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O Palácio Protocolar de Angola
temdesdeestemêsmóveis“high
tech” feitos em Valongo. O pedi-
dochegouàJetclassporintermé-
dio de um decoradorindiano, ra-
dicado no país africano, e inclui
umasecretária(com soluções de
domótica),umminibareumapa-
rador. Aencomendanãodeslum-
brapelovalor,de15mileuros,mas
ésimbólicadoqueopresidenteda
empresa, Agostinho Moreira,
quer para o futuro da sua unida-
de: apostar nos clientes de gama
altae diversificaros mercados.

AhistóriadaJetclass mimeti-
zaalgumas das mutações dapró-
priaeconomianacional, nas últi-
masdécadas.Há15anos,quando
aempresaaindasechamavaNor-
te Pinhos, foiaretracção do mer-
cadoportuguêsqueobrigouasal-
tar fronteiras. Aquebradas mar-
gens de lucro aceleraram a ten-
dência.

“Os nossos concorrentes co-
meçaram a oferecer o mesmo
produto por preços mais baixos.
Pediam-nosquefizéssemosmais
barato, porque lhes ofereciam
mais barato. Àprimeira tivemos
de aceitar, mas depois começá-
mos a ver que não compensava”,
enfatizaAgostinho Moreira.

Contasfeitas,asubcontratação
por outras empresas retirava
mais-valias. Solução? Criar uma
marcaprópria,porque“percebe-
mosqueoquevendiaeraamarca
própria, e podíamos ter muita
qualidade, mas quem iria lucrar
eraquempunhaamarcanosnos-
sos móveis”, lembraMoreira.

Assim nasce a Jetclass, um
nome internacional que se pro-
nunciaemtodosospontosdoglo-
bo. No ano passado, facturou 2,2
milhões de euros, 80% dos quais
resultantes das exportações para
26países.Asprimeirasapostasin-
ternacionaisforamEspanhaeIn-

glaterra. Tudocorriadefeição,até
que a crise das dívidas públicas
veioalertarparaqueosmercados
europeusjánãoeramdestinosse-
guros.“Omercadoespanholque,
no ano passado, valia 20%, este
ano caiu abruptamente. No pri-
meiro trimestre, não vendemos
quasenadaemEspanha”,quanti-
fica o líder da Jetclass, que conta
com50 trabalhadores.

Foiprecisoumanovamudan-
ça de agulha nos mercados. As
próximasparagensacompanham
osfluxosdedinheiro.“Queremos
diversificar, cada vez mais, o nú-
mero de países em que estamos
presentes e encetámos negocia-
ções com a China, com a Índia e
como Brasil”, avançao empresá-
rio, que se mostra confiante em
conquistarnichosdemercadode
luxo nestes países.

Parajá,aJetclasstemreforça-
do posições em Angola, Holanda
e Rússia. Este último, segundo
Agostinho Pereira, é o país mais
difícil: “Parao material passarna
alfândega,tivemosdepagar15mil
euros,queémaisdoqueovalordo
transporte”, crítica.

Jetclass, empresa de móveis de Valongo,
já sente a crise nos mercados europeus
e segue de “móveis e bagagens” para os BRIC

A arte de mudar | Agostinho Moreira, presidente da Jetclass, quer diversificar e aumentar o número de mercados.

PE RG U N TAS A . . .

“A banca não aposta e temos de usar
uma série de engenharias financeiras”

Qual é a principal dificuldade que, ac-
tualmente, enfrentam  para crescer nas 
exportações? 
O problemaestánaparte finan-

ceiraenabanca.Podemosdizerque
temosumprojectodedivulgaçãoda
marca,noqualaindaassimabanca
não aposta, porque a única coisa
paraque olhamé os saldos médios.
Temos de estar por nossa conta e
risco e usar uma série de engenha-
rias financeiras.

Mesmo para uma empresa que expor-
ta  a maior parte da sua produção, essa 
é uma questão premente? 
Todaagente diz que é naexpor-

tação que está a saída para a crise,
mas ninguém toma uma atitude.
Ninguém quer saber quais são as
empresas que exportam, para que
países o fazem, e o que é preciso fa-
zerparaquepossamexportarmais
e paraoutros mercados.

Tem  faltado planeamento.... 
Podíamos estar muito mais à

frente se tivéssemos alguém por
trás a impulsionar-nos financeira-
mente. Não temos, e marcamos
passoatentarsobreviver. Asverbas
de apoio são distribuídas portodas
as associações, que querem é o di-
nheiroparaesticaros“staffs”.Pen-

sámosqueacriaçãodo“cluster”do
mobiliárioiamudarasituação,mas
isso não aconteceu.

Tem sido complicado encontrar parcei-
ros nos mercados externos? 
Já tentámos de tudo, desde re-

vendedoresaagentes,até represen-
tantesdamarca.EmEspanha,játi-
vemos agentes que não nos paga-
ram. Até ao momento, estas solu-
ções acabam sempre por não fun-
cionar, porque os clientes não que-
rem um agente no meio apartirdo
momento em que nos conhecem
numa feira. Por isso, optámos por
gerirdirectamente como clientes.

� AG O STI N H O M O RE I RA
PRESIDENTE DA JETCLASS

Prémios Exportação & Internacionalização

Móveis ‘high tech’
decoram palácio
do presidente
de Angola
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Prémios de exportação
Leia mais em
http://premiosexportaçaoeintern
acionalizacao.negocios.pt.
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I D E I AS - CH AVE

UM BERÇO PARA
O CR7 JÚNIOR
A Jetclass tem mantido

relações comerciais com algumas
figuras públicas nacionais: como os
futebolistas Cristiano Ronaldo e
Yannick Djaló ou a actriz e cantora
Luciana Abreu. A empresa fez o
berço para o CR7 Júnior e mobilou
a casa da irmã do jogador do Real
Madrid, Kátia Aveiro, bem como a
loja de roupa no Parque das Nações.

ABRIR “SHOWROOM”
EM PARIS PARA CRESCER
Para projectar o crescimento

da empresa na Europa Central,
a empresa de Valongo abriu um
escritório em Paris, onde espera em
breve colocar um “showroom” que
terá como missão promover a marca
da Jetclass nos mercados do centro e

leste europeu. O investimento,
segundo os promotores, será de
menos de 50 mil euros por ano.

NOVA FÁBRICA EM
“STAND-BY” HÁ TRÊS ANOS
Há três anos que a

construção da “nova casa” da
empresa está parada por motivos
burocráticos. Moreira queixa-se
da morosidade, que não deixa a
empresa chegar a novos clientes.

BRASIL, CHINA E ÍNDIA
SÃO AS NOVAS APOSTAS
Na Europa, os negócios estão

a minguar e a Jetclass este ano já
sente a retracção do seu mercado
tradicional. Depois da quebra em
Portugal, agora é a vez dos outros
países europeus. A nova porta
abre-se através dos BRIC.
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A EMPRESA DE MÓVEIS ESTÁ A VIVER NOVO MOMENTO DECISIVO EM
QUE A ABERTURA AOS MERCADOS NÃO TRADICIONAIS É FULCRAL


