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histórias de sucesso
h

c a r l o s  g o n ç a l v e s

Sucesso apurado
o administrador da Mendes gonçalves, empresa responsável   

pelo sucesso da Paladin, assume o orgulho pela aposta  
na portugalidade e no produto nacional. e aponta a inovação, a capacidade  

de arriscar e a internacionalização como factores chave para continuar a crescer
Texto Pedro Guilherme Lopes Fotografia Filipe Pombo

 
Cx: A marca Paladin é, atualmente, uma 
das que tem mais visibilidade no nosso 
país. O que é que levou a que a Mendes 
Gonçalves, ao fim de mais de três décadas 
dedicadas ao vinagre, apostasse de forma 
tão forte numa nova gama de temperos?
Carlos Gonçalves: É verdade que tínhamos 
uma marca de vinagre, a Peninsular, que 
durante muito anos foi o nosso rosto. 
Apesar de termos vinagres diferenciadores 
e embalagens diferentes, chegou uma altura 
em que sentimos a necessidade de alargar 
o nosso leque de produtos. Apontámos, 
assim, ao universo dos molhos, dos mais 
variados tipos, o que acabou por conduzir-
nos à compra de uma marca que nós já 
fabricávamos, a Paladin, e que, nessa 
época, era também ela uma marca centrada 
unicamente num produto, a mostarda. 
Decidimos que a Paladin passaria a ser a 
nossa principal marca e estendêmo-la a 
todos os produtos.

Cx: O que é que envolveu esse processo?
CG: Pode dizer-se que a única coisa que se 
manteve foi o nome. O resto, mudou tudo. 
Hoje, a Paladin tem um novo logótipo, uma 
nova comunicação, uma nova imagem e 
suporta tudo aquilo que produzimos, tanto 
no universo dos molhos como do vinagre. 
É esta marca, igualmente, que temos como 
alvo da nossa investigação, desenvolvimento 
e inovação. No fundo, a Paladin é a bandeira 
da Mendes Gonçalves.

Cx: Essa é uma decisão que influencia todo 
o posicionamento da empresa. O que é 
que a motivou? 
CG: Nós necessitávamos de ter uma marca 
que conseguisse centralizar todo o nosso 
trabalho. Desde o início que a Mendes 
Gonçalves aposta forte na inovação e cria 
produtos diferenciadores, mas acabavam 
por ser introduzidos e apresentados ao 
mercado de forma solta. A Paladin surge 
como marca agregadora desta investigação, 
deste desenvolvimento e da portugalidade 
que colocamos nos nossos produtos. Por 
outro lado, enquanto empresa também 
necessitávamos de uma marca que permitisse 
projetar-nos para o futuro, primeiro a nível 
interno, depois a nível internacional.

Cx: O Carlos costuma, inclusivamente, 
sublinhar o termo internacionalização, ao 
invés de falar em exportação... 
CG: A diferença é que nós não exportamos 
produtos; nós trabalhamos a marca nos 
mercados onde decidimos estar, sempre 
de acordo com esses mesmos mercados. 
Queremos que, nesses países, a nossa 
marca seja tão importante e relevante como 
é em Portugal e, para isso, estabelecemos 
parcerias com distribuidores locais. E, antes 
de avançarmos, estudámos profundamente 
o mercado de cada um desses países, 
incluindo os gostos alimentares das 
populações. Daí que, em alguns destes 
mercados, como Marrocos ou Argélia, 

são Poucas as emPresas que Podem orGuLhar-se de ver as suas vendas 
dispararem para o dobro, no decorrer deste ano. A Mendes Gonçalves conseguiu-o, muito 
por culpa de uma estratégia que transformou a Paladin na sua principal marca. Novos 
tempos, numa empresa que começou a inovar há mais de 30 anos, apostando num vinagre 
de figo que mais ninguém fazia, e que já tem completamente definidos os produtos que vai 
lançar em 2015, bem como a forma como vai comunicá-los.

incluindo as pessoas que aqui trabalham há 
muitos anos. 

Cx: Esse manter das raízes na Golegã, 
apostando em mão de obra portuguesa e 
criando um espírito familiar será outros dos 
aspectos que ajudam a explicar o sucesso? 
CG: Sem dúvida. Esse será, aliás, o maior 
segredo e aquele que nunca deixamos 
de revelar: conseguir que as pessoas 
se dediquem e empenhem no que 
fazem diariamente. Temos uma equipa 
extremamente jovem, cujo trabalho tem 
permitido, inclusivamente, trazer para a 
Golegã outros quadros muito novos. 

CG: A notoriedade da Paladin levou-vos a 
aumentar o número de funcionários?
CG: A dimensão da equipa tem 

acompanhado a nossa faturação e o 
crescimento das nossas vendas, de forma a 
conseguirmos dar resposta ao aumento de 
exigência e de solicitações.
 
Cx: Quando, há pouco, falava na capacidade 
de arriscar estava a referir-se, também, à 
linguagem utilizada?
CG: Sim. Nós optámos por pegar em algo 
extremamente português, que é o falar por 
pregões, por quadras, por versos, presentes 
nas diversas embalagens da Paladin. É a tal 
aposta na portugalidade.

Cx: E essa portugalidade tem conquistado 
novos públicos, nomeadamente em 
termos de faixas etárias?
CG: Temos conquistado novos clientes 
e para isso também contribui o facto de 
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fiel ao original
Onde se fala de sabores e de 
histórias curiosas.

Na Mendes Golçalves, o 
sucesso é alcançado em 
equipa. não admira, por isso, 
que alguns dos sabores 
desenvolvidos resultem 
do desenvolvimento de 
sugestões de colaboradores. 
e, claro, há clientes que 
sugerem que seja criado 
um molho por si imaginado. 
entre tantos sabores, 
carlos mantém-se fiel ao 
original: continua a ser fã 
de vinagres. Quem mudou, 
radicalmente, de opinião, 
foi um consumidor que se 
orgulhava de não consumir 
molhos processados. certo 
dia, seguiu a sugestão de um 
amigo e provou o Piri-Piri 
sacana. a surpresa foi tão 
grande, que fez questão de 
telefonar a dar os parabéns 
por terem conseguido fazê-lo 
mudar de ideias. e prometeu 
experimentar outros sabores.

tenhamos produtos exclusivamente 
produzidos para os consumidores desses 
países. E não me refiro unicamente ao sabor, 
refiro-me à comunicação e à imagem que 
foram exclusivamente pensadas para se 
adaptarem a estes consumidores.

Cx: Claramente que essa capacidade 
de entender os mercados será um dos 
segredos da receita de sucesso da Paladin. 
Quais são os outros?
CG: A inovação e a critividade são, 
claramente, dois deles. Tal como a vontade 
de assumir riscos. Não temos medo de 
fazer coisas diferentes, não temos medo de 
afrontar as multinacionais, não temos medo 
de ir para mercados competitivos. E, acima 
de tudo, esta enorme vontade de fazer a 
diferença com ingredientes portugueses, 

termos 54 produtos disponíveis na área dos 
condimentos. O feedback que temos, por 
exemplo, no nosso Facebook, dá conta disso 
mesmo. E o facto da Paladin ter crescido 
para o dobro, em termos de vendas, não 
deixa margem para dúvidas sobre essa 
conquista de novos públicos.

Cx: Vale a pena continuar a arriscar, 
portanto...
CG: Completamente! Em Portugal temos toda 
uma nova geração, mais do que vontade, com 
capacidade para fazer diferente. Devemos 
valorizar, de uma vez por todas, o que de bom 
se faz no nosso país e na área alimentar e da 
gastronomia, para ser mais específico, não 
devemos nada a nenhum país do mundo. Isso 
explica a nossa aposta e enche-nos de satisfação 
ver o reconhecimento do público. 
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