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Há20 anos, quando aexportação
aindaestavalongedeenchertodas
asparangonaspolíticasemediáti-
cas,aLusiteca,empresaquetema
marca Gorila, apostou forte nos
mercadosexternos.Nessaestraté-
gia,perdeuatéfôlegoemPortugal.
Mas foi essaestratégiaque agora
lhe possibilitaterforçafinanceira
parareatacaro mercado interno,
nãoabrindomãodavertenteinter-
nacional. Recentemente, abriu
umanovafrentedeataqueaOrien-
te.

HáummêsseguiuparaaChina
oprimeirocontentorde15tonela-
das.Umtesteàquelemercado,que
aCEOdaLusiteca, AnaPaulaCos-
ta, contaao Negócios. “Aindaestá
tudoemembrião.Houveumafei-
raemLisboaeaítivemosumcon-
tacto por um agente que surtiu
efeito.Provaramegostaram.Acha-
ram anossapastilhainteressante
e quiseram levá-la para experi-
mentar”.

Mas o caminho não será fácil,
numpaístãovastoquantoodesco-
nhecimentoquedelehá.“Aexpor-
tação é muito interessante, mas
temumcustoagregadoinicial,por-
queparavendermosasérioparaa
Chinatemosdeláirumascincove-
zeseissocustamuitodinheiro.Pri-
meiro que se crie um mercado é
umnamorodemuitosanos”,avan-
çaoadministrador,PedroRibeiro
daCunha.

As perspectivas parao negócio
naChinasãomuitorealistas.“Não
construímosonossonegócioàvol-
tade expectativas, mas de merca-
dosconcretos”,asseguraomesmo
administrador.

Hátrês anos, com um investi-
mento de cinco milhões de euros,
aLusitecafezum“rebranding”das
marcasquedetém (alémdaGori-
la,possuiaschicletesCircoeosre-
buçados Penha, Mouro e Airz). A
apostalevaosresponsáveisdauni-

dade de MemMartins, emSintra,
aacreditarqueem2016vãochegar
avendasnovalorde20milhõesde
euros, mais 10 milhões do que no
anopassado.

Este ano, a facturação será de
12,5 milhões, um crescimento de
25% face ao ano anterior, impul-
sionado pelo crescimento que a
Gorila conquistou em Portugal
(30%),mastambémdevidoàsubi-
dade17%nosmercadosdeexpor-
tação. Aempresa, com 160 traba-
lhadores, vendeactualmentepara
10países,sendoosPALOPosmais
representativos, com destaque
paraAngola.Ummercadoquemu-
doumuitonosúltimosanos.

“Anteshaviaapenasomercado
informal, de vendedores de rua, e
agora há também a distribuição
moderna. O mercado está mais
organizado,masmaisdifíciltam-
bém”,explicaaindaoadministra-
dor.

Omomentodaempresaé“mui-
to bom” o que levaRibeiro daCu-
nhaaafirmar:“Ofuturoébrilhan-
te. Estamos numafase de cresci-
mento,quenãovemoscomoépos-
sívelnãocontinuaracrescer”.

Aposta na exportação começou há 20 anos, com
os PALOP na mira. Agora, o objectivo é crescer
e há novos mercados a aparecer no horizonte

Um cheirinho a goma | Da fábrica de Mem Martins saem todos os dias 3,5 milhões de pastilhas.

PE RG U N TAS A

“Portugal está sem crianças”

O que motivou que há 20 anos tenham 
feito uma aposta tão grande na expor-
tação, que vos fez até perder notorie-
dade em Portugal? 
Adimensão do mercado portu-

guêserapequenoparanósePortu-
gal está sem crianças. Há muito
tempoquepensamosqueonegócio
nãoestavaaqui,estavaforadePor-
tugal. Nessa altura, optámos por
mercados da língua-mãe. Foi essa
aposta que nos permite ser agora
sustentáveis. Esses países estão
muito diferentes como, por exem-
plo,Angola,onde,alémdomercado
informal, se formou um mercado
formalcomadistribuiçãomoderna

tal qual a conhecemos. O mercado
estámais organizado, mas mais di-
fíciltambém.

Iniciaram uma experiência no merca-
do chinês. Quais são as expectativas? 
Já exportámos um contentor,

mas é um mercado que ainda não
conhecemosbem.Estamosadaros
primeiros passos, mas todos so-
nham com aChinae com o seu po-
tencial. Estamos a ver se é assim
mesmo... Neste momento não há
expectativas, nem as podemos ter
porquenãotemosumaestruturalá.
Nãoconstruímosonossonegócioà
volta de expectativas, mas de mer-

cados concretos.

Haverá novidades este ano, depois do 
lançamento da Go Up recentemente? 
Nummercadodeimpulsocomo

aquele em que estamos, temos de
tersemprenovidades. Quemnãoo
faz,etemumsortidodeofertainal-
terado, acaba por morrer. Por isso,
vai haver novidades, terá de haver
sempre. Com aGo Up começámos
a concorrer num segmento, o de
adultos,emqueestãotodososcam-
peõesdomundocomoaTrident.É
ummercadoquevale80%dototal.
E estamos a dar os primeiros pas-
sos,masestamosmuitoconfiantes.

� PE D RO RI B E I RO DA CU N H A
ADMINISTRADOR DA LUSITECA

Prémios Exportação & Internacionalização

Gorila testa
a força do
balão na China
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> Vídeo

Gorila reataca em Portugal
Conheça a fábrica de Mem
Martins, onde além da Gorila são
fabricados os rebuçados Penha.
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Miguel Baltazar

I D E I AS - CH AVE

UM MARCA PARA CRIANÇAS
QUE QUER CRESCER
A Lusiteca, através da Gorila,

centra o seu negócio no segmento de
venda de pastilhas para crianças.
Dentro do bolo global de venda de
chicletes, vale 20%, num mercado
tem uma quota de mercado de 50%.
Mas no vasto mercado para adultos,
a Lusiteca não tinha presença.
Lançou este ano a Go Up e é neste
universo que mais pode crescer.

APOSTA É EM ÁFRICA
E NO MÉDIO ORIENTE
Quando olha para fora de

Portugal, a Gorila tem como ambição
crescer e ganhar novos mercados em
África e no Médio Oriente. É a zona
do globo mais favorável e onde não
há crise de natalidade. Logo, há um
público-alvo a que a empresa se

destina. A Europa é neste momento
um mercado já maduro e com
poucas perspectivas para crescer.

A FORÇA INTERNA
DA GORILA É BRUTAL
Dentro das vendas da

Lusiteca, a Gorila é quase
hegemónica, valendo 80% da
facturação. A Penha segue-se-lhe
com um peso de 15%. As restantes
marcas têm um peso residual.

90% DA MATÉRIA-PRIMA
É IMPORTADA
Por falta de oferta

competitiva no mercado nacional,
a matéria-prima que a empresa
consome para dar corpo aos seus
produtos chega quase toda através
da importação. “Cá não existe”,
explica a CEO, Ana Paula Costa.
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A HISTÓRIA DA GORILA TEM 45 ANOS E ESTÁ NO IMAGINÁRIO DOS
PORTUGUESES. MAS O FUTURO PARECE RESERVAR MAIS CAPÍTULOS
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