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Alvo de uma forte renovação nos produtos e na imagem, a PALADIN é a marca 
internacional de vinagres, molhos e temperos criada pela empresa ribatejana 
Mendes Gonçalves para estar à venda nos cinco continentes, no seguimento de uma 
estratégia onde a inovação é factor de sucesso. É objectivo da empresa ser uma marca 
portuguesa com vocação internacional. 

A Mendes Gonçalves, responsável pelo 
lançamento da nova PALADIN, é uma 
empresa familiar fundada na Golegã em 
1982, onde permanece, que conta com 
180 trabalhadores. Produz temperos culi-
nários, vinagres e molhos que chegam já 
a diversos mercados em todo o mundo.

Recentemente, em 2013, a empresa 
investiu em investigação e desenvolvi-
mento com o objectivo de dotar a em-
presa com o know-how e a tecnologia 

PALADIN
SABORES PORTUGUESES  
NOS CINCO CONTINENTES

necessários à criação da nova marca 
PALADIN e posicioná-la ao nível do 
melhor que se faz no mundo. A mar-
ca foi alvo de uma renovação total, 
apresentando uma nova imagem, uma 
nova atitude, novos produtos, um novo 
packaging e um novo posicionamento: 
“Temperos de Portugal”.

Além do mercado nacional, onde a 
PALADIN pretende “incomodar” as 
grandes multinacionais aqui presentes, 

a empresa quer igualmente afirmar-se 
no mercado externo, tendo, nesse sen-
tido, investido no rebranding da mar-
ca para alargar território, abrangendo 
todo o universo de temperos em Portu-
gal e no resto do mundo.

Actualmente, e além do português, a 
Paladin tem versões noutras línguas 
como o francês/árabe, o espanhol e o 
inglês/árabe estando com isso prepara-
da para se implantar enquanto marca 
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sa com presença internacional, o que 
exige um investimento continuado ao 
longo do tempo. A Mendes Gonçal-
ves tem uma política de internacio-
nalização activa e quer fazer chegar 
o “gosto português” às cinco partes 
do mundo, apostando fortemente nas 
maiores feiras alimentares do mundo, 
bem como em certificações interna-
cionais. O canal HORECA tem sido, e 

centrada na Golegã, mas a empresa 
não exclui a hipótese de vir a produzir 
além-fronteiras no âmbito do seu pro-
jecto de internacionalização.

“A PALADIN é um activo muito rele-
vante para a Mendes Gonçalves, já que 
permite potenciar as matérias-primas 
da nossa região, a Golegã, e de outros 
pontos do país, que são transformadas 
em produtos adaptados e apreciados 
em diferentes pontos do mundo. Mais 
do que criarmos emprego, estamos a 
criar bom emprego, nomeadamente 
com recurso a técnicos especializados 
para o nosso departamento de investi-
gação, desenvolvimento e inovação”, 
sublinha Carlos Mendes Gonçalves.

A PALADIN está a crescer a um bom 
ritmo, acima dos 70 por cento ao ano 
e pretende quintuplicar as vendas 
em cinco anos. Em 2013, a empresa 
registou um volume de negócios da 
ordem dos 20,6 milhões de euros, 
aumentando quase 25 por cento face 
ao ano anterior.

“Além do mercado nacional, 
onde a PALADIN pretende 
‘incomodar’ as grandes 
multinacionais aqui presentes, 
a empresa quer igualmente 
afirmar-se no mercado 
externo, tendo, nesse sentido, 
investido no rebranding da 
marca para alargar território, 
abrangendo todo o universo 
de temperos em Portugal e no 
resto do mundo.”

relevante em vários mercados africa-
nos, magrebinos e do Médio Oriente. 

“Estamos a fazer uma forte aposta 
da PALADIN nos mercados africanos, 
magrebino e do Médio Oriente. São 
mercados onde ainda existe espaço de 
crescimento e implantação de marcas 
que apreciam sabores exóticos, diver-
sificados e picantes, e na Paladin dis-
pomos de uma vasta gama com estas 
características. Mas também temos 
vindo a desenvolver produtos específi-
cos para estes mercados, pois só assim 
podemos conquistar os consumidores 
locais”, revela Carlos Mendes Gonçal-
ves, Administrador e filho do fundador 
da Mendes Gonçalves. 

É pois objectivo da empresa que a 
PALADIN seja uma marca portugue-

continua a ser, fundamental para a PA-
LADIN, que está também presente em 
diversas cadeias de distribuição que, 
refere fonte da empresa, acreditam 
na marca PALADIN, nos seus produtos 
e na sua capacidade de inovação no 
segmento dos temperos.

Sublinhe-se que a PALADIN foi a pri-
meira marca certificada com o selo 
“Portugal sou eu” por incorporar nos 
seus produtos 88 por cento de maté-
rias-primas nacionais. A produção está 

“É graças à PALADIN que a Mendes 
Gonçalves é considerada a melhor em-
presa do distrito de Santarém”, conclui 
o mesmo responsável. 
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