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INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

ACisco Systems quer deslo-
car da sede alguns labo-

ratórios. O primeiro virá para 
Portugal, até ao fi nal deste ano. 
São 40 armários 
de equipamento,  
para simular tes-
tes de rede. 

A multina-
cional que zela 
pela protecção de 
sistemas como o 
da Casa Branca fez as contas e 
escolheu Portugal – contra a  
Índia, onde tem a maioria dos 
seus 65 mil trabalhadores. As 
poupanças anuais ascenderão 
a 1 milhão de dólares. 

Um fuso mais produtivo
Aqui os custos de espaço e 

electricidade serão 30% infe-
riores aos dos Estados Unidos. 
Na Índia, seriam 50% supe-
riores aos da Califórnia. “Em 
Bangalore a mão-de-obra é ba-
rata, mas este tipo de despesas 
são muito maiores”, explica 
Hélder Antunes, 44 anos, en-

Depois de centralizar o suporte de vendas europeu 
em Oeiras, a Cisco está a trazer dos Estados Unidos 
um laboratório de testes de rede, contra a Índia

Portugal atrai Cisco 

COSMÉTICA

O plano que começou em 2006, e que visa elevar 
a rentabilidade até ao fi nal deste ano, obrigou a Puig 
a instalar-se directamente em Portugal. 
Até agora era representada pela Cosbel, na qual os 
catalães tinham 70% do capital e os portugueses Sousa 
Costa Soromenho, o restante. Representava as marcas 
Paco Rabanne, Carolina Herrera e Nina Ricci. A decisão 
dá-se num altura em que a Puig admite entrar em Bolsa. 

Os Sousa Costa Soromenho detêm também a Jalber, 
que, nos anos 60, chegou a fabricar batons 
e vernizes da Lancôme, na Venda Nova, onde acaba 
de fechar o último armazém. Passa a logística para 
a TNC e reduz 20 colaboradores, para um total de 14. 
Representa marcas como os cremes Tokalon, o talco 
Transpil, o perfume Moda Elite e as recém-conquistadas 
fragrâncias dos desenhos animados Maisy. MM

LUXO PUIG EM DIRECTO, SEM REPRESENTANTE
O grupo catalão extingue a portuguesa Cosbel, que a representava nas marcas 

premium. Noutras, como a Don Algodon, mantém a parceria com a Jerónimo Martins 

Hélder  
Antunes, 

em Silicon 
Valley, 

é o mentor 
da mudança

genheiro português radicado 
nos Estados Unidos, respon-
sável global da Cisco para os 
serviços de segurança de redes 
privadas virtuais.

“Em termos de produtivida-
de, Portugal também é melhor 
porque permite que comuni-
quemos durante mais horas. 
Entre San Jose e Bangalore há 

uma diferença de 12,5 horas”. 
Segundo o gestor “a ideia é ir 
aumentando a presença de in-
vestigadores no país”. No pri-
meiro ano de funcionamento, 
o novo centro reunirá uma 
equipa de oito pessoas. Jun-
tam-se às 50 que integraram 
o recém-inaugurado Hércules 
– centro de operações de su-
porte a vendas para o merca-
do Europeu, num total de 140 
colaboradores. MM

O grupo Puig mudou de 
opinião e equaciona Bolsa
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