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Franco Dragone foi durante anos
directordo Cirque du Soleil, mas
agoradáoseunomeaumaempre-
sade entretenimento com espec-
táculosemLasVegaseMacau.Es-
pectáculosessesquecontamcom
fogo-de-artifício produzido em
Portugal, pela Luso Pirotecnia.
“Conseguimos trabalhar com o
Dragone. E há pouco tempo ele
saiu e montou a sua própria em-
presa de espectáculos, que tinha
um espectáculo em Macau e em
LasVegas.Desenhouoespectácu-
lodaCelineDion”,explicouaoNe-
góciosVítorMachado,administra-
dordaempresa.

O negócio do fabrico de mate-
rial pirotécnico estáconcentrado
no sul da Europa, adianta Vítor
Machado, que diz que apesar do
domíniodaChina,osprodutosda
Europa são diferenciadores. “O
grande‘handicap’quetemoscomo
empresaé precisamente anossa
bandeira.Sefossesuíçaseriamais
fácilvenderosnossosprodutosca-
ros”, explicou o responsável. “Há
uma consciência que temos de
continuarafabricarnaEuropa. A
lógicanaChinaédefabricareven-
der. Como não usamos produtos,
nãotêmamesmasensibilidadena
qualidade”,explicou.

Aideiade formaro grupo sur-
giunaalturadaExpo98,explicaVí-
torMachado.“Naalturaoqueha-
viaeramoficinas pirotécnicas vo-
cacionadas parao mercado tradi-
cional. E os grandes eventos em
Portugal eram sempre feitos com
empresas estrangeiras. Não havia
aquinenhuma quetivessedimen-
sãoparaexecutaressetipodeeven-
tos, adiantou. Foi depois criado
“umconsórciocomoobjectivode
teralgumadimensãoparaeventos
deste género”, segundo o respon-
sável.

A empresa começou depois a
internacionalizar-se e agoramais

demetadedasuaproduçãoépara
oestrangeiro.

VítorMachado pormenorizou
ainda que “em Singapura temos
uma‘jointventure’etemosumes-
critórionaChinacontinental.Sin-
gapurae Macau estão mais voca-
cionados paraaparte de espectá-
culo.Apirotecniaqueusamosnão
é todafabricadaem Portugal. Fa-
zemosimportaçãodaChinadeal-
guns materiais e temos de estaro
mais próximo possível porque o
maiorexportadoranívelmundial
éaChina,maisde90%queéutili-
zadanomundo”.

Aempresarealizou alguns es-
pectáculos mais emblemáticos.
“Porexemplo, fizemos umespec-
táculo naGolden Gate Bridge em
SãoFranciscoporquenósfazemos
semelhante aqui na ponte 25 de
Abril.Temquevercomascores.O
contacto de São Francisco é uma
empresadeluso-descendentesde
novageração. Desde então jáex-
portamos paraFrançatambém”
dizoresponsável.JáemPortugal,
o mercado estáem queda. Aem-
presatem umafacturação de cer-
cadecincomilhõesdeeuros.

Empresa tem três fábricas em Portugal, mas neste
momento mais de metade da sua produção é para
o estrangeiro

Miguel Baltazar

Vítor Machado | O administrador da Luso Pirotecnia aposta na exportação para contornar a falta de eventos em Portugal.
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PE RG U N TAS A

“A redução de eventos
é expectável, mas é um
bocado populista”
VítorMachado alertaparaas con-
sequências de encararos espectá-
culoseoentretenimentocomodes-
perdício de dinheiro e diz que o
fogo-de-artifício geranegócio para
restaurantesemaisimpostos.

Está a notar dificuldades este ano no 
sector? 
Tem havido uma redução do

consumo em Portugal e por sorte
nósapostamosnaexportação.Este
anoháumareduçãomuitogrande,
nemsequervoudarnúmeros.

Era expectável? 
Sim é expectável, mas é um bo-

cadinho populista. O que nós faze-
mos geradinheiro. Dou sempre o
exemplodaMadeira.Normalmen-
te,nosfogos-de-artifíciohásempre
aquelanoção popular que são um
desperdício.Nãoseisealguémjáfez
oestudodequaléoretornoquetem
oespectáculodaMadeira.Gerare-
torno emtermos de hotelaria, pas-
sagensaéreas,taxasportuáriaspor-
que temos normalmente sete cru-

zeirosqueiamàMadeiraparavero
espectáculodepirotecnia.Éumim-
pactoqueotalmilhãodeeurosque
se investe, representaráparacima
de10milhõesdeeurosdecerteza.É
umbocadinhoredutorveroseven-
tos como desperdício de dinheiro.
Jápassámosváriasfases:aspessoas
achamqueétudoumdesperdícioe
depois descobrem que na vida há
maisalgumacoisa.AseguiràExpo
também houve assim um bocadi-
nhodeexageroemtermosdeeven-
tos.

Isto tem consequências? 
Mexedirectamentecomaspes-

soasquetrabalhamconnosco.

Podem fazer alguma reestruturação?
Estamos atentarnão fazer, até

porquecomprojectosquetemosno
futuroachamosquepodemoscon-
seguirnãofazer.Masémuitochato
se tivermos, sobretudo porque são
pessoas que têm muito conheci-
mento.Um“knowhow”quepode-
rádesaparecer.

� VÍTO R M ACH AD O
ADMINISTRADOR DA LUSO PIROTECNIA
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I D E I AS - CH AVE

GRUPO COMEÇOU
COM A EXPO
A Expo 98 levou a que se

formasse a Luso Pirotecnia, com
quatro empresas do sector que se
juntaram para trabalhar no evento.
Em 2003, a empresa diversificou a
actividade da produção de material
pirotécnico para a produção de
eventos, com a criação da Luso
Events.

INTERNACIONALIZAÇÃO
É ESSENCIAL
A Luso Pirotecnia já entrou

em 20 países, mas a maior presença
é no mercado asiático. “Temos
escritórios na Ásia e em Singapura,
temos escritório em Macau, em
Singapura temos uma ‘joint venture’
e temos um escritório na China
continental”, adianta Vítor Machado.

INVESTIMENTO
NAS FÁBRICAS
A empresa investiu sete

milhões de euros nas três unidades
que têm, em Oleiros, Entre-os-Rios
e Barbeita (concelho de Monção),
em cinco anos. O objectivo foi
sobretudo melhorar as condições
de segurança.

60 COLABORADORES
O grupo Luso Pirotecnia
conta com 50 ou 60

pessoas, em Portugal, são cerca
de 50, diz Vítor Machado que
espera conseguir manter
todos os postos de trabalho,
apesar da crise que reduziu
os eventos em Portugal.
O administrador diz que há
um “know how” que a empresa
não pode perder.
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A EXPO 98 FOI O PRETEXTO PARA COMEÇAR A EMPRESA QUE HOJE
APOSTA EM FORÇA NO MERCADO ASIÁTICO


