A Ach Brito foi a primeira fábrica nacional de sabonetes e perfumes, e uma das mais antigas da
Península Ibérica, tendo construído ao longo dos tempos uma imagem de especialista na
conceção e produção de sabonetes. A empresa marca presença no mercado nacional através da
marca Ach Brito, que atua no segmento Mass Market, e no mercado internacional, através da
marca Claus Porto, que se posiciona no segmento premium.
A empresa é reconhecida pelo seu acervo histórico e valor simbólico, elevada qualidade e
experiência ímpar, conseguindo satisfazer as necessidades dos consumidores mais exigentes e
requintados e marcando presença nos canais de distribuição mais sofisticados.
O potencial de crescimento da empresa encontra-se focalizado na internacionalização da marca
Claus Porto. A atuação nos mercados externos é feita, exclusivamente, por intermédio dos
produtos Claus Porto que são comercializados num leque muito diversificado de canais
Sendo a marca Claus Porto o motor de internacionalização e crescimento do negócio da Ach
Brito, a empresa pretende concentrar os seus esforços no crescimento e desenvolvimento da
Claus Porto, tendo definido, neste sentido, as seguintes orientações estratégicas:




Desenvolvimento da marca e do produto
Maior foco na Internacionalização
Reposicionamento da marca Claus Porto

Com o intuito de garantir a prossecução das orientações estratégicas acima referidas, a Ach Brito
candidatou-se aos apoios do Portugal 2020, em duas medidas distintas, tendo obtido a
aprovação de ambos os projetos.
Identificam-se, de seguida, as medidas de apoio e os projetos em causa:
Código do Concurso: 18/SI/2015
Designação do Projeto: Qualificação da empresa Ach Brito
Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-014035
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: NORTE – Vila do Conde
Entidade Beneficiária: ACH BRITO & CA, S.A.
Data de Aprovação: 22-04-2016
Data de Início: 19-09-2015
Data de Conclusão: 18-09-2017 subsequentemente prorrogado até 18-3-2018
Custo total elegível: 736.984,39€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 331.642,98€
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Descrição do projeto
Este projeto visa a capacitação da empresa em fatores dinâmicos com o propósito de
desenvolver a sua marca/imagem e os seus produtos, reforçando as competências nos domínios
organizacionais e de gestão, da qualidade, do marketing e da comunicação, para que a empresa
possa implementar uma estratégia de manutenção no Segmento Retalho da marca "Ach Brito"
e uma estratégia de reforço da internacionalização da marca premium "Claus Porto".
Este projeto permitirá a aquisição e endogeneização de conhecimento crítico para o negócio, a
entrada em novos segmentos e canais, um maior envolvimento no processo de comercialização
e venda dos produtos nos mercados externos, a criação de uma forte imagem de marca, a
implementação de uma estratégia de marketing digital altamente disruptiva, e uma forte aposta
na divulgação e promoção da marca, o que possibilitará:




um maior controlo dos canais internacionais
o alargamento do seu posicionamento na cadeia de valor em mercados externos
dotar a empresa de um conhecimento e know-how superior no que diz respeito a
técnicas de desenvolvimento do produto, design e qualidade
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A Ach Brito foi a primeira fábrica nacional de sabonetes e perfumes, e uma das mais antigas da
Península Ibérica, tendo construído ao longo dos tempos uma imagem de especialista na
conceção e produção de sabonetes. A empresa marca presença no mercado nacional através da
marca Ach Brito, que atua no segmento Mass Market, e no mercado internacional, através da
marca Claus Porto, que se posiciona no segmento premium.
A empresa é reconhecida pelo seu acervo histórico e valor simbólico, elevada qualidade e
experiência ímpar, conseguindo satisfazer as necessidades dos consumidores mais exigentes e
requintados e marcando presença nos canais de distribuição mais sofisticados.
O potencial de crescimento da empresa encontra-se focalizado na internacionalização da marca
Claus Porto. A atuação nos mercados externos é feita, exclusivamente, por intermédio dos
produtos Claus Porto que são comercializados num leque muito diversificado de canais
Sendo a marca Claus Porto o motor de internacionalização e crescimento do negócio da Ach
Brito, a empresa pretende concentrar os seus esforços no crescimento e desenvolvimento da
Claus Porto, tendo definido, neste sentido, as seguintes orientações estratégicas:




Desenvolvimento da marca e do produto
Maior foco na Internacionalização
Reposicionamento da marca Claus Porto

Com o intuito de garantir a prossecução das orientações estratégicas acima referidas, a Ach Brito
candidatou-se aos apoios do Portugal 2020, em duas medidas distintas, tendo obtido a
aprovação de ambos os projetos.
Identificam-se, de seguida, as medidas de apoio e os projetos em causa:
Código do Concurso: 19/SI/2015
Designação do Projeto: Ach Brito – Reposicionamento da marca e diversificação de mercados
Código do Projeto: NORTE-02-0752-FEDER-014037
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção: NORTE – Vila do Conde
Entidade Beneficiária: ACH BRITO & CA, S.A.
Data de Aprovação: 21-02-2016
Data de Início: 19-09-2015
Data de Conclusão: 18-09-2017 subsequentemente prorrogado até 18-9-2018
Custo total elegível: 1.255.384,50€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 500.000,00€
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Descrição do projeto
Este projeto de investimento tem em vista a execução do plano de promoção e comunicação
internacional da Ach Brito, contemplando como principais ações as seguintes iniciativas:






Aquisição de conhecimento e de informação sobre os principais mercados-alvo
Contratação de serviços especializados de prospeção nos principais mercados-alvo
Participação em feiras, workshops e conferências internacionais com impacto alargado
Realização de viagens de prospeção e visitas inversas
Marketing Digital

Com a execução dos projetos acima descritos, a Ach Brito pretende alcançar os seguintes
resultados:







Crescimento do Volume de Negócios
Aumento das exportações
Entrada em novos canais de distribuição
Lançamento regular de novos produtos
Aumento da visibilidade da marca
Desenvolvimento de competências críticas
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