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30 anos de
muita fruta
A Frulact nasceu em 1987, no fundo do quintal. Três décadas
depois, a empresa de preparados de fruta está em três
continentes e fatura 110 milhões de euros / Texto Joana Madeira Pereira
Se há alguém que perceba de fruta e de
laticínios é Arménio Miranda. Até porque
desde 1962 que lhes tem dedicado a vida.
Chega a ser comovente, sem qualquer ironia, a forma como fala de iogurtes. “Quando, pela primeira vez, vi inocular leite com
bactérias lácteas do iogurte e, duas horas
após ter sido posto a encubar a 42ºC, se
transformou num coágulo tipo porcelana,
a partir daí saber a causa das coisas foi,
até hoje, a minha paixão e motivação. Em
muitos casos, ansiedade”, conta este empreendedor de 78 anos, feito comendador
em 2006. No final de cada dia de trabalho
no Laboratório Lacto-Invicta, uma pequena empresa do Porto, despejava o cesto dos
papéis do seu chefe e guardava para ele as
revistas técnicas, todas em francês, língua
que não conhecia. “Impus-me a mim próprio aprender francês num curso noturno”, conta o autodidata.
Esta é a tenacidade de um homem que
é também pai de dois filhos empreendedores, João e Francisco Miranda. Juntos,
criaram a Frulact, em setembro de 1987.
Uma história que, apesar de tudo, começa bem antes desta data. Novamente pelas
mãos do chefe deste clã, quando, em 1974,
passou a trabalhar na Longa Vida, onde
desenvolveu os primeiros iogurtes com
fruta lançados no mercado português, no
ano seguinte. Os preparados de fruta eram
feitos com as amoras selvagens colhidas
pelos filhos e os seus colegas da escola
primária em Roriz, freguesia de Barcelos,
de onde a família é natural. Arménio con-
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gelava-as e levava-as para a fábrica no início de cada semana. Usava também a fruta
que os filhos dos funcionários da Longa
Vida apanhavam ao redor da fábrica, os
morangos que comprava a produtores de
Macedo de Cavaleiros, o ananás enlatado...
Mas o mais afamado foi o iogurte de chila.
A década de 80, entretanto, avançou.
Francisco Miranda, hoje com 55 anos, foi
estudar para a grande escola do sector,
em França, a Ecole Nationale d’Industrie
Laitière, em Poligny. Inspirado pelo pai,
queria ser técnico superior de laticínios.
Já João, agora com 52 anos e atualmente
o presidente executivo da Frulact, queria
trabalhar. Estava na área administrativa
de uma estamparia, enquanto estudava à
noite. Mas o que queria mesmo era ter o
seu negócio.
Arménio Miranda, que tantas vezes
ouvia o filho mais novo expressar o seu
desejo e também para lhe dar um rumo
mais certo e mostrar-lhe o valor do trabalho, um dia fez-lhe a proposta: e se
montassem uma empresa para fornecer
o caramelo e o doce de chila à Longa Vida?
O primeiro tinha a competência e o reconhecimento do sector; o outro, a vontade
própria de quem tem 20 anos, e Francisco
estava a meio caminho de se tornar um
especialista em iogurtes e queijos.
A Frulact nasceu no fundo do quintal da casa da família Miranda, em Lavra,
muito perto do sítio onde se situava a
fábrica, em Perafita (Matosinhos), entre
galinhas e cães. Uma microempresa com

Trio familiar Francisco (55 anos), Arménio
(78 anos) e João Miranda (52 anos) criaram a
empresa no fundo do quintal da sua casa, há três
décadas. Hoje, a Frulact está em cinco países e é
considerada uma das empresas mais inovadoras
do sector dos preparados de fruta para laticínios
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um alambique e umas quantas barricas.
O necessário para produzir caramelo e
transformar 350 toneladas de chila por
ano. Arménio continuava devotado à Longa Vida (que só tinha capitais portugueses, antes de ser vendida à Nestlé no início
da década seguinte). João Miranda, com
outro funcionário, passava os dias entre

o quintal e a prospeção de novos clientes.
Francisco, nesses primeiros anos, como
conta o próprio, “teve um contributo a
tempo parcial”. Acabado de formar, trabalhou na Longa Vida e posteriormente
na Nestlé, “mas muitos foram os serões
e fins de semana de trabalho intenso na
Frulact”.

Por essa altura, o principal cliente, “a
Longa Vida, já consumia cerca de 500 toneladas de preparados de fruta. E nessa
mesma época já outras empresas portuguesas importavam preparados. Outras,
mais pequenas, ansiavam por fazê-lo, e por
isso encontraram na Frulact um parceiro
Z
para lhes assessorar o know-how e
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Liderança João Miranda diz que um líder deve ser sobretudo “generalista” e estar rodeado de “especialistas”

“O FUTURO
PODE
PASSAR
PELA
BOLSA”
Numa empresa que cresce e
precisa de capital para alimentar
a dinâmica, é de bom senso que
se estudem todas as alternativas.
Dispersão em bolsa não é tabu
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c Cresceu com a Frulact,

ou não fosse ainda um
“miúdo irreverente e
teimoso”, com pouco mais
de 22 anos, quando fundou
a empresa, com o pai e o
irmão. O caminho que fez
nestas três décadas tornou-o
não só numa das figuras
mais destacadas do sector
agroalimentar nacional
(foi um dos fundadores e
o primeiro presidente da
PortugalFoods, associação
formada por empresas da
área e marca-chapéu para
o sector), como um portavoz da competitividade das
companhias nacionais. “As
empresas não podem ter o
‘síndrome de Peter Pan’. Não
podem ter medo de crescer.
Mas têm de o fazer de forma
rigorosa e bem planeada”,
explica o empresário, que
se vê mais como um “líder
de pessoas” do que como
um gestor. “A minha função
é inspirá-las e levá-las a

fazerem o seu melhor e a
inovarem”, diz.
P A empresa continua
a crescer e precisa de
financiamento para continuar
a crescer. Como vê o futuro
da Frulact? Pode passar pela
bolsa?
R Nós temos crescido muito,
com uma aposta muito clara
da confiança dos acionistas
(eu, o meu irmão e o meu
pai) no próprio projeto, o
que faz com que se revejam
muito mais no crescimento
e sustentabilidade do projeto
do que na lógica mais
financeira do dividendo.
É uma das vantagens de
uma empresa familiar. Mas,
seguramente, ao ritmo a
que investimos, acredito
que chegará o momento
em que necessitaremos de
encontrar outras formas de
financiamento. Este é um
tema falado e partilhado,
assumido abertamente pelos

acionistas. Não é um tabu.
Esta tem sido sempre a lógica
de rigor: a cada passo que
damos, temos de dar tempo
suficiente para consolidar o
investimento que efetuámos
e libertar recursos suficientes
para dar o passo seguinte.
Temos feito isto de forma
muito disciplinada. Até
hoje, para ter capital,
temos tido como parceiro
a banca, que reconhece
o esforço dos acionistas
em abdicarem do acesso
ao lucro. Mas as empresas
nascem para dar dinheiro
e é legítimo que, ao fim de
30 anos, se ganhe dinheiro.
Se quisermos acelerar mais,
obviamente que teremos
de encontrar soluções, e há
várias no mercado. Somos
confrontados inúmeras
vezes, de forma contínua, por
fundos de investimento.
P E qual tem sido a vossa
postura?
R Temos declinado também,
porque consideramos que
estes fundos não têm os
mesmos objetivos que os
acionistas. É um pouco difícil
conciliar as expectativas. Mas
teremos seguramente outras
alternativas.
P A bolsa?
R Com crescimento e
esperando mais um pouco,
sim, pode perfeitamente
passar pela dispersão em
bolsa. Mas isto são situações
que não têm nenhum
calendário. Contudo, por
boa regra de gestão, devemos
ter todas as alternativas
devidamente discutidas e
identificadas.
P Há muito que fez questão
de profissionalizar a gestão da
Frulact. A comissão executiva
tem seis membros e apenas o
João é da família...

R A profissionalização da
gestão de uma empresa
familiar deveria ser normal,
mas não é habitual. E não é
porque é muito difícil abdicar
do exercício do poder. E
isto é transversal a todas
as atividades. Enquanto o
dono de uma empresa não
conseguir compreender
que ele foi brilhante a fazer
nascer alguma coisa mas que
corre o risco de deixar de o
ser se não reconhecer aquilo
que são as suas limitações,
pode deixar rapidamente
de ser brilhante. Ninguém
pode ser bom em tudo. Um
líder deve, sobretudo, ser
mais generalista. E por isso
deve estar rodeado de muitos
especialistas. Orgulhome
muito do trabalho que tem
sido feito na última década
por um conjunto de pessoas
com origens e competências
variadas. E em quem tenho
uma confiança imensa. Seria
incapaz de trabalhar com
pessoas em quem não tivesse
confiança.
P Tem três filhos, que têm
feito escolhas de formação e
de carreira que por enquanto
não passam pela Frulact...
R Tenho uma família maravi
lhosa e sintome um privi
legiado. Quero que os meus
filhos concretizem os sonhos
e façam escolhas livremen
te. A Frulact não tem de os
condicionar. Ser empresário
não é algo que as pessoas, no
geral, entendam. Já cheguei
a dizer: “Não desejo isto
aos meus filhos.” Entenda
se: gostava imenso que eles
pudessem seguir o projeto,
mas não quero que sofram
tanto como eu sofro. O
desgaste é imenso, a solidão
também. Mas as alegrias e as
conquistas igualmente. Poder
partilhálas com a família é o
melhor do mundo. E

Mais do que
fazer frente
aos grandes,
o objetivo da
Frulact é ser a
empresa mais
inovadora do
sector: “Isso
diferencia-nos.”

Z fornecer fruta”, aponta Arménio Mi
randa.
Inovação e desenvolvimento
Isto foi há 30 anos. Hoje, a Frulact é uma
multinacional de preparados de fruta
para o sector dos laticínios, tem oito fá
bricas, espalhadas por três continentes,
que transformam, no total, 72 mil tone
ladas de fruta por ano. No final do ano
passado, o volume de negócios atingiu 110
milhões de euros. “Não somos os líderes
mundiais nos preparados de fruta, quase
todos alemães, mas estamos à frente do
pelotão seguinte”, afirma João Miranda,
o presidente executivo.
Mais do que fazer frente aos grandes,
o objetivo é ser a empresa mais inovadora
do sector. “E esse é um caminho que te
mos trilhado e que tem sido percecionado
pelos nossos clientes. Recentemente, num
inquérito que fizemos a cerca de 150 clien
tes, 41% consideraram que somos mais
inovadores do que outros concorrentes”,
regozijase o empresário.
Foi a primeira empresa portuguesa do
sector agroalimentar a implementar um
sistema de inovação certificado segundo
a Norma 4457, de 2007, que atesta a qua
lidade de investigação, desenvolvimento
e inovação (IDI) e tem como objetivo au
mentar a eficácia do desempenho inova
dor das organizações. É no Frutech, o seu
centro de IDI, onde trabalham 55 pessoas
(entre técnicos, mestres e doutorados, es
pecialistas em business intelligence), que
se desenvolvem novos produtos, muitas
Z
vezes em parceria com os clientes.
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Z Nasceu em 2012, em parceria com o
Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
depois de um investimento de três milhões
de euros comparticipados por fundos
europeus, com instalações piloto, laboratórios de microbiologia alimentar e de
caracterização físico-química e sensorial
de fruta e dos seus derivados.
É aí que nascem novas fórmulas de
preparados e sabores — e que hoje vão mais
além dos iogurtes: gelados, bebidas e molhos salgados fazem parte do cardápio da
Frulact. Anualmente, o grupo perde 17%
do seu negócio com a descontinuação de
produtos. Por isso é no inovar que está o
ganho: com 2,8% do volume de negócios
direcionado para o Frutech todos os anos,
é possível recuperar a perda e ainda crescer, já que os novos produtos representam,
a cada ano, 20% das vendas da empresa.
Passar a antecipar as tendências e clientes
Hoje, o Frutech; há 30 anos, um simples
alambique. Uma diferença abissal na estratégia. João Miranda, que começou como
responsável comercial, lembra que, no final
dos anos 80, “a abordagem era feita pelo
departamento de compras dos clientes,
que enviava um briefing com a encomenda. Uma década depois, passou a ser muito mais o desenvolvimento de produto em
conjunto com as compras. E, gradualmente,
os nossos interlocutores passaram a ser os
profissionais de desenvolvimento de produto das empresas clientes. Por volta de 2010,
passámos também a falar com o marketing
do outro lado”. A aproximação ao consumidor final passou então a ser conjunta.
Nesta fase, as estruturas de desenvolvimento da Frulact passaram também a
estar ligadas ao marketing, que fazia a
prospeção das tendências globais: “Passámos a fazer o trabalho de marketing
que os clientes deviam fazer e isso mudou
completamente a nossa atitude. Os nossos produtos passaram a estar alinhados
com o que o mercado procurava. O time to
market [o tempo de chegada ao mercado]
de um produto é muito mais curto, e por
isso a abordagem teve de ser mais sofisticada. E a sofisticação obriga-nos a falar
e a pensar e desenvolver em conjunto. E
obriga-nos, agora mais do que nunca, a
antecipar as necessidades dos clientes”,
completa. Atualmente, mais de 60% dos
produtos que a Frulact lança no mercado
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Equipa multicultural João Miranda esteve, em julho, numa das suas habituais visitas à nova

O SONHO
AMERICANO
A Frulact avançou finalmente para o outro lado
do oceano Atlântico, com nova fábrica no Canadá
Um europeu consome, em
média, 23 kg de iogurte por
ano. Um norte-americano
apenas 7 kg. A margem de
progressão é enorme, pelo
que, depois de ter avançado
para África (norte e sul), o
continente norte-americano
era um dos alvos mais
óbvios para a expansão
internacional da Frulact.
Sobretudo a Costa Oeste
dos Estados Unidos, onde a
presença de concorrentes é
menor. A empresa passou a
estar focada nesse objetivo e
a administração deu passos
seguros nessa direção.

Em 2013 anunciou que
iria começar a construir a
sua primeira unidade de
transformação na cidade de
Rupert, no Estado de Idaho.
O projeto foi feito e pensado
ao milímetro, o terreno
comprado, num investimento
de um milhão de euros.
Contudo, um movimento
inesperado do mercado
trocou as voltas à Frulact,
que viu o ‘sonho americano’
perto de se esfumar. Mas se
há empresa capaz de dar a
volta a alguns infortúnios
(e eles aconteceram em
determinadas fases da sua
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unidade, onde trabalham mais de 30 pessoas

vida, incluindo algumas
aventuras nos países do
Magrebe) é a Frulact. Frustrar
as expectativas de um grupo
com 700 colaboradores com
a mira de precisão virada
para o outro lado do Atlântico
era impossível. “Por isso
decidimos não retirar e ir
para o campo de batalha”,
conta João Miranda. Entenda-se, a Costa Este dos EUA,
onde está fixado o cluster
dos laticínios num raio de
2500 km com base no Estado
de Nova Iorque e que se
estende ao Canadá. Como tal,
foi “natural olhar para esse
país, nomeadamente para o
Estado de Ontário, mesmo
na fronteira com os EUA”,
aponta o presidente. É aí que
se localiza o grande centro de
laticínios do país e os grandes
líderes mundiais estão do
lado de lá. “Percebemos
que tínhamos vantagem em
ficar do lado do Canadá: é o
maior parceiro comercial dos

EUA, e por isso faz sentido
produzir cá e exportar para
outro lado, ao mesmo tempo
que ganhamos posição no
mercado canadiano”, explica
o empresário. E, além disso,
no Canadá o consumo per
capita anual de iogurte
não chega a 11 kg. De uma
assentada, a Frulact aborda
dois mercados gigantescos,
que, no conjunto, têm mais
de 360 milhões de habitantes.
O local escolhido para
estabelecer a unidade de
segunda transformação
de fruta e de produção
de preparados foi a zona
industrial da cidade de
Kingston, apenas a 30 km
da fronteira com os EUA.
Por agora, trabalham 32
pessoas, incluindo alguns
portugueses, mas serão 50
quando uma segunda linha
de produção estiver em
velocidade de cruzeiro. “Em
2018 seremos capazes de
produzir 12 mil toneladas de
preparados de fruta por ano
nesta unidade”, contabiliza
o responsável. Aliás, esta
unidade foi construída de
forma modular, para ser
fácil e pouco dispendioso ir
acrescentando capacidade
de produção à medida que a
operação for crescendo.
A Frulact Canadá, um
investimento de 20 milhões
de euros, começou a produzir
a 29 de maio e, depois de
um exigente processo de
certificação, obteve, em julho,
a aceitação na Food and
Drug Administration (FDA),
o que lhe permitirá passar a
exportar para os EUA a partir
de setembro. Finalmente,
o ‘sonho americano’ irá
cumprir-se. E, quem sabe,
daqui a uns anos poder
crescer: é que o terreno no
Estado do Idaho lá continua,
assim como um mercado por
explorar. E

A partir da
Maia, onde
se localizam
os serviços
centralizados, a
empresa controla
os processos e
I&D das suas
unidades lá fora

são ideias nascidas e desenvolvidas dentro
de casa e depois apresentadas aos clientes.
“A preocupação deles deve ser cuidarem
da marca; a nossa é a de, atempadamente,
lhes apresentar o que eles precisam.”
No Frutech faz-se a produção de conhecimento e tecnologia, ao mesmo
tempo que se desenvolve e inova: a análise contínua ao mercado, detendo o saber
daquilo que a ciência produz em termos
de processos e de tecnologia, aplica-se
a produtos — e que respondem ao que o
mercado quer. E o que quer o mercado?
“Mais produtos orgânicos, sem açúcar,
sem lactose”, enumera o responsável.
O caminho internacional
A máquina está bem oleada para responder a desafios e estar em constante aprendizagem e é alimentada por aquilo a que o
patriarca da família chama de “ignorância
positiva” — aquela que é útil e faz agir no
caminho do conhecimento, como explica
Arménio Miranda: “É evidenciar os erros e
a sua origem, fazer deles uma lição e progredir no conhecimento com base na experiência.” Tem sido sempre este espírito, assevera,
que tem regido o crescimento do grupo.
Em 1991 era preciso dar o ‘salto’ do
quintal. Num conselho de família, decidiu-se que era para levar o projeto a sério e iniciou-se o ciclo industrial moderno da Frulact, agora com um pé na Maia (onde hoje o
grupo está sediado, incluindo a plataforma
centralizada de suporte às unidades fabris
no exterior e o Frutech). Para o lançamento desta primeira unidade industrial
de segunda transformação de fruta
Z
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Z (aquela que acrescenta diferenciação
e tecnologia ao produto, com maior valor
acrescentado) foi necessário o apoio da
banca, para reunir três milhões de euros,
o suficiente para alcançar uma capacidade
de transformação de quatro mil toneladas
anuais — um valor já a contar com a entrada no mercado espanhol.
Por esses dias, a vida de João Miranda
era um corrupio. Entre os afazeres comerciais e o chão de fábrica, que passou “a
dominar de olhos fechados”, o seu papel
“ia-se transformando. À medida que a
estrutura foi crescendo, passou a ser um
trabalho de liderar pessoas, processos e
mudanças”, explica.
A primeira exportação aconteceu em
1996, consolidando a sua posição de liderança na Península Ibérica nos anos seguintes. Com a empresa a ganhar escala,
Francisco Miranda deixou o cargo de diretor de inovação na Nestlé para se concentrar no processo de internacionalização
da Frulact: “Era o momento do ‘tudo ou
nada’ e a nossa determinação para ultrapassar as dificuldades e para vencer era
imparável”, recorda, numa altura em que
a empresa optou pela compra da unidade
de transformação de fruta da Cooperativa
de Fruticultores da Cova da Beira, em Ferro, na Covilhã, especializada na primeira
transformação da fruta.
Entretanto, os mercados do Norte de
África mostravam um apetite voraz por
produtos lácteos frescos e ficaram na mira.
“Aprendemos muitas lições”, sublinha João
Miranda. A primeira tentativa de entrada
em Marrocos, em parceria com grupos
locais, falhou. Da segunda vez, a solo, em
2000, o investimento vingou (são já duas as
fábricas de transformação nessa geografia
do Magrebe). Mais tarde, as aventuras na
Tunísia e na Argélia, apesar de promissoras, não tiveram o melhor desfecho. “Arriscámos e não deu certo. Acontece, é preciso
olhar para a frente e pensar nos novos passos com base no conhecimento que já detemos”, afirma João Miranda. Atualmente,
no continente africano, além de Marrocos,
a companhia está também na África do Sul
(em Pretória, onde instalou uma unidade
que abriu em 2014).
O caminho até aos 110 milhões
Na Europa, a ambicionada entrada em
França, a “catedral dos laticínios”, só
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110

milhões de euros foi o volume
de negócios consolidado do
Grupo Frulact em 2016. Há
uma década, quando o grupo
entrava em força no caminho
da expansão internacional, as
vendas consolidadas eram de 26
milhões. Metade da faturação é da
responsabilidade das unidades de
fabrico localizadas em Portugal

8

são as fábricas da Frulact. Estão
espalhadas por cinco países:
Portugal (três), Marrocos (duas)
França, África do Sul e agora
Canadá (uma em cada um deles)

32

são os países para onde a Frulact
exporta. Apenas 3% da produção
têm como destino o mercado
doméstico

58%

do total da produção da Frulact
servem os mercados europeus.
34% são da responsabilidade de
África e Médio Oriente. A América
do Norte responde pelos restantes
8%, uma fatia que deverá
aumentar agora que a empresa
passou a produzir no Canadá

725

é o número de colaboradores do
grupo, de 10 nacionalidades

2,8%

é a fatia do volume de negócios
que anualmente a Frulact dedica à
investigação, desenvolvimento e
inovação

20%

da faturação anual deve-se à
venda de novos produtos

aconteceu depois de um grande investimento em Portugal. Mercado altamente
sofisticado, precisava de uma “entrada
sem mácula”, mas a Frulact, com a capacidade produtiva que detinha em meados
da primeira década de 2000, precisava de
ganhar robustez. Podia ter comprado outra unidade em qualquer outro país do
mundo, mas como o que existia eram fábricas “obsoletas” preferiu investir primeiro em Portugal, em Tortosendo (Covilhã):
construiu uma unidade com tecnologia de
ponta, num investimento de 15 milhões,
em 2006. Foi um tiro no escuro, visto que
ainda não havia nenhum acordo fechado
com qualquer cliente francês. “Nessa altura, a nossa faturação situava-se em 20
milhões de euros. O aumento exponencial
da nossa capacidade produtiva permitiu-nos alimentar o mercado francês de forma incisiva. Hoje, vale 40% da nossa faturação total”, aponta. A entrada direta neste
mercado, com a aquisição de uma unidade
em Apt, no Sudeste de França, ajudou a reforçar a posição. A inauguração da fábrica
mais recente foi no Canadá (ver caixa “O
sonho americano”).
A pequena empresa de Lavra transformou-se numa multinacional. E continua 100% familiar. No início dos anos
2000 houve a necessidade de se clarificar
posições, uma fase necessária na vida das
empresas familiares que vão crescendo.
João Miranda, que era o rosto executivo
do projeto e passou a presidente executivo da empresa em 2006 (quando
o pai ocupou o lugar de presidente do
conselho de administração), reforçou a
presidência executiva e ficou com 51% da
empresa; Arménio, com 24%, e Francisco (que entretanto decidiu testar a sua
veia empreendedora e lançou a Decorgel,
fabricante de recheios e coberturas para
a pastelaria, que fatura três milhões de
euros e exporta 40% da produção) tem os
restantes 25%. O futuro poderá, contudo,
ditar alterações, incluindo a entrada em
bolsa (ver entrevista). Afinal, essa também é uma etapa do crescimento, nas
palavras de Arménio Miranda: “É como
quando se pensa em ter um filho. Lançamos a semente e perguntamos: como
queremos criá-lo? O que queremos que
seja o seu futuro? Assim deve nascer e
ser idealizada uma empresa familiar.”
Palavra de patriarca. E

