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Estratégia
Como a crise mexeu com as exportadoras
Desafios
É preciso tornar a indústria um sector sexy

Conheça as 20 empresas distinguidas
na sétima edição dos prémios exportação
e internacionalização

Inês Gomes Lourenço
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Osmelhoresexemplos
empresariais portu-
guesesnasvendasfora
deportasforamdistin-

guidosnopassadodia8deNovem-
bro na sétimaedição dos prémios
Exportaçãoe Internacionalização,
umainiciativaconjuntadaCofinae

doNovoBanco. Acerimónia, que
teve lugarnohotelRitz, reuniuna
mesmasala“boapartedos empre-
sáriosque,deformadiscretaaumen-
taramacapacidadeexportadorada
economiaportuguesa”,reconheceu
AntónioRamalho, o líderdoNovo
Banco. Uma performance que se
consolidouemtemposdecrise.

“Poucos acreditariam, há sete
anos atrás, que oPIB iriahoje de-
pender40%dasexportações,quan-
doessevalorsesituavaem27%”an-
tes do início da crise, sublinhou o
banqueiro.Nestesúltimosanos, as

exportações passaramde “47mil
milhões para mais de 75 mil mi-
lhões, o quepermitiu terumsupe-
ravitdentrodestabalançaquemui-
tosdenósnãoacreditariamquefos-
sepossível serfavorável”.

Estapujançadasempresaspor-
tuguesasteveumimportanteincen-
tivo:acrise.“Nosúltimos10anos,o
que se fezmaispelaexportação foi
a crise. Foi isso que pôs amalta a
mexer”,resumiu,duranteamesare-
dondaque antecedeuaentregade
prémios, oCEOdaMecwideCar-
losPalhais.Enãoéporacrisejáes-

tarnoretrovisorquesepodetiraro
pédoacelerador.“Oqueéprecisoé
continuar a estimular e ajudar as
empresasaencontraroseumerca-
do láfora”, avisa.

Isto porqueo “problemadadi-
mensão”dasempresasportuguesas
é “grande, nós sentimos, é preciso
quesejuntemmais”.VítorFernan-
des,administradordoNovoBanco,
concorda.“Asnossasempresasnão
sãomuito grandes,mas temos um
bom conjunto de boas PME”. O
problema,prossegue,éque“hámui-
tasPMEmuito pequeninas e uma

BRUNO SIMÕES
brunosimoes@negocios.pt

A

ENTREGA DE PRÉMIOS

NEGÓCIOS INICIATIVAS Prémios Exportação e Internacionalização

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.

Paulo Fernandes e António Ramalho, presidentes da Cofina e do Novo Banco, marcaram presença na cerimónia de entrega dos prémios.

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

Por isso, é também impor-
tantequeexistamincentivosfis-
cais direccionados paraas ex-
portadoras, defendePedroPa-
checo, do Banco Europeu de
Reconstrução e Desenvolvi-
mento. “Quando se tomauma
decisão de investimento há
sempreumadordeparto, exis-
teriscoaoentrarnumpaís.Em
muitoscasosocrescimentodas
exportadoraspodiasermaiorse
nãofossetãoexigenteestemo-
mento da decisão de investi-
mentoesehouvessecondições
mais favoráveis”,observa.

ParaAntónioRamalho,seo
perfilexportadorcresceucomo
cresceuduranteacrise,ofuturo
só pode ser risonho. Especial-
mente numa altura em que se
começam a levantar as restri-
çõesdasagênciasderatingaofi-
nanciamento da República, o
que contagia todas as outras
áreas,inclusiveabanca.“Imagi-
nemoquepoderemosfazernos
próximos três anos comodes-
envolvimentodasexportações”.

Aeconomiaportuguesaain-
da tem um “grande espaço de
crescimento do ponto de vista
da sua abertura” ao exterior.
PauloFernandes, donodaCo-
fina, concorda. “As nossas em-
presascadavezmaiscombatem
as dificuldades e incertezas do
mercadonacional forade por-
tas” e “jáderamprovas de que
podemabrirnovos caminhos e
entraremnovosmercados”.

Entraremnovosmercados
é,poroutrolado,umfactorque
podeajudarasprópriasempre-
sas. “A produtividade é bem
maissignificativa,aprópriaau-
tonomiafinanceiraeoperfilde
riscoémelhor,ehárendibilida-
de superior”, elenca António
Ramalho. Alberto Castro ali-
nha. “As empresas que vivem
nesse ambiente competitivo
tendemasermaisbemgeridas,
maisinovadoras,eissogeraum
ciclo virtuoso” que “não pode
parar”apretextodo“bomesta-
dodaeconomia”.

“O consumo interno não
temumpapel tãodeterminan-
te quanto algumdiscurso pode
fazercrer”, avisa.�

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.
PAULO FERNANDES
Presidente da Cofina

Há umamargem de
progressão enorme.
(...) Ainda hámuitas
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

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

Existe uma
alteração grande na
economiamundial
que tem algumas
semelhanças com a
revolução
industrial. Para as
empresas
portuguesas é
oportunidade
excelente, porque
estamos no terreno
(...) com grandes
concorrentes.
PEDRO PACHECO
CEO da BERD

“

Ocrescimento das exportações
temsidonotórioao longodosúl-
timos anos,mas a indústria, que
representamais de metade das
vendasaoexterior,aindasofrede
umproblemadeafirmaçãojunto
dosjovens,quecontinuamaolhar
para os serviços como porta de
entradanomercadode trabalho.
Énecessárioinverteressepercur-
so e aumentaraatractividadeda
indústria, que ainda “não é tão
sexy” como poderia, qualificou
CarlosPalhares,CEOdaMecwi-
de, empresametalomecânicade
Barcelos.

“Ograndedesafioétentarino-
varetornarmaisagradáveltraba-
lharnanossa indústria; hoje um
jovem quando começa a traba-
lhar” pensanas caixas deumsu-
permercado e não na indústria.
“Temos que ter pessoas perma-
nentementeainiciarasuaforma-
ção”nestaárea,afirmouoempre-
sário. Porque actualmente “não
existemquadros técnicos inter-
médios” e é necessário apostar
neles para contornar a “falta de
mão-de-obraqualificada”.

O professorAlbertoCastro,
umdos juradosdosPrémiosEx-
portação e Internacionalização,
reconheceosproblemas,maspre-
fere vero copomeio cheio. “Por-
tugalnuncatevetantosalunosdo
secundário a optarem pela via
profissional”, o quemostra que
existe“umamudança;aindústria
tempotencialquevaiterdesaber
explorar”.Pelomeio,recadosaos
patrões.“ACIPtemobrigaçãode,
dealgummodo,mostrarqueain-
dústriaacabaporserumaactivi-
dadesexy,atéporcomparação”.

Istoporque“criaram-secertos
estigmasquelevamaqueaindús-
tria” sejamaismalvista juntodos
jovens,quepensam,emprimeiro
lugar,na“caixadeumsupermer-

cado”paratrabalhar.Eessaéuma
profissão “maispesadae incerta”
doquea indústria, ondeexistem
perspectivasdeevoluçãoedeva-
lorizaçãoremuneratória.

PedroPereira, presidente da
Berd,concordaqueétambémne-
cessáriocolocarasuniversidades
adar“formaçãoestratégicainte-
grada”paraaexportação.NaFa-
culdade de Economia do Porto
“existemvalências extraordiná-
riasmas grandeparte dauniver-
sidade não está a ser preparada
paraessedesafio”.Adicionalmen-
te,emborahaja“algumtrabalho”
dosministérios, podia “ser feito
muitomaisnosentidodeformar
paraaexportação”.

Poroutrolado,GonçaloLobo
Xavierdiz que é importante que
existaumaparceriaentreaindús-
triatradicionaleasstart-ups,que
tradicionalmentesãomaisatrac-
tivas para os jovens. “É preciso
aproveitaro‘know-how’eacapa-
cidadede intervençãonaecono-
mianaalteração de umaecono-
mia linear para circular”, e “há
muitoaganharcomaligaçãoen-
treindústriaestart-ups”,que“es-
tãoaajudaremnovossistemasde
produçãoenovasformasdeven-
da”.�BS

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.

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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ãomaisdecemospaísesas-
sinalados no mapa de ex-
portaçõesdaTheFladgate

Partnership, quecomercializapor
anoentre 12a14milhõesdegarra-
fas de vinho do Porto. Apesar da
“evolução muito interessante do
mercadoportuguês”nosanosmais
recentes,97%dasvendassãofeitas
noestrangeiro, comdestaquepara
o Reino Unido, Estados Unidos e
Canadá,querepresentamcercade
umterçodototal.

“Sãomercadosmaduros,ondea

nossapresençaéantigaecontinua-
mosmuitoactivos.Paralelamente,
estamospermanentementeainves-
tirnadescobertaenapromoçãode
outrosquenosparecemapresentar
potencial”,resumeLuísSequeira,ad-
ministrador do grupo. Advertindo
que“cada[país]temcaracterísticas
muitoprópriasequerequeremuma
abordagemdistinta”,ogestorreco-
nhecequeasnovastecnologiastêm
“umpotencialimenso”,masotraba-
lhocomercialcontinuaaexigirvisi-
tasepresençaregularparaconhecer

omercadolocal.
Essapresençapermanentenos

paísesdeconsumo,aforçadasvárias
marcas – Taylor’s, Croft, Fonseca,
KrohneRomariz–eoprópriocariz
único do produto que produz são
apontadoscomofactoresdistintivos
paraosucessoforadeportas.Epor
quenãooptamporabrirfiliaisoues-
critórioscomerciaisemalgunspaí-
ses?“Éumaquestãoquetemestado
emestudo,masparajátemosoptado
porpartilharcomparceiros locais.
Temosumajoint-venturenumaem-
presadedistribuiçãoemInglaterra,
queasseguraumacomponenteim-
portantedanossapresençaali,enos
outros mercados temos parcerias
comdistribuidoras locais”, respon-
deuotambémdirectorcomercialdo

grupo.Comcercade600trabalhado-
respermanenteseumamédiade160
temporários,ogrupocomsedeem
VilaNovadeGaiadetém12quintas
noDouro,queasseguram20%a30%
daprodução.Depoishápertode70
lavradores,comdimensãosignifica-
tivanaregião,comquemtrabalham
“deformamuitopróxima”,numa“re-
laçãodeparceriagrande”queinclui
oacompanhamentotécnicoporpar-
tedaequipadaFladgate.

Distribuire alojar
AdonadaTaylor’s,umamarca

quenaempresavalecercadeumter-
çodasvendasdePorto,facturouper-
tode60milhõesdeeurosnaprodu-
çãodevinhoem2016.Masestaéape-
nasumadasáreasdenegóciodogru-
po lideradoporAdrianBridge,que

noanopassadoultrapassouosnove
dígitosparaumafacturaçãoglobal
de102milhõesdeeuros.

Ligadadirectamenteaovinho,
estápresentetambémnadistribui-
ção.AtravésdoGrossão,umgrossis-
ta“generalista”equeoperacomto-
dasasmarcas;daOn-Wine,empre-
sadedistribuiçãocomumposicio-
namento“premium”;edaHeritage
Wines,queseposicionanumnicho
“super-premium”,essencialmente
paraarestauração,distribuindoas
referênciasprópriasdePortoetam-
bémmarcasnacionaiseinternacio-
naisdeterceiros, comoaQuintado
Crasto (Douro) ou a Herdade do
Mouchão(Alentejo).

Oturismotemsidoumagrande
apostadogrupo,desdequeem2010

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.

NEGÓCIOS INICIATIVAS Prémios Exportação e Internacionalização

S

O grupo Fladgate emprega 600 pessoas de forma permanente e tem umamédia de 160 temporários.

Inês Lourenço
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inaugurouohotelYeatman,emGaia.
OhistóricoInfanteSagres(Porto)e
oruralVintageHouse(Pinhão)jun-
taram-seentretantoaoportefólio,
queincluiaindaoscentrosdevisitas
dastrêsmarcasprincipais.Sequeira
falanuma“estratégiaganhadorae
complementar”aonegóciodovinho.

Eparececertoqueoinvestimen-
tonestaáreavaicontinuar.EmJu-
nho,aFladgateapresentouoprojec-
to“WorldofWine”,ummegacom-
plexoturístico,culturalecomercial
nazonahistóricadeGaia,noqualvai
aplicarentre80a100milhõesdeeu-
rosequedevecriar350empregosdi-
rectos e permanentes depois da
abertura,prometidaparaJunhode
2020.�

ANTÓNIO LARGUESA

INDASA MENÇÃO HONROSA MELHOR GRANDE
EMPRESA EXPORTADORA BENS TRANSACCIONÁVEIS

O mundo é redondo mas
precisa de lixas para as arestas

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

Se falarmos de abrasivos flexí-
veis talvez não imagine logo do
que se trata. Traduzimospor li-
xaseahistóriadaIndasa,empre-
sa de Aveiro nascida em 1979,
ficamais palpável. Desde o pri-
meirodia, o foco esteve voltado
para“umestreito segmento de
mercado:aindústriaderepintu-
raautomóvel”.Outradasvonta-
des eraclara: aapostanosmer-
cadosexternos.

“Apesardenafase inicial ter
produzidomarcasdeoutrasem-
presas, aIndasacriouepromo-
veuasuaprópriamarca-Rhyno
-hojereconhecidainternacional-

mente, e que sustenta cercade
95%dasuaprodução, sendoac-
tualmente, apesardasuajuven-
tude,omaiorprodutordaPenín-
sulaIbérica”,dizaempresa.

Depoisdaexportação,deu-se,
já no final da década de 1980, o
processodeinternacionalização.
Aredehojecontacomrepresen-
taçõesemEspanha,França,Ingla-
terra,Alemanha,Brasil,Polóniae
EstadosUnidosdaAmérica,“em
cujassociedadesdetématotalida-
dedocapitalouumaparticipação
largamentemaioritária, tendoas
vendasconsolidadasdogrupoem
2016ultrapassadoos58milhões

de euros”, acrescenta. Já para
2017,oindicadordeveráatingiros
60 milhões de euros, com 90%
oriundosdaexportaçãoparamais
deumacentenadepaíses.

Neste processo de marcar
presençanoutrospontosdogru-
po,porquePortugalépequeno,a
Indasarefereque é essencial “o
conhecimento da realidade de
cadamercadodedestinodassuas
exportações” e temvontade de
conhecermais geografias, além
dereforçaraquelasemquejáestá
presente.Épelaqualidadequea
empresadeAveiroquerbaterri-
vaisconhecidoscomoa3M.�WL

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.

S. ROQUE MENÇÃO HONROSA MELHOR
GRANDE EMPRESA EXPORTADORA
BENS TRANSACCIONÁVEIS

De uma garagem
para o mundo

Há38 anos,Manuel Sádecidiu
criarumnegócioporcontapró-
pria. Tal como grandes empre-
sas de SilliconValley, começou
atrabalharnumapequenagara-
gemdeumfamiliarnoLugarde
S.Roque,concelhodeVilaNova
deFamalicão.Aempresaeravo-
cacionada para a prestação de
serviçosdeserralhariamecâni-
ca e, desde logo, centrou a sua
atençãonasempresastêxteisda
região.

EmNovembrode1983,com
aentradadeumnovosócio,Joa-
quimSá, é constituídaumaso-
ciedadeporquotas e aempresa
passarachamar-se Serralharia

MecânicaS.Roque,Lda.Apesar
de continuar focadanapresta-
ção de serviços, nesse mesmo
ano a empresa criou a sua pri-
meiramáquinaautomáticade
estampar artigos têxteis com
formato circular. Uma aposta
que foi bemrecebidapelomer-
cado e que levouàexpansão do
negócio nos anos seguintes,
queremtermosdeequipamen-
tos, quergeográficos.

Hoje,estápresenteemprati-
camentetodososcontinentes,ex-
portandoparacercade28merca-
dosquevãodesdeEspanha,Ale-
manha, passando por Angola,
ÁfricadoSul,China,Rússia,atéà

ColômbiaouàArgentina.
Em 2016 fechou o ano com

mais de 39milhões de euros de
facturação.Umvalorqueesteano
deveaumentarpara53milhões.

Asmáquinasdeestamparia
têxtil lideramasexportaçõesda
S.Roque,quetêmcomoprinci-
pais destinos os EUA, China,
Brasile Índia.Masosplanosda
empresanão ficamporaqui.

“Todososanosabrimosno-
vos mercados. Continuaremos
fieisàestratégiaquenostemtra-
zidotantosucessoemtermosde
exportação”, destacouRuiMa-
chadoCCOdaS.Roque.�

SARARIBEIRO

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

Inês Lourenço

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

39
FACTURAÇÃO
A S. Roque
alcançou vendas
de 39 milhões de
euros no ano
passado. Para
2017, prevê chegar
aos 53 milhões de
euros.
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m 1962, ano que ficou
marcado pela trágica
mortedeMarlinMonroe

e pelaaprovação, pelo então pre-
sidente dos EUA John F. Ken-
nedy, do bloqueio total aCuba, a
empresasuecaBillerudABdesco-
briuPortugaleiniciouasactivida-
des florestais emPortugal. Ape-
nas três anos depois, a empresa
suecafezumparceriacomumdos
maioresgruposindustriaisportu-
gueses da época a Companhia
União Fabril (CUF) e nasceu a
Celbi.Muitasmudançasdepois,a
Cebiéumdosmaiseficientespro-
dutoresdomundodepastadeeu-
calipto -oouroverde.

A história da empresa com
sedenaLeirosa -acercade15km
daFigueira daFoz – é vasta, até
porquenasceunaditaduraeviveu
a transição para a democracia -
semescaparàs nacionalizações -
eamadureceunosenérgicosanos
daentradanaUniãoEuropeia,en-
tãoCEE.

Hoje, amissão daCelbi é tão
simples como ambiciosa: ser a
melhorprodutoradepastadepa-
peldaEuropa,revelaaoNegócios
NogueiraSantos, administrador
daCelbi - Celulose Beira Indus-
trial. Aempresaque é sinónimo
de qualidade venceu o principal
galardão da sétima edição dos
prémios Exportação e Interna-
cionalização,nacategoriadeMe-
lhorGrandeEmpresaExportado-
radeBensTransaccionáveis,que
foramentreguesnoiníciodeNo-
vembro.

Paraa Celbi, quepertenceao
grupo Altri há mais de 10 anos,
Portugalnuncafoiumapriorida-
de, “o nosso pais tem condições
óptimas paraaprodução dama-
térias primas”,mas “nunca teve
dimensão e características para

serummercadopreferencial”,ex-
plicouNogueiraSantos. Portugal
representa6%nas contasdaem-
presa.

Espanha e Alemanha são os
principaisdestinosdapastadeeu-
calipto daCelbi , emais recente-
mente aSuécia, comaconquista
de dois grandes clientes, ocupa
umdigníssimoterceirolugarnes-
te ranking.

Osúltimos resultadosdaCel-
bi,referentesa2016,mostramque
as vendas de pasta de eucalipto

atingiram o seumáximo aos as-
cender a 727 mil toneladas. As
vendas líquidas diminuíramface
ao ano anterior (392milhões de
euros)alturaemquetinhabatido
recordes, aomesmo tempoqueo
investimento registoumáximos
de20milhõesdeeuros. Recorde-
sequeaCelbianunciouhámenos
de um ano um investimento de
cercade 40milhões de euros no
concelhodaFigueiraparaalterar
oprocessoglobaldeprodução, in-
troduzindoinovaçõesdenívelin-

ternacional.Estes investimentos
permitemdotaraCelbi damaior
unidade domundo paradescas-
quederolariadeeucalipto.

A Celbi é um dos principais
playerseuropeuseestevaiconti-
nuaraserocaminho. Pelafrente,
a empresa vai continuar a ter a
concorrênciados “gigantes” bra-
sileiros,mas “aextremaqualida-
de damatériaprima”, a localiza-
ção geográficaprivilegiada - que
faz diminuir os custos de trans-
porte - são vantagens competiti-

NEGÓCIOS INICIATIVAS Prémios Exportação e Internacionalização

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.

CELBI MELHOR GRANDE EMPRESA EXPORTADORA DE BENS TRANSACCIONÁVEIS

727
MILHARES DE

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

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

MARIANA ADAM
marianaadam@negocios.pt

E

Celbi a grande vencedora que exporta
‘petróleo verde’ para a Europa
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vas que o administradoracredita
serem“mais do que suficientes”
paramanterafidelidadedosclien-
tesdoVelhoContinente.

Alémdaqualidade do produ-
to,aCelbiéumadasempresasdo
sectormaisbempreparadaspara
responder ao sistema cada vez
mais usado de ‘just in time’ - que
determinaquetudodeveserpro-
duzido,transportadooucompra-
do na hora exacta, para reduzir
stocke custos, sublinhao admi-
nistrador.�

Associação industrial impulsiona recorde de
exportações da metalurgia e metalomecânica
e é uma porta de entrada para o investimento.

Qualidade industrial, inovação,
tecnologia,qualificaçãodostraba-
lhadores,formação, investigação
edesenvolvimento.Estessãoal-
gunsdosfactoresdediferenciação
daindústriaportuguesademeta-
lurgiaemetalomecânica,quedeve
chegaraofinaldoanocomexpor-
taçõesnovalorde16milmilhões
de euros e bater assimumnovo
máximohistóricoparaosector.

Se foradeportas é emEspa-
nha, Alemanha, França, Reino
UnidoeEstadosUnidosqueestão
osmaioresclientes,anívelorgani-
zativo,aprincipalcongregadorado
sectormaisexportadordaecono-

mianacionaléaAssociaçãodosIn-
dustriaisMetalúrgicos,Metalo-
mecânicos e Afins de Portugal
(AIMMAP).Fundadahá60anos
elideradaactualmenteporAníbal
Campos,daSilampos,aassociação
representaosinteressesdosector,
promoveasexportaçõesemfeiras
internacionaiseparticipanoscen-
tros de formação profissional
(CENFIM) e tecnológico (CA-
TIM)dosector.

Entreoutrasatribuiçõeseini-
ciativas,aAIMMAPtambémne-
goceiaoacordocolectivocomos
sindicatos, temrealizadoopera-
çõesconjuntasdecompradeener-

giaetemactualmenteumprojec-
toparalistarosfornecedoresem
compraspúblicas.

Nosúltimosanos,comacon-
solidaçãodePortugalcomodesti-
nodeinvestimentoparaempresas
internacionaisquefabricamdes-
depeçasparaautomóveisatésani-
tárioseminox,estaassociaçãocom
sedenoPortoestáaservircadavez
maistambémcomopontodecon-
tactoinicialnessesprocessos.Só
esteano,segundoovice-presiden-
te,RafaelCamposPereira, jápas-
sarampelaAIMMAPumtotalde
12dossiêsdeinvestidoresestran-
geiros.�ANTÓNIO LARGUESA

Casa do metal
atrai investidores
estrangeiros

AIMMAP PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Inês Gomes Lourenço

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

Inês Gomes Lourenço

Osnúmeros falampo rsi: o tu-
rismo é amaior actividade ex-
portadora de Portugal. É res-
ponsávelpor48,3%dasexpor-
tações de serviços e 16,7% das
exportações totais.

Valores que não se conse-
guiamsemaactuaçãodoTuris-
modePortugal.O institutopú-
blico temprocuradouma“qua-
lificaçãoeinovaçãodaofertatu-
rística” comsistemasde incen-
tivos e linhasde financiamento
paraasempresasdosector.

Hámetas definidas já para
a próxima década naEstraté-
gia Turismo 2027. Umadelas
passapor“duplicaras receitas
turísticas dos 12,7milmilhões
de euros registados em 2016
para26milmilhões em2027”,
recorda o organismo liderado
porLuís Araújo.

O esforço de impulsionar a
vindadeestrangeiros - são três
em cada quatro turistas em
Portugal - foi agora reconheci-
dapelo júridosPrémiosExpor-

taçãoe Internacionalização.
“Este prémio é o reconhe-

cimentoda importânciado tu-
rismo para a economia nacio-
nal e de que estamos no bom
caminhoparaatingirosobjec-
tivos que nos propusemos
quando delineámos aEstraté-
giaTurismo2027”, reageains-
tituição.

O objectivoagoraéposicio-
nar o turismo como um “hub”
para o desenvolvimento de
Portugal emvárias áreas. Para

tal, muito vão contribuir as
campanhas de promoção des-
envolvidas nos mercados ex-
ternos. São cada vez mais as
geografiasdaaposta, comfoco,
nestafase,nosEstadosUnidos
daAméricaeChina.

Também a imprensa es-
trangeiratemcontribuídopara
estecenário, comvisitasaPor-
tugal.Depois, dãoaconhecero
país nos seus artigos. Em2017
foram já mais de 15 mil notí-
cias. �WL

Trazer turistas
também é um
modo de exportar

TURISMO DE PORTUGAL
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

Três em cada quatro turistas em Portugal vêm de
fora. O sector está em crescimento e deseja
continuar a diversificar os mercados alcançados. Turismo tem estratégia definida para a próxima década.

Inês Gomes Lourenço

As empresas do
sector vão bater
novo máximo de
vendas fora do
país e estão no
radar externo do
investimento.
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A Ferpinta exporta para 34 países e tem investimentos directos em Espanha, Angola e Moçambique.

Inês Gomes Lourenço

om cerca de 1.200 fun-
cionários, exportações
para34países domun-

do e investimentos directos em
Espanha, AngolaeMoçambique,
ogrupoFerpintafoiovencedordo
Prémio SectorEstratégico –Me-
talomecânica. Um prémio que,
Nuno Pires, administrador do
grupo,diz,emdeclaraçõespores-
crito aoNegócios, ser “o resulta-

dodeumtrabalhocontinuadode
umaequipadetrabalhomotivada
paracriarvalorequenãose limi-
ta a responder eficazmente ao
mercadomas aprocurar anteci-
paras suasnecessidades”.

Mas contarahistóriado gru-
po Ferpinta exige um recuo no
tempo até àdécadade 1960. Em
plenoEstadoNovo,em1962,Fer-
nando PinhoTeixeira, fundador
do grupo e actual presidente do
Conselho deAdministração, co-
meçouasuaactividade emnome
individual naáreadametalome-
cânica.Masforamnecessáriosdez
anos para que a sociedade por
quotas,Ferpinta–FábricaNacio-

naldeConstruçõesMetálicasfos-
se criada. Sendo estaaempresa-
mãedogrupo.

Nuno Pires reconhece que o
grupotemumpercursolongo“sus-
tentadonumavontadepermanen-
tedeconstruir,decrençainabalá-
velnas capacidades, napotencia-
ção das suas fontes de vantagens
competitivas, e naapostanodes-
envolvimentoeretençãodotalen-
toquefelizmenteabundanosnos-
sosrecursoshumanos”.“Anoapós
ano temos sido capazes de incre-
mentardeformasustentadaonos-
sovolumedenegócios,aexpansão
internacional, porviade investi-
mentodirectoestrangeiroeexpor-

tação, e consequentemente apo-
tenciaros resultados financeiros
dascompanhias”,acrescentou.

O responsável apontaqueum
dosprincipais desafiosqueogru-
po enfrenta é o de “continuar a
bem interpretaromercado, des-
envolvendoestratégiasquepermi-
tamvalorizar e reteros recursos
endógenos–humanos,físicosefi-
nanceiros – e criar valor para os
clientes”. Sublinhandoaindaque
“aempresaseencontranatercei-
rageração, sendo importanteque
amudançageracional se produza
comserenidadeeharmonia”.

OgrupoFerpintaexportapara
34geografias, teminvestimentos

directos em Espanha, Angola e
Moçambique.Oresponsávelexpli-
caque “a internacionalização do
grupofoiessencialparaoseucres-
cimento, permitindo umamaior
flexibilidadedasuaacçãonomer-
cadoealisandoflutuaçõesquecir-
cunstancialmente algunsmerca-
dos pudessemevidenciar”. “Pre-
sentementeemtermosdegrupoo
peso da internacionalização é de
cercade60%,enquantonaunida-
denacionaldeproduçãode tubos
deaçoesteelservicecentre,aFer-
pintaIndústria, éde68%”.

Emrelação aos resultados fi-
nanceirosdogrupo,oadministra-
dor Nuno Pires não desvenda

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
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muitos detalhes. Diz apenas
que “foipossível em2017su-
perar os resultados obtidos
em 2016, quer do ponto de
vistade volume de negócios
emvalor, emtoneladas, quer
aníveldarentabilidadegera-
da”.

As perspectivas para o
próximo ano, assume Nuno
Pires, “dependerãomuito da
evoluçãodosmercados edos
preçosdasmatérias-primas”.
“Anossaexpectativaé, como
sempre, procurar crescerde
formasustentada, saudávele
socialmenteresponsável”,re-
matou.�

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

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

34
PAÍSES
A Ferpinta exporta
para 34 países do
mundo.

“Foramanos de reinvenção”. A
Rodifoicompradapelaactualad-
ministraçãonosanosde1970.Na
época,dedicava-sesobretudoaos
acessórios paraveículos aduas
rodas.Osanosforampassandoe
aempresaexpandiu-se.Actual-
mente, divide-se emduas áreas
deactividade: adivisãodeciclis-
mo, naqual continuaaproduzir
acessórios paraveículos aduas
rodas, e adivisão doméstica, na
qual fabricalava-louças.

Armando Levi Silva, presi-
dentedoconselhodeadministra-
çãodaempresa, emdeclarações
aoNegócios,contaqueestesanos
foram“dereinvenção”. “Primei-
ro o declínio dos ciclomotores
tradicionais e aapostano sector
dasbicicletas,maispropriamen-
teemaroserodasparabicicleta,
comumaforteapostanaabertu-
ra de mercados de exportação.
Depois foi o início daprodução
de lava-louçasqueapósconsoli-

daçãodomercadonacional,teve
umaforteapostanaexportação”,
acrescentou.

ARodirecebeuumamenção
honrosanacategoriaprémioSec-
torEstratégico–Metalomecâni-
ca, algo que “premeia a equipa
Rodi”. Estaempresado distrito
deAveiro começouasuaactivi-
dade exportadoranadécadade
1980.Odestinofoiomercadoes-
panhol.Eactualmenteasexpor-
taçõesrepresentammaisde75%
dasvendasdafirmadodistritode
Aveiro.Oresponsávelexplicaque

“no sector do ciclismo a nossa
presençaestámuitocentradana
Europacomunitária”.“Noslava-
louças estamos presentes em
mais de 65 países embora a
UniãoEuropeia represente cer-
cade 50%”, sinalizouArmando
LeviSilva.

Acompanharas “tendências
dos mercados e inovar” são os
principais desafios que estaem-
presaenfrenta.Ainovaçãoéalgo
relevante, sendo que o investi-
mento “em inovação (I&D +
equipamentos)situa-seentre5e
10%davendas”.

Comcercade250funcioná-
rios, aRodi lançoudurante este
anode2017novosprodutosten-
do,inclusivamente,recebidopré-
mios internacionais comalguns
deles, segundooresponsável.

Em termos de perspectivas
para o próximo ano, a empresa
temo objectivodecrescerentre
3%e5%.�ACL

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.

RODI MEÇÃO HONROSA SECTOR ESTRATÉGICO -
METALOMECÂNICA

Rodi, a olhar para fora
há mais de 30 anos

“

“

Inês Gomes Lourenço

O primeiro destino exportador da Rodi foi Espanha.

A Rodi aposta
desde os anos
80 na
actividade
exportadora.

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.

Internacionalização
do grupo foi
essencial para
o seu
crescimento,
permitindo uma
maior
flexibilidade
da sua acção
no mercado
e alisando
flutuações que
circunstancial-
mente alguns
mercados
pudessem
evidenciar.
NUNO PIRES
Administrador da Ferpinta
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Éprecisoregressara
1971 para conhecer o
pontodepartidadaMe-

talogalva, afábricadaTrofadedi-
cadaaestruturasmetálicas. Fo-
ramosirmãosAdelinoeJoaquim
Silvaaarrancarcomonegóciona-
quelaaltura, comvontadede tor-
ná-logrande.

Quarentaecincoanosdepois,

em2016, aempresa integradano
Vigent Group, facturou 77 mi-
lhõesdeeuros.Esteano,oindica-
dor deverá subir para os 86 mi-
lhões. Emuito se deve àexporta-
ção,ondeestáaorigemdemaisde
75%dovolumedefacturação.

“Ao nível da exportação as
operaçõesincluemmaisde40paí-
sesdaEuropa,ÁfricaeAmérica”,
explicaSérgioSilva,presidentedo
conselhodeadministraçãodaMe-
talogalva. Aempresadecidiunão
sóexportarmastambéminterna-
cionalizar. O primeiro passo foi
em2010.

Desdeentão,háoperaçõesdis-

tribuídas por 13 países, comoEs-
panha, França, Polónia, Alema-
nha, Bélgica, ReinoUnido, Sene-
galeMoçambique.“Aolongodes-
te período, aMetalogalva foi-se
destacando anível europeu, tor-
nando-senumdosprincipaisope-
radoreseuropeusnaproduçãode
colunas de iluminação públicae
de outras estruturas ligadas a
áreas como a do transporte de
energia, renováveis, telecomuni-
cações, rodovias ou ferrovias”,
acrescentaoresponsável.

Agora,oesforçofoireconheci-
do comumPrémioExportação e
Internacionalização, iniciativa

conjuntadoNegócios e doNovo
Banco, nacategoriade Exporta-
ção+Emprego. “Este prémio é,
sem dúvida, muito importante
para nós. Significa o reconheci-
mentodaMetalogalva,anívelna-
cional, numaárea tão específica
comoaáreadaengenhariaepro-
tecçãodoaço”,reageSérgioSilva.

A Metalogalva promete que
vaicontinuar“atenta”aosmerca-
dos externos, o que implica“ava-
liarnovasoportunidadesquepos-
samserrelevantes”.Realizarpar-
cerias comagentes locais, refor-
çaropesodasexportaçõesecom-
prarnovasunidadessãocaminhos

paraconcretizarestavontade. “A
internacionalizaçãoéalgoquefaz
partedonossoADN.Todososdias
trabalhamosparasermoscadavez
maisglobais”,remataopresiden-
tedoconselhodeadministração.

Paraas empresas que se que-
remaventurartambémnoestran-
geiro,aMetalogalvapartilhaasua
experiência. Sérgio Silvaaponta
que é, “acimade tudo, conhecer
bem os mercados onde preten-
demtrabalhar”.Tal implicaestar
apardospotenciaisobstáculos,as
leisehábitosculturais.“Tudoére-
levante parao sucesso dos negó-
cios”, resume.�

METALOGALVA PRÉMIO EXPORTAÇÃO + EMPREGO

A força do aço para
chegar a mais de 40 países

AMetalogalva, 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.

O

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

Inês Gomes Lourenço

WILSON LEDO
wilsonledo@negocios.pt
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A Blocotelha faz parte do grupo empresarial Mekkin.

Inês Gomes Lourenço

Umadas obras que aBlocotelha
tem em mãos está a decorrer a
maisde8milquilómetrosdedis-
tância, emMadagáscar, amaior
ilhadocontinenteafricano, onde
está nvolvida na construção de
umaeroporto.

Aconstrutora metálica, com
sedenaviladePortodeMós,dis-
trito de Leiria, garante que está
“emcondiçõesdefazeracontecer
obra em praticamente todos os
países do mundo”. Os números
confirmam isso mesmo: o ano
passado o aumento das exporta-
ções ascendeua89%.

Aindadeacordodomosdados
facultados pela empresa, o volu-
medenegócios cresceu22%, em
2016faceaoanoanterior,para45
milhõesde euros.

ABlocotelhanasceuem1982
comumsistemainovadorerevo-
lucionárioemPortugal:osistema
autoportante. Volvidos 35 anos,
“assentes no ADN da inovação

quesemprenoscaracterizoueem
consequênciadocrescimentosu-
portadoporfortesinvestimentos,
a Blocotelha rapidamente se
transformounumaconstrutora
metálica de referência”. Razões
que levaram o júri dos Prémios
Exportação e Internacionaliza-
ção, uma parceria do Jornal de
NegóciosedoNovoBanco,aatri-
buirumamençãohonrosanaca-
tegoriaExportaçãoeEmprego,da
ediçãode2017.

Duzentas obras
ABlocotelha começouaaven-

turanas exportações há30 anos
eoprimeirodestino foiavizinha
Espanha–hoje aempresaé uma
empresaabertaaomundo,ofoco
é osmercadosEuropeus e onor-
tedeÁfrica.Masnãosó.Aempre-
sarevelaqueestáconcentradaem
mercados directos hámais de 15
anos tais como Marrocos, Argé-
lia França – onde acabaram de

construiro terminal sul do aero-
portodeOrly-AlemanhaeReino
Unido.Nos últimosanosconclui-
riam“desafiosemobras”empaí-
ses como aVenezuela, Peru,Co-
lômbia,Brasil,GabãoGhana,Mo-
çambique,Angola, entreoutros.

Actualmente as exportações
representamcercade65%dovo-
lume de negócios da empresa. E
Portugal é umpaís que aempre-
sa mão descura. “Diariamente,
procuramos novos desafios no
mercado interno.

ABlocotelha é sobejamente
reconhecidanonosso país, pelas
obras de referencia que temos
concluído,comosãoexemplosre-
centesaEmbraer,aampliaçãodo
Aeroporto de Lisboa, Parkagar,
EstádiodoMarítimo, Sakthi, en-
tre tantas outras”.

ABlocotelha - que faz parte
do grupo empresarialMeneses,
agorarebaptizadocomo Mekkin
–temumaactividademultiface-

tada,desdeaengenharia,passan-
dopelaconcepção,fabricoemon-
tagens e têm construídomais de
200 obras por ano, comumaca-
pacidade instalada20000 tone-
ladas em metalomecânica e
10000 toneladas em diversos
perfismetálicosderevestimento
e cobertura. �

“

A Blocotelha
nasceu em 1982 -
na vila de Porto
de Mós - com um
sistema inovador
e revolucionário
em Portugal: o
sistema
autoportante.

“

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.

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

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.

Este prémio
né muito
importante para
nós. Significa
o reconhecimento
daMetalogalva,
a nível nacional,
numa área
tão específica
como a de
engenharia
e protecção
do aço.
SÉRGIO SILVA
Presidente do conselho
de administração da
Metalogalva
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No Grupo Triva a inovação é uma palavra de ordem.

Inês Gomes Lourenço

nos intensos mas de
crescimento. O grupo
Triva é composto por

váriasempresas, incluindoaFra-
to(empresademobiliáriodeluxo)
e aADC, que se juntou ao grupo
em2015, quando este tinhaape-
nasseisanos. “OgrupoTrivaestá
no seu oitavo ano. Estes últimos
sete anos forambastantes inten-
sos, comcrescimentos anualiza-

dos de três dígitos”, contaaoNe-
góciosCarlosSantos,CEOdaem-
presa.

OlíderdestegrupodaMaiare-
cordaque os primeiros três anos
de actividade - 2009,2010 e 2011
- “foram relativamente difíceis,
faceàsituaçãodopaísàdata,com
todososconstrangimentosdecré-
dito”. “O grupo é hoje extrema-
mente sólido comumendivida-
mentolíquidonulo,tendoosseus
accionistasmantido atotalidade
docapital.Encontra-senumaex-
celenteposiçãoparaobtercresci-
mento quer de volume de negó-
cios,querderesultadossignifica-
tivos nos próximos anos”, acres-

centou.
Aempresanortenhacom140

funcionários não contavavencer
o prémioMelhorPMEExporta-
doraBens Transacionáveis.Mas
“passado o elemento surpresa é
um reconhecimento que toda a
equipa valoriza bastante”. “De
certaformapremeiaerecompen-
sao empenho e dedicação de to-
dos os colaboradores, bemcomo
validaaestratégiaseguida”, nota
CarlosSantos.

Voltados para fora
CarlosSantosexplicaque,des-

de o início daactividade que “es-
tamos emexclusividade, focados

naexportação”. “Em2016expor-
támos 99% e em2017 o número
serásemelhante”. Estaestratégia
permiteaogrupo“umagrandedi-
luiçãodoriscoinerenteaonúme-
ro de países comos quais opera-
mos”mastambém“margensmais
atractivas e acima de tudo um
mercado‘ilimitado’paraospróxi-
mosanosoudécadas”.

O grupo Triva estápresente
emmais de 60 países , vendendo
directamenteparaempresasnes-
ses pontos geográficos (B2B). Já
no Reino Unido, China, Arábia
SauditaeSingapura,acompanhia
vendedirectamenteparaoclien-
te final (B2C). E o objectivo para

o próximo ano passa por abrir
mais umoudois novos ponto de
vendadirectos, adiantaoCEO.

Com2017asermarcadopela
“reorganizaçãoepreparaçãodeno-
vasáreasdenegócio”,ogrupoTri-
vaprevê fecharoanocomumre-
sultado líquido acimade ummi-
lhão de euros. Aambição paraos
próximos anospassapor“cresci-
mentosdedoisdígitos,queranível
devolumedenegóciosquerdere-
sultados”. “Paraoefeito, os inves-
timentos estarão centrados na
aberturadenovospontosdeven-
daFratoeAlttobemcomonolan-
çamentodanovaempresadeDe-
sign+Build,especializadaempro-

GRUPO TRIVAMELHOR 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

É
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jectoscomerciaiseresidenciais
deelevadacomplexidade”,diz.

Aposta na inovação
Comolançamentomensal

deprodutos,ainovaçãoéuma
palavrade ordemparao gru-
po, que temumaequipaper-
manentedesensivelmente20
criativos, “completada por
umaáreatécnicafabril forte”.
“Efectuaremos aindaum in-
vestimentoemnovosequipa-
mentosnacasadoummilhão
deeurosnospróximos12me-
ses, bem como em registo de
desenhos e patentes”, remata
oCEOdaempresa.�

60
PAÍSES
O grupo Triva
tem presença em
mais de 60 países.

1
MILHÃODE EUROS
Grupo liderado por
Carlos Santos estima
fechar 2017 com
resultado líquido na
casa de 1 milhão de
euros.

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

FEPSA MENÇÃO HONROSA PME
EXPORTADORA BENS TRANSACIONÁVEIS

Chapéus há muitos
(e provavelmente
são feitos na Fepsa)

Todos os anos são produzidos
cercade doismilhões de cha-
péusdepêloemtodoomundo
e aFepsaproduz 650mil des-
sasunidades.Naverdade,aem-
presa de feltros não vende o
produtofinalizado,masunida-
dessemiacabadas(jácomuma
copaeumaaba),oquefazcom
que, para estas contas seja o
equivalente.Nestacategoriahá
menos de umadúziade fabri-
cantesanívelmundial;umde-
lesmora emSão João daMa-
deira e usa sobretudo pêlo de
coelho, lebreecastor.

Os industriais de chapela-
ria, os artesãos, os chamados
designersdechapéuseascasas
de alta-costura, como a
Hermès e aPrada, são os qua-
tro tipos de clientes daFepsa,
que exporta99%daprodução
– e faz também 200 mil cha-
péus de lãporano – paramais
de duas dezenas de países. Na
facturação actual de 15,5 mi-
lhõesdeeuros,EstadosUnidos,
Israel e Austrália são osmais
valiosos,comexpressãonalis-
tadosmodelosmaisvendidos:
ode“cowboy”,o típicoaustra-
lianoeousadopelosjudeusor-

todoxos, a que se juntam os
chapéus de moda de senhora
muitoafamadosemFrança.

“Somos competitivos não
tantopelopreço,queémédio-
alto, mas pela qualidade do
produtoeporsermosflexíveis
a produzir pequenas séries,
adaptadas às especificações
exigidas pelos clientes e com
prazos de entregacurtos”, fri-
sou oCEO, Ricardo Figueire-
do,cujafamíliaconcentra85%
do capital da Fepsa, fundada
em1969,quedátrabalhoa300
pessoas.�ANTÓNIO LARGUESA

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

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

Inês Gomes Lourenço

VALÉRIUSMENÇÃO HONROSA PME
EXPORTADORA DE BENS TRANSACCIONÁVEIS

Grandes marcas
vestem têxtil
de Barcelos

Já comprou alguma peça de
roupadaH&M, daMoschino,
daMaxMaraoudaCoach? Se
sim,prestouatençãoàorigem?
Háumaforteprobabilidadede
teremvindodePortugal.Mais
precisamentedeumaunidade
deBarcelos.

AValériuséumadasforne-
cedoras destasmarcas. Aem-
presa, cujonomerecorreaum
termolatimparaforça,foiago-
radistinguidacomumamen-
ção honrosa na categoria de
PME Exportadora de Bens
TransaccionáveisnosPrémios
Exportação e Internacionali-
zação.

A verdadeira força, essa,
vemdonegócionoestrangeiro,
paraondeparteatotalidadeda
produção e de onde vemuma
facturaçãonaordemdos32mi-
lhões de euros. A Alemanha
ficacompraticamentemetade
daproduçãoe Itálialevaoutra
fatiaarondaros25%.

Alémdosmaistradicionais
destinos europeus, aValérius
jámarcapresençaemparagens
mais longínquas, comoChina,
Coreiado Sul ouEstadosUni-
dos daAmérica. Umdos seus

argumentos para conquistar
clienteséasuacapacidadepro-
dutiva: pordia, podemser fa-
bricados 25 mil produtos. A
que se juntamprazos aperta-
dos,comumarespostaatéseis
semanas.

Recentemente, ainda em
Dezembrode 2017, preocupa-
da comasustentabilidade do
negócio, a empresaanunciou
que vai investir 10milhões de
euros na chamada economia
circular,comumprojectopara
arecuperaçãodepeçasdeves-
tuário.�WL

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

A Valérius regista uma facturação de 32 milhões de euros.

Inês Gomes Lourenço

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

“ Sentimos que não há
possibilidades de
crescer, de fazer
sempre mais peças,
sem recuperarmos o
desperdício.

JOSÉ FERREIRA
CEO da Valérius
(Dezembro de 2017)

“



XIV
|
QUINTA-FEIRA

|
21 DEZ 2017

epoisdeterexportadoa
sua tecnologia de con-
trolo de passageiros

paramais de 80 aeroportos, aVi-
sion-Boxquerexpandirabiome-
tria para outros momentos dos
dia-a-diados cidadãos.E jáestáa
trabalhar “activamente” nesta
novaaposta.

“Autilizaçãodabiometriatem
sidoaceitedeformageneralizada
comogarante de segurançae efi-
ciêncianagestão dedocumentos
electrónicos,decontrolodefron-
teiras,decirculaçãodepessoasem
aeroportos e noutros contextos
emqueserequerumnívelrigoro-
sodesegurança”,começouporex-
plicar Miguel Leitmann, presi-
denteexecutivodaempresa.

“Tirandopartidodessesuces-
so,ealicerçadanumalongaexpe-
riêncianaáreadagestãode iden-
tidadenestescontextos,aVision-
Box tem vindo a expandir o seu
raiodeactividadeparaoutrosmo-
mentosdodia-a-diadoscidadãos,
estandoactivamenteapromover
umarevoluçãodigitalnaáreadas
SmartCities”, acrescentou.

Na prática, esta nova aposta
pretendeestenderasoluçãoquea
empresadeCarnaxidejádisponi-
bilizanosaeroportos.“Damesma
formaquenosaeroportosoreco-
nhecimento de identidade dos
viajanteséfeitoemmodoself-ser-
vice simplesmente olhando para
umacâmara,abiometriapodeser
aformadeidentificaçãoporexce-
lêncianoutros contextos davida
quotidiana”, referiu. Como?
“Semprequeusamosonossocar-
tãodecrédito, inserimosumase-
nhanocomputador,desbloquea-

mos o telemóvel, fornecemos o
nossopassaporteoucartadecon-
dução,oumesmoquandocoloca-
mosumachavenumaporta,esta-
mosaseridentificados.Então,por
quenãosimplificaronossodia-a-
dia, usando uma única chave?
Esta pode ser a biometria, uma
simples captação da nossa ima-
gem facial, ou seja, em termos
simplificados, umafoto”, exem-
plificouMiguelLeitmann.

O responsável sublinhouain-
daque “aaceitação domercado”
porestetipodesoluções,quepre-
tendem“revolucionar omodelo
de interacção entre cidadãos, go-

vernos,serviçosdesaúde,bancos,
etc.”,“jáévisível”.E“provadosu-
cessodestaideiasãoprojectosno
âmbitodoentretenimento,como
casinos e estádios onde já temos
asnossassoluçõesapromoverum
acesso facilitadoe seguroemque
a biometria é um token [chave
electrónica] de acesso e abasede
todaainfra-estruturadeseguran-
ça”, sustentou.

A empresa portuguesa, que
voltou a ser galardoadanos Pré-
miosExportaçãoeInternaciona-
lização, temsoluçõesem150paí-
ses e estájásediadaemsetemer-
cados, entre os quais ReinoUni-

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.

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

Inês Gomes Lourenço

SARA RIBEIRO
sararibeiro@negocios.pt

D

NEGÓCIOS INICIATIVAS 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.

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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OcalçadomadeinPortugalestá
namoda.Desde2009, asvendas
de sapatos portugueses nosmer-
cadosinternacionaisaumentaram
cerca60%.E aPedroAlmeidaé
umadasempresasquetemdado
cartas láfora, comototaldasua
facturação proveniente da ex-
portação.

AempresadeFelgueirasdeu
os primeiros passos em 1995.
Quando a empresa arrancou a
sua actividade, os primeiros
clientesquecaptouforampreci-
samentedaAméricadoNorte.
Duranteosprimeiroscincoanos
de vida, aPedroAlmeidaregis-
touumcrescimentoconstantedas
vendasnessemercado.

Depoisdosucessoalcançado
nomercadonorte-americano,a
empresadecidiuapostarnaEu-
ropa, “atraindo novos clientes
comasuaestrutura, jámaior do
queantes , e comumaumentosi-
gnificativonaqualidadeediversi-
dadedosprodutosdesenvolvidos
eproduzidos”,comoaprópriaem-
presarelembra.

Passadosmaisde20anosdes-
de o seunascimento, aPedroAl-
meidatornou-seumareferênciana
indústriaportuguesadocalçado,re-
presentandoumaproduçãoanual
deaproximadamente 1milhãode
paresdesapatosvendidosemtodo
omundo.Esteano,aempresateve
amençãohonrosanacategoriade
Pequenas eMédiasEmpresasna
áreadeServiçosdosPrémiosEx-
portaçãoeInternacionalização.

Os principais destinos das ex-
portaçõesdaempresaportuguesa
são aDinamarca, Françae aAle-
manha.Mascomofonteoficialda
Pedro Almeida sublinhou, ven-
dem“paratodoomundo”.

AmarcaCafeinaé aestrelada
empresa. Criada em 2005 no
Soho, emNova Iorque, amarca
Cafeinafoidepois‘exportada’para
Felgueiras, sededaPedroAlmei-

daquefechou2016comumafac-
turação de cercade 29milhões
de euros, 100% oriundo da ex-
portação.
Noquetocaaosplanosparao

futuro, o objectivo passa por,
pelomenos,manteraactualpo-
sição.“Nãotemosnosnossospla-
nos alargar aexportação anovos
paísesumavezqueabrangemosjá
umvastomercado.Oplanoparao
futuro émanter omesmonível”,
sustentouaempresa.

Questionado sobre o impacto
do galardão dosPrémiosExpor-
tação e Internacionalização e se,
dealgumaforma, irialevaràalte-
raçãodaestratégia,aempresare-
feriuquenãoiriamudarassuas li-
nhas de actuação. “Mas éumim-
pulsoparacontinuarafazermais
emelhor”, acrescentou.

Máximohistóricoacaminho
Aperformance daPedroAlmei-
datemseguidoatendênciadain-
dústriaportuguesadecalçado.

De acordo comaassociação
que representa o sector, a Api-
capps, noprimeiro semestredes-
te anoPortugal exportou43mi-
lhões de pares de calçado, no va-
lorde960milhõesde euros - um
crescimentode6,3%faceaomes-

moperíodode2016.
“Desde2009,asvendasdecal-

çadoportuguêsnosmercados in-
ternacionais aumentaramsensi-
velmente60%,passandode1.200
milhõesparapraticamente1.950
milhões de euros no final doúlti-
mo ano”, segundo a Apicapps.
Casoatendênciasemantenhano
últimosemestredoano,seráooi-
tavoanodecresciment, podendo
levar aumnovomáximohistóri-
co, segundoaassociação.�

SARARIBEIRO

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.

PEDROALMEIDAMENÇÃO HONROSA PME EXPORTADORA SERVIÇOS

Os sapatos
que conquistaram
a América

“
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.
MIGUEL LEITMANN
CEO da Vision-Box

“
“

Damesma 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.

A aceitação do
mercado [à
biometria] já é
visível”.
MIGUEL LEITMANN
CEO da Vision-Box

“

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

Inês Lourenço

do, EUA, Brasil e Hong Kong.
Masosplanospassamporconti-
nuar aexpansão amaismerca-
dos, nomeadamente paramais
paísesemÁfrica,naÁsia,Médio
Orientee tambémnaEuropa.

Questionadosobreomerca-
domaisdesafiantequeaVision-
Boxenfrentouaologodasuaex-
pansão,Miguel Leitmann refe-
riu que ao longo da história da
empresa,ultrapassaram“vários
desafiosdecorrentesdediversos
contextos políticos, legais e/ou
culturais. Entre eles, podemos
designaromercadoasiáticoque
representaumenormediferen-

cialcultural,nasocializaçãoeno
negócio,razãopelaqualestamos
a reforçar a nossa equipa com
elementos de origem local”, de-
talhouoCEOdaempresa.

Porém,oresponsávelconfes-
saque“umdosmaioresdesafios
àacção daVision-Boxé global e
temquevercomaexistênciade
silosdeinformaçãoentrepaíses
e entre entidades dos mesmos
países.Conseguirgerarplatafor-
masdepartilhaeentendimento
orientadas parabenefíciosmú-
tuos e eliminarestes silosde in-
formação é ultrapassaromaior
desafio”.�

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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uando,hápoucomaisde
umano, anunciouaen-
tradadogiganteCarlyle

nocapitaldaLogoplaste,Filipede
Botton explicou que o objectivo
era “financiar as novas fábricas
que vão ser construídas nos pró-
ximostrêsanos”.Aparceriajáestá
adar frutos. E que frutos! AoNe-
gócios,opresidenteExecutivoda
empresarevelaque aLogoplaste
vai investir 197milhões de dóla-
resnosEstadosUnidosparacons-
truira“maior fábricade embala-
gens do mundo de consumers
goods”. “Seráumafábricamuito,
muito grande e vai abrir jáemfi-
nal de 2018”, sublinha Filipe de
Bottoncomnotórioorgulho.

O empresário acrescentaque
“o investimento do cliente nesta
fábricaé cercade 10 vezes supe-
rior”, ou seja perto de 2000mi-
lhõesdedólares.ParaaLogoplas-
te esta fábrica vai representar
mais de 150milhões de factura-
ção. O próximo ano vai ficar na
históriadaLogoplaste.

NamesmaentrevistaaoNegó-
cios,FilipedeBotton-queestána
Logoplastedesdeasuafundação,
em1976 - revelaque no próximo
ano vão abrir 6 novas fábricas:
umanaHolanda, outranaPoló-
nia, três nos Estados Unidos e
umanoCanadá.Unidades fabris
quesevãojuntaràs61fábricasem
16paísesqueaLogoplastedetém
actualmente.“Estafoiarazãopela
qual fizemos umaumento de ca-
pital. Percebemos que tínhamos
grandesoportunidadesequeesta
eraaformade as conseguiragar-
rar. Comonabancaemgeral exi-
gem 30% de capitais próprios e

tendoemcontaquenaLogoplas-
te umeuro de vendas adicional é
umeuroinvestidonãoconseguía-
mosmanterestenívelde investi-
mentosemoaumentodecapital”,
explicaBotton.

A fabricante das garrafas de
plásticodegigantescomoProcter
&Gamble,Henkel,Coca-Cola,Da-
none,L’OréalouoketchupHeinz
éaempresa industrialmaisinter-
nacional de Portugal. Porestas -
emuitasoutras- razõesfoiagran-
de vencedoradacategoria Inter-
nacionalizaçãodegrandesempre-

sasdasétimaediçãodosPrémios
ExportaçãoeInternacionalização
- umainiciativadoJornaldeNe-
góciosedoNovoBanco.

OsEstadosUnidos sãoanova
galinhadosovosdeouro.“Éater-
radetodasasoportunidades!”,ex-
clamaFilipedeBottonacrescen-
tandoque este país járepresenta
cercade 35% da facturação e do
EBITDAdaLogoplaste, cercade
200milhões de dólares. O presi-
denteexecutivodaempresaacre-
ditaque,dentrodemenosdemeia
dúziadeanos,estevalorvaidispa-

rarpara75%.
Mas foi preciso errar para

aprender.OCEOconta queopro-
cesso de internacionalização co-
meçou por Espanha, em 1992,
“país que só se torna internacio-
nal à força”. “Sãomuito regiona-
listas,nacionalistas,umpaísmui-
to pouco aberto a quem vem de
fora. Percebemos rapidamente
quecomeçámospelomaisdifícil”,
dizadmitindooerronaavaliação.
Mas houvemais difícil: o Brasil.
“Sesoubesseoqueseihoje,nãosei
se tinha investido noBrasil”. Em

1994,acreditávamostodosqueera
dessavezqueoBrasiliaentrarnos
eixos.Masnão.Sehojevendêsse-
mos as fábricas que temos lá, re-
cuperávamosoinvestimentomas
não ganhávamos. Estes 25 anos
mantivémosomesmo,ousejanão
críamosriqueza”.

Sobre o futuro, Filipe deBot-
ton não hesita emafirmarque o
caminhoé“apostarnavantagem
competitiva” daLogoplaste: “ca-
pacidade de inovação e de cons-
tante reinvenção”. A empresa
tem60pessoasnoseuInnovation

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
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AMarinha Grande foi durante
anos conhecidaaterrado vidro,
masaIberomoldes veioalterara
tradição.Aquelacidadedodistri-
to de Leiria é cadavezmais co-
nhecidaporseroterradeumdos
principais grupos domundo em
engenhariadedesenvolvimento
deprodutos,moldesefabricode
produtosepeçasplásticas:aIbe-
romoldes.

Aempresaproduziuhámais
de vinte anos moldes para mi-
lhões de brinquedos paracrian-
ças de todo o mundo, para um
dos seus clientes históricos a
Hasbro - segundo maior fabri-
cante mundial de brinquedos.
Produziu e produzmoldes para
injecção de milhares de malas
Samsonite.DoportefóliodaIbe-
romoldesconstamaindaosgran-
des pesos pesados da indústria
automóvel: Honda, Toyota,
Porsche, BMW, Volkswagen,
MercedeseRenault.Aliásoúlti-
mograndedesafiodoGrupoem-
presapassaporparticiparactiva-
mente nomovimento mundial
do desenvolvimento ao nível de
soluçõesnoscomponentesefer-
ramentasnodenominado“carro
do futuro”, revela ao Negócios
fonteoficialdaempresa.

AIberomoldes foi fundadaa
15deSetembrode1975-emple-
no Verão Quente - por apenas
doissóciosfundadoresJoaquim
MenezeseHenriqueNeto(anti-
gocandidatoàPresidênciadaRe-
pública),quevendeuasuaparti-
cipaçãonaempresaem2009).O
crescimento foi muito rápido.
Hoje, a Iberomoldes é umaver-
dadeiramultinacional e a inter-
nacionalização estádesde o ini-
cio no seuADN, AIberomoldes
exportaactualmente para“mais
de trintapaíses”.

Ogrupotem11empresascom
1400 trabalhadores em4países
eafatiadeleão doslucrosdaem-

presavêemdessas exportações.
Ovolumedenegóciosconsolida-
do em2016 foi de 73milhões de
volumedenegócios. Contas fei-
tas:mercado comunitário onde
seincluemEspanha,França,Ale-
manha,Suécia,ReinoUnido,Lu-
xemburgo,Hungria, Eslováquia
eRepúblicaChecarepresentou

36% (cercade 26milhões); fora
daEuropa-Brasil, Israel, África
do Sul, SuíçaeEUA- valeu29%
(21milhões).Portugalfoirespon-
sávelpor35%,ouseja26milhões
deeuros. Oanopassadoogrupo
vendeu350moldes.

Os números de 2017não es-
tão fechados, mas a empresa
avançaque “o grupo continuaa
crescer em 2017 em volume de
negócios (cercade 10%)emuito
importanteemtermosderenta-
bilidade e sustentabilidade da
suasplataformasprodutivas”.

Razõesmaisdoquesuficien-
tes para ter sido avencedorade
umamençãohonrosa,nacatego-
riaInternacionalização,dospré-
miosExportaçãoeInternaciona-
lização, umaparceriado Jornal
deNegóciosedoNovoBanco,na
ediçãode2017.

Apesardeosmoldesrespon-

deremactualmente aum terço
dafacturaçãodogrupo,estacon-
tinuaaseraaposta: “Nãohápro-
dutos novos sem plástico…”, a
frasedeJoaquimMenezes, Pre-
sidente daempresaestáno site
daempresaemostraaconfiança
no futuro. AIberomoldes acre-
ditaque umdos seus principais
factores de sucesso “é a integra-
çãodecompetênciasmultidisci-
plinares, criando umacadeiade
valorcompletaporsi só”.Ofere-
cesoluções“completaseintegra-
das”, que passam pelo design e
engenhariadeprodutosatémol-
desdeprototipagemeferramen-
tas especiais; a industrialização,
produçãoeentregaglobaldepro-
dutos acabados, funções e siste-
mascompletos,utilizandomate-
riais termoplásticos emetálicos
ligeiros.�

MARIANA ADAM

Lab repartidas pordois hub’s,
umemCascaiseoutroemChi-
cago,ondeconstantementese
repensa, se questiona tudo,
“desdeosmateriais,àforma,a
logística, a cadeia de valor. É
isso que faz comque consiga-
mosterorespeitodealgunsgi-
gantesmundiais. Criando no-
vos produtos, criando perma-
nentedisrupção”.Umafórmu-
lade sucesso que acabade ser
distinguidanumainiciativado
Jornal deNegócios e doNovo
Banco.�

391
embalagens
por segundo

Oitofusoshorários,12lín-
guas,23moedas,32nacio-
nalidadese16países.Este
éodiaadiadaLogoplaste,
umaempresaportuguesa
com sede napequena al-
deiado Juzo, nos arredo-
resdaviladeCascais.
ALogoplaste produz 391
embalagens por segundo,
nassuas61fábricas, espa-
lhadaspelos quatroconti-
nentes.

Portugalrepresenta
apenas 8%das vendas da
Logoplaste, empresaque
gostadeseautoproclamar
comoaempresaindustrial
maisinternacionaldePor-
tugal.

Fotografia: Inês Gomes Lourenço

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.

A Iberomoldes registou em 2016 um volume de negócios de 73 milhões de euros.

Inês Gomes Lourenço

11
EMPRESAS
O grupo Iberomoldes
tem actualmente 11
empresas com 1.400
trabalhadores em 4
países.
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ofinalde2008NunoSe-
bastião,PedroBizarroe
Paulo Marques funda-

ramaFeedzai, umaempresaque
combate a fraude nos pagamen-
tos,comrecursoàInteligênciaAr-
tificial eMachine Learning.Me-
nos de dez anos depois, aempre-
sa temmais de 200 funcionários
e realizou vendas no valor de 35
milhões de dólares (mais de 29
milhõesdeeuros)noanopassado
e quer chegar aos 60milhões de
dólares este ano (mais de 50mi-
lhõesdeeuros).

Aambiçãoparaopróximoano
é“furarabarreirados100milhões
de dólares” em vendas, contou
Nuno Sebastião, CEO, numaen-
trevistarecenteaoNegócios. “Se
vamosconseguir, nãoconsigodi-
zer. Genuinamente não sei. Ago-
ra, temosumcaminho,estamosa
preparar-nosparaisso”,acrescen-
tou nessaentrevista.

Paraestafintech,venceropré-
mioPME,explicaaoNegóciosFi-
lipeNeves, CFOdaFeedzai, “si-
gnificaque o trabalho que temos
vindo adesenvolverestáaacres-
centarvaloràsociedade-algoque
é muito importante para nós”.
“Acreditamosqueéessencialcon-
tinuaracrescer e aatingir os ob-
jectivosfinanceirosqueestabele-
cemos,maspartimosdaideiabase
de que para ter sucesso é preciso
queaorganização tenharelevân-
ciaevalor.Nonossocaso,fazêmo-
lo através de soluções de Inteli-
gênciaArtificial eMachineLear-
ningdesenhadas para identificar
e prevenir a fraude financeira”,
acrescentouoCTO.

Recentemente, Nuno Sebas-

tião contouqueaempresatraba-
lha “10 dos 25 grandes bancos
mundiais”.Mas os objectivos da
companhia liderada pelo em-
preendedornãoseficamporaqui.
“Não pensei que estivéssemos a
fazer [isso]. NosEstadosUnidos,
háempresas que o fazemde for-
ma independente: são as ‘credit
agencies’. NaEuropa, háumasé-
rie de iniciativas e directivas que
vãonessesentidotambém.Seca-
lhar, o quepodemos é tornarmo-
nos numadessas casas de gestão
de risco financeiro. Ou seja, ir

alémdaplataformatecnológica”,
adiantounaaltura.

AempresafundadaemCoim-
bra levantou em Outubro uma
rondade financiamento de série
C,novalorde50milhõesdedóla-
res. Comestemontante a firma
pretendedarosprimeirospassos
para se transformar também
numaempresaquedisponibiliza
ferramentas paraavaliar o risco
dasoperaçõesfinanceiras.“Esta-
mos a falar de anos de trabalho
[pelafrente].Istonãoacontecede
umanoparao outro.Masquehá

umasérie de pessoas, umasérie
de empresas, de investidores, de
clientes,queacreditamnisso,há.
Agora,dependedaexecução.Pas-
sarmosdaquelacoisinhatecnoló-
gica que detectava fraude para
sermos aempresaque gere risco
ponta a ponta. Desde o comer-
ciante que vende produto até ao
banco,estequeporsuavezéban-
co quer do comerciante quer do
cliente. [Se] consegues fazer isso
aumaescalaglobal, tornastenum
gigante.Agoraestamosafalarde
anos e demuitaexecução”, disse

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.

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

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

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

N

NEGÓCIOS INICIATIVAS Prémios Exportação e Internacionalização
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A exportação da Flama para fora da Península Ibérica vale metade do volume de negócios de 29 milhões de euros.

Inês Gomes Lourenço

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

“

ementrevistarecente.

O peso do conhecimento
Os três fundadoresdaempre-

sa conhecem-se há mais de 15
anos. Os percursos de cada um
nemsempre estiveram interliga-
dos.Mas, contouNunoSebastião
numa das primeiras entrevistas
que deu aoNegócios, o contacto
manteve-seeacabouporestarna
origem da criação da Feedzai.
Cada um seguiu o seu percurso.
Nuno Sebastião chegouaformar
umaempresanaAlemanha, que

foivendidaaumacompanhiapor-
tuguesa. Em2009, o actual CEO
daFeedzai estavanaAgênciaEs-
pacial Europeia, na Alemanha,
mas tinhavontade de sair. Naal-
tura falou com os dois amigos e
apresentou-lhesumaproposta:se
conseguissemangariar financia-
mento,“vamospegarnavossatec-
nologiaelevarissoaumproduto”.
“Eraumatecnologiaque oPedro
Bizarro tinha desenvolvido no
doutoramento.Fizemos isso.Co-
meçámos comfinanciamento do
QREN”, contounaépoca.�

Perto demeiomilhão de elec-
trodomésticos saem todos os
anos da fábricadaFlama, em-
presa localizadaemCesar, no
concelho de Oliveira de Aze-
méis, queexportagrelhadores,
máquinas de café, robôs de co-
zinha e jarro eléctricos para
maisde25países.

Estas são as quatro catego-
riasdeprodutosemqueestáes-
pecializada e que vende para
foradaPenínsulaIbéricacoma
insígnia dos clientes, como a
Rowenta,aTefalouaPhilips.E
émuitoporinfluênciadestaúl-
timamarcaqueaHolandaéum
dos principaismercados, apar
daPolónia, emboraopesodes-
tepaísvenhasobretudodaven-
dadecomponentes.

Naunidade industrial, que
produzdezmilhõesdecompo-
nentes todos os anos, são tam-
bémfabricadosprodutoscoma
marcaprópriaFlama, que este

ano começaramaultrapassar
tambémafronteira.Essagama
deelectrodomésticosmaisvas-
ta, que abarca tambémmicro-
ondasouaspiradores,jáestáem
algumas cadeias de abrangên-
cia ibérica, como a Auchan,
WortenouMediaMarkt.

“Vimos lá oportunidades
paraanossamarcae, cadavez
mais, alógicadosclientesedas
marcaséibérica.Então,nãofa-
ziasentidoestaremPortugal e
nãoemEspanha”,detalhaadi-
rectoracomercial,LizaOrioli. ,
detalhando que os mercados
externos valemmetade dafac-
turaçãode29milhõesdeeuros.

Porquesãocompetitivosos
produtos fabricados pelaFla-
ma, que emprega310 pessoas?
“Temoscapacidadeparaindus-
trializar,mas tambémno des-
envolvimento técnico, empar-
ceriacomocliente.Tertodasas
etapas do processo integradas
ajudaaomaiorcontrolodaqua-
lidadefinal”, respondeagesto-
ra. A Flama é detida pelos ir-
mãosJoaquimeLuísMiguel,fi-
lhosdeAntónioAlves,quecriou
aempresaem1979e,emmenos
dedez anos, tornou-aexporta-
dora.�ANTÓNIO LARGUESA

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.

FLAMA MENÇÃO HONROSA INTERNACIONALIZAÇÃO - PME

Electrodomésticos
de Cesar equipam
cozinhas europeias

Philips, Tefal,
Rowenta e Delta
são algumas
das marcas
que confiam
a produção de
artigos à Flama.
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O centro de competências da Bosch Termotecnologia, em Aveiro, alcançou uma facturação de 230 milhões de euros no ano passado.

Inês Lourenço

apartirdeAveiro que a
Boschcoordenaasacti-
vidades mundiais do

grupoparaesquentadoresebom-
basdecalor.Umaáreaquetemre-
gistado um forte crescimento,
tendolevadonoanopassadoàex-
pansão do quartel-general dadi-
visãodaBoschTermotecnologia,
com a inauguração do segundo
edifíciodeInvestigação&Desen-

volvimento.Noprimeiroanoapós
aconclusãodestaexpansão-de25
milhõesdeeurosaté2020-aem-
presaesperaestar a facturar271
milhõesdeeurosecriar110novos
postos de trabalho directos e 120
empregos indirectos junto dos
fornecedoresnacionaisdaBosch.

Hoje, a empresa conta com
mais de 1.100 colaboradores na
unidadeemAveiro,ondesãodes-
envolvidaseproduzidascaldeiras,
bombasdecaloreesquentadores,
exportadosparamaisde30países
emtodo omundo.Umalistaque
embrevepodeaumentar.

Noquetocaàfacturação,“em
2016foide230milhõesdeeuros,

sendo 185milhões de euros para
exportação. Este ano prevemos
umaumento de cercade 15%do
volumede exportações”, revelou
RüdigerSaur, presidente dauni-
dade de negócios de águas resi-
denciais daBosch. “Exportamos
todos os nossos produtos princi-
pais–esquentadoresagáseeléc-
tricos,bombasdecalorecaldeiras
– principalmente paraosmerca-
dos europeu, africano e america-
no”, detalhou. Aliás, segundo
RüdigerSauraempresatempla-
nos para“entrar emmais alguns
mercados emÁfrica”. “Mas basi-
camentejáestamospresentesem
todos os mercados relevantes”,

sublinhouoresponsáveldaBosch,
galardoadacomoprémioRevela-
çãonacategoriamultinacional,na
iniciativaPrémios Exportação e
Internacionalização.

Um galardão que não irá in-
fluenciaraestratégiadaempresa:
“Anossaestratégiadecrescimen-
to estábemdefinidae focadano
nosso plano estratégico de negó-
cio.Oprémio reconhece o suces-
sodesteplano,masnãoinfluencia
a nossa estratégia”, assegurou
RüdigerSaur.

Sob adesignação deVulcano
Termodomésticos a Bosch Ter-
motecnologiainiciouasuaactivi-
dadeemCacia(Aveiro), nodia17

deMarçode1977.Em1988,foiad-
quiridapeloGrupoBosch,quede-
cidiu transferir para Portugal
competênciaseequipamentos.

Actualmente, o centro de
competências do grupo alemão
emAveiro temcomo foco o des-
envolvimento “tecnologias para
casasmaissustentáveisefocadas,
essencialmente, naconectivida-
de,eficiênciaenergéticaeredução
dasemissões”.

Aunidade emAveiro foi tam-
bémresponsávelpelodesenvolvi-
mento do SensorConnect, o pri-
meiro esquentadorque pode ser
controlado àdistânciaatravés de
umsmartphoneoutablet.�

BOSCH TERMOTECNOLOGIAMELHOR 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

É


