias para
casas mais sustentáveis e focadas,
essencialmente, na conectividade,eficiênciaenergéticaeredução
das emissões”.
A unidade em Aveiro foi tambémresponsávelpelodesenvolvimento do Sensor Connect, o primeiro esquentador que pode ser
controlado à distância através de
um smartphone ou tablet. I

