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“Só espero que não vendam mui-
to” – ironizaMiguel Paulino, pre-
sidentedaGlaciarIndústria,sobre
um dos últimos contratos de for-
necimentoqueaengarrafadorade
águas subscreveu. Desde o início
do ano, as águas Glaciar, “numa
vertenteexperimental”,passaram
afazerpartedaofertadeumgrupo
quetem“5.000lojas”naChina.

AÍndiaéoutradasúltimasadi-
ções nalistade mais de 25 países
paraos quais as águas Glaciarsão
exportadas.EmMarço,e“aofinal
dedoismesesdenegociações”com
um operador grossistalocal - de-
tentor de “300 ‘cash & carry’ no
país”–, ogrupoenviouoprimeiro
contentorparaomercadoindiano.

Embora estes dois mercados
ofereçamoportunidadesímpares
pelasuadimensão, Miguel Pauli-
noreconhecequeparajáaGlaciar
estáem ambos numafase inicial.
AngolaeosEUAsão,parajá,osdois
principaismercadosdevendasex-
ternas da empresa. Com 12 mi-
lhõesdeeurosfacturadosem2011,
aGlaciarrealizou30%destevalor
forade Portugal. No ano passado,
foramvendidos120milhõesdeli-
trospelaengarrafadora.

Oplanodenegócios,explicaMi-
guel Paulino, prevê em 2012 “du-
plicaras vendas em valor, para25
milhõesdeeuros”,com50%deori-
gemexterna.Mas,salientaopresi-
dente daempresa: “trabalho que
estamos arealizaré parachegara
2013 com as exportações aultra-
passar80%[dasvendas]”.

Paraatingirtalmeta,ediminuir
ograudedependênciadePortugal
e aos grupos de distribuição – as
marcasprópriasdadistribuiçãore-
presentaram 40% das vendas em
2011daGlaciar–ogrupoestáatra-
balharemváriasfrentes.NosEUA,
estáainvestirmeio milhão de eu-
ros nacontratação de um comer-
cial(“countrymanager”) e acções

de comunicação parapromovera
marca.Omercadonorte-america-
nofoi“umagrandesurpresa”para
Miguel Paulino – aáguaGlaciaré
vistacomo“produtodeluxo”,afir-
ma,comumpreçodeaté2,2dóla-
res/1,72eurosporlitro.(Porcom-
paração, um garrafão de cinco li-
trosdemarcaprópriarondasos40
cêntimos em Portugal e 60 cênti-
mosemEspanha).

Paracaptarosconsumidoresda
Alemanha, onde aGlaciarafirma
estarigualmente“focada”esteano,
aempresaestáatrabalharnoreco-
nhecimento internacional dafá-
bricacomo orgânica. MiguelPau-
linovêodesenvolvimentodaGla-
ciar como “produto biológico” e,
paratal, o embalamento tem que
sercertificado.NosEUA,obtevejá
a aprovação da FDA – Food and
DrugAdministration.

Com capacidade hoje paraen-
garrafar 400 milhões de litros de
água nascida no Vale Glaciar de
Manteigas, no Parque Natural da
Serra da Estrela, a Glaciar quer
continuar a apostar no exterior,
onde,concluiMiguelPaulino“não
háespaçoparafalhar”.

Empresa de engarrafamento de águas aposta
em segmentos distintos para duplicar vendas
este ano e chegar aos 25 milhões de euros

Miguel Paulino | Empresa familiar, criada em 1975, deu novo fôlego às águas nascidas no vale glaciar de Manteigas.

PE RG U N TAS A

“Confirme in loco o mercado que os estudos
apresentam. Se tiver dúvidas, não avance”

Quais as principais dificuldades em ex-
portar que a Glaciar encontrou? 
Encontraros mercados certos e

oscanaisdedistribuiçãoparaonos-
so produto; o suporte de tesouraria
necessário paraconseguir investir
emmercadosquasesempremaiores
do que o nosso; e aaquisição de co-
nhecimentosobreessesnovosmer-
cadosparaanossaempresa.

Que ajuda pode dar o Estado para com-
bater essas dificuldades? 
Ao ajudaras empresas acriares-

truturascomerciaisforadePortugal,
dando benefícios fiscais a quem
mantém as estruturas produtivas e
as indústrias no País. Apoiaro “tra-
ding” de produtos portugueses e

criar uma base de dados eficiente
paraajudarossectoresprodutivosa
vender.Paralelamente,deviaexistir
segurosdecréditoeapoiosfinancei-
ros ao risco das operações interna-
cionais,quefossemsuportadospelo
Estadoenãopelasempresas.Oapoio
àparticipação em eventos interna-
cionaisparaapromoçãodaindústria
portuguesaé umanecessidade real.
Assim, deviaserde responsabilida-
dedoEstadopromoverPortugaleas
suas empresas. E as empresas de-
viam ter acesso aestes suportes na
medidaedimensãodoIRCpagoem
Portugal.

Que conselhos daria a uma empresa re-
cém-criada que quer vencer lá fora? 

Acriatividade, aqualidade, ain-
vestigação, o conhecimento e aino-
vação devem ser premissas dentro
dasnossasempresasenãoserenca-
radascomoumcusto,massimcomo
uminvestimento.Énecessárioacre-
ditar e ser perseverante paraque o
nossoprojectotenharesultado,sen-
do essencial o planeamento. Deve-
moscriarmetaseobjectivosparaas
nossaequipas.Étambémimportan-
te escolherbem o mercado em que
vamosapostareéessencialqueoem-
presário tenhaumapercepção real
domesmo.Sepossível,queoempre-
sáriocontactecomarealidadeinloco
econfirmeoqueosestudosdemer-
cado lhe apresentam. Se tiverdúvi-
dasnãodeveavançar.
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Prémios Exportação & Internacionalização

Vale Glaciar,
embalado, viaja
a caminho da
Índia e da China
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> Especial

Internacionalização
Leia sobre outras empresas
que estão a internacionalizar
e exportar as sua actividades.
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I D E I AS - CH AVE

PERCURSO
Quando a empresa Da
Nascente se tornou insolvente,

em 2006, com um passivo de 12
milhões, o grupo familiar José Tomé
Paulino era “o maior credor privado,
a seguir à banca”. Após a
homologação do plano de
recuperação pela assembleia de
credores e a negociação e “compra à
banca dos créditos por valor
confidencial”, o grupo passou a gerir
a engarrafadora em 2008.

RECUPERAÇÃO
Com um investimento
acumulado de cinco milhões

de euros, entre 2008 e 2012, a Da
Nascente passou a Glaciar.
Aumentou de 30 para 100 milhões
de litros o total engarrafado por ano
e a capacidade total instalada para
mais outros 300 milhões de litros. A
companhia emprega hoje 69

empregados e vende para 25
mercados, desde Hong Kong à
Guiné, com presença comercial em
alguns deles.

CONTENÇÃO NA EUFORIA
Uma empresa recente em
vésperas de internacionalizar

as suas actividades, Miguel Paulino
aconselha planear com antecipação os
imprevistos e analisar os resultados
num contexto de médio/longo prazo.
A empresa “deve preparar-se para as
dificuldades do arranque e tentar
evitar custos não previstos, que
podem ser determinantes no sucesso
do projecto. Por outro lado, deve
ainda ter alguma contenção na
euforia criada pelas primeiras vendas
e alguns negócios de maior volume. O
planeamento deve ser cumprido até a
operação estabilizar. Muitas vezes são
necessários acertos ao plano de
negócios”.
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A GLACIAR INDÚSTRIA RESULTA DA ENTRADA EM 2009 DE UM NOVO
ACCIONISTA NA ENTÃO EMPRESA INSOLVENTE “DA NASCENTE”


