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“Aexportaçãoestácomumcresci-
mento bom. Neste momento, até
ao dia de hoje estamos com um
crescimento de 41% desde o prin-
cípiodoano”,afirmaClaraMoura
Guedesenquantoexaminaosqua-
drosnasfolhasA4àsuafrente.

Aadministradora-delegadada
sociedadeQueijoSaloionãodisfar-
çacontudoadimensãodosalgaris-
moàsuafrente:“Emboraaindare-
presentepouco,anossaprevisãoé
que até ao final do ano aexporta-
ção represente 12% das vendas”.
Em 2012, recorda, as vendas fora
dePortugalpesaram8%nafactu-
ração consolidadade 23 milhões
deeuros.Com“crescimentomui-
todiferenciadoporquecrescemos
muito mais foradaEuropa”, com
Angolae Brasil alideraro topo de
destinos.

Como exportarmais então em
2013? “Estamos acomeçarcom a
Rússia – temos um cliente, esta-
mos em vias de começarcom um
segundo, de maior dimensão – e
comumclientenaÍndia”.Emam-
bosospaíses“ocomeçoémuitodi-
fícil–tantonaRússiacomonaÍn-
diademorámosdoisanosparaco-
meçar.Comproblemasburocráti-
cos, sanitários. Isso foi bastante
moroso,masfinalmentelásecon-
seguiu”.

MaséemAngolaqueaadminis-
traçãodaQueijoSaloioestá“apre-
verumcrescimento muito forte”.
É láque aQueijo Saloio tem“des-
de o final do ano passado” um re-
presentanteagerironegócio.“Éo
único país onde temos um repre-
sentante–eraoqueprecisávamos
deternosoutros.Porqueécomple-
tamente diferente”. Em quatro
anos,opaísafricanopassoudere-
sidualpararepresentativode15%
das exportações, ultrapassando a
FrançanalistadedestinosdaQuei-
joSaloio.

AempresadonadamarcaPa-
lhais estáaindaa“alargaradistri-
buição” local com “stockagem” e

estáaestudar“fazerumaparceria
comalguémque estejalácomum
entrepostodefrio”.Éque“alogís-
ticaémuitomaiscara”faceaosdes-
tinosparaosquaisaempresaven-
de na Europa (como Alemanha,
França,Suíça,Luxemburgo,eRei-
noUnido).

O“transporteealogísticapena-
lizamemtermos de custo e de va-
lidade dos produtos, de reacção,
etc., porque fazemos vias maríti-
maseviasaéreascomalgunsclien-
tes”. Sim, reafirma Clara Moura
Guedes,“temosclientesquecom-
pram queijos frescos e requeijão
paraAngolaporavião”.

A empresa, que há três anos
acreditavapodervirmesmo ater
uma fábrica em Angola, ainda
mantêmo plano. Ou, pelo menos,
aideia.“Continuamoscomonos-
sovelhoprojecto,aindanãoperde-
mosaesperança”,admiteagesto-
ra.“Aindanasemanapassadative
acesso aum programade apoio à
instalação de PME industriais lá
que erainteressante. Até identifi-
cámos umparceiro naáreadape-
cuária.Masnestaalturanãopode-
mospensarnisso”,reconhece.

Em quatro anos, a Queijo Saloio passou a ter
Angola como seu principal destino de exportações.
Uma parceria logística pode ser forjada em breve

Fábrica de Torres Vedras | Quatro linhas produzem queijos até meio quilo de peso. Em Abrantes fica a outra unidade.

PE RG U N TAS A

“Desejar um futuro interessante é uma maldição
chinesa. O nosso está a ficar interessante demais”

No mercado português, como está a cri-
se a afectar as vendas? 
Oanopassadofoidifícil.Desejar

umfuturointeressanteéumamal-
diçãochinesa.Euachoqueonosso,
dePortugal,estáaficarinteressan-
te demais.

Em 2012 qual é que foi a evolução das 
vendas? 
Fechámos com 23 milhões de

facturação em termos consolida-
dos.Tivemosumaquebradeapro-
ximadamente10%nototalemven-
das líquidas, que é o drama. Este
ano, em volume, estamos pratica-
mente estáveis em relação ao ano
anterior, em que já tínhamos per-

dido, o que portanto não é muito
animador. Emvalorestamos ligei-
ramente abaixo, cerca de 3% abai-
xo.

Essa tendência irá manter-se para o fi-
nal do ano? 
Isso é bola de cristal, certo? Eu

espero que não, mas não sei se po-
demos acreditar nisso. Depende-
mos obviamente muito do consu-
mo [no mercado interno], mas so-
mos uma empresa muito pequena
– algumas coisas que corram bem
podem fazer a diferença. Mas evi-
dentementequeseaspessoasestão
aconsumircadavezmenos,écom-
plicado do ponto de vista das ven-

das. E do ponto de vistadarentabi-
lidade é muito complicado esta
pressãocomercial.Istoalgumavez
teráde se inverter, mas naquestão
da pressão, que haja algum bom
sensoequehajaalgumaregulamen-
tação embreve.

Exportam 8% em valor ou em volume? 
Emvalor.Eavossaprevisãopara

este ano é 12%.

De que forma é que isto está a afectar 
os resultados? 
Muito. Porque temos uma di-

mensão pequenina. A questão da
exportação de certa forma contra-
balança, mas não é tudo.

� CLARA M O U RA G U E D E S
ADMINISTRADORA-DELEGADA DA QUEIJO SALOIO

Prémios Exportação & Internacionalização

“Temos clientes
em Angola
que compram
queijo fresco
por avião”
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> Iniciativa

Prémio de Internacionalização
Confira o regulamento do
concurso e candidate-se até
11 de Junho.
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I D E I AS - CH AVE

INOVAÇÃO
“A estratégia para sobreviver
passa pela inovação. São

produtos diferentes e uma
renovação de portefólio permanente.
Tentar exactamente que haja
propostas pelas quais o consumidor
esteja disposto a atribuir-lhe
algum valor acrescentado, quer
seja conveniência, sabor ou nutrição”.

EXPORTAÇÃO
“Por outro lado,
a exportação, vender

para fora”. As vendas da
Queijo Saloio fora do território
português ascenderam em 2012
a 8% da facturação, de cerca
de 23 milhões de euros em termos
consolidados. Este ano a meta
é que a fasquia passe para os 12%.

MICRONEGÓCIOS
“Abrimos duas lojas de
fábrica. Em cada fábrica, em

Abrantes e Torres Vedras, em conceito
de ‘outlet’. Abrimos as lojas há um
ano e neste momento as duas lojas
são o nosso sétimo maior cliente”.
“Estamos a tentar uma data de
negócios deste tipo: distribuidores
localizados de outros produtos, para
distribuírem dois ou três produtos
nossos, e a incorporação em cabazes”.

“REFRESHING”
DE PRODUTOS
Além de entregar a

concepção de raiz do novo produto
“Cool” a Ricardo Mealha, a Queijo
Saloio entregou ainda ao designer
português o “refreshing” da marca
Palhais, que estará dentro de dois
meses nas lojas.
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ESTRATÉGIAS QUE A QUEIJO SALOIO TEM SEGUIDO PARA COMBATER
A CRISE E A QUEDA DO CONSUMO EM PORTUGAL


