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M ESA REDON DA

Internacionalização não terá êxito
sem o capítulo do mercado interno
Os oradores convidados na cerimónia de entrega de prémios foi unânime em afirmar que
é necessário reanimar o consumo interno. As empresas dependem, e muito, do vendem em Portugal

JOÃO CARLOS MALTA
joaomalta@negocios.pt

Sem mercado interno não há pro-
jectos fortes capazes de vencer no
mercado global. O discurso do pai-
nel convidado na entrega dos pré-
miosInternacionalização BES/Ne-
gócios que decorreu no Hotel Ritz,
em Lisboa, foi sempre bater neste
ponto. Mas houve quem, mesmo
nummomentotãodelicadoemter-
mos económicos, identifique uma
novatendência.

O presidente do BES, Ricardo
Salgado, disse que as administra-
çõesregionaisdobancoestãoaper-
cepcionar uma renovada vaga em-
presarial. E até adelimitageografi-
camente: do Mondego para Norte.
O banqueiro sublinhouque estão a
nascer novos negócios, em novos
sectores.

“Estamos constantemente no
terreno, e o sentimento profundo
que tenho é que há uma nova ani-
mação na economia em sectores

novos,inovadores,muitocentrados
de Coimbra para cima. Ainda não
sentimos esse dinamismo no Cen-
tro-Sul, mas acredito que também
pode acontecer”, afirmou Ricardo
Salgado.

RicardoSalgadoidentificouain-
daoutratendêncianaeconomiain-
terna, o crescimento da actividade
agrícola na zona Oeste, que na sua
opiniãotemcontribuídoparaoau-
mento do indicador de produção
deste sector. O presidente do BES
sublinhou também a importância
daestabilidade,porquesemelanão
haverá investimento. O banqueiro
defendeu que os empresários de-
vemterumquadrofiscalmaisfavo-
rávele duradouro.

“Nãotemdeserumareduçãosi-
gnificativa, tem é de se dar uma
perspectivafutura”, explicou.

Governo menos “terrorista” 
Já o presidente do grupo Altri e da
Cofina (proprietária do Negócios),
pensa que as exportações são im-

portantes mas “para haver retoma
o Governo temde se focaremesta-
bilizaro mercado interno”. “Todas
asempresasqueexportamtambém
dependemdomercadointerno,ese
35% do PIB resultam das exporta-
ções,osoutros65%vêmdomerca-
do interno”, acrescentou o empre-
sário, ao mesmo tempo que defen-
deu que as políticas de austeridade
não estão a ter o resultado que se
pretendia.

PauloFernandesquerquedora-
vanteoGovernoseja“menosterro-
rista em relação ao que tem feito
sem prejuízo de ter de fazer o seu
trabalho”.Oempresáriodesejaque
apolíticadeausteridadenãosejage-
neralizada, “atacando segmentos
pontuais, sem fazer uma política
‘acrosstheboard’,emqueseatacam
todas as famílias”.

É ingénuo e perigoso” pensar 
que as exportações são via única 
As exportações portuguesas va-
lem 37,5% do PIB, segundo Pedro

Reis, presidente da AICEP, que
por isso mesmo referiu que dada
amorfologiadaestruturaempre-
sarial nacional “é ingénuo e até
perigoso pensar que se levanta
uma economia” apenas através
deste vector.

“Se queremos catapultar as ex-
portações,precisamosdecriarcon-
diçõesparaumanovabaseexporta-
dora, e paraisso temos de tratardo
investimento”, avançouReis.

O director-geral da Autoeuro-
pa, António Melo Pires, assinalou
a necessidade em dar confiança à
economia. “Os sinais de que aeco-
nomia vai voltar, têm de ser mais
fortes para as pessoas terem con-
fiança e consumirem”, sublinhou
o líder da unidade nacional da
Volkswagen. Para Melo Pires, a
reanimação do mercado interno
deveria passar pela aposta na rea-
bilitaçãourbanadePortoeLisboa,
que na óptica do gestor daria o
“click” rápido de crescimento que
aeconomiainternanecessita.

Prémios Internacionalização BES/Negócios

NOME ANTÓNIO MELO PIRES
EMPRESA AUTOEUROPA
CARGO DIRECTOR-GERAL

A sociedade e a economia em Portugal precisam de
novos padrões de referência. Como tal, no actual
contexto económico e social, é extremamente

importante reconhecer os exemplos de sucesso que a nossa
economia produz nos campos da internacionalização e da
exportação. São empresas que devem ser tomadas pelos
restantes operadores económicos como exemplos a seguir.
Por outro lado, tendo em conta o facto de que as exportações
- aliadas ao reforço da procura interna – são a rota de saída
da crise, importa estimular as empresas nesse sentido, e sem
dúvida que estes prémios são uma excelente forma de o fazer.

Felizmente não.
Isto significa que a qualidade
das candidaturas era muito elevada.

A estrutura empresarial deverá ser preparada para a
internacionalização, que por sua vez deverá ser muito
bem ponderada e medida, sob risco de se tomarem

medidas que ao invés de produzir frutos, sejam penalizadoras
para as empresas.
Há um conjunto de condições que à partida deverão estar
reunidas, como estabilidade financeira, um plano de
desenvolvimento de negócio onde a exportação do produto
ou do serviço faça realmente sentido, uma gestão assertiva e
o conhecimento dos mercados para onde se irá exportar.
No entanto, a internacionalização e exportação encerram
diversas variáveis que fogem ao controlo das empresas, que
podem ir da legislação até aos hábitos culturais.
Por isso, as empresas devem estar preparadas para
ultrapassar estes obstáculos, se necessário alinhando as
estratégias iniciais – sem perder o rumo do que pretende - de
forma a responder agilmente a estes desafios.

QU E I M PORTÂN CI A
ATRI BU I A
ESTE PRÉM I O?

A ESCOLH A
DOS VEN CEDORES
FOI F ÁCI L?

QU E CON SELH OS DÁ ÀS
EM PRESAS QU E SE QU EI RAM
I N TERN ACI ON ALI ZAR?

O Q U E D I Z O J U RÍ

Pelo terceiro ano consecutivo o painel de júri é o mesmo nos prémios de internacionalização do Negócios e do BES. Conheça
as dicas dos especialistas direccionadas às empresas para iniciar e aprofundar um processo de expansão fora de Portugal

NOME ALBERTO CASTRO
CARGO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO P0RTO

Portugal tem problema de qualidade de gestão. Tal
reflecte-se na organização e estratégia das empresas.
Nesse contexto, todas as iniciativas que premeiem quem

“da lei da morte” se liberte e possa ser um exemplo para as
restantes empresas é, sempre, meritória. Mesmo que não possa,
nem deva, ser feita uma transposição e aplicação mecânica dos
casos de sucesso, há sempre muito a aprender. Num país com as
dificuldades que Portugal atravessa, é essencial alargar a base
de empresas capazes de enfrentar os desafios da globalização
de uma forma racional e não apenas por recurso ou desespero,
quase sempre mais de meio caminho andado para o desastre.

Se fosse fácil não seria preciso um júri: um algoritmo e
um computador chegavam… Infelizmente, talvez a
mais fácil tenha sido a atribuição do prémio revelação.

Pelas más razões: não havia uma base de empresas
candidatas alargada. Se isso apenas reflectir falta de
empenhamento em concorrer, não será preocupante. Se, pelo
contrário, for um espelho da falta de renovação do tecido
empresarial, então o caso é mais sério.

Há, ao mesmo tempo, que desdramatizar o que é
internacionalização e, ao mesmo tempo, levá-la muito
a sério. Ao contrário do que às vezes se faz crer,

internacionalizar não tem nada de aventura. Risco haverá,
certamente, mas aventura convém que não. Quem vai ao mar
avia-se em terra: ponderar o risco, estudar os novos países
onde se vai operar e, eventualmente, os novos mercados que se
vai servir, fazer um balanço das competências e recursos
necessários e disponíveis são alguns dos pré-requisitos para
que não se dê um passo maior do que a perna. Para além de
tudo isso, é preciso paciência: ano após ano, estudo após
estudo, confirma-se que, em média, são precisos pelo menos 5
anos para se começar a rentabilizar o investimento. Se não tiver
“condições para ser paciente”, pense duas vezes. E, sobretudo,
não se internacionalize só porque os outros o fizeram e, muito
especialmente, não se deixe enfeitiçar pelos cantos de sereia de
governantes que de negócios pouco sabem.

NOME MARIO VILALVA
CARGO EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTUGAL

O prémio é o produto de um concurso que estimula e
reconhece as empresas no esforço exportador. Trata-
se de uma iniciativa louvável que deve ser mantida e,

se possível, ampliada.

Aferir mérito nunca é fácil. Sempre fica a dúvida se o
júri foi realmente correcto, se não deixou para trás
outras empresas igualmente merecedoras do prémio.

Entretanto, como trabalhamos com um número reduzido
de prémios, temos de assumir os riscos da imperfeição.

Todas as empresas devem procurar a
internacionalização. Vivemos em um mundo
globalizado. Quem não tem pelo menos 30%

do seu faturamento nos mercados externos está fora da
globalização. “

Há uma nova
animação na
economia em
sectores novos,
inovadores,
muito centrados
de Coimbra
para cima.
RICARDO SALGADO
Presidente do BES

Ricardo Salgado,
presidente do
BES, identificou
uma nova
dinâmica
empresarial
em Portugal.

Paulo
Fernandes,
presidente do
Cofina e da Altri,
falou do
falhanço da
austeridade.

RIcardo Salgado, Paulo Fernandes
e Pedro Reis | Os presidente do BES,
Cofina e AICEP marcaram presença
na cerimónia de entega dos prémios.

Bruno Simão
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AMota-Engil hámuito que não é umacons-
trutora, é o que se define como grupo econó-
mico. Alargou as suas áreas de negócios aos
serviçosdeambiente,àsconcessõesrodoviá-
rias, àmineração e àparticipações estratégi-
cas. O grupo liderado porAntónio Motaestá
hojepresenteemvintepaísesecontacomcer-
ca de 26 mil trabalhadores. A Mota-Engil
quer continuar a apostar na internacionali-
zaçãoeprevêumcrescimentode45%noseu
volume de negócios até 2015, fruto destasua
opção. Dentro de três anos, a empresa que
Áfricasejaaregiãocommaiorvolumedene-
gócios,responsávelpor31%dototal,seguido
de Portugal, 30%, América Latina, 27%, e a
EuropaCentral, 12%.

Para onovoCEOdogrupo,GonçaloMou-
raMartins, ainternacionalização tem de ser
“um processo muito bem pensado”, e “que
deve ser feita quando estamos bem nosso
mercado”. ParaMouraMartinssóvaleapena
avançar neste processo quando “estamos
bem no nosso mercado se podermos ter um
suporte nafase inicial”.

AMota-Engil começou a explorar activi-
dade noutros países, quando o mercado in-
ternaestavaaandardeventoempoupa.Isso
permitiu que pudesse crescer sem solavan-
cos. Entretanto, asituação emPortugalalte-
rou-se. e o mercado local deixou de ser prio-
ritário parao grupo. Entretanto, aestratégia
passou aserque fosse a internacionalização
abase de sustentabilidade daMotaEngil.

“Esse é necessariamente o caminho que
temdeserseguidopelogrupo”,explicouGon-
çalo MouraMartins.

OS VEN CEDORES

Quatro vencedoras de prémio
e dos negócios no Mundo

Mota Engil Uma contrutora
que agora é um grupo
económico

A Mota Engil, a Amorim&Irmãos, nas grandes empresas, a Resul, na categoria de PME,
e a ISA como unidade revelação foram as estrelas da entrega de prémios que decorreu
no Hotel Ritz, em Lisboa. Quatro empresas que estão a deixar o seu marco pelo Mundo fora.

Prémios Internacionalização BES/Negócios

O grupo está agora em
20 países com 26 mil
trabalhadores, e prevê
um crescimento de
facturação de 45% no
período de três ano.

JOÃO CARLOS MALTA joaomalta@negocios.pt

D I CAS PARA
APOSTAR LÁ FORA

PENSAR ANTES DE AGIR
Antes de avançar para o processo de
internacionalização, há que fazer o trabalho
de casa para que não haja revés.

ESTAR BEM NO MERCADO INTERNO
As empresas devem estar bem no mercado
interno para poderem ter fôlego e aguentar
o impacto inicial do investimento.

SUPORTO INTERNO PARA AVANÇAR

Gonçalo Moura
Martins | O CEO
da Mota Engil
recebeu o prémio
para as “grandes
empresas”
das mãos do
presidente do BES,
Ricardo Salgado.

Bruno Simão

A Amorim&Irmãosemnúmerosinternacio-
nais: tem 10 unidades de produção, num to-
tal de 20 empresas espalhadas por 16 países,
tendogastomaisde250milhõesnosúltimos
10 anos para consolidar a sua presença. A fi-
losofiadacorticeiratemsidodarvisibilidade
externa ao seu produto no mercado de con-
sumo,porqueacreditaquesemissoserámui-
to difíciltersucesso nestavia.

Quando se fala em mercados de exporta-
çãoosnúmerosganhamoutradimensão,são
103mercadose19milclientes,comumafac-
turaçãoconsolidadaarondaros300milhões
deeuros,sendoque96%decorredaactivida-
de feita fora de Portugal. “O mercado nacio-
nal era muito redutor. A empresa sempre
teve aambição de irmuito alémdo país”, de-
fendeuo presidente António Amorim.

Ouniversodacorticeiraproduzpordia16
milhões de rolhas por dia que valem 57% do
volume de facturação.

Ao ataque que aempresasofreuporparte
dos concorrentes que propunhamnovos ve-
dantes para as garrafas de vinho, respondeu
com o desenvolvimento de I&D que permi-
tiu a melhoria do desempenho das rolhas e
umaaproximaçãoaomundodaenologia.Re-
centemente,atravésdeumaparceriadequa-
troanosentreaCorticeiraAmorimeaO-I,foi
lançadaumarolhade cortiçacomumarosca
e uma garrafa de vidro com uma rosca inte-
riorno gargalo, onde arolhaenrosca.

O grupo conta com 1.320 trabalhadores,
dosquais900estãoemPortugal.Recorde-se
queosectordacortiçaaumentouasexporta-
ções em20%, nos últimos três anos.

Amorim&Irmãos
A empresa que sempre quis
pôr a cortiça no Mundo

A corticeira investiu
250 milhões de euros,
nos últimos dez anos,
na expansão
internacional
do negócio.

D I CAS PARA
APOSTAR LÁ FORA

PROMOVER A CULTURA INTERNACIONAL
Para a Amorim&Irmãos faz sentido promover
uma cultura internacional na empresa, e
tentam consegui-lo de diversas formas, uma
das quais que os corpos dirigentes sejam
também estrangeiros em Portugal, e
portugueses no entrangeiro.

CONQUISTAR PARCERIAS
O grupo acredita que as parcerias são
um meio privilegiado para entrar num
mercado novo.

ACREDITAR NA MISTURA DE CULTURAS

António Amorim |
O CEO da corticeira
recebeu das mãos
do presidente da
Altri e da Cofina,
Paulo Fernandes,
o galardão para
“grande empresas”
que venceu
“ex-aequo” com
a Mota Engil.

Bruno Simão

Em1982quandoaResul,empresadeequipa-
mentosdeenergia,apareceunomercado,este
jáestavaestabilizadoemPortugalenaEuro-
pa. Os países tinham a rede de electricidade
criadae consolidada, e não haviamais negó-
ciodoqueamudançaesubstituiçãodepeças.
Sequeriacrescer,aResultevedeprocurarou-
tros mercados. Foio que fez.

Desde o início a Resul apostou numa es-
tratégiadediferenciaçãoeglobalizaçãofoca-
lizada no sector das “utilities”, tendo basea-
do o seu crescimento no alargamento de ga-
mas e naadopção de três estratégias: ainter-
nacionalização, colocando a sua oferta no
“mercadoglobal”,comexportaçõesparamais
dequarentapaíses;aintegraçãovertical,com
forte investimento no sector produtivo na-
cional, interagindo na definição de gamas e
deestratégiasdealgumasfábricassuasforne-
cedoras;eaprocuraeangariaçãodeparcerias
nacionais ouestrangeiras.

Identificadacomas áreas de gás, energias
renováveis,electricidadeeeficiênciaenergé-
tica,aResulalémdasuasedeemPortugaltem
maistrêssucursaisemAngola,Moçambique
e Cabo Verde. Recentemente, anunciou que
sepreparaparaconstruirumafábricadecon-
tadoresdeelectricidadeemAngola.Oobjec-
tivo é colmataraprocuraque estáahaverno
país por esses produtos, principalmente na
modalidade de pré-pagamento. Será um in-
vestimentode“quatroacincomilhõesdeeu-
ros” e empregar25 pessoas.

Ogrupofacturoucerca52milhõesdeeuro
no ano passado, e contacom 130 pessoas em
vários países.

Resul Um mercado
estável abriu a porta
da internacionalização

A Resul prepara-se
para construir uma
nova fábrica em Angola
num investimento
entre quatro e cinco
milhões de euros.

D I CAS PARA
APOSTAR LÁ FORA

DIVERSIFICAR MERCADOS
A Resul acredita que a chave de uma boa
estratégia de internacionalização pode estar na
deversificação dos mercados, porque a queda
de um dos países em que a empresa
tendencialmente será compensada por um
outro.

VIA PARA CRESCER
A especialista em equipamentos de energia crê
que actualmente a internacionalização é um
meio de crescimento para as empresas, e que
quem não abraça pode estar condenada à
estagnação.

DIVIDIR PARA REINAR

Sebastião Fialho
Pinto | A Resul
recebeu o prémio
internacionalização
na categoria de
PME, o qual foi
entregue por
António Souto,
administrador
do BES.

Bruno Simão

A ISA– Intelligent Sensing Anywhere, S.A.
foiconsideradaaempresarevelaçãopelojúri
doprémioBES/Negócios.Éumaempresade
base tecnológica, que oferece e implementa
soluçõeseserviçosinovadoresdetelemetria
egestãoremota. Nestaárea,recentementea
tecnológicaportuguesaapresentouumafer-
ramenta que permite reduzir os custos de
energia em casa e nos escritórios. O ‘cloogy’,
serveparacontrolarosconsumosefazeruma
utilização mais racional dos equipamentos
eléctricos, além de aconselhar os melhores
tarifários aadoptar.

Compreçosquevariamentre199e709eu-
ros, consoante o grau de sofisticação que o
consumidordesejar, o ‘cloogy’ permite uma
poupançade até 25% nafacturadaelectrici-
dade.

É ainda especialista em soluções de tele-
metriae gestão remotanas áreas daenergia,
gás,petróleo,saúdeeambiente.Éreconheci-
da internacionalmente e está hoje presente
em mais de 20 países dos cinco continentes
domundo,tendofiliaisemEspanha,França,
Brasile Estados Unidos.

Aempresa quer que este ano as exporta-
ções atinjam 70% da facturação, e entre os
principais clientes contam-se o BES, a EDP,
aBP,a Galp,aPT, aEPAL,asÁguasdoMon-
dego, as Águas de Coimbra, o Centro Hospi-
talarde Coimbra, aANA– Aeroportos, aPri-
magaz, o Butagaz, aDigal, aSanasaou aUni-
versidadedeAveiro.Nomundofinanceiro,a
empresafundadaemCoimbrahá22anos,fi-
cou também conhecida por ser a primeira a
sercotadanaAlternext.

ISA A revelação que
quer fazer poupar
nos consumos de luz

A empresa
de Coimbra
emprega
actualemente
cerca de
150 pessoas.

D I CAS PARA
APOSTAR LÁ FORA

ESTUDAR PREVIAMENTE OS MERCADOS
A ISA aconselha a que as empresas estudem os
mercados em que desejam internacionalizar-se
para assim perceber se os produtos em que são
especialistas se coadunam aos mercados que
pretendem atingir.

CONHECER A CULTURA
A tecnológica defende que é importante que
qualquer empresa conheça as especificidades
de cada país em que se deseja fixar para estar
preparada para as diferenças que possam
existir face ao país de origem.

A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO

José Basílio
Simões | A ISA foi
distinguida com o
prémio revelação,
o qual foi entregue
por Alda Delgado,
administradora
da Cofina.

Bruno Simão
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I N TERN ACI ON ALI ZAÇÃO

António Souto:
“Portugal tem de ser um
actor económico global”

Oadministrador do BES afirmou que há que seguir
os exemplos dados por países como a Holanda e a Suíça

O administrador do BES, António
Souto, em entrevista ao Negócios
defendeu que Portugal ao inserir-
se no grande mercado europeu
“tem de ser um actor económico
global”, e porisso deve ambicionar
mais do que o mercado interno.
Souto até deu exemplos a copiar
neste contexto, como é o caso da
Holandae daSuíça, que “seguiram
este caminho comsucesso”.

O gestor considerou que as em-
presasportuguesascontinuamafa-
zer um grande esforço no ajusta-
mento às novas condições do mer-
cado, “procurando cada vez mais a
conquista de mercados externos
para os seus produtos”. Ainda as-
sim,reconheceuqueocaminhonão
é fácil para quem está a dar os pri-
meiros passos, e que “não tinham
anteriormente tradição de expor-
tação ou estavam limitados a per-
centagens pequenas dasuaprodu-
ção e apenas paraum ou dois mer-
cados no máximo”.

Tradicionais, tecnológicas e agro- 
-alimentar: os mais adaptados 
AntónioSoutoconsideraqueossec-
tores fortemente exportadores,
comoéocasodotêxtil,docalçado,da
metalomecânica, as tecnológicas e
atéoagro-alimentartêmsidoosque
melhorsetêmadaptadoànecessida-
dedeprocurarnovosmercados.

Oadministradordo BES identi-
ficou no tecido empresarial portu-
guês uma“grande vontade e deter-
minaçãonaprocuradesoluçõesal-
ternativas no mercado exterior”, o
quenasuaópticatem“permitidoao
paísresistir”.“Aevoluçãodabalan-
ça comercial é a prova do cerrar fi-
leiras e da capacidade de luta”,
acrescentouSouto.

Juros a eterna discussão 
entre banca e as empresas 
Na mesma entrevista ao Negócios,
nãofaltoutambémumaabordagem
àquestão dos juros que abancaco-
braàs empresas nacionais.

“Os juros cobrados pela banca
reflecteminevitavelmenteosjuros
pagos pelo País e por isso é funda-

mental o sucesso do programa de
ajustamento e o regresso aos mer-
cados em boas condições”, come-
çouporjustificaro entrevistado.

MasSoutosalientouqueestenão
éumuniversouniforme.“Contudo,
as empresas de bom risco, PME,
continuam a ter acesso a preços
muitocompetitivos.Poroutrolado,
se compararmos ataxade juro glo-
bal pagapelas empresas em 2009 e
2013 vemos que é praticamente a
mesma ou até menor em conse-
quênciadadescidadaEuribor”.

No entanto, reconheceu que há
desigualdades a nível europeu que
sãopenalizadorasparaasempresas
nacionais.“Écontudomaiselevada
[taxade juro] que as suas congéne-
res alemãs oufrancesas pagarão”.

Dois vectores para o crescimento: 
mercado e investimento 
Ocaminhoparaocrescimentoeco-
nómico é difícil, mas António Sou-
to vê duas vias “mercado e investi-
mento” que têm de se encontrar
numabifurcação.

“Quandoestesdoisvectorescon-
fluíremteremoscrescimento.Para
acelerarmos temos de ter também
investimento directo estrangeiro
que também venha a contribuir
para o crescimento das exporta-
ções”, analisou.

Souto antevê no confirmado
crescimento do peso das exporta-
çõesnoPIBealgumcrescimentodo
mercadointernocomofactoresim-
portantes paraPortugal retomar o
crescimento.“Paraissotemosdeter
contas públicas equilibradas logo
que possível”, priorizou.

Internacionalizar? Sim, mas há 
que ter os meios necessários 
No tema da internacionalização,
mais especificamente dos merca-
dos fora da União Europeia, Souto
alertoupara“asbarreirasàentrada
denovosprodutosounovosexpor-
tadores exigem muitas vezes que o
mercadosejaabordadopordentro,
com investimento directo das em-
presasportuguesas,sóoucompar-
cerias locais”.

Prémios Internacionalização BES/Negócios

A evolução da
balança comercial
é a prova
do cerrar fileiras
e da capacidade
de luta.
ANTÓNIO SOUTO
Administrador do BES

António Souto | Há uma grande determin ação na procura de alternativas no mercado exterior.

Bruno Simão

NOME João Martins
EMPRESA Sapec Agro
PRÉMIO Menção honrosa para grande empresa

A Sapec Agro pertence ao Grupo Sapec, uma
holding industrial e de serviços, fundada em
Portugal em 1926. Actua no mercado da
protecção das culturas através da formulação e
comercialização produtos fitofarmacêuticos.
Espanha foi o primeiro mercado de exportação
da empresa, em 1999, e decorrida mais de uma
década a operar com duas empresas em
distribuição directa, o Grupo Sapec tem hoje
uma presença consolidada nesse país, onde
detém mais de 8% de quota de mercado. O
principais factores que estiveram na base da
decisão da internacionalização foram a
independência e a rentabilidade do negócio. O
processo de consolidação das grandes multina-
cionais do sector levou à necessidade de
desenvolver um portfólio próprio de produtos
genéricos. “Esta fase coincidiu com a neces-
sidade dum suporte europeu destas moléculas,
como garantia de independência e rentabilida-
de”, explica o director de marketing João
Martins. Actualmente, a Sapec Agro opera em
países da Europa do Sul como Espanha, França,
Itália. No final dos anos 90, a operação estava
centrada apenas em Portugal, mas em 2012
pratica-mente 70% do volume de negócios já
resulta da exportação. Martins aconselha quem
queira começar o projecto de internaciona-
lização a adoptar um nível de excelência e rigor
ao nível dos países da Europa do Norte, e a
consolidar a presença no mercado interno. O
volume de negócios em 2012 ultrapassou os 120
milhões de euros, 68% dos quais efectuado no
mercado externo.

Q U E M RE CE B E U M E N ÇÕ E S H O N RO SAS

Além das vencedoras, o júri decidiu atribuir três menções honrosas nas categorias
de “grande empresa” e de “PME”. Uma agro-alimentar, a Sapec, uma construtora,
a Cândido José Rodrigues, e uma teccnológica, a Link Consulting, foram as distinguidas.
As histórias e os conselhos para internacionalizar de quem tem experiência na matéria

NOME José Alves Marques
EMPRESA Link Consulting - AITEC
PRÉMIO Menção honrosa para PME

A Link Consulting nasceu em 2000 e pratica-
mente começou a ter projectos internacionais no
mesmo ano. A oportunidade inicial, no caso
desta tecnológica, surgiu pelo desafio lançado
pela PT para fazer no Brasil um projecto
semelhante ao que desenvolveu em Portugal.
Este início levou a criar uma empresa no Brasil,
onde está há 12 anos. Os mercados principais
onde está presente são a Europa, o Médio
Oriente, a América Latina, os países africanos de
língua portuguesa e do Sul de África. “Temos
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Luanda
e Madrid. Mas desenvolvemos, ou estamos a
desenvolver, projectos em 20 países”, avança o
CEO da empresa, José Alves Marques. “Cerca de
40% da nossa facturação é proveniente da
actividade internacional. O nosso grande
objectivo é passar a fasquia dos 50%, esperando
claro que tal não se realize por uma diminuição
significativa do volume de negócios em
Portugal”, acrescentou o gestor. O volume de
negócios agregado em 2012 foi de 27,3 milhões
de euros. Alves Marques acredita que “não se
consegue fazer [o processo de
internacionalização] baseado apenas em
serviços ou em excelentes ideias ou protótipos”.
“Os factores diferenciadores e as referências são
fundamentais. Para além disso, tem de ter um
balanço equilibrado e tem de haver capacidade
de sustentar um plano de negócios mínimo,
nada acontece no timing esperado. É necessário
tempo para atingir resultados”, referenciou.
Actualmente, a Link tem 400 trabalhadores,
com perto de 150 no Brasil e 15 em Luanda.

NOME Miguel Rodrigues
EMPRESA Cândido José Rodrigues
PRÉMIO Menção honrosa para PME

A Cândido José Rodrigues (CJR) desenvolve a
actividade em duas vertentes – a construção de
estradas e infraestruturas e a área de energias
renováveis, com maior destaque para a eólica.
Na construção está presente em Angola. Nas
energias renováveis tem uma estrutura local na
Polónia, na Roménia, e no Brasil e mais
recentemente no Chile. Ao longo dos últimos
anos já teve presença em países como a
Jamaica, a Espanha, a Turquia, a França, a
Suécia, a Alemanha e a Inglaterra. “A motivação
das escolhas teve essencialmente relacionada
com a abertura dos países nos sectores onde
operamos e a sua estabilidade”, explica o
administrador Miguel Rodrigues. A actividade
Internacional da empresa começou em 2005 na
Republica Dominicana, e foi motivada por um
convite de um cliente para a realização da obra
naquele país, mas também por a empresa
considerar existir falta de consistência, a longo
prazo, de possibilidades de crescimento em
Portugal. Miguel Rodrigues pensa que para um
processo de internacionalização seja bem
delineado é necessário que os “colaboradores
estejam motivados, com bom senso, autonomia
e experiência, e que haja “recursos financeiros
próprios para investir na Internacionalização. O
gestor acrescenta que a internaconalização não
pode colocar “em causa a viabilidade da
empresa”, “ter produtos/serviços diferenciados
e com valor acrescentado”, e uma “enorme
resiliência”. A CJR tem 450 trabalhadores, e
facturou 70 milhões de euros, no ano passado,
85% resultante da actividade internacional.

António Souto,
administrador
do BES, diz que
as taxas de juri
cobradas às PME
são as mesmas
de 2009.
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