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CONFERÊNCIA EXPORTAÇÃO - EXPERIÊNCIAS E OPORTUNIDADES

Banco Santander
garante dinheiro
para empresas
exportadoras
VieiraMonteiro reafirma compromisso com as empresas
exportadoras, “cada vezmais omotor da economia nacional”.
Filipe Garcia
filipe.garcia@economico.pt

Será a perguntamais transversal
à sociedade portuguesa e Antó-
nio Vieira Monteiro, presidente
executivo do Santander Totta,
respondeu-a na “Conferência
Exportação - Experiências e
Oportunidades”, iniciativa
conjunta do banco e do Diário
Económico. “Perguntam se há
ou não dinheiro? Eu respondo
que sim, que, pelo menos no
Santander, há dinheiro”, disse
Vieira Monteiro, reafirmando o
compromisso do banco com as
empresas nacionais apostadas
na exportação. Na conferência
em que proferiu o discurso de
encerramento, o líder do banco
não hesitou em apontar para o
sector das exportações, respon-
sável por 37 por cento do PIB
nacional, como a solução para
sair “do marasmo em que nos
encontramos”.

Segundo Pedro Reis, presi-
dente da Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP), no último
ano, Portugal foi o quarto país
da União Europeia com maior
taxa de crescimento no sector
das exportações. Para Vieira
Monteiro, que aponta para um
crescimento entre as empresas
exportadoras que são, “cada vez
mais, o motor da nossa econo-
mia”. E recorreu à memória
para o comprovar. “Quando es-
tudava dizia-se que só na Se-
gunda Grande Guerra, por causa
do volfrâmio, conseguimos uma
balança comercial positiva. É
preciso chegar aos dias de hoje
para termos uma balança co-
mercial quase positiva e isso
deve-se ao esforço das empre-
sas exportadoras”, disse o res-
ponsável do banco que, garante,
“está pronto para as acompa-
nhar”. “Queremos ser um ban-
co pronto e aberto às empresas
exportadoras”, disse.

Elias da Costa, o primeiro a
subir ao palco do Hotel Ritz em
Lisboa, confirmou a ideia. “Em
Portugal, nos últimos dois anos,
as boas notícias têm vindo do
sector exportador”, disse o ad-

ministrador executivo do San-
tander Totta que destacou a
presença internacional do ban-
co como o factor diferenciador
dos concorrentes no sistema
bancário português, assim
como a sua “resiliência no am-
biente mais adverso das últimas
décadas”. “Para exportar com
sucesso é preciso conhecer bem
os mercados, ter uma boa
‘network’ e conhecer os agentes
locais”, disse Elias da Costa.

20.035 empresas exportadoras
Numa conferência em que parti-
ciparam responsáveis pelo Inter-
national Desk da América Lati-
na, Brasil, Portugal e Angola, as-
sim como representantes de di-
versas das empresas distinguidas
pelo banco, os números apre-
sentados foram esclarecedores.
Entre 2010 e 2011, as empresas
exportadoras passaram de 17.773
para 20.035, continuandono en-
tanto a União Europeia - com
72,4 por cento - como o princi-
pal destino das suas transacções.
Ásia e África, compoucomais de
9 por cento, seguem-se numa
hierarquia onde as Américas
ainda estão longe - América do
Norte, com 4,6% e América La-
tina com 4,3% dos negócios das
empresas nacionais com o exte-
rior. Um aumento que se deve,
sobretudo, a PME. “O core da
AICEP”, segundo revelou o seu
presidente.

“É um desafio, a concentra-
ção das exportações numa
União Europeia em abranda-
mento”, reconheceu Pedro Reis
garantindo, no entanto, “que
uma das traves mestras da AI-
CEP, em conjunto com a diplo-
macia económica, é ajudar em-
presas portuguesas a desbravar
novosmercados”. E o responsá-
vel pela agência nacional apon-
ta, entre outros destinos, o
Oriente. “A aproximação à Chi-
na terá efeitos multiplicadores a
curto e médio prazo. Nomeada-
mente no processo das privati-
zações”, disse Pedro Reis que
nos próximosmeses passará pe-
los Estados Unidos da América,
Japão, Coreia do Sul, Golfo e, já
em Janeiro, pela Índia.!

A aproximação
à China terá, a curto
e médio prazo, efeitos
multiplicadores.
Nomeadamente
no processo das
privatizações.

Pedro Reis
Presidente da AICEP

“

International Desk
Banco ajuda empresas
a avançar para a exportação
ou internacionalização.

Sara Piteira Mota
sara.mota@economico.pt

Presente nos principais merca-
dos internacionais, o grupo San-
tander acredita que a experiên-
cia e ‘kown-how’ que adquiriu
ao longo dos anos permitiu-lhe
criar uma rede de contactos que
pode ajudar as empresas portu-
guesas no processo de exporta-
ção e internacionalização.

“Faz todo o sentido que nós
[Santander] coloquemos a nossa
rede internacional ao serviço das
empresas que querem avançar
para outrosmercados”, disse Pe-
dro Correia, responsável pela
área de International Desk Por-
tugal, na conferência Top Expor-
ta 2012, realizada pelo Santander
Totta e Diário Económico. Esta

ferramenta do Santander coloca
à disposição dos clientes equipas
locais, fazendo o acompanha-
mento em todas as etapas do
processo de entrada das empre-
sas no país em questão. “Na prá-
tica, uma empresa que pretenda
entrar, por exemplo, no Chile
reúne connosco em Portugal e
quando chegar ao país terá uma
equipa do Santander que a irá
auxiliar em todo o processo”,
explica o responsável.

O Banco Santander tem hoje
14.756 agências bancárias, sendo
um dos maiores grupos em Por-
tugal, Espanha,ReinoUnido, Po-
lónia, costa leste dos Estados
Unidos da América. E também é
já o maior grupo financeiro da
AméricaLatina.

Pedro Correia sublinhou que
actualmente, e tendo em conta a
conjuntura económica, as em-
presas portuguesas estão focadas
em aumentar as exportações. “O

Foto de família no final da conferência que se realizou no Hotel Ritz e a que
assistiram cerca de 250 pessoas. Da esquerda para a direita, o presidente do
Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, José Vale Martins, director
financeiro da Intraplás, António Jorge, presidente da Sugalidal, João Miranda,
presidente da Frulact, Salvador Guedes, presidente da Sogrape, Elias da Costa,
administrador do Santander Totta, Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves, e
Miguel Belo de Carvalho, responsável da Rede de Empresas do Santander Totta.
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Experiências das empresas que
apostaram fora de Portugal.

Frulact, Intraplás, Lusiaves, So-
grape e Sugalidal são exemplos
de empresas portuguesas de su-
cesso que ousaram emdar o pas-
so para fora de Portugal e hoje
são grandes exportadores nacio-
nais. Todas estas empresas –
umas há mais de 20 anos, outras
mais recentemente – optaram
por avançar com o processo de
exportação e internacionalização
como forma de crescimento da
sua actividade. São exemplos de
como fazer para levarmais longe
os produtos portugueses.

1
SOGRAPE COMEÇA
PELO BRASIL
Empresa familiar criada em 1942,
escolheu o Brasil como primeiro
destino de exportação. Salvador
Guedes, presidente da empresa,
relembra que “na altura quería-
mos dar a conhecer ao mundo os
vinhos portugueses, e começá-
mos com amarcaMateus: umvi-
nho que conquistou o consumi-
dor lá fora e chegou a representar
40% do total de exportações”.
Mas passado algum tempo, foi
necessário reposicionar amarca e
diversificar os produtos. Na déca-
da de 80, além de outros vinhos
que já produzia começou a inves-
tir na produção de vinho do Por-
to.Hoje já exportaparaaArgenti-
na, Chile, Nova Zelândia e Espa-
nha, onde comprou este ano uma
empresa. A Sogrape prevê factu-
rar, este ano, 210 milhões de eu-
ros e vender 85milhões de garra-
fas.

2
SUGALIDAL É A MAIOR
EMPRESA DE DERIVADOS
DE TOMATE NA EUROPA
A companhia que resultou da fu-
são entre a Sugal e a Idal que per-
tencia à Heinz, conta com uma
história de mais de 50 anos, mas
permanece, ainda hoje, uma
empresa familiar. É omaior gru-
po de produtos derivados de to-
mate (concentrados, triturados e
polpas) da Europa e uma das
maiores a nível mundial. Um
crescimento que se deve à aposta
na qualidade dos seus produtos,
tais como a marca Guloso, que é
uma referência no mercado na-
cional. Actualmente, a empresa
portuguesa exporta cerca de
97% da produção, em particular
para a Europa (Escandinávia, In-
glaterra e Alemanha) e Japão. E
comprou recentemente uma
empresa noChile. “Já não podía-
mos crescer mais em Portugal e

optámos por comprar esse grupo
chileno”, referiu António Jorge,
presidente da Sugalidal.

3
LUSIAVES PASSOU 20 ANOS
SÓ EM PORTUGAL
AvelinoGaspar,presidentedaLu-
siaves, diz que a aposta na expor-
tação é recente, pois nos primei-
ros 20 anos de “vida” da empresa
as vendas eram todas feitas em
Portugal. Durante esses anos fo-
ram feitos investimentos no País,
em todas as áreas de negócio (ra-
ções, matadouros, logística, etc.)
para que a empresa crescesse.
“Enquanto o mercado absorvia
tudo o que produzíamos não ha-
via necessidade de ir para fora,
mas o sector é muito competiti-
vo”, sublinha o gestor. Hoje estão
em Espanha, Macau, Hong Kong,
Colômbia,Angola, países árabes e
Brasil. Avelino Gaspar defende
que “existem sempre oportuni-
dades e nichos de mercado que
vale apenaexplorar”.

4
INTRAPLÁS SEGUIU
OS CLIENTES
Fundadaem1968,a Intraplás,que
fabrica laminados e embalagens
plásticas para a indústria alimen-
tar epara componentes, já expor-
taparao Japão,EstadosUnidosda
América e Canadá. Vale Martins,
presidente da Intraplás, explicou
que “não foi a Intraplás que esco-
lheu o caminho. Seguimos o ca-
minho indicado pelos clientes
[DanoneeYoplay]”.

5
FRULACT É LÍDER IBÉRICA
AFrulact é hoje líder emprepara-
dos de fruta nomercado ibérico e
exporta 90% de tudo o que pro-
duz. Fundada há 25 anos, a Fru-
lact abastece multinacionais,
como a Nestlé ou a Danone, com
iogurtes, e a Unilever com sumos
e gelados. Com três fábricas em
Portugal e unidades de produção
em França, Marrocos, Argélia e
África do Sul - onde fechou uma
‘joint venture’ já em 2012 -, a
Frulact estáaindapresenteemdi-
versos países no Sul da Europa,
Norte de África e Médio Oriente,
através da exportação. “Portugal
vale entre 2,5% e 3% da factura-
ção que deverá chegar a 90 mi-
lhõesdeeurosno finaldesteano”,
referiu João Miranda, presidente
daempresa.!S.P.M.

PONTOS-CHAVE O Banco Santander tem hoje 14.756
agências bancárias, sendo um dos

maiores grupos em Portugal, Espanha,
Reino Unido, Polónia,Costa Leste dos
Estados Unidos da América. E é o maior
grupo financeiro da América Latina.

A União Europeia continua
a ser o principal mercado

para as empresas exportadoras
portuguesas - 72,4%. Ásia
e África não chegam aos 10%.
A América Latina fica nos 4,3%.

As empresas nacionais
que exportam para

mercados externos passaram
de 17.773, em 2010, para
20.035, em 2011. Um aumento
vindo, sobretudo, das PME.

Casos de sucesso
nas exportações
portuguesas

é o passaporte das empresas
Brasil é, claramente, o mercado
que atrai 40% e Angola 20% dos
investidores portugueses que es-
tão a olhar lá para fora.Mas Espa-
nha continua a manter um peso
significativo”, realçou.

Potencial de crescimento
daAmérica Latina é enorme
Argentina, Brasil, Chile, Co-
lômbia, México, Peru e Uruguai
representam 84% do PIB da
América Latina e são países com
elevado potencial de cresci-
mento económico. “Actual-
mente, acho que a América La-
tina é o ‘patinho feio’ da econo-
mia mundial. Mas no futuro,
acredito que será a região eco-
nómica com maior expectativa
de crescimento”, referiu Jaime
Ramagosa, responsável pela
área de International Desk na
América Latina. Mas deixou um
alerta às empresas portuguesas:
“Devem estar atentas às opor-

tunidades de negócios no Brasil
e na Colômbia, principalmente
na área das infra-estruturas”,
disse Jaime Ramagosa.

O Brasil continua a ser um
dos principais focos das empre-
sas nacionais. Eduardo Coifman,
responsável pelo International
Desk no Brasil, frisou que “a po-

pulação tem mais poder de
compra e, quando houver o
‘boom’ do consumidor, as em-
presas vão precisar de crescer”.
Além das oportunidades que es-
tão a surgir devido aos Jogos
Olímpicos e aoMundial de Fute-
bol, Eduardo Coifman acredita
que as empresas portuguesas
devem ficar atentas ao plano de
investimento que o Governo de
Dilma está a abrir aos privados,
para assim acelerar o cresci-
mento do país.

Já no continente africano, An-
gola continua a concentrar todos
os holofotes das empresas portu-
guesas. “No sector agro-alimen-
tar há muito para fazer. Apenas
3%dos solos emAngola sãoculti-
vados”, referiu Carlos Amaral,
administrador do BCGTAngola.
No entanto, o gestor frisou que as
empresas devem fazer “tudo
dentro da lei, para não haver pro-
blemasmais tarde”.!

O Banco Santander
tem 14.756 agências
bancárias, sendo um
dos maiores grupos
em Portugal,
Espanha, Reino
Unido, Polónia, costa
leste dos EUA. E
também é já o maior
grupo financeiro da
América Latina.

Paulo Alexandre Coelho

Leia no dia 2 de Outubro
um suplemento dedicado
em exclusivo à conferência.
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“No Santander
há dinheiro para
os projectos
de exportação”
António Vieira Monteiro diz que no
banco “há dinheiro” para as empresas
exportadoras. O presidente executivo
do Santander Totta afirma que o sector
das exportações, que pesa 37% no PIB,
é a solução para sair “do marasmo em
que nos encontramos”. ! P32




