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Talvezporque“desde1992efinais
de 2003 aempresafoi do “‘boom’
danascençaao declínio total”, os
accionistaseagestão,queem2004
tomaramcontadaMistolin,resol-
verammudardeestratégia.Desde
então,explicaÓscarNeto,gerente
daMistolin,afabricantededeter-
gentes líquidos conseguiua“total
recuperação financeira”, apostou
nas exportações e hoje está con-
centradaem internacionalizaras
actividades,comduasunidades.

Nos últimos três anos, garante
oadministrador,“osresultadosfo-
ramfrancamente positivos”, com
um EBITDA(resultados antes de
impostos,juros,amortizaçõesede-
preciações)acimademeiomilhão
de euros, o que ÓscarNeto justifi-
caatravés “das apostas estratégi-
casimplementadas”.Desde2004,
aempresaabsorveuummilhãode
eurosdeinvestimento.

“As vendas evoluíram favora-
velmente”,com“umcrescimento
médio anual de 30%”. Em 2010, a
Mistolinregistouvendasde10mi-
lhões de euros, “tendo estagnado
umpouco”,explicaoresponsável,
“fruto da conjuntura económica
nacional e internacional e muito
porculpadoaumentoexponencial
dasmatérias-primas”.HojeaMis-
tolinéumaempresaexportadora,
com43,31%dassuasvendasfeitas
noexterior:Angola(54,98%dasex-
portações),CaboVerde(30,83%),
Espanha (11,46%). Os restantes
mercadosperfazempoucomenos
de3%.

Paraospróximostrêsanos,“as
expectativassãoanimadoras”,de-
fine. O volume de negócios irási-
tuar-se “entre os 11 e os 12,5 mi-
lhões de euros, com resultados lí-
quidos após impostos de um mi-
lhãodeeuros”em2011,prevê.

Forçalaboral vai triplicar
ÉcomestedesempenhoqueaMis-

tolinavançaagoraparaopróximo
desafio:ainternacionalização,com
umafábricaem Cabo Verde e ou-
tra em Marrocos. “Os mercados
emergentes que nos despertam
maiorinteresse,eosquaissãoalvo
de investimento acentuado, são
Marrocos,China,CaboVerde,Mo-
çambiqueeomercadoeuropeu”.

Adistribuiçãodasvendasexter-
naspoderá,assim,sofreralterações
embreve,frutodosinvestimentos
de1,5milhõesdeeuros(nospróxi-
mosdoisanos)queaempresaestá
aefectuar.“Acreditamosquepos-
sivelmenteosvalores[vendas]vão
aumentarfundamentalmente no
mercadodoMagrebeeEspanha”.
Aempresarealizourecentemente
umaaliançaemterritórioespanhol
comparceiroslocais(MistolinEs-
panha).

Comaexpansãointernacional,
cresceráaforçalaboraldaempre-
sa,quehojeemprega89colabora-
dores (eram 82 em 2010). “Nos
próximos três anos perspectiva-
mos, contando com as unidades
produtivascriadasnoexterior,em-
pregar entre as 250 e as 300 pes-
soas”,explicaÓscarNeto.

Produtora de detergentes líquidos com sede
em Vagos, que já exporta mais de 40% das suas
vendas, planeia agora a internacionalização

Detergentes | A área doméstica da Mistolin representa 60% das vendas, com a profissional e a de serviços a valerem 40%.

PE RG U N TAS A. . .

“As expectativas são animadoras”
Que previsão de vendas e resultados
têmpara2011?
Acreditamos que, com aexpan-

sãoeaumentodevendasparaomer-
cadoexterno,arenovaçãoeaumen-
todeportefóliodeprodutosnaárea
doméstica, o incremento daexpan-
sãodaáreaprofissionaleaconclusão
danossarede de distribuidores au-
torizadosMistolin(DAM),ovolume
denegóciossesituaráentreos11eos
12,5 milhões de euros, com resulta-
doslíquidosapósimpostosarondar
ummilhãodeeuros.

OsprodutosqueaMistolin vendesão
concebidospelaprópriaempresa?Têm
algumaparceriacomalgumacentrode
investigação?

AMistolintemumdepartamen-
todeconcepçãoedesenvolvimento
(C&D)quetrabalhaafincadamente
naelaboraçãoeformulaçãodenovos
produtos.Fá-loporsolicitaçãointer-
naedosnossosclientes.Porforçada
nossavontadeedesejodeinovar,es-
tamos a trabalhar afincadamente
num projecto onde nos associamos
adiversas instituições. Desde 2009
que trabalhamos paraeste projecto
específicoemparceriacomduasuni-
versidades portuguesas. Estes par-
ceirossãogarantiadequalidadeesão,
aomesmotempo,provadaambição
evontadedepermanecernotopoda
Mistolinedetodososseusprojectos

Quais os principais desafios para os

próximostrêsanos?
Asexpectativassãoanimadoras.

Acreditamosquenospróximoscin-
coanosecomosinvestimentossus-
tentados que estamos a efectuar,
conseguiremos catapultaraMisto-
lin para um patamar inimaginável
desde asuaconstituição. O princi-
pal desafio estruturante paraaem-
presa passa pela internacionaliza-
ção e construção de unidades pró-
prias forade Portugal. Criámos re-
centemente em “joint-venture” a
MistolinEspanhaevamosconstruir
duas novas fábricas: umaem Cabo
Verde,cujasobrasseiniciarameste
mês,eoutraemMarrocos,cujaobra
contamosqueseinicienaPrimave-
rade2012.

� Ó S CAR N E TO
GERENTE DA MISTOLIN

Prémios Exportação & Internacionalização

Mistolin expande
produção para
Cabo Verde
e Marrocos
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> Prémios

Candidaturas até 31 de Maio
Veja como em http://premios
exportacaoeinternacionalizacao.
negocios.pt.
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E STRATÉ G I A

ORGANIZAÇÃO INTERNA,
CONTROLO EXTERNO
Após a aquisição da Mistolin

em 2004, pela Mistonetos (95%)
e pela Ferneto (5%), a nova gestão
“teve que se focar em recuperar
economicamente a empresa e depois
consolidar o equilíbrio financeiro
necessário a investimentos”. “Não
corremos riscos desnecessários
e damos passos consistentes, sempre
em busca de mais e melhor”. Com
o exterior, “o controlo do crédito tem
sido muito trabalhado e é efectuado
com acompanhamento rigoroso”.

INOVAÇÃO E PARCERIAS
“A Mistolin tem um
departamento de concepção e

desenvolvimento que trabalha
afincadamente na elaboração e
formulação de novos produtos”. Desde

2009, a empresa está a “trabalhar
num projecto específico em parceria
com duas universidades portuguesas”.

RECURSOS HUMANOS
“A Mistolin conta com uma
estrutura de recursos

humanos jovem, dinâmica
e qualificada, bem como os meios
técnicos que dão à Mistolin
capacidade de produção, distribuição,
inovação e desenvolvimento”. Hoje
são 89, os colaboradores empregues.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Mistolin, que tem uma
capacidade de enchimento

de 10 milhões de toneladas de deter-
gentes líquidos na fábrica de Vagos,
prepara agora a internacionalização
da sua produção. Primeiro Cabo Verde
e depois Marrocos. Para já.
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DIRECÇÃO DA MISTOLIN DEFENDE QUE ESTÁ A INVESTIR PARA CRESCER,
“MAS NUNCA COLOCANDO EM PERIGO A SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA”
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