
“Hoje, a nossa empresa tem rácios de solvabilidade e rentabilidade muito interessantes,  
e olhamos com otimismo para os próximos anos”     

 Carla Inácio, 
CAPA  

“O objetivo é estar próximo do 
cliente, e a internacionalização 
faz parte da nossa filosofia” 

João Ferreira, 
COFICAB 

“Somos mais fortes por sermos 
globais...podemos apanhar 
ciclos de negócios diferentes 
que garantem a 
sustentabilidade do nosso 
negócio” 

Carlos Ferreira, 
DEXPROM 

 

“Começámos a inovar depois 
da internacionalização” 

Paulo Ribeiro, 
OLI 

 

 

 



“Inicialmente internacionalizámos à 
procura de desenvolvimentos 
tecnológicos e de eficiência...e após a 
consolidação dos mesmos, começámos 
a procurar mercados com maior 
potencial de crescimento” 

Carla Inácio, 
CAPA  

“Muitas vezes, o nosso primeiro 
passo é um armazém de 
logística...para depois, com a 
consolidação de conhecimentos e de 
clientes, evoluirmos para uma 
unidade fabril ” 

João Ferreira, 
COFICAB 

"Internacionalizar não é um objetivo…é um meio para alcançar 
mais vendas, mais margem, mais lucros” 

Peter Villax,  
Hovione Capital  

“Entrámos em alguns países sem conhecimento, problemas linguísticos, adaptação a 
novos mercados...mas fomos evoluindo, pouco a pouco... ”  

Vítor Fonseca, 
Ferreira da Silva, S.A  

“Perceber como podemos ser bem 
recebidos … ser bem recebidos 
significa termos sucesso nos 
mercados internacionais ” 

José Matos, 
Suavecel 

 



“A internacionalização é muito 
difícil…mas cada passo constrói 

forças para novos mercados” 

Leonor Freitas, 
Casa Ermelinda Freitas  

“Usamos os erros numa ótica de 
aprendizagem e numa ótica de 
evolução... ” 

Paulo Ribeiro 
OLI 

"Começamos a aproveitar uma grande riqueza 
que temos, os portugueses espalhados pelo 
mundo” 

Leonor Freitas, 
Casa Ermelinda Freitas 

"Fazer negócios regularmente com 
40 países torna a empresa muito 
mais capaz...mais forte e muito 
mais resiliente” 

Valter Xavier,  
AMOB 

 

 

 



“Todas as semanas leio os jornais 
de alguns países, especialmente na 
América Latina...para perceber o 
estado da economia, câmbio, 
etc,...” 

Vítor Fonseca, 
Ferreira da Silva, S.A. 

 

“As equipas quando estão no terreno 
tomam decisões” 

Gonçalo Castro, 
Pinto Brasil 

“As dificuldades são para resolver quando surgem, e não são para serem transformados em  aspetos 
sistémicos”   

Peter Villax, 
Hovione Capital 

“Cada mercado tem o seu mind-set, e 
nós temos de nos adaptar” 

José Matos, 
Suavecel 

“Temos protocolos com diferentes instituições de ensino superior” 

Gonçalo Castro,  
Pinto Brasil 

 



“Começamos a investir na investigação e 
desenvolvimento e a procurar parceiros para 
evoluir na cadeia de valor” 

Valter Xavier,  
AMOB “O BBVA nasce ... quando decidimos investir 

no México ... e nos últimos quatro anos tem 
sido o nosso parceiro número um” 

Carlos Ferreira,  
DEXPROM 

“A internacionalização de uma empresa é um 
processo bastante exigente e com várias dificuldades 
que só podem ser ultrapassadas com a ajuda de 
terceiros. A escolha do banco certo para apoiar nesse 
processo de internacionalização é um dos fatores 
chave para o sucesso de uma empresa nos mercados 
internacionais." 

Luís Castro e Almeida 
BBVA 

 

 



 

 

https://www.capa.pt/pt/go/historia
https://www.dexprom.com/index
https://www.oli-world.com/es/compania/oli.html
http://www.ferreiradasilva.pt/empresa.php

