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Até2015,sea“curvadecrescimen-
tofor‘normal’,Portugaldeveráser
aparte mais pequenanafactura-
ção” da Naturea, que já exporta
para outros 10 países. A pensar
num futuro além-Europa, amar-
cadealimentaçãoparacãesegatos
concebidapelaequipalideradapor
RaulAbraãojáimprimeem20lín-
guas as etiquetas dos sacos de ra-
ções.

Em2010,edepoisde“oitoanos
deaprendizagem”–comoqualifi-
caRaulAbraãootempoquetraba-
lhoucomorepresentantedeoutra
marcadecomidaparaanimaisdo-
mésticos–,ogestordecidiucriara
marcaNaturea.Vendoumaopor-
tunidade e uma “solicitação do
mercado português” para o seg-
mentodaalimentaçãoparacãese
gatostendoporbaseproteínaani-
malenãocereais(“grainfree”),de-
cidiuavançar.

“Construirumacoisade raiz é
possível”, acreditou Raul Abraão,
que constituiu a partir daí uma
equipaparapôrempráticaaNatu-
rea– um nutricionista, mas tam-
bém um “designer”, foram duas
das primeiras contratações. Com
ametade“umaboamarca”,“dese-
nhada para o mundo”, com “boa
comunicaçãoeumbomproduto”,
o gestorchegouaté ao Reino Uni-
docontratandoaíeadjudicandoao
“maiorfabricante de marcas pró-
prias do sector” aparte industrial
daNaturea, nomeadamente o fa-
bricoderações.

O “primeiro contrato interna-
cional” que aNatureaassinou foi
em Espanha, fruto de uma ida a
umafeirainternacionalemFeve-
reiro de 2011. Um ano e meio de-
pois, os produtos da portuguesa
Natureasãodistribuídosem10ou-
trospaísesdocontinenteeuropeu.
E“atéaofinaldoanoépossívelche-
garamaissetepaíses”,acrescenta
Pedro Carlos, que com Raul

Abraão divide o capital daBrand-
gest,“holding”quecontrolaaGFC
- Grain Free Company, dona da
marcaNaturea.

Em2010,primeiroanodeacti-
vidade,amarcafoiresponsávelpor
vendas de 100 mil euros, que evo-
luírampara500mileurosem2011.
Esteano,aprevisãodosdoisaccio-
nistas é que o valor ascenda a 1,3
milhõesdeeuros,“com30a40%”
deexportação. Para2013,aestima-
tivasãoquatromilhõesdeeurosde
vendas,acreditamosdoisgestores.

Ásia como objectivo próximo 
“Aprioridade dacompanhiaeraa
Europa”, mas já há negociações
com outras partes do mundo, ex-
plica Pedro Carlos. Hong Kong,
Singapura e Japão podem ser os
novos mercados. Neste último
mercado, a expansão poderá ser
feita não tanto pelas rações, mas
pelosbiscoitosqueamarcaproduz
numaunidadeemPortugal–eque
têmaparticularidadedepoderem
ser comidos também pelo dono.
No Japão, aNatureairáfornecer
biscoitos para marca própria do
grupodistribuidorlocal.

Depois de 11 destinos europeus assegurados,
marca portuguesa de alimentação para animais
domésticos ruma ao resto do mundo

Pedro Carlos e Raul Abraão | Os donos da marca Naturea prevêem triplicar vendas entre 2012 e 2013.

PE RG U N TAS A

“O primeiro investimento que fiz
foi num ‘designer’”

Quais foram os obstáculos que encon-
trou ao criar a Naturea? 
Não é bem umaquestão de obs-

táculos.Éclaroqueháaquestãoda
necessidadedefinanciamento,mas
comaNatureaoquehouvefoimui-
taenergiagastadesde o início.

Por onde começou para criar a Natu-
rea? 
Houveumtrabalhomuitogran-

de de identificação das necessida-
desedopotencialdemercado.Além
de escolher um produto de muito
boaqualidade o segredo é comuni-
carbem.Háqueconferirumaiden-
tidade ao produto de uma forma

apelativa– o primeiro investimen-
to que fiz foi num ‘designer’. Tam-
bém temos desde o início um vete-
rinário, que dá apoio técnico, e um
nutricionista.

Para que países exportam? 
Além de Portugal, vendemos

para Espanha [primeiro contrato
internacional, em Fevereiro de
2011],Eslovénia,Eslováquia,Reino
Unido, Dinamarca, Alemanha, Li-
tuânia,Luxemburgo,FrançaeÁus-
tria.Temosváriosnegóciosemava-
liação neste momento, até ao final
doanoépossívelchegaramaissete
países.

Vão abrir o capital a outros investido-
res? 
Nãoéalgoqueandemosàprocu-

ra.Emfinalde2011constituíaGFC
– GrainFree Company. O projecto
foi feito desde o início para evoluir
no mercado nacional e internacio-
nal, de preferência sem financia-
mento bancário. Para fazer face a
estanecessidade–precisávamosde
capitalparanãotermosproblemas
de tesouraria– criámos umaSGPS
[a Brandgest, detidas por Raul
AbraãoePedroCarlos]eabrimoso
capital da GFC a dois investidores
[individuais].
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Prémios Exportação & Internacionalização

“A marca
Naturea foi
desenhada
para o mundo”
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> Iniciativa

Premiar a exportação
A segunda edição dos prémios
que destacam as empresas
exportadoras já começou.
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I D E I AS - CH AVE

OPORTUNIDADE
Depois de oito anos a
representar uma fabricante

estrangeira de alimentação para
animais domésticos, Raul Abraão
aproveitou a oportunidade para
investir na criação da Naturea, uma
marca portuguesa, cuja produção se
divide entre Portugal e Reino Unido. A
empresa é hoje responsável por uma
dezena de empregos directos e vai
terminar o ano a vender 1,3 milhões.

MARCA
Concebida de raiz por uma
equipa que inclui veterinária,

nutrição, mas também design, a
Naturea apostou desde logo para o
segmento mais alto dos consumido-
res. Como a composição das rações
está isenta de cereais, a Naturea
“veste” a camisola ecológica: nas

embalagens (recicláveis em papel e
alumínio) e na adopção de regras de
compensação “carbono zero”.

DIVULGAÇÃO
Raul Abraão e Pedro Carlos
não se cansam de frisar que

ter um bom produto não chega. É
preciso divulgá-lo também da melhor
forma, o que demonstram pela
aposta no design no “packaging” da
marca.

FINANCIAMENTO
Com um grande investimento
em “energia gasta” por Raul

Abraão no arranque da Naturea, os
dois empreendedores constituíram
uma SGPS e abriram capital da dona
da Naturea a novos investidores.
Busca de novo capital não é
prioridade para já.
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O FIM DE UMA PARCERIA DE OITO ANOS COM UMA MULTINACIONAL
ACABOU NA CRIAÇÃO DE UMA MARCA 100% PORTUGUESA


