
18 | Empresas | Jornal de Negócios | Terça-Feira, 25 de Junho de 2013

ALEXANDRA NORONHA
anoronha@negocios.pt

ÉquaseummilagrequeaQuintas
deMelgaço,produtoradosvinhos
Alvarinho, aindaexista. Aempre-
sa esteve para fechar, mas agora
estáacrescercomaajudadenada
mais nadamenos que 530 accio-
nistas.“Foifundadaporumsenhor
queestavaemigradonoBrasil,cha-
madoAbílioLopesqueconseguiu
agregaremseuredoralgumasde-
zenas de pequenos produtores e
fundou a Quintas de Melaço em
1994. A partir daí, e atendendo à
idade avançada e problemas de
saúde, acabou por abandonar a
empresaedoá-laàCâmaradeMel-
gaço em 1996, mas jánumasitua-
ção financeiramuito débil”, disse
ao Negócios, Pedro Soares, presi-
dente daempresa. Hásete anos a
empresatinhamenos 100 accio-
nistas.

“Entrei naempresaem 2001 e
assumipartedaadministraçãoem
2003. Na altura atravessava-se
umafasemuitodifícil–estavaem
situaçãodefalênciatécnica”,expli-
couogestor.

Apartelogísticaquaseafundou
aQuintasdeMelgaçonessaaltura.
“Houve muitos problemas no es-
coamento dos vinhos e teve de se
repensartodaaempresa, nomea-
damenteanívelcomercial,fazen-
do nós directamente e adjudican-
doaosnossosparceirosdoHoreca
adistribuiçãoemrestaurante”,ex-
plicouoempresário.

Asmelhoriasforamsignificati-
vas. “Hoje em diaé umaempresa
saudável, com bons indicadores
económico-financeiros.Issotam-
bémnospermiteencararofuturo
com outros olhos, de formamais
sólidaeestruturada”,adiantou.

O passo seguinte, ainternacio-
nalização, já está concretizado.
“Iniciámos[oprocesso]fortemen-
te no ano transacto, atendendo
também àsaturação do mercado
interno.Houvenecessidadedeex-

ternalizaraempresaeapostarem
mercados com tendênciaparaos
nossosvinhos,nomeadamenteos
Alvarinhos”,realçouPedroSoares.

“Temos conseguido exportar
maisatéforadaEuropa.Porcáhá
algumaretracção.Temosefectiva-
mente feito negócio nos EUA e
Brasil.Estamosigualmenteaapos-
tarno Canadá, Inglaterra, Alema-
nhaeSuíça”,disseopresidenteda
QuintasdeMelgaço.

Mas o futuro passaporoutros
produtos. “Esse erao nosso gran-
de objectivo, diversificaraactivi-
dade, mas tendo sempre como
base o Alvarinho: compotas, por
exemplo”, disse Pedro Soares,
adiantandoqueparaisso,aempre-
saestáadesenvolverumaparceria
comaCatólica.

OAlvarinho“éumamarcafor-
te, tem notoriedade e não quere-
mosdesviar-nosdoobjectivoprin-
cipal,aindaquetambémpensemos
no enoturismo em paradarnoto-
riedade.Sãoplanosparaofuturo”,
realçou.AQuintasdeMelgaço fac-
turou cercade 2,1 milhões e para
2013 aestimativaé chegaraos 2,5
milhõesdeeuros.

Quintas de Melgaço tem mais de
500 accionistas e avançou agora com uma
parceria com a Católica para um novo produto

Pedro Soares | O presidente da empresa tem boas expectativas para 2013.

PE RG U N TAS A

Casta Alvarinho está equiparada “a uma
das melhores castas brancas no mundo”

Quais as metas da empresa para o final 
deste ano? 
Temos como meta no final des-

te ano atingiros 15% de vendas em
termos de mercado externo.

Como é que está a correr o processo de 
internacionalização? 
Iniciámosfortemente[oproces-

so de internacionalização] no ano
transacto,atendendotambémàsa-
turação do mercado interno. Hou-
ve necessidade de externalizar a
empresa e apostar em mercados
com tendência para os nossos vi-
nhos, nomeadamente os alvari-
nhos. Temos conseguido mais até

fora da Europa. Anível da Europa
há alguma retracção, mas fora da
Europa temos efectivamente con-
seguido, nomeadamente nos EUA
e Brasil. Estamos igualmente a
apostarnoCanadá,Inglaterra,Ale-
manhae Suíça.

E o mercado nacional? Notam retrac-
ção? 
No mercado nacional nota-se

umasaturação.Apesardisso,nóses-
tamosaregistarumcrescimentono
mercadonacionalemgrandeparte
devidoaumareferênciaquetemos
que é o Torre de Managem, que o
ano passado teve um crescimento

de 55%. Neste momento estamos
com um crescimento de cerca de
40%.Tem-sereveladoumasurpre-
sa em termos de aceitação. Traba-
lhamos com todos os clientes, no-
meadamente Continente, Pingo
Doce,Intermarché,ElCorteInglés.
Estamosemnegociaçõesaindacom
aAuchan.Sãoprodutosdiferencia-
dores,cujacastaéaalvarinho,reco-
nhecidainternacionalmentecomo
sendo superior. Equiparada a uma
das melhores castas brancas no
mundo. Há mercados como os
EUA, o Brasil e Canadá que têm
muitaapetênciaporessetipodevi-
nhos.

� PE D RO S OARE S
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Prémios Exportação & Internacionalização

Alvarinho
para barrar
no pão pode
ser realidade
em breve
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> Especial

Internacionalização
O Negócios dá destaque às PME
nacionais que estão a investir na
exportação.
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I D E I AS - CH AVE

FUNDAÇÃO
“A empresa foi fundada por
Abílio Lopes que conseguiu

agregar em seu redor algumas
dezenas de pequenos produtores
e fundou a Quintas de Melgaço em
1994. A partir daí, e atendendo à sua
idade avançada e problemas de
saúde, acabou por abandonar a
empresa e doá-la à Câmara de
Melgaço em 1996, mas já numa
situação financeira muito débil”,
diz Pedro Soares.

A QUASE FALÊNCIA
Em 2001, a Quintas de
Melgaço esteve quase para

encerrar. “Os problemas foram
surgindo, não havia uma
administração profissionalizada, os
problemas foram-se agudizando”,
adiantou Pedro Soares. “Houve

muitos problemas no escoamento
dos vinhos e teve de se repensar
toda a empresa”, segundo o gestor.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Na Europa o negócio está
mais complicado, mas

a empresa está nos EUA e Brasil
e aposta no Canadá, Inglaterra,
Alemanha e Suíça.

DIVERSIFICAÇÃO
O objectivo agora é
diversificar actividade, mas

tendo sempre como base o
Alvarinho, produzindo compotas por
exemplo, em parceria com a Católica.
A empresa também está a
equacionar investir no Enoturismo
em termos de visitas organizadas,
para dar notoriedade.
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DA FALÊNCIA QUASE CERTA À INTERNACIONALIZAÇÃO
E PRODUÇÃO DE COMPOTAS
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