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Sugal Group Unico produtor
mundial de tomate com duas
colheitas anuais
A Sugal Group viu no Chile
uma grande oportunidade e
agarrou a com as duas mãos
disse recentemente o CFO Pe
dro Paiva Couceiro na confe
rência da Atrevia e da AESE
sobre as oportunidades na
América Latina
O Chile é um dos poucos
locais no hemisfério sul onde
é possível produzir tomate
Existiam duas fábricas à ven
da e havia que aproveitar a
oportunidade disse o gestor
Foi feito o investimento na
quele país e a marca Guloso
passou a ter presença global
Pedro Couceiro diz que a
Sugal Group é o único grupo
mundial deste setor com
duas colheitas o que lhe dá
uma vantagem comparativa
Mais de 90 da produção vai
para fora de Portugal Espa
nha e Chile países onde tem
unidades de produção e
transformação
Em contraste a operação
da Sugal Group no Brasil cor
reu bem mas acabaram por
sair Diz o gestor que não ha
via condições agrícolas e as
questões climáticas não eram
as apropriadas ao tratamento
do produto Concluíram que
o resultado industrial seria
um produto que não seria
aceite em mercados exigen
tes caso do Japão De realçar

que a empresa produz toma
te fresco para indústria na
Andaluzia e que cada unida
de industrial tem uma certi
ficação própria

VIVAFIT
Uma experiência diferente é
a da Vivafit que lançou no
Uruguai um ginásio para
mulheres e que Pedro Ruiz o
CEO e fundador da empresa
viu nos EUA Este é um país
com um elevado nível de
educação e onde as empresas
portuguesas ainda conse
guem trabalhar pois encon
tram um nível de competi
tividade aceitável Em con
traste o grupo tentou e não
seguiu com a operação nos
EUA e está a testar o conceito
de personal training
A
Vivafit tem levado atrás de si
algumas empresas para estes
projetos como sejam os fa
bricantes de máquinas ou in
dústria de roupa de fitness
A Teleperformance é outro
exemplo de sucesso na re
gião É uma empresa global e
está em contraciclo disse Ri
cardo Fernandes CBDO da
empresa Tem operações com
presença na América Latina
mas integram serviços na Eu
ropa Cerca de 30 da força
de trabalho está no Brasil e
México de um total de 60
mil colaboradores que ope
ram em nearshore

