
As características cruciais num bom
líder nas novas tecnologias são?
Considero-me um líder de uma ativi-
dade tradicional que investe de for-
ma continuada em novas tecnolo-
gias, no sentido de dar suporte à ino-
vação tecnológica, principalmente
nos processos. 

De que forma coloca essas caracte-
rísticas em prática na sua organiza-
ção?
A Frulact sempre foi associada a ino-
vação e a uma capacidade admirável
de internacionalização e globaliza-
ção do negócio. Registo este reconhe-
cimento nas novas tecnologias com
satisfação especial, pois é um passo
em frente na avaliação da capacida-
de das empresas em promoverem a
excelência de forma transversal. As

novas tecnologias, neste tipo de orga-
nizações, são a parte oculta que mais
contribui para a excelência do todo –
no nosso caso, para os processos de
inovação, internacionalização e com-
petitividade. O investimento de 3 mi-
lhões de euros no Frutech - Centro de
Inovação e Tecnologia Agro-alimen-
tar, onde concentramos 40 técnicos
altamente qualificados, na articula-
ção com as entidades do sistema ci-
entífico e tecnológico nacional, é um
dos exemplos, a que se poderá juntar
uma equipa de seis técnicos de siste-
mas de informação que desenvolvem
soluções de suporte à gestão focaliza-
da na nossa atividade, e no suporte
ao modelo de negócio, que passa por
uma gestão “multi site”, centraliza-
da e coordenada a partir da platafor-
ma da Maia, que nos permite, por
exemplo, gerir e rastrear cerca de 2
mil matérias-primas alimentares e
mil referências de produtos a partir
da base de operações.

Há alguém que tenha tido grande
impacto no seu percurso?
O meu pai, Arménio Miranda – o
mentor do projeto e quem definiu,
há 25 anos, que o conhecimento se-
ria uma das chaves de diferenciação
e criação de valor da empresa – foi
quem mais me influenciou. Por ou-
tro lado, a forma humilde e natural
como sempre olhou para as soluções
brilhantes que apresenta para pro-
blemas tidos como impossíveis fize-
ram dele um exemplo a seguir. 

Qual foi a maior conquista da Fru-
lact sob o seu comando? 
É difícil identificar a maior ou a que
teve maior importância. As conquis-
tas tornam-se importantes quando
são cumulativas e partilhadas, e pela
forma como contribuem para a sus-
tentabilidade do projeto global. 

E o maior risco? 
Vários. Investir naquela que é consi-
derada uma das melhores fábricas da
Europa do setor na Covilhã em 2005,
tendo como única garantia a convic-
ção da nossa equipa de que seríamos
capazes de ganhar o mercado fran-
cês, foi um ato de coragem e de gran-
de assunção de risco.

Qual a diferença entre um gestor e
um líder?
O gestor, devendo também ter carac-

terísticas de liderança, deve ter uma
vertente técnica e de especialização,
determinante no seu desempenho. O
trabalho é mais quantificável e mo-
nitorizável. O líder é quem, de forma
visionária, orienta e determina o per-
curso de um projeto, sendo o seu es-
tatuto reconhecido de forma natu-
ral, transformando-se no exemplo,
fonte de inspiração e o garante da
matriz cultural da organização.

Quando tem dúvidas numa toma-
da de decisão, com quem se acon-
selha?
Depende da dúvida. As decisões na
Frulact são muito partilhadas. Te-
mos uma equipa multidisciplinar de
gestores nas diversas áreas operacio-
nais, que acabam por fazer parte das
tomadas de decisão. Um dos grandes

suportes ao longo de quase toda a
minha carreira foi o Nuno Osório,
hoje vice-presidente do grupo Fru-
lact, que me complementa em várias
áreas, sendo a sua opinião crucial.
Quando necessito de um aconselha-
mento mais específico, faço-o com o
meu pai, que continua a ser um vi-
sionário, e com o meu irmão, Fran-
cisco Miranda – ambos, pela experi-
ência e conhecimento, têm opiniões
muito assertivas. 

Que questão gostaria de colocar a
outro(s) líder(es)?
Enquadrado na responsabilidade so-
cial das empresas, e num quadro de
dificuldade extrema que a sociedade
portuguesa atravessa, seria capaz de
partilhar o know-how da sua empre-
sa para fomentar o empreendedoris-

mo social, ou mesmo um “social bu-
siness”? 

Qual o principal desafio que a atual
crise coloca a quem ocupa cargos
de liderança?
Além das questões habituais, de difi-
culdades associadas ao crescimento,
financiamento, retração de consu-
mo, etc., há questões como a motiva-
ção e ambição das equipas –, às quais
é fundamental estar atento. Motivar
em tempo de crise não é fácil, tor-
nando-se uma equação de difícil re-
solução, sobretudo quando não há
espaço para crescer.

Quais as grandes dificuldades que
o seu setor enfrenta nos próximos
tempos? 
A necessidade de crescer numa Euro-
pa em que o consumo está em retra-
ção (ganhando quota aos concorren-
tes), bem como a garantia de estabili-
dade de aprovisionamento de maté-
rias-primas (sujeitas a constantes
ações especulativas) e a sua estabili-
dade em termos de preços.

E oportunidades?
Para a Frulact, passam por aprovei-
tar a experiência adquirida ao longo
dos últimos 14 anos na gestão de uni-
dades industriais no exterior, e cres-
cer fora da Europa, em países onde a
procura encaixe com a nossa oferta.

Que países?
De momento queremos consolidar a
presença na África do Sul, enquanto
analisamos outras geografias, das
quais é prematuro falar.

Tendo em conta o desempenho dos
líderes europeus na crise da Zona
Euro, qual a característica de lide-
rança que têm de trabalhar?
Os líderes do sul da Europa estão su-
jeitos a uma pressão acrescida, sendo-
-lhes exigidas mudanças estratégicas
profundas. A equação para estas eco-
nomias, tal como em Portugal, passa
por colocar as empresas a exportar
mais e a desenvolverem processos de
internacionalização fora da Europa
que lhes tragam escala e dimensão,
que implicarão novos modelos de
abordagem, nomeadamente através
de plataformas industriais no exte-
rior. O grande desafio é preparar os
recursos e estruturas para esta reali-
dade incontornável.

“MOTIVAR EM TEMPO DE CRISE NÃO É FÁCIL, 
SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ ESPAÇO PARA CRESCER”
João Miranda, presidente do Conselho de Administração da Frulact, quer alimentar o crescimento fora 
da Europa. Para tal, conta com a experiência de 14 anos a gerir unidades industriais no exterior. O grande
desafio consiste em preparar os recursos e estruturas do grupo para esta etapa. Por Armanda Alexandre

PERCURSO DO LÍDER

João Miranda é presidente do Conselho
de Administração da Frulact, líder ibéri-
ca e quarta maior produtora europeia
de preparados à base de fruta para a
indústria alimentar. Fundada em 1987
pelo pai, Arménio Miranda, a empresa
da Maia registou, em 2011, um volume
de negócios que ultrapassou os 75 mi-
lhões de euros, face aos mais de 63 mi-
lhões do ano anterior. Sob a liderança
de João Miranda, a companhia, que
detém três unidades de produção 
em Portugal, tem vindo a investir 

em mudanças com o intuito de supor-
tar a estratégia de internacionalização,
assente nos vetores competitividade e
inovação, capital humano, rede organi-
zacional e competências de gestão
internacional. Entre outros, instituiu o
projeto Lean Manufactoring, que levou
ao aumento da produtividade em mais
de 10% e à diminuição do consumo 
de recursos não renováveis superior 
a 20%. Desenvolveu sete empresas 
no exterior (com fábricas em França,
Marrocos, Tunísia, Argélia e África do

Sul), sendo que a percentagem do ne-
gócio internacional no grupo ascende 
a 95% das cerca de 50 mil toneladas
produzidas. O executivo estabeleceu
ainda um centro de inovação e tecnolo-
gia próprio, o Frutech, em parceria com
o setor científico e tecnológico nacional,
bem como o NITEC - Núcleo Interno 
de Inovação e Tecnologia. 
Ao longo do percurso, tem apostado
na qualificação dos Recursos Humanos
da Frulact, ao fomentar programas de
doutoramento em ambiente empresa-

rial, financiar estudos superiores 
(com cerca de 100 mil euros por ano),
ou com um programa de estágios
profissionais (recebendo cerca de
dez licenciados/ano). Criou ainda um
modelo de empreendedorismo interno,
que permite o acesso a cargos de
direção e administração, enquanto 
promove o coaching empreendedor,
com iniciativas do tipo spin-off,
concursos de prospetiva estratégica 
e trainee em gestão simulada; além 
de que dedica pelo menos uma semana

por mês a reuniões personalizadas.
O também presidente do Conselho 
de Administração da PortugalFoods
(pólo de competitividade e tecnologia
do setor agro-alimentar nacional) 
ou membro da rede PME Inovadoras
da COTEC Portugal - Associação
Empresarial para a Inovação foi várias
vezes reconhecido pela excelência 
na performance, tendo recebido 
o Prémio Inovação COTEC,
Empreendedorismo Inovador INSEAD
e Gestão Estratégica EBA/HSBC.

Os Best Leader Awards distinguem
anualmente as personalidades 
que se destacam como líderes em
vários domínios. Esta iniciativa da
Leadership Business Consulting tem
como critério fundamental o impacto
positivo que os galardoados têm
nas organizações onde trabalham e
nas pessoas que lideram. Os nomea-
dos e laureados são selecionados
e avaliados segundo um processo 
que conta com duas comissões, 
uma de nomeação, cujo presidente 
é José Lamego, e outra de avaliação,
presidida por Eduardo Catroga.
As categorias de atribuição 
dos prémios são: Líder na
Internacionalização; Líder 
nas Novas Tecnologias; Líder na
Gestão de Empresa Pública; Líder 
na Administração Pública; Líder
Internacional; Líder na Gestão 
de Empresa Privada.
Ao longo das próximas semanas, 
o OJE apresenta os premiados nas
diferentes categorias e tenta perceber
o que os distingue enquanto líderes
nas áreas em que atuam. 
João Miranda, CEO da Frulact, 
é o galardoado na categoria Líder 
nas Novas Tecnologias.

INICIATIVA LEADERSHIP
COM APOIO DO OJE
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