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Cátia Barbosa

Carlos Setra | “É fundamental para a Edol exportar”, afirma o gestor.

Prémios Exportação & Internacionalização

MIGUEL PRADO
miguelprado@negocios.pt

Etiópia. Iémen. Líbia. Iraque. Ce-
nários de conflito e drama? Sim.
Mas também de oportunidades
para alguns. Estes quatro países
sãoalgunsdosmercadosnoradar
deexportaçõesdaEdol,farmacêu-
ticanacionalespecializadaempro-
dutos de oftalmologiae dermato-
logiaqueestáatentarcompensar
láforaasdificuldadessentidasem
casa, onde sucessivas baixas de
preçodecretadaspeloEstadovão
obrigando o mercado da saúde a
fazererefazercontas.

“ÉfundamentalparaaEdolex-
portar”,reconheceopresidenteda
farmacêutica,CarlosSetra,quejá
conta com clientes em Angola,
Moçambique,CaboVerdeeMar-
rocos, além dos járeferidos mer-
cadosdaEtiópiaedoIémen.“Va-
mos começar agora a exportar
paraaLíbia. No Iraque játemos a
empresaregistada. Vamos come-
çaraexportartambémparaaÁfri-
cafrancófona, onde játemos um
delegadodeinformaçãomédica”,
acrescentaCarlosSetra.Repúbli-
caDominicanae El Salvador são
outrospaísesondeaempresaestá
numafasederegistodeprodutos.

OpresidentedaEdolcontaque
a ida para estes destinos foi feita
graças a“muito esforço” e a“con-
tactosprivilegiados”.Parajáasex-
portaçõesrepresentam10%dovo-
lumedenegóciosdaempresa,que
no ano passado rondou os 12 mi-
lhõesdeeuros.“Queremosatingir
os 50% muito rapidamente”,
avança Carlos Setra ao Negócios,
numaentrevistanas novas insta-
laçõesdaEdol,emAlfragide.

A mudança de casa não está
completa.AEdolaindanãoaban-
donouoedifícioqueduranteanos
e anos tem ocupado em Linda-a-
Velha,egerirestatransferênciade
instalaçõesdemaisdeumacente-
nadecolaboradoreseequipamen-
to de produção ao mesmo tempo

queprocuradiversificarosmerca-
dosé“penoso”,segundoCarlosSe-
tra.

Mas se a conquista de novos
mercadospodeservistacomore-
médio paraaexiguidade do mer-
cadointerno,averdadeéqueper-
sistemcontra-indicaçõesqueobri-
gam aEdol tomar alguns coadju-
vantes.Ofactodemuitosdosdes-
tinos de exportação não estarem
no leque de países com relações
económicas consolidadas com
PortugaltemobrigadoaEdolafa-
zersegurosdecréditoeater“mui-
tacautela”comosinterlocutores.
Líbia e Espanha são mercados
comosquaisaEdoljáteveproble-
mas, vendo-se obrigadaaencon-
trarnovosclientesparasubstituir
os que não avançaram com o pa-
gamentodassuasencomendas.

Apesardissoedafaltadeliqui-
deznomercadofinanceiro,Carlos
Setra considera que no contacto
comos bancos “arelação é pacífi-
ca”. Com lucros nos últimos dois
anos, aEdol contaem 2011 voltar
aterresultados positivos. Paraos
126 funcionários, que o presiden-
teasseguraseremde“boaqualida-
de”,oposicionamentodenichode
mercado pode deixaraEdolimu-
ne às guerras das grandes farma-
cêuticas. Paraessas, admite Car-
los Setra, “aindústriados genéri-
cos estará muito comprometida
numfuturomaisoumenospróxi-
mo”.

Farmacêutica vende para países fora
do leque de tradicionais destinos das
exportações portuguesas

Edol conta com
o Médio Oriente
para remediar
a crise interna

Vamos começar
agora a exportar
para a Líbia.
No Iraque já
temos a empresa
registada.
CARLOS SETRA
Presidente da Edol
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O Negóciose o Banco Espírito San-
to juntam-se, uma vez mais, para
premiar e promover o sucesso das
empresas nacionais nos mercados
externos.Destafeitaparalançaros
Prémios de Exportação, num tra-
balhoqueenvolveaparceriacoma
Coface e com Mckinsey & Com-
pany.

Aexportações são hoje o motor
de crescimento da economia que
está a funcionar e a iniciativa con-
juntavisadestacarosmelhoresde-
sempenhos individuais, em várias
categorias.

Nestecaso,osvencedoresresul-
tarãoautomaticamentedeumpro-
cessodeanálisedeindicadoreseco-
nómico financeiros, recolhidos e
tratadospelaCofaceeconsideran-
do um modelo de avaliação e pon-
deração posteriormente homolo-
gados por um júri independente
dos promotores.

Os Prémios Exportação estão
divididosemcincosub-categorias:
Melhor PME Exportadora, para a
empresaquedeformaestruturada
esustentada,teveomaiorimpacto
no índice de exportações de 2010;
aMelhorGrande EmpresaExpor-
tadora;oPrémioExportação+Em-
prego, para a empresa em que, em
2010, as exportações e acriação de
emprego estiveram mais positiva-
mente correlacionadas; o Prémio
ExportadoraRevelação,paraaem-
presacommaiorimpulsonomon-
tante global das suas exportações;
eMelhorCâmaradeComércio,dis-
tinguindoainstituiçãoquemaiste-
nha contribuído para a dinamiza-
ção das empresas portuguesas nos
mercados externos.

Como nos Prémios de Interna-
cionalização, que decorreram du-
rante o primeiro semestre deste
ano, os galardões para a Exporta-
ção,queserãoentreguesemOutu-
bro, serão acompanhados todas as
semanas comtrabalhos editoriais,
realizados pela redacção do Negó-
cios,sobreempresasexportadoras
portuguesas.

Vencedores resultarão de forma
automática de um processo de análise
de indicadores económico-financeiros
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Desempenho
externo destacado
nos novos Prémios
de Exportação

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Especial

Prémios de Exportação
Leia mais em:
http://premiosexportacaoeintern
acionalizacao.negocios.pt

Nos Prémios de
Exportação serão
premiados, nas
categorias de Melhor
PME Exportadora
e Melhor Grande
Empresa Exportadora,
as três melhores, por
categoria. No Prémio
Exportação + Emprego,
Prémio Exportação
Revelação e Melhor
Câmara do Comércio,
será atribuído apenas
um prémio por
categoria.


