
14 | Empresas | Jornal de Negócios | Terça-Feira, 29 de Maio de 2012

Prémios Exportação & Internacionalização

ANA TORRES PEREIRA

Testarasuaveiaempreendedora
e criarumnegócio amigo dos ani-
maisedoambienteforamamoti-
vação de PaulaPérez parase lan-
çar à aventura. A No Animal Ex-
ploitation (NAE) é umamarcade
sapatos que não utilizaqualquer
recursoanimal.Aexportar95%do
que produz, aNAE quersensibili-
zar principalmente aqueles que
nuncapensaram como se fabrica
umsapato.

“Quandoaspessoasvãoàscom-
pras, se calhar, não pensam como
é que determinado produto é fei-
to”,admitiu PaulaPérez. Afunda-
dora da NAE quer mudar isso.
“Queremos incentivaras pessoas
afazerem cadavez mais compras
éticas”,afirmouaempresária. Daí
amarcaportuguesaproduzirsapa-
tosnosmaisvariadosmateriais,da
cortiça, àfibrade coco, passando
pelos pneus, tudo serve para ser
umaalternativaàpele.PaulaPérez
contouaoNegóciosqueoseuobjec-
tivoque“nãoésóestarnestenicho,
queremos chegartambém às ou-
traspessoasquenãotêmumacul-
turaveganaou totalmente ecolo-
gista.Esetiveremessaopçãonuma
lojavulgarse calharescolhempe-
losnossossapatos”.

Arrancar com o negócio em
2008nãofoitotalmentemaupara
estaempresaportuguesa. O facto
daproduçãodasfábricasdecalça-
do terreduzido com acrise, abriu
algumasportas.“Nãoqueriamar-
riscar, e fabricar poucos sapatos
tambémfoicomplicado”,recordou
aresponsável.Noiníciodoprojec-
to“arrancámoscom400unidades,
agoratrabalhamoscomquatrofá-
bricas.Foidifícilconvencê-los–es-
tãopreocupadoscomoquelhesdá
muitadimensão”.

Noinício,amarcavendeu“mui-
toonline,porqueeranovidade,de-
poisfoiaAlemanha,EspanhaeItá-
lia.Depois,noanopassado,entrá-
mosnaslojasfísicasquenoscome-
çaramacontactar”,detalhouPau-

la Pérez. Aprodução da NAE está
concentradanoNortedoPaís.Mas
quanto à matéria-prima, tudo é
importado,inclusiveacortiçapor-
tuguesa que é transformada em
Itália.

PaulaPérezasseguraqueossa-
patos daNAE são tão ou mais re-
sistentesdoqueocalçadoempele.
E com a expansão da marca em
mente,aempresáriaquerinvestir
cada vez mais no design. “Neste
momentonãotemosnenhumali-
nhaespecíficae,nofuturo,quere-
mosqueaspessoasolhemparaum
sapatoesaibamqueédaNAE,mas
isso obrigaaoutro tipo de investi-
mento”.Parajá,amarcavaiinves-
tircercade30mileurosemcomu-
nicação e apostarnadistribuição
internacional,nãosóparateruma
maior penetração onde já está,
como paraentrarnoutros países,
essencialmentenoNortedaEuro-
pa.

Aproduzir1.000 pares, aNAE
querchegaraos3.000nopróximo
ano. “As dificuldades vão sempre
acontecer,mastemquehaveraca-
pacidade de ultrapassarobstácu-
los. O segredo estáem serpersis-
tente”,aconselha.

ANAE utiliza da cortiça às micro fibras, passando
pelos pneus, para o fabrico dos seus sapatos.
Ecológico também pode ser “fashion”

Miguel Baltazar

Paula Pérez | A fundadora da NAE quer cativar mais portugueses para o calçado amigo dos animais.

“As fábricas não
se podem dar
ao luxo de fechar
portas a novos
projectos”

S ai b a m ai s

negocios.pt
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Internacionalização
Leia sobre outras empresas
que estão a internacionalizar
e exportar as sua actividades.
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PE RG U N TAS A

“Sempre fomos muito avessos
a pedir créditos, tínhamos as
nossas economias e investimos”

Foi difícil encontrar os materiais? 
Temosvindoaencontrartodos

os materiais fora, principalmen-
te em Itália, um pouco em Espa-
nha, agora estamos a tentar en-
contrar em Portugal. Por exem-
plo, nós damos a cortiça e Itália é
que atransformae aborda.

Nem a cortiça compra em Portugal? 
Não, seria muito melhor fa-

zermos a produção com tudo
nosso, estamos agora a tentar
fazê-lo, mas não é fácil.

As fábricas estavam preparadas 
para a vossa proposta? 
Ainda houve alguma resis-

tência. Em termos de fábrica,
ainda é muito o tradicional e te-
mos de olhar mais para a inova-
ção e fazer diferente. Eles sa-
bem trabalhar a pele, é o que
lhes pedem e eles estão muito
viciados nisso. Nós dissemos
que queríamos experimentar
outros materiais e houve uma
fábrica que gostou do conceito
e apadrinhou-nos.

Como é que foi o arranque do negó-
cio? 
Sempre fomos muito avessos

a pedir créditos, tínhamos as
nossas economias e decidimos
investir algum dinheiro que tí-
nhamos neste negócio. Com
muita cautela e cuidado fomos
tentando entender e não inves-
timos tudo de uma vez.

Qual foi o investimento? 
Foi tudo capital próprio dos

sócios. Fizemos um investimen-
to inicialde cercade 40 mileuros.

Qual foi o vosso foco de negócio? 
Já sabíamos que em Portugal

iasermuito difícil, porque o mer-
cado está em retracção. Tentá-
mos irparaos países do Norte da
Europa que têm uma maior
consciencialização neste campo
da ecologia, exportamos para a
Alemanha, para a Áustria, esta-
mos a desenvolver agora para a
Itália e estamos a tentar entrar
na Holanda e na Bélgica. Expor-
tamos 95% do que produzimos.

� PAU LA PÉ RE Z
FUNDADORA DA NAE

I D E I AS - CH AVE

DIMINUIR
A PEGADA
“Agora que deixaste de comer

animais, quando vais deixar de
calçá-los?”. Esta é uma das frases
que é possível encontrar no “site”
da NAE. Aliado a uma consciência
de protecção dos animais está a
vontade de ajudar na protecção do
ambiente;

CORTIÇA, MICRO FIBRAS
E PNEU
A NAE tem feito uma

procura constante de novos
materiais para utilizar nos seus
sapatos. Da cortiça, às micro fibras
passando por pneus, são já várias as

alternativas à pele.

ENTRAR
EM LOJAS
A principal porta de

comercialização do calçado NAE é
a Internet, mas a marca portuguesa
quer estar presente também em
lojas físicas. Em Portugal, está em
duas unidades e as negociações fora
do País também já arrancaram.

ATAQUE AO NORTE
DA EUROPA
Já estão presentes na

Alemanha, Áustria, mas já estão de
olho para expandir para outros
países do Norte da Europa, como
Holanda e Bélgica.

2

1 3

4

JÁ EXPORTAM 95% DA PRODUÇÃO E O OBJECTIVO É CHEGAR
A MAIS PAÍSES, PRINCIPALMENTE NO NORTE DA EUROPA
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