
PLATAFORMA 
EMPRESARIAL
DE PORTUGAL PARA O MUNDO

Este suplemento faz parte integrante do Jornal de Negócios n.º 3637,
de 30 de Novembro de 2017, e não pode ser vendido separadamente.

Uma plataforma
para o mundo

Bankinter
A ligação e o apoio às empresas está no ADN
Estratégias
Exportações com pronúncia do Norte

As histórias de sucesso da Frulact
Sovena e Jerónimo Martins
O Brexit e o fantasma do proteccionismo

Ricardo Jr



II
|

QUINTA-FEIRA
|

30 NOV 2017

ueremos ser
um banco
português”,
referiu José
Luis Vega,

directordabancadeempresasdo
Bankinter Portugal, “e só trare-
mosdeEspanhaosprodutosque
funcionarem em Portugal”. Re-
velou ainda que a decisão de en-
traremPortugal, como primeira
experiênciade internacionaliza-
ção do Bankinter, tinha sido to-
mada no início de 2015.

A ideia era abrir uma sucur-
sal do Bankinter para a banca de
empresascomumplanodenegó-
cios a cinco anos, a que se segui-
riam depois outros segmentos.
Massurgiuaoportunidadedead-
quirirosactivosdoBarclaysBank
em Portugal, em Setembro de
2015.Aoperaçãoestavavocacio-
nadaparaosegmentodeparticu-
lares, mas o Bankinter quer ser
em Portugal o que é desde a sua
génese, em 1965, em Espanha,
um banco de empresas.

“Asempresaseocomércioin-
ternacionaltêmsidoáreadeelei-
çãodobanco,porissotemosdes-
de os produtos mais simples até

aosmaissofisticados”,sublinhou
José Luis Vega. O responsável
pela banca de empresas do
Bankinter em Portugal revelou
que em “2017 duplicámos o fi-
nanciamentoaonegóciointerna-
cional e prevê-se que em 2018
volte a duplicar”.

Os produtos vão dos créditos
e remessas documentárias, e ga-
rantias, até às soluções de tesou-
raria quotidianas, como os pré-
financiamentos, financiamentos
e adiantamentos de importação
e de exportação, passando pelas
soluções “à medida”, tendo em
contaaespecificidade de grande
parte deste tipo de operações,
bem como as características de
determinados mercados.

Plataforma de negócio
na web
Uma das prioridades do

BankinteremPortugal é o inves-
timento nos sistemas tecnológi-
cosdobanco.Recentementelan-
çouemPortugalumanovaPlata-
formadeNegócioInternacional,
integrada na solução Bankinter
Empresas, uma solução web,
para clientes em Portugal, que
permite a emissão, gestão e
acompanhamento de cartas de
crédito e de remessas documen-
tárias.

Estaéumaferramentainova-
doraque permite que tudo o que
se relaciona com o fluxo normal
destes instrumentos seja gerido
semnecessidade de ferramentas
auxiliares, como o e-mail, por
exemplo. Gera alertas por SMS
ou por email e tem o conceito da
remessadocumentáriadeexpor-
taçãodirecta,emqueadocumen-
tação (comercial e/ou financei-
ra) não tem de ser validada pelo
Bankinter, seguindo, porcorreio
expresso, directamente do clien-
te para o banco do importador.

Esta plataforma de negócio
internacional terá novidades já
em 2018, com a adição de novas
funcionalidades. Segundo José
LuisVega,“játemdezenasdeem-
presas a utilizarem esta ferra-
menta”. Nas próximas fases esta
plataformavaipermitirfinancia-
mento e fazer adiantamentos.�

“As empresas e o comércio
internacional têm sido área de eleição
do banco, por isso temos desde os
produtos mais simples até aos mais
sofisticados”, sublinhou José Luis Vega.

FILIPE S. FERNANDES

“Q José Luis Vega, director da Banca de Empresas do Bankinter Portugal, sublinhou que “as

Bankinter quer
ser um banco
português

Exportações
com pronúncia
do Norte

NEGÓCIOS INICIATIVAS Plataforma Empresarial

Em 2016, a região Norte representou 40,9%
das exportações de bens portugueses,
tendo crescido entre 2013 e 2016 a uma
taxa média de 5,9% ao ano.Em 2017, duplicámos

o financiamento ao
negócio internacional
e prevê-se que
em 2018 volte
a duplicar.
JOSÉ LUIS VEGA
Director da banca de empresas
do Bankinter Portugal

“
“Um conjunto de provocações” foi
assim que Fernando Freire de
Sousa, presidente da Comissão de
Coordenação da Região Norte, co-
meçou a sua intervenção como
keynote speaker, que teve por ob-
jectivo situar a Região Norte na
competitividade, exportações e in-

ternacionalização da economia
portuguesa. Salientou que as ex-
portações foram agrande transfor-
mação da economia portuguesa
em tempos recentes, pois foi “o
único componente do PIB que
cresceu sustentadamente durante
a crise” e sublinhou que “só em
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empresas e o comércio internacional têm sido áreas de eleição” do banco.

Ricardo Jr

2018 a economia portuguesa vai
atingir o ponto em que estava em
2008”.

Fez uma análise do perfil das
exportações de bens da Região
Norte. Os produtos da fileira têx-
til-vestuário dominam com cerca
de um quinto do valor total de ex-
portações. Os produtos da fileira
automóvel representam um sexto
do total. As máquinas e aparelhos,
incluindo o material eléctrico,
constituem o terceiro grande gru-
po, cerca de um sétimo do total.
Com 9% do total surgem o grupo
calçado e couro e os produtos da
fileira florestal, e com 8% vem o
grupo dos metais comuns. Desta-
que ainda para os plásticos (cerca
de 4%) e para as bebidas (com me-
nos de 3%).

Em 2016 as empresas da Re-
gião Norte exportaram bens no
valor de 20,5 mil milhões de euros
e importaram 14,7 mil milhões de
euros. Entre 2013 e 2016 as expor-

tações cresceram a uma taxa mé-
dia de 5,9% ao ano. Mais de meta-
de do valor das mercadorias ex-
portadas tem por destino Espanha
(26,6%), França (15,9%), Alema-
nha (11,6%) e Reino Unido
(8,8%). A União Europeia repre-
senta 81,2%.

Em 2016, 82,8% dos bens im-
portados pelas empresas da região
eram provenientes da UE. Fora da
UE, a China afirma-se como o
principal país fornecedor. Em Es-
panha, a principal região importa-
dora de produtos portugueses é a
Galiza.

Cerca de 85% das exporta-
ções do Norte estão concentra-
das em 18 municípios: Famalicão,
Maia, Guimarães, Gaia, Feira,
Braga, Porto, Viana do Castelo,
Oliveira de Azeméis, Felgueiras,
Matosinhos, Barcelos, São João
da Madeira, Vila do Conde, San-
to Tirso, Bragança, Cerveira e
Trofa. �

A ligação e o apoio
às empresas está no
ADN do Bankinter

O Bankinter está e vai continuar a estar
com “as empresas que tanto nos orgulham
e que projectam o nome de Portugal
internacionalmente” referiu, no Porto, Alberto
Ramos, country manager do Bankinter Portugal.

A primeira sessão da Platafor-
ma Empresarial, organizada
pelo Bankintere pelo Jornal de
Negócios, realizou-se no Porto
e teve como temao impacto das
relaçõescomerciaisinternacio-
nais, nomeadamente as que se
desenrolamentrePortugaleEs-
panha, bem como o Brexit e o
seuimpactonessasrelaçõesco-
merciais.

A escolha do tema teve que
ver com o facto de o Porto ser
“uma região historicamente li-
gadaao Reino Unido, comrela-
çõescomerciaisancestraiseac-
tuais”, por isso interessa reflec-
tir sobre “qual o impacto parao
Porto, para a região norte do
país,paraPortugaleparaasem-
presas”, como referiu Alberto
Ramos.

A proximidade e o apoio às
empresas estão no ADN do
Bankinter porque têm sido ao
longo da sua história um factor
doseucrescimento.ParaAlber-
to Ramos, “a ligação às empre-
sas tem sido muito próxima e
muitodevemosaosdesafiosque
as empresas nos têm colocado,

no sentido de procurarem mais
e melhores soluções para a sua
actividade. O crescimento do
Bankinterestáintimamenteas-
sociadoaocrescimentodasem-
presas que apoiamos”. Con-
cluindo que “o seusucesso esti-
mula o nosso”.

Desde Abril de 2016 a ope-
rar em Portugal, o Bankinter
sempre teve como prioridade
o mercado empresarial. “Tra-
balhámos e continuamos a
trabalhar para poder oferecer
uma gama completa de produ-
tos e serviços que sirvam o
desenvolvimento das empre-
sas nossas clientes. Mas a nos-
sa grande diferenciação assen-
ta numa equipa de profissio-
nais dedicados e experientes e
na forma como respondem
aos desafios colocados pelas
empresas que servem”, assina-
lou Alberto Ramos. Sublinhou
ainda que o Bankinter está e
vai continuar a estar com “as
empresas que tanto nos orgu-
lham e que projectam o nome
de Portugal internacional-
mente”. �

A Plataforma Empresarial é uma iniciativa desenvolvida pelo
Bankinter e pelo Jornal de Negócios que irá percorrer várias ci-
dades do país como Porto, Aveiro, Braga, Faro e Lisboa. Tem
como objectivos fomentar o debate de temas relevantes para
as empresas num contexto local e nacional e servir de momen-
to de partilha e geração de negócio entre as próprias empresas
participantes. Como disse Alberto Ramos, “a “Plataforma Em-
presarial” é um reflexo do nosso apoio e compromisso com as
empresas em Portugal. Ambicionamos que a “Plataforma Em-
presarial” seja um espaço de criação de oportunidades de ne-
gócio, bem como um espaço de reflexão”.

O que é a Plataforma
Empresarial

ALBERTO RAMOS
Country Manager
do Bankinter Portugal

O crescimento do
Bankinter está
intimamente associado
ao crescimento das
empresas que apoiamos.

“

“
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m 2016, as exportações
de bens e serviços de
Portugal atingiram os

75,8 mil milhões de euros, mais
1,9% do que no ano anterior. Em
Agosto deste ano, as exportações
já ultrapassavam os 55 mil mi-
lhões de euros, por isso António
Gomes Mota diz que “os números
apontam para um crescimento das
exportações sustentável”. Com a
crise de 2008, que se acentuou
com o memorando assinado com
a troika em 2011, muitas empresas
olharam para o exterior e criou-se
uma dinâmica virtuosa. “Deu-se
uma mudança estrutural: os em-
presários perceberam o potencial
de oportunidades de exportação e
de internacionalização e abertura
ao exterior”, como assinalou
Nuno Sousa Pereira.

Tomás Moreira, membro do
Conselho Geral da CIP, refere que
opesodasexportaçõesnoPIBpode

crescer muito mais, pois “o poten-
cial de crescimento é global; se for-
mos competitivos temos o mundo
aos nossos pés. As nossas taxas de
exportação e de penetração nos
principais mercados são muito bai-
xas”. Acrescenta que “já não esta-
mos na fase em que os produtos ti-

nham pouca qualidade e o design e
aconcepção eram fracos. Hoje isso
não acontece porque os produtos
têmqualidade,sãobemconcebidos
e as tecnologias são evoluídas”.

António Gomes Mota alerta
paraaimportânciadosegundopas-
so,depoisdaexportação,queéain-
ternacionalização que implica ga-
nhos de escala, dimensão e maior
complexidade de gestão. O profes-
sordoISCTEdefendeque“oscam-
peõesdainternacionalizaçãodeve-
riam ter uma estratégia de porta-
aviõeselevarempresasmaispeque-
nas para os mercados externos”.

Com as actuais turbulências
geoestratégicas compreende-se a
importânciadadiversificação, pois
uma empresa não pode “estar de-
pendente de um cliente, de um
mercado ou de umaregião geográ-
fica”, diz António Gomes Mota. “É
essencial a tendência para procu-
rar mercados alternativos, até por-

que 94% das empresas têm 50%
das suas exportações num único
mercado”, sustentou Nuno Sousa
Pereira.

A qualidade da gestão
“A exportação foi uma neces-

sidade de sobrevivência”, diz Da-
niel Bessa, professor jubilado da
Faculdade de Economia do Porto
e atento observador da economia
portuguesa nos últimos cinquenta
anos. ADaniel Bessa persegue-o a
dúvidasobre se quem exportaestá
a ganhar dinheiro. A sua descon-
fiança baseia-se no facto de o in-
vestimento ter tardado a arrancar
e ainda mostrar uma grande debi-
lidade. “Vender com prejuízo pode
ser melhor solução do que fechar,
porque assim não se perde o fixo,
desde que pague o variável”, mas
se estivessem a ganhar dinheiro
“estariam a investir”. A função in-
vestimento melhorou em 2017 e

pode ter “que ver com os fundos
europeus, pois existe essaviciação.
Eraimportante veras contas de re-
sultados dos exportadores para
compreender quem ganha e quem
perde”, referiu. Nuno SousaPerei-
ra considera que “a rentabilidade
da internacionalização demora

“Se formos
competitivos,
temos o
mundo aos
nossos pés”

Para Tomás Moreira, membro do Conselho
Geral da CIP, as nossas taxas de exportação e
de penetração nos principais mercados são
muito baixas, mas temos produtos com
qualidade, design e tecnologia.

NEGÓCIOS INICIATIVAS Plataforma Empresarial

E

Os campeões da
internacionalização
deviam ter uma
estratégia de
porta-aviões.
ANTÓNIO GOMES
DA MOTA
Professor do ISCTE

“ Já não estamos na
fase em que os
produtos tinham
pouca qualidade
e o design era fraco.
TOMÁS MOREIRA
Membro do Conselho Geral
da CIP

“

Empresários e académicos juntaram-se para reflectir sobre as formas de melhorar a competitividade empresarial.
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“O Brexit é um processo cama-
leão, com muitas cores e mui-
tas formas”, referiu António
Gomes Mota, mas não o preo-
cupa muito. Explicou que “pelo
tipo de produtos que exporta-
mos, não antevejo grandes pro-
blemas. Por outro lado, as pes-
soas qualificadas que estão no
Reino Unido não deverão ser
atingidas pelas medidas mais
proteccionistas”. Asua preocu-
pação está na performance fu-
tura da economia do Reino
Unido, que representou 9,5%
das exportações lusas em 2016,
porque quando “um grande
mercado se constipa, as expor-
tações portuguesas ressentem-
se”.

“O Reino Unido está com
pouca pujança económica e as
previsões de crescimento para
os próximos anos indicam que
ficará abaixo do crescimento da
União Europeia; tem proble-
mas de investimento e de pro-
dutividade, que estão abaixo da
União Europeia e esta não tem
uma grande performance nes-
ses indicadores”, referiu Nuno
Sousa Pereira. O Reino Unido
e Portugal, como seu parceiro
comercial, “beneficiariam mais
com uma rescisão amigável e
um acordo comercial generoso
entre o Reino Unido e a União
Europeia”. Daniel Bessa defen-
deu que para as empresas seria
um factor de menor incerteza
se o futuro acordo comercial
com o Reino Unido fosse já ne-
gociado.

O Brexit preocupa Tomás
Moreira, membro da CIP e in-
dustrial de metalomecânica,
pois o Reino Unido “é um dos
principais destinos dos nossos
produtos industriais”. Traduz-
se em várias incógnitas, como
o preço a pagar pela saída, as
características dos tratados co-

merciais que vão ser negocia-
dos, a questão aduaneira-alfan-
degária, a circulação ou a evo-
lução da cotação da libra.
“Qualquer um destes factores,
por si só, seria uma tremenda
dúvida, todos somados levam-
nos a ser cautelosos”. Mas os
EUAtambém são uma preocu-
pação, por causa das tendências
proteccionistas e porque pode
“surgir um tuit a dizer que as re-
gras comerciais mudaram”. Re-
feriu que as empresas fazem os
seus investimentos “na área co-
mercial e industrial a longo
prazo”.

O crescente
proteccionismo
Aprincipal preocupação de

Daniel Bessa é a “retracção a
nível global do processo de glo-
balização e o crescente protec-
cionismo de que o Brexit é um
exemplo que representa um fe-
cho de mercados”. Assinalou
“que a única potência mundial
que hoje representa a abertura
comercial é a China”, pois em
“todos os mercados mundiais
importantes tem havido uma
tónica proteccionista, é políti-
ca e tem implicações a longo
prazo”.

Alberto Castro referiu que
o Reino Unido “sempre foi um
moderador e contrabalançou
os conflitos e as afinidades de
França e Alemanha, e, além
disso, dava uma dimensão
atlântica”. Com o Brexit pode
haver uma continentalização
da Europa, “o que pode ser ne-
gativo para Portugal, acentuan-
do a sua periferização e pode
mesmo ser ostracizado. “É uma
oportunidade para Portugal re-
forçar uma velha aliança e
olhar para o Atlântico sem dei-
xar a Europa” concluiu Alber-
to Castro. �

O Brexit e os fantasmas
do proteccionismo

A saída do Reino Unido da União Europa cria preocupações
nas empresas porque tornou o futuro mais incerto. Mas também
se teme a fraca performance futura da economia britânica.

O Brexite aquestão soberanista
da Catalunha são aspectos dife-
rentes mas, segundo Nuno Sou-
sa Pereira, são problemas rele-
vantesporque“nenhumaecono-
mia produz todo o potencial
quando tem problemas inter-
nos”. A preocupação é que a Ca-
talunha ponha em causa a recu-
peraçãodaeconomiaespanhola
“cujo dinamismo tem contagia-
doaeconomiaportuguesa”.AEs-
panha é o principal parceiro co-
mercial de Portugal para onde
vão 21,1% das exportações de
bens e serviços.
“SeaCatalunhacorrermal,osre-
sultadospodemsercatastróficos
paraPortugaleparaaEuropa.No
primeirocasotrata-sedoimpac-
to da economia espanhola em
Portugal e no segundo pode ter
umefeitodedesagregaçãonaEu-
ropa, abrir-se umacaixade Pan-
doranaEuropa”,assinalouAlber-
to Castro, para quem “as econo-
miaspequenastêmaperdercom
oproteccionismoeopotencialde
desagregação”.

O problema catalão
e a dinâmica
da economia

tempo a concretizar-se e poderão
não ser aindavisíveis os frutos des-
se trabalho”.

“Um dos aspectos pouco refe-
ridos nos fóruns e debates é que a
produtividade passa por melhorar
a qualidade da gestão das empre-
sas”, referiuAlberto Castro. Adian-
tou ainda que a qualidade da ges-
tão das empresas é baixa, mas as
“mais bem geridas são por norma
as exportadoras, o que significa
que o crescimento das exportações
resulta de uma aposta na qualida-
de da gestão”.

Sublinhou a importância de
um sistema bancário com condi-
ções, capacidade e reputação in-
ternacionais. Referiu, como
exemplo, o facto de a Mota-Engil
ter ganhado uma obra na Zâmbia
e as garantias da CGD não terem
sido aceites, tendo a construtora
sido obrigada a recorrer a um ban-
co turco. �

Se a Catalunha correr
mal, os resultados
podem ser catastróficos
para Portugal e para
a Europa.
ALBERTO CASTRO
Economista e professor da
Universidade Católica do Porto

“

Ricardo Jr

Otema“OImpactodocomércioin-
ternacionalnaeconomiaportugue-
sa, as relações comerciais com Es-
panha e o efeito Brexit” foi mode-
radoporAndréVeríssimo,director
do Jornal de Negócios, e contou
com apresençadeAntónioGomes
Mota,professorcatedráticodoISC-
TEechairman dosCTT,Daniel Bes-
sa,economista,NunoSousaPerei-
ra,directordoCentrodeEconomia
eFinançasdaFaculdadedeEcono-
mia do Porto, Tomás Moreira,
membro do Conselho Geral daCIP
– Confederação Empresarial de
Portugal, e Alberto Castro, econo-
mistaeprofessordaUniversidade
Católica do Porto.

O painel
de debate
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á 30 anos que a Frulact,
fabricante de prepara-
dos à base de fruta para

a indústria alimentar, tem uma es-
tratégia de crescimento constan-
te. É a única forma de conseguir
“ter as competências exigidas pelo
mercado onde actuam concorren-
tes que facturam mais de mil mi-
lhões de euros”, referiu João Mi-
randa, CEO da Frulact. Nascida
em Portugal, a Frulact “tem de
apostar em factores de diferencia-
ção e por isso apostamos na inova-
ção”.

O crescimento faz-se de inter-
nacionalização, “primeiro pela ex-

portação e pela aproximação aos
mercados limítrofes, mas depois
por uma aproximação mais glo-
bal”, explicou João Miranda. Na
década de 1990 a vocação era ibé-
rica, mas depois fez-se europeia.
Em 2000 foi decidido que no fu-
turo a Europa representaria me-
nos de 50% da facturação, e hoje
está nos 55%.

A entrada da Frulact em Áfri-
ca começou pelo Norte, com a
entrada em Marrocos – onde tem
unidades fabris –, Argélia e Tuní-
sia, o que permite fazer a cober-
tura do Médio Oriente. Depois
seguiu-se uma fábrica em Pretó-

ria, na África do Sul, e que era
uma “forma de capitalizar o in-
vestimento feito em África”, re-
feriu João Miranda. Acrescentou
que “não vamos em modas, esco-
lhemos os mercados para ocupar
um novo espaço, onde podere-
mos ter um mercado relevante e
em que há potencial de consu-
mo”. Sublinhou que não foram
para Angola porque “esta tem po-
tencial, mas não é para todas as
empresas.”

Este ano a Frulact começou a
sua operação industrial no Cana-
dá para fornecer os mercados ca-
nadiano e norte-americano. É um

mercado cujo consumo poderátri-
plicar se se tiver o padrão europeu.
Enquanto na Europa o consumo
de iogurte é de cerca de 25 kg, nos
EUAé de apenas 6,5 kg. João Mi-
randa tem presente que o contex-
to pode mudar. “Se houver um
problema comercial entre o Cana-
dá e os EUA ficamos com mais
mercado no Canadá e podemos
pensar em investir com uma in-
dústria nos EUA”, disse João Mi-
randa.

Este processo de internacio-
nalização teve por base uma apos-
ta no conhecimento, que induziu
a criação de produtos inovadores

e competitivos. Em 2006 aFrulact
facturava26 milhões de euros e in-
vestia 1,2% da facturação em I&D,
em 2016 facturou 110 milhões de
euros e investiu 2,8% em I&D.

Em 10 anos fez investimentos
de 100 milhões de euros, 38 dos
quais em Portugal. “Os accionis-
tas apostam no projecto e os inves-
timentos são feitos para consoli-
dar o projecto. Se distribuíssemos
dividendos não teríamos aprovei-
tado as oportunidades nem feito
os investimentos”, acentuou João
Miranda. “Os ciclos de investi-
mento têm sido muito sofridos e
intensos”. �

Frulact: em 10 anos, investiu
100 milhões de euros

Com presença industrial em três continentes – Europa, África e América
do Norte –, a Frulact é cada vez mais um actor global no seu sector.

NEGÓCIOS INICIATIVAS Plataforma Empresarial

H

� Facturação em 2016 – 110 milhões
de euros, 97,5% dos quais gerados em
32 mercados externos.

� Tem oito fábricas: três em Portugal,
uma em França, duas em Marrocos,
uma na África do Sul e outra no
Canadá.

� Emprega 725 pessoas.

Frulact

João Miranda, CEO da Frulact, sublinha que o processo de internacionalização da empresa começou por uma aposta no conhecimento.

Ricardo Jr

Não vamos em
modas, escolhemos
os mercados para
ocupar um novo
espaço, onde
poderemos ter um
mercado relevante
e em que há
potencial de
consumo.
JOÃO MIRANDA
CEO da Frulact

“
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Jerónimo Martins: pastéis
de nata à polaca
A estratégia de adaptação ao mercado polaco faz com que a
Biedronka seja vista como uma empresa da Polónia. Hoje
representa dois terços do volume de negócios da Jerónimo Martins.

As empresas
exportadoras
têm mais apoio
bancário

“Para as boas empresas, há sempre
oferta bancária” referiu José Luis
Vega, director da banca de empre-
sas do Bankinter Portugal. Nuno
Abrantes sublinhou que a Jeróni-
moMartinstemumprotocolocom
a CAP para pagar facturas em 10
dias a empresas agrícolas.

“Paraasboasempresas,comba-
lanços robustos e negócios interna-
cionais, há sempre uma oferta ban-
cária,poisosbancosestãodispostos
a atender os bons projectos empre-
sariais”referiuJoséLuisVega.Real-
çou que “as empresas exportadoras
estão em melhores condições para
aceder aos financiamentos porque
reforçaramos seus balanços”.

António Simões da Sovena re-
feriu que “não têm razões de quei-
xadabanca”. Explicouque nos paí-
ses em que estão instalados procu-
ramtrabalharcomosbancoslocais,
como acontece em Espanha e nos
EstadosUnidos.Criticouavisãopa-
trimonialista do risco e a pouca
atenção dadaao cashflow, porpar-
tedosbancos.Exemplificouquefoi
maisfácilfinanciarasaquisiçõesdos
terrenos dos olivais do que aceder
aosfinanciamentosparaaoperação
de plantação.

Jerónimo Martins
ajuda PME
JoãoMirandarealçouqueofor-

teinvestimentofeitopelaFrulact“foi
suportadocomoapoiodabanca,so-
bretudodabancaqueestáemPortu-
gal”,masnãodeixoudedestacarque
“não é estaasituação que se vive em
muitas PME emPortugal”.

Nuno Abrantes destacou a soli-
dez do balanço e a geração de cash
flow, que permite à Jerónimo Mar-
tinsfazerinvestimentoscomcapitais
próprioseacederàbancainternacio-
nal.Masassinalouque,duranteacri-
sefinanceira,muitosdosseusforne-
cedoresagrícolastiveramsériasdifi-
culdadesdeacessoafinanciamento,
oquecolocavaemcausaasuasobre-
vivência. Parasustereste fenómeno
e garantir fornecimentos, a Jeróni-
moMartinsfezumprotocolocoma
CAPparapagarfacturasemdezdias.
“Osprotocoloscontinuamemvigor”,
referiuNuno Abrantes.�

ABiedronka,marcadedistribuição
da Jerónimo Martins na Polónia,
decidiu recentemente começar a
venderpastéis de natano mercado
polaco. Aprimeira fornada foi um
fiascodevendasporqueospolacos
achamqueumprodutocomaspec-
to queimado não é para se consu-
mir. A segunda remessa já foi de
pastéisdouradoseasvendasjácor-
responderam.

Estahistória,contadaporNuno
Abrantes, chiefstrategy officer do
Grupo Jerónimo Martins, é uma
analogia do percurso da Jerónimo
Martins naquele mercado, emque
entrouem1994, quando aPolónia
eraumaeconomiaemergenteeum
país recém-saído do comunismo e
da órbita da Rússia. “O caminho
teve vários percalços e insucessos,
masfoiumaaprendizagemqueper-

mitiu sermos bem-sucedidos”, re-
feriuNuno Abrantes.

A distribuição alimentar está
muito relacionada com a culinária
eagastronomia,queparticipamna
identidadeculturaldecadapaísou
região. A estratégia da Biedronka
passouporfazerumaadaptaçãoaos

hábitos alimentares dos polacos
oferecendo, um sortido de produ-
tosparaoconsumidorlocal.Actual-
mente 90% dos produtos comer-
cializados nas lojas Biedronka são
adquiridosnaPolónia,comapenas
3%deprodutoscomunscomaslo-
jas portuguesas Pingo Doce, que
compram em Portugal 84% dos
seusprodutos.Oresultadoéque“as
lojas e aempresasão consideradas
polacas”.

A Biedronka importou, em
2016, 90 milhões de euros de pro-
dutosportugueses,mascomoexpli-
couNunoAbrantes,queestevedu-
rantequatroanosnaPolóniacomo
directorfinanceiro,“muitosdospro-
dutostêmdesercustomizados”.Por
exemplo, os vinhos são mais doces
doqueseriamemPortugaleotoma-
teédaqualidademalinova.�

Sovena: azeite à conquista
da Ásia-Pacífico
A estratégia passa por defender quota e margem em mercados
mais maduros procurar novos mercados e novos consumidores.

AÁsiaPacífico, englobando aChi-
naeaAustrália,éhojeumdosprin-
cipais focos comerciais da Sovena.
A estratégia passa por defender
quotaemargememmercadosmais
maduros e, como a Sovena tem di-
mensão e escala, procurar novos
mercados e novos consumidores.
“É um produto, uma gordura, que
estánamoda, sobretudo porcausa
da dieta mediterrânica, que abre o
caminho a novos consumidores”,
referiu António Simões, presiden-
teexecutivodaSovenaGroup.Este
mês lançou na China a marca Oli-
veira da Serra, líder no mercado
português.

ASovenaexportaparamais de
70países,queabsorvem80%done-
gócio, sendo o primeiro mercado
Espanha, que vale 30%. Em 2016
facturou1,4milmilhõesdeeuros,o
que lhe dá a liderança mundial no

mercadodoazeite,aoultrapassara
Deoleo (Espanha). As suas marcas
têm posições relevantes em vários
mercados, com as marcas Andori-
nha, no Brasil e noutros mercados
PALOP, Fontoliva, em Espanha, e
Olivari,nosEstadosUnidos,eéfor-
necedoradecadeiasdedistribuição

comoMercadona,emEspanha,ou
Walmart,nosEUA.

ApostarecenteéItália,umpaís
comimagemde qualidade no azei-
te e origem das principais marcas
mundiais.ASovenatemtentadoao
longodosanosfazerumaaquisição
em Itália, mas como não quer “pa-
gar demasiado”, frisa António Si-
mões, nunca conseguiu. Mas há
clientesquequeremazeiteitaliano,
porissodecidiramfazerumacordo
com um parceiro comercial para
operar com um produto packed in
Italy.

ASovenaé aúnicaempresano
sectoraintegrartodaacadeiadeva-
lor, da exploração, passando pelo
embalamento, à distribuição. Fez,
comparceiros,uminvestimentode
200milhõesdeeurosemolivaisem
Portugal, com uma área de 15 mil
hectares.�

� Principais marcas de distribuição
alimentar – Pingo Doce (Portugal),
Biedronka (Polónia), Ara (Colômbia)

� Mais de 100 mil trabalhadores

� Vendas consolidadas, em 2016, de
14,6 mil milhões de euros (67,1% na
Polónia), dados de 2016

Jerónimo Martins

� Comercializa mais de 200 mil
toneladas de azeite por ano

� Está presente em 9 países e exporta
para mais de 70 países

� 1.300 colaboradores

� Factura 1,4 mil milhões (80% nos
mercados externos) – dados de 2016

Sovena Group

NUNO ABRANTES
Chief strategy officer do Grupo
Jerónimo Martins

O caminho teve
vários percalços e
insucessos, mas foi
uma aprendizagem
que permitiu sermos
bem-sucedidos.

“

ANTÓNIO SIMÕES
Presidente executivo
do Sovena Group

É um produto, uma
gordura, que está na
moda, sobretudo por
causa da dieta
mediterrânica, que
abre o caminho a
novos consumidores.

“
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