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ISABEL AVEIRO

Cadamercadonovo,umanovalín-
gua. No “site” naInternet daem-
presaMiguelSaraiva&Associados
–ArquitecturaeUrbanismo,oúl-
timoidiomaadicionadofoioman-
darim, que se juntaao português,
inglês, francês e russo járesiden-
tes.OateliêdearquitecturadeMi-
guelSaraivainaugurouoficialmen-
teumnovoescritórionaChinano
passadodia26deAbril.

“Quando se aproxima o mo-
mento de entrarnumdetermina-
do mercado, apresentamos ime-
diatamenteonosso“site”nalíngua
faladanessemercado”.Opresiden-
teexecutivodaempresaehojeac-
cionistaúnico do ateliê explica: “é
umamanifestaçãoderespeitope-
losmercadosondeestamosoupre-
tendemosoperar”.

No“site”tambémpodiaestaro
árabe, jáque é naArgélia(onde o
francês também é língua oficial)
que a Saraiva & Associados tem
tambémumescritório,querealiza
20% dasua“produção” e “deverá
continuaraseromercadomaisim-
portanteaseguiraPortugal”.Com
15 anos de existência, nascida
“numpequenogabinetenaRuade
São Paulo”, emLisboa, aempresa
liderada por Miguel Saraiva tem
hojeescritórioslocalizadosnaAr-
gélia, no Brasil (em parceriacom
MarceloMontoro,quedetém40%
da“joint-venture”), Guiné Equa-
torial e agoraChina(umaaliança
emqueoempresárioNunoBaptis-
ta detém 20%). São estes quatro
países que, em 2013, deverão ser
responsáveisporumpesode“50%
a60%” das vendas do ateliê de ar-
quitectura. Nessaaltura, acredita
oCEOdaempresa,“opesodePor-
tugal nas vendas irá baixar para
15% a 25%”. Os restantes “15% a
35%”serãorealizadosentãopelos
“restantesmercadosondeprodu-
zimos”,avança.

Em 2010, Portugal represen-
touaproximadamente45%dovo-

lume de produção da empresa, o
Senegal20%,aArgélia15%,aRús-
sia5%,assimcomoaGuinéEqua-
torial,eaAngola3%.“Nosúltimos
trêsanos,ocrescimentodafactu-
ração da empresa duplicou”, ex-
plicaMiguelSaraiva,tendo“atin-
gido os seis milhões de euros”. A
“empresa gerou lucro e EBITDA
francamentepositivos”,salienta,
semcontabilizar.

“Nos primeiros oitos anos” de
existência“trabalhámos apenas o
mercado nacional”, mas “hásete
anosdespertámosparaomercado
externo”, contaMiguel Saraiva. A
empresa“possuiactualmenteuma
posição completamente consoli-
dadanomercadonacional”,garan-
te o gestor, acrescentando que o
ateliê de arquitectura é “um dos
maiores,senãoomaiordoPaís”.

Com“entidadesinstitucionais,
empreiteiros,grandespromotores
turísticosetambémdoimobiliário
destinado àhabitação, escritórios
eserviços”como“clientes-alvo”,a
Saraiva& Associados prepara-se
paracrescer, no mínimo 15% em
2011, paravendas de sete milhões
deeuros.Eadicionarempregos.

A empresa Miguel Saraiva & Associados está
já na Argélia, Brasil, China e Guiné Equatorial,
e “exporta” serviços para 11 países

Dez vezes mais | Ateliê começou com sete colaboradores. Hoje são 70 em Portugal e no exterior.

PE RG U N TAS A . . .

“Encaramos as parcerias locais como
vantagem na nossa integração no país”

Para quantos países fornecem serviços 
actualmente? 
Já“exportámos”serviçospara14

países, estando actualmente ades-
envolverprojectosapenaspara11.

Em que países têm presença local? 
Temospresençalocal,atravésde

escritório de representação ou de
empresade direito local, naArgélia,
Brasil,ChinaeGuinéEquatorial.

Como chegaram a esses destinos? 
A nossa presença no exterior

deve-se muito ao facto de acompa-
nharmos os nossos clientes nacio-
nais no estrangeiro, fundamental-

menteempreiteiros–naáreadacon-
cepção/construção, das variantes e
dapromoçãodirecta.Ofactodasem-
presas nacionais investirem láfora,
acabaporserumajaneladeoportu-
nidadeparanósenquantoprojectis-
tas.Outradasformasimportantesde
chegaroureforçarapresençaemno-
vosdestinos,éaconstituiçãodepar-
cerias.Encaramosasparceriaslocais
como umavantagemnanossainte-
gração no país, ao nível dalínguae,
sobretudo,nacompreensãoeapren-
dizagemdasquestõestécnico-legais.

Prevêem presença em novos destinos? 
O nosso objectivo imediato con-

siste em prestarserviços naáreade
influênciadas nossas actuais repre-
sentações – daArgéliaao Magrebe,
do Brasil à América Latina, de Pe-
quimàrestantezonadaÁsia–Pací-
fico e daGuiné Equatorial àÁfrica
Oeste. Por outro lado, tentaremos
fortaleceroslaçoscomospaísespara
ondeexportamos.

Quais os principais desafios para os pró-
ximos três anos?
Oaumentodaconcorrênciaedas

exigências dos mercados, não só ao
níveldaarquitectura,comotambém
noqueserefereaosproblemasdafis-
calidadeedacirculaçãodecapitais.

� M I G U E L SARAI VA
CEO DA MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS – ARQUITECTURA E URBANISMO

Prémios Exportação & Internacionalização

O ateliê de
arquitectura que
soma idiomas
ao seu “site”

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Prémios

Candidaturas até 15 de Junho
Saiba como em http://premios
exportacaoeinternacionalizacao.
negocios.pt
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I D E I AS - CH AVE

MERCADO
Do “futuro Hospital de Loures ao
Campos de Justiça no Porto”,

passando pelo “Quartier El Ryad, em
Oran, na Argélia, com uma intervenção
de 42 hectares” ao Instituto de
Hidrocarboretos em Mongomo, na
Guiné Equatorial, o ateliê tem
“presença local, através de escritórios
de representação ou de empresa de
direito local” em quatro países
estrangeiros. Está actualmente “a
desenvolver projectos” para 11 países.

ESTRATÉGIA
Há sete anos a direcção da
empresa sentiu que “era

necessário avançar calma, mas
firmemente, para o mercado externo”.
A actuação tem sido feita via
“internacionalização, constituindo
representações ou empresas, dotadas

de capacidade de produção total” e
via “exportação, angariando projectos
em países não abrangidos pela
internacionalização e produzindo
esses projectos em Portugal”.

CRESCIMENTO
Nos últimos três anos o
crescimento da facturação da

empresa duplicou, tendo atingido os
seis milhões de euros”. Nos primeiros
anos a empresa começou com “cerca
de sete pessoas” e evoluiu “até chegar
aos cerca de setenta colaboradores que
hoje emprega no País e no exterior.

FUTURO
A previsão de crescimento de
vendas, mais conservadora, é

de 15%, “para cerca de sete milhões
de euros”. É intenção “criar postos de
trabalho nos próximos três anos”.
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AOS OITO ANOS INICIAIS VOCACIONADOS PARA O MERCADO NACIONAL,
O ATELIÊ ADICIONOU OUTROS SETE A INTERNACIONALIZAR-SE
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