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De distribuidor a produtor e de
produtor a exportador, tendo
semprecomocritérioestratégico
ainovação.Temsidoassim–com
passos inovadores mas seguros –
que aGL temtraçado o seucami-
nho,iniciadoháquase70anos,na
alturacomorepresentantedeem-
presasinglesasfabricantesdema-
térias-primasdestinadasàsindús-
trias do vidro, cerâmicas e tintas.

Desdeentão,aGLmudounão
sódedesignação(começouporse
chamarAWSousaGillmanLda.),
mas de objecto, virando-se para
o sector da distribuição alimen-
tar. Nesse campo, aempresapri-
mouasuaestratégiapelaescolha
deintroduziremPortugalprodu-
tosqueàdatatinhamummerca-
do incipiente, ou mesmo inexis-
tente, beneficiando assim das
“first mover advantages”, como
realça o director de marketing,
Miguel Rita.

Foi o que aconteceu com o
mercado dos iogurtes com bene-
fícioscardiovascularesBenecolou
com as refeições pré-cozinhadas
“FleuryMichon”.“Nóscriámoso
mercado todo do cardiovascular
emiogurte.Sódepoiséqueveioa
Danacol e a Becel”, defende Mi-
guelRita.

Osucessonadistribuiçãodes-
ses e de outros produtos levou os
responsáveisdaempresaalevan-
tar a questão: “por que é que não
começamos também, nós pró-
prios, a criar as nossas próprias
marcas com base em conceitos
que vemos láforae que podemos
construirparanós?”,recordaodi-
rectorde marketingdaempresa.

O passo seguinte foi o dacria-
çãodeumamarcaprópriaeajun-
çãodaproduçãodestaàdistribui-
çãodemarcasdeoutrosproduto-
res. Nasceram assim os sumos
“SóNatural”,que,naspalavrasde
MiguelRita,“foiumsucessomui-

to,muitogrande”.Estaapostale-
vouaempresa,inclusivamente,a
ganhar alguns prémios interna-
cionais.

Hoje, a empresa “produz, sob
a sua própria marca, sumos, io-
gurtes,sopas,sandesfrescasevá-
riasoutrascoisas”,lembraMiguel
Rita, e fá-lo através da parceria
quetememAlcobaça(ondecon-
centra as suas soluções de fruta)
e de umafábricanaAzambuja, já
suapropriedade,queforneceso-
luções alimentares a “gigantes”
como a sueca Ikea ou a norte-
americana Starbucks, entre ou-
tros.

O processo de viragemdaem-
presa para o exterior iniciou-se
em2010comaaberturadeumes-
critórioemMadrid,emEspanha,
para onde já exportava, assim
como para a Irlanda e Polónia.
Estáaindaemfasedeconclusãoa
entrada na Suécia e na Noruega
(ver texto ao lado). Miguel Rita
lembra: “[para já], o peso da ex-
portação na facturação total ain-
daandaàvoltade um dígito, mas
contamos,nofinaldesteano,che-
garaos 10%”.

Foi através da inovação que a GL conquistou
clientes como o Ikea ou o Starbucks. Em 2011,
as exportações devem valer 10% do negócio

Miguel Baltazar

Ikea e Starbucks | As gigantes sueca e norte-americana estão entre os clientes das sandes da GL.
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PE RG U N TAS A. . .

“Já nos aconteceu até
chegarmos cedo de mais
ao mercado”
AGLfazdainovaçãoasuaimagem
de marca, e é com base nela que
está a dar os primeiros passos
rumo ao exterior.

Há uma intenção declarada da GL em 
apresentar produtos que sejam ino-
vadores? 
ODNAdaempresaéclaramen-

te a inovação. Sabemos que só
apresentandosoluçõesdiferencia-
doras é que um distribuidor, que
foi o que nós começámos por ser,
consegue ter um negócio susten-
távelamédio prazo.

Mas a aposta na inovação comporta 
uma dose adicional de risco ou não? 
Claro.Temquehaverumcálcu-

lodorisco,temquehavermuitare-
siliência, capacidade de perceber-
mos que não podemos ganhar
sempre – e lá porque perdemos
umaouduasvezes,nãoquerdizer
que sejamos maus. János aconte-
ceuatéchegarmoscedodemaisao
mercado, como com as refeições
pré-cozinhadas“FleuryMichon”,

que hoje são líderes na categoria,
emquenóstentámosunsanosan-
tes e foium“flop” gigantesco.

E quando ocorreu a viragem para o ex-
terior? 
Aconteceu primeiro, há dois

anos,comEspanha,queéondete-
mosogrossodanossaexportação.
Mas temos já vendas também na
IrlandaenaPolónia,eestamosem
negociaçõesmuitoavançadaspara
ospaísesnórdicos,designadamen-
te Suéciae Noruega.

A que critérios é que obedeceu a esco-
lha destes países? 
No início, quando começámos

adelinearaestratégiade exporta-
ção, começámos pela forma mais
convencional, que é ir a feiras in-
ternacionais.Depoishápaísesque
consideramosprioritários,oupelo
parceiro,oupelaoportunidadeque
existe, mas basicamente tem sido
o“feedback”quetemostrazidodas
feiras e dos parceiros que lá sur-
gem.

� M I G U E L RI TA
DIRECTOR DE MARKETING E RESPONSÁVEL
PELA EXPORTAÇÃO DA GL
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I D E I AS - CH AVE

PRODUTOS INOVADORES
E DIFERENCIADORES
A GL assumiu em todas as

suas apostas a intenção de
apresentar soluções inovadoras e
diferenciadoras daquilo que já existe
no mercado, para, dessa forma,
atingir a sustentabilidade a médio
prazo. Os iogurtes com benefícios
cardiovasculares e as refeições pré-
-cozinhadas são disso exemplos.

FORMA COMO SE VENDE
É TÃO IMPORTANTE COMO
O PRODUTO

Os responsáveis da empresa
orgulham-se de ter uma estratégia
de representação de outras marcas
que procura conhecer o conceito
que está por detrás do produto,
de forma a poder proceder à sua
comercialização da forma mais

eficiente possível.

IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS
INTERNACIONAIS
No processo de escolha dos

países para onde exportar, as feiras
internacionais têm-se revelado
fundamentais. É nesses eventos que
se estabelecem contactos e se
abrem novas oportunidades.

EXPORTAR PARA
CRESCER
A decisão de exportar da GL

nasceu da constatação de que as
dificuldades por que a economia
portuguesa passava não permitiam
que a empresa crescesse tanto
quanto gostaria.
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A GL É INOVADORA NÃO SÓ NOS PRODUTOS, COMO NA FORMA
COMO OS VENDE. A ESTRATÉGIA JÁ LHE ABRIU PORTAS NO EXTERIOR
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