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AMBAR
Aposta forte na internacionalização
e em novos segmentos de mercado

A celebrar este mês 80 anos de existência, a empresa de material escolar 
e de escritório AMBAR, quer aumentar dos atuais 40 por cento para 60 

por cento o peso da faturação no exterior até 2021, apostando na Europa, 
PALOP e Emirados Árabes Unidos.

A empresa do Porto aposta também no mercado dos brinquedos científicos 
e pedagógicos e na produção de papel algodão para utilização nos 

produtos AMBAR. 

A AMBAR foi fundada há 80 anos por 

Américo Barbosa, no Porto, dedican-

do-se então à encadernação. O nome 

– AMBAR – é resultado da junção de 

AM (de Américo) e BAR (de Barbosa). 

Atualmente, a atividade da empre-

sa engloba produtos para escritório, 

material escolar, gift e também a sua 

mais recente área de negócio, brin-

quedos científicos e pedagógicos.

Dos 80 anos de vida e de história da 

AMBAR fazem parte artigos tão icóni-

cos como o caderno de capa preta, as 

pastas de arquivo e as agendas. 

O caderno agrafado de capa preta, 

lançado pela Ambar em 1968, tor-

nou-se no produto mais reconhecido 

da marca, marcando uma geração de 

estudantes. Bastante flexível e resis-

tente, este clássico é um dos produtos 

mais vendidos da AMBAR.

A empresa tem também apostado na 

exportação dos produtos AMBAR.

Segundo José Ferreira, presidente da 

empresa, há atualmente “um muito 

maior potencial de valorização dos 

produtos da AMBAR no mercado ex-
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terno, cuja dimensão e rendimento 
‘per capita’ em muito superam o mer-
cado português, que em 2015 repre-
sentava 80 por cento a 90 por cento 
do volume de negócios da empresa”.

A aposta nas exportações foi, por isso, 
uma das estratégias desde logo assu-
midas por José Ferreira e pelo sócio, 
José Costa, dois empresários de Bar-
celos da área têxtil e automóvel que, 
em 2014, adquiriram 70 por cento do 
capital da AMBAR.

Além da aposta no mercado externo, 
a diversificação dos segmentos de ne-
gócio foi outra das opções estratégi-
cas da nova gestão da AMBAR, que 
detetou um défice de imagem da mar-
ca nas gerações mais jovens e decidiu 
contorná-lo entrando num novo nicho 
de mercado: os brinquedos científicos 
e pedagógicos, com a “Ambarscien-
ce”, lançada no final de 2017.

“Os novos compradores não vivem 
muito da marca, mas sim do que veem 
nas redes sociais e tivemos de mudar 
um bocadinho o paradigma, porque as 
pessoas com mais de 40 anos reconhe-
cem a marca, mas os mais novos não 
têm nenhuma afinidade. Daí este pro-
jeto, que tem a chancela da Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto”, 
afirma o presidente da empresa.

Apesar de se encontrar ainda em fase 
inicial de desenvolvimento, o objetivo 
da empresa é que este novo segmen-

to venha a representar 25 por cento 
das vendas da AMBAR “dentro de 
dois ou três anos”, acompanhando o 
processo de internacionalização.

Sendo uma empresa com um forte 
sentido de responsabilidade social e 
consciência ambiental, em 2018 a 
marca assumiu um compromisso com 
a implementação e manutenção dos 
requisitos do FSC e PEFC.

Outra das novas apostas é no segmento 
da sustentabilidade, com o lançamento 
de uma nova gama de produtos com 
pasta de papel feita com uma parte de 
algodão, numa parceria com a empresa 
têxtil de José Ferreira, a Valérius.

“No último ano andamos a ligar o se-
tor têxtil ao setor do papel. Fizemos 
uma parceria entre a AMBAR e a Va-
lérius — o projeto 360 — que passa 
por fazer papel algodão a partir dos 
desperdícios do têxtil (terceiro setor 
maior poluidor do mundo) e do papel 
e usá-lo em produtos AMBAR, desde 
‘notebooks’ a caixas”, explica.

Esta nova área de negócio está ainda 
em fase inicial, prevendo-se que os 
primeiros produtos em papel algodão 
totalmente reciclado da AMBAR che-
guem ao mercado no final de 2019.

José Ferreira destaca o potencial desta 
nova área nos mercados externos, no-
meadamente nos países nórdicos, onde 
a procura por produtos ambientalmente 

sustentáveis é muito elevada. Tal como 

nos brinquedos pedagógicos, a expec-

tativa é que este novo segmento venha 

a representar, “dentro de três ou quatro 

anos”, uma fatia em torno dos 25 por 

cento da faturação total da AMBAR.

Com uma faturação de 8,5 milhões 

de euros em 2018, mais do dobro 

dos 4 milhões de euros de 2015, a 

AMBAR pretende continuar a crescer 

a um ritmo percentual de dois dígitos 

nos próximos anos, apontando como 

meta para 2019 os 10 milhões de eu-

ros e como alvo a cinco anos os 15 a 

20 milhões.

A concretizar-se esta previsão, a em-

presa – que emprega perto de cente-

na e meia de trabalhadores – atingirá 

cerca de metade da faturação de 40 

milhões de euros que chegou a regis-

tar no início do milénio, quando detin-

ha uma quota de mercado na ordem 

dos 90 por cento, contra os 20 por 

cento que estima ter atualmente.

“Marcas com 80 anos em Portugal há 

poucas e neste setor é a única. Temos 

é que trabalhar para o futuro e ter 

produtos que vão apanhar as pessoas 

quando estão já em idade adulta, mas 

também fazer com que reconheçam 

a marca ainda na infância”, conclui o 

presidente da AMBAR. 

www.ambar.pt

http://www.ambar.pt

