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É portuguesa e líder
mundial no mercado
de produção de cháve
nas de café. A Cup
& Saucer produz 2,2
milhões de peças todos
os meses, que rumam
a mais de 35 países,
sendo a exportação
a grande valência
da empresa, que prevê
facturar 32 milhões
de euros em 2016
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É como a jornada começa para muitos.
O café, criteriosamente escolhido, encontra
a chávena que o acolhe, dando um bom dia
estimulante a quem o bebe. No entanto, ao
recipiente, não lhe é dado o devido reconhe
cimento e a possibilidade do mesmo ser por
tuguês é enorme, não fosse a famalicense Cup
& Saucer líder mundial na produção de chá
venas de café. A empresa, que conta com 28
anos de história, apostou em força no design
e na inovação dos seus produtos, que já estão
em mais de 35 países. «A nossa aposta na in
vestigação e desenvolvimento é muito reco
nhecida pelos nossos clientes e um excelente
atractivo para a angariação de novos. Estes
procuram a Cup & Saucer em busca de uma
diferenciação e qualidade de serviço que não
encontram nos nossos concorrentes», vinca
Angelo Mesquita, fundador da Cup & Saucer.
O sucesso da empresa traduz se na sua
facturação: registou 27 milhões de euros em
2014, 30 milhões em 2015 e está previsto ai
cançar 32 milhões de euros em 2016. A ex
portação é a grande responsável por estes
números, representando 85% da facturação
da empresa.
Todos os meses saem das quatro unidades
de produção da Cup & Saucer (duas em Vila
Nova de Famalicão e outras duas em Alcoba
ça) 2,2 milhões de peças, um aumento de 200
mil peças no espaço de dois anos. «Relativa
mente ao número de colaboradores, o mesmo
vai crescendo com o desenvolvimento da Cup

& Saucer. Hoje temos em Famalicão 200 co
laboradores e em Alcobaça à volta de 480»,
refere Angelo Mesquita.
A ideia por detrás da Cup & Saucer, reve
la o seu fundador, resultou de uma visão de
médio longo prazo sobre uma oportunidade
de negocio. «O racional foi fabricar chávenas
para marcas de café potencializando os resul
tados das mesmas no que diz respeito à sua
notoriedade e boas associações à qualidade da
degustação dos seus cafés», refere o respon
sável da empresa, que fornece os seus produ
tos às principais marcas de café portuguesas.
Quanto à internacionalização, a estra
tégia da empresa iniciou se pelo mercado
espanhol, fruto de algumas adversidades en
contradas no mercado português. Aquando
da sua fundação, a empresa actuava apenas
na personalização de chávenas, o que limita
va o negócio em Portugal, dado que a escolha
dos clientes nacionais residia na compra de
chávenas aos produtores de porcelana. Assim
sendo, a Cup & Saucer focou se nos mercados
externos, como forma de dar seguimento à
sua estratégia, estreando se a exportar para
Espanha. Para Ángelo Mesquita, fundador da
empresa, esta estratégia é um dos pilares do
sucesso da empresa, fruto das vantagens que
acarreta para cada cliente. «Temos uma força
comercial distribuída por geografia, que nos
garante um acompanhamento personalizado
a cada cliente e mercado. Esta tem sido uma
das mais valias da empresa no seu percurso
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