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Grand Carob regressa 
às lojas em janeiro de 2022
A ideia surgiu algures em 2017, à 
mesa do pub The Gallimaufry, em 
Bristol, no Reino Unido, onde Nuno 
Alves debatia com amigos a ideia 
de um Algarve menos dependente 
do turismo. «É algo em que sempre 
acreditei. A nossa economia regio-
nal não deve depender apenas dis-
so, até porque temos vários recur-
sos naturais, entre eles, a alfarroba. 
Muitos não estão a ser aproveita-
dos. A minha ideia foi criar uma 
indústria que pudesse criar valor 
acrescentado» para a região. 

Na altura, «por conselho médi-
co, fiz uma dieta sem glúten nem 
lactose, e portanto, estava muito 
informado acerca da oferta que 
existia no mercado. Pensei então 
em desenvolver uma alternativa ao 
leite», recorda. Por outro lado, «não 
havia uma marca forte, diferencia-
da, associada a produtos feitos a 
partir de alfarroba. Foi esse o per-
curso».

Nuno Alves, formado em Ges-
tão, pós-graduado em Contabilida-
de e com raízes em Tavira, passou 
«meses a fazer experiências». 

«Não utilizamos farinhas, pe-
gamos na vagem e fazemos vários 
processos para extrair os açúcares 
naturais e o sabor real da alfar-
roba. Investi muito em perceber 
como podia extrair o melhor da 
alfarroba e combinar isso com ou-
tros ingredientes», recorda. 

«Assim que finalizei o desen-
volvimento da receita, voltei para o 
computador e comecei a desenhar 
uma ideia de negócio». Em boa 
verdade, a Grand Carob foi criada 

em 2018. «Fechei-me em casa du-
rante dois meses para elaborar as 
candidaturas aos fundos europeus 
do Portugal 2020», com a ajuda do 
CRIA - Divisão de Empreendedoris-
mo e Transferência de Tecnologia 
da Universidade do Algarve. Feliz-
mente, «foram todas aprovadas». 

A partir daí, «era preciso ter li-
quidez e abordei os Business Angels 
para pôr as ideias em marcha. Fo-
mos a primeira start-up a ser ala-
vancada pela Instituição Financei-
ra de Desenvolvimento (IFD). Tudo 
começou com uma bebida à base 
de alfarroba, mas hoje temos mui-
tos mais produtos desenvolvidos, 
não só na categoria das alternati-
vas ao leite, mas também noutras 
categorias».

Para já, a empresa não tem fá-
brica própria, embora isso seja uma 
grande ambição para o futuro, de 
preferência a instalar no Algarve. 

«Sem dúvida. É algo que quan-
do houver condições, gostaria que 
avançasse. Uma unidade forte-
mente especializada com o objeti-
vo de valorização dos recursos do 
Algarve».  

Nuno Alves admite que a adju-
dicação da produção tem as suas 
vantagens, mas também desvanta-
gens. «Tudo fica muito dependente 
da relação com os parceiros e de 
fatores externos que de outra for-
ma, com instalações próprias, não 
acontecem». E sabe do que fala, pois 
recentemente teve de interromper 
a produção. No entanto, «já temos 
um novo parceiro no sul, no Alen-
tejo. Fizemos os testes industriais e 

correu tudo bem. Em janeiro, a nos-
sa produção será retomada» com 
um novo fôlego.

O empresário informa ainda 
que a internacionalização está na 
génese da criação da marca, embo-
ra «ainda não iniciámos esse pro-
cesso porque a nossa bebida tem 
um prazo de validade de 28 dias, o 
que torna a exportação desafian-
te. Estamos a falar de um produto 
fresco, quase como um iogurte, 
mas 100 por cento vegetal. O pro-
cesso de produção está feito para 
que o sabor não se altere. Não tem 
corantes nem conservantes para 
estender o prazo de validade».

E quem procura este produto? 
«Não são apenas pessoas que têm 
regimes alimentares específicos, 
ou vegetarianos e intolerantes ao 
glúten ou à lactose, mas também 
pessoas que procuram produtos 
com sabores distintos», diz. 

Até à recente interrupção, a 
bebida da Grand Carob estava pre-
sente em 42 lojas da cadeia «Celei-
ro» e na grande distribuição atra-
vés dos hiper e supermercados 
«Continente». A marca ganhou o 
Prémio Intermarché de Produção 
Nacional 2020, e estará disponível 
nas prateleiras do Intermarché a 
partir de 13 de janeiro.

Em termos de produtos novos, 
também há novidades na calha. 
«Aproveitámos o confinamento 
para contratar uma técnica de de-
senvolvimento de produtos alimen-
tares. Vamos ter uma extensão de 
sabores na bebida e vamos lançar 
uma nova série de cereais para pe-
queno-almoço à base de alfarroba».

Este ano, o preço da alfarroba 
em fresco subiu bastante. O empre-
sário vê o aumento com bons olhos. 
«Ainda bem. É sinal que se está a 
valorizar este produto. Mas ainda 
há muito por fazer. Nós somos um 
promotor da alfarroba e cabe a 
marcas como a Grand Carob fazer 
bons produtos para que o consu-
midor final tenha a percepção do 
valor desse ingrediente». 

«Claro que isso pode inflacio-
nar os nossos custos, mas penso 
que depois desta oscilação, o pre-
ço deverá baixar e estabilizar. Mas 
vejo isso com bons olhos porque 
significa que, se calhar, os agricul-
tores poderão ter a rentabilidade 
necessária para substituir outras 
culturas pela alfarroba, que tem 
todas as condições que precisa no 

Algarve», opina.
Uma outra questão. Como 

é que uma marca nova com um 
produto inovador tem chegado 
aos consumidores, sobretudo em 
tempo de pandemia? «Desafian-
te, global e inesperada. Quando 
entrámos na cadeia Continente, 
em janeiro, não podíamos fazer 
ações de promoção e provas junto 
dos clientes. O que fizemos foi um 
plano de comunicação, entrámos 
em contacto com a indústria, en-
viámos amostras e tem sido esse 
o percurso. Mas estamos muito 
limitados devido à situação que 
atravessamos e continua a ser as-
sim. Mesmo agora, se quisermos 
fazer uma degustação em loja é 
muito difícil. As redes sociais, no 
caso de produtos alimentares, por 
si só, não são suficientes porque 
os consumidores querem experi-
mentar» antes de comprar. 

Nuno Alves é um defensor da di-
versificação da base económica do 
Algarve. E não se cansa de o dizer. 
«Não podemos depender apenas do 
turismo. Nem o Algarve nem o país. 

Não podemos ficar dependentes 
apenas dos serviços. É preciso uma 
capacidade produtiva que aumente 
a nossa competitividade e que con-
tribua para aumentar as nossas ex-
portações», afirma. 

No outro lado da moeda, tam-
bém diagnostica as dificuldades, 
principalmente as estruturais. 
«Criar uma empresa em Portugal 
custa 360 euros. No Reino Unido 
custa 12 libras. Não faz sentido. A 
burocracia e a carga fiscal que te-
mos é surreal. Como é que se con-
segue captar talento, nacional ou 
internacional, se para se conseguir 
pagar um ordenado significativo, 
isso representa um custo gigan-
tesco para a empresa, custo esse 
devido à carga fiscal? Portugal 
deve criar condições para as suas 
empresas crescerem e prospera-
rem. Temos um mercado interno 
muito pequeno, portanto se a es-
cala é reduzida, se a carga fiscal 
é elevada e se não temos as condi-
ções que os outros países têm para 
exportar, na prática, tudo se torna 
difícil», conclui.

Bebida vegetal à base de alfarroba vai ser produzida por um novo parceiro industrial no início do próximo ano. 
Nuno Alves, fundador da Grand Carob, revela ainda os planos da empresa algarvia para conquistar novos nichos e mercados
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Carob World 
é exemplo de 
como criar valor 
acrescentado 
a um recurso 
endógeno

barlavento: Já passaram quase 
seis meses desde a inauguração 
da vossa unidade industrial. 
Como tem evoluído o negócio?
João Currito: Uma empresa como 
a nossa precisa de mercados pre-
dispostos e com capacidade de 
olhar para coisas novas. Estamos a 
apresentar um produto inovador e 
os nossos parceiros ou potenciais 
parceiros têm de estar em con-
dições de trabalhar esse produto 
e essa ideia. O mercado, estando 

fechado, trabalha com o portfólio 
que existe dentro de portas. Essa 
foi a nossa realidade no início do 
ano. A partir de julho, contudo, 
sentimos que começou a haver 
alguma abertura com o abrandar 
do cenário pandémico. Para se ter 
uma ideia, no segundo semestre de 
2021, vamos mais do que triplicar 
o total de vendas de 2020.

Está a falar do mercado interno 
ou do internacional?

Ambos. Em termos de mercado 
internacional, estamos a focar-
-nos nos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), que tem estado muito 
fechado, e no Japão, para onde já 
fizemos alguns negócios. A Euro-
pa ainda está muito fechada, um 
pouco à semelhança da realidade 
portuguesa. Nos últimos meses, 
conseguimos também concretizar 
vendas para a Coreia do Sul. No se-
gundo semestre deste ano, temos 
notado o Médio Oriente e a Ásia 
mais recetivos. Mas temos visto o 
mercado nacional a abrir um pou-
co, contamos agora com mais pon-
tos de venda, arranjámos novas 
parcerias e conseguimos efetivar 
alguns contactos europeus. 

Isso é uma boa estimativa 
para o futuro, certo?
Exato. A diferença é que o ponto de 
partida foi muito pequeno. Não po-
demos esquecer que a Carob World 
começou a comercializar online em 
abril de 2019. E depois parámos por 
causa da pandemia. Agora estamos 
a redescolar.

O vosso projeto, no entanto, 
remonta a 2014...
Exatamente. A empresa esteve cin-
co anos a trabalhar só para poder 
abrir portas. Houve todo um pro-
cesso de desenvolvimento das re-
ceitas, de branding e de pré-indus-
trialização dos nossos produtos. 

Durante esse período, como 
é que se consegue financiar 
todo esse processo?

A Carob World é uma empresa 
portuguesa, com capitais 100 por 
cento nacionais, e com sede no 
Algarve. Quem anda nestas ini-
ciativas empresariais sabe que o 
capital de risco para start-ups em 
Portugal não existe, sobretudo no 
ramo alimentar. É uma triste rea-
lidade. Tivemos uma ajuda que foi 
absolutamente decisiva, depois 
de ultrapassada a primeira fase, 
através do CRESC Algarve 2020. 
O restante financiamento foi com 
recursos a capitais próprios do 
acionista. Tentámos, ainda antes 
de lançarmos a empresa, envolver 
parceiros. Mas, como dizem os es-
pecialistas, era demasiado novo e 
demasiado cedo para algum inves-
tidor entrar com capital. Estamos 
a falar de um investimento indus-
trial pesado, na ordem de 1,5 mi-
lhões de euros. O Programa Opera-
cional (PO) do Algarve apoiou-nos 
em meio milhão entre fundo perdi-
do e reembolsável e isso foi funda-
mental. 

Apesar da ligação milenar 
do Algarve com a alfarroba, 
esta era uma empresa e um 
produto que fazia falta,  pelo 
menos nesta escala de produção... 
Sim, concordo a 100 por cento com 
essa afirmação. Enquanto funda-
dor, promotor e empreendedor, 
houve dois ou três fatores que 
fizeram com que valesse a pena 
investir. Primeiro, a proximidade 
à matéria-prima. A esmagadora 
maioria da produção nacional está 
no Algarve, somos um dos maiores 

produtores mundiais de alfarroba. 
Segundo, é um produto altamente 
versátil em termos das utilizações 
que se lhe pode dar, através de 
diferentes processos e diferentes 
aplicações e transformações in-
dustriais. Outro componente que 
fez com que merecesse a pena e 
acreditássemos em termos de ino-
vação é o potencial de escalabili-
dade. Veja-se os cremes de barrar, 
as tabletes de chocolate, as fari-
nhas. Quase todo o planeta conso-
me produtos equivalentes. Ou seja, 
uma vez ultrapassada a primeira 
barreira do desconhecimento, os 
nossos produtos são passíveis de 
ser vendidos em qualquer mercado 
do mundo. Neste momento temos 
quatro gamas de produtos e outras 
em calha para fazer. 

Há cerca de dois meses lançaram 
um xarope de alfarroba. 
Como é que o mercado 
está a reagir à novidade?
Curiosamente, está a surpreen-
der pela positiva e a razão é mui-
to simples. Lançámos o xarope 
para o mercado global. Hoje em 
dia é consumido principalmente 
no Médio Oriente. Em Portugal e 
em Espanha não temos muita tra-
dição, digamos, de consumir xaro-
pes. Quem os consome mais são os 
americanos e os árabes, sobretudo 
com a alfarroba. Isto é um pouco 
à experiência, uma vez que é algo 
novo, e nunca temos a certeza ab-
soluta de como será aceite. Mas 
essa é também um pouco a lógica 
do portfólio de produto alargado 

Marca alimentar algarvia aposta na alfarroba para conquistar os mais exigentes mercados internacionais. Em entrevista, o fundador 

João Currito diz que os fundos europeus do CRESC Algarve 2020 foram «absolutamente decisivos» para lançar a Carob World. 

Dá ainda uma perspetiva pragmática sobre o futuro desta fileira
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Carob World nasceu em Faro para inovar 
com a alfarroba
A Carob World desenvolve, produz e comercializa 
produtos gourmet à base de alfarroba, como farinha, 
tabletes e cremes para barrar, com o objetivo de os 
exportar para mercados de alta qualidade interes-
sados na alimentação mediterrânica. Os primeiros 
passos começaram a ser dados em 2015 através 
de um protocolo com a Universidade do Algarve 
(UAlg) e o curso de Engenharia Alimentar para o 
desenvolvimento das receitas. De acordo com o CEO 
João Currito, «falámos com o Centro Regional para 
a Inovação do Algarve (CRIA) em 2017, e candida-
támo-nos aos fundos europeus do Portugal 2020. 
Mais tarde, encontrámos instalações industriais 

devolutas no Rio Seco, em Faro, para implementar 
a unidade industrial. A candidatura foi aprovada e 
fizemos todo o processo». «O conceito é pegar em 
algo que é tradicional e endógeno, e criar-lhe valor 
através de novas aplicações. É um projeto inovador, 
que pega num fruto que tem sido historicamente 
negligenciado, e que tem como compromisso trans-
formá-loe e comercializá-lo. Isso é a Carob World», 
descreve. Os produtos da marca algarvia «não con-
têm glúten, nem estimulantes, são uma boa fonte de 
minerais, ricos em fibras e antioxidantes». Para já, a 
fábrica tem a capacidade de fazer três toneladas de 
produtos por dia.

da Carob World. Ou seja, a partir 
do momento em que conseguimos 
um parceiro, em qualquer merca-
do, seja no nacional ou fora, se a 
aceitação correr bem e se acredi-
tarem na nossa capacidade de fa-
zer bons produtos, continuarão a 
consumir e esse portfólio vai aca-
bar por se expandir.

Há novidades para 2022?
Sim. Não gostaria de revelar mui-
to, porque na indústria alimentar, 
qualquer coisa que vamos fazer 
ou lançar, tem sempre todo um 
processo de desenvolvimento ine-
rente que pode ser longo. Ser lon-
go é também resultante de correr 
bem ou correr mal. Temos alguns 
objetivos para o próximo ano. Um 
deles é a alternativa à gordura de 
palma, que é um projeto no qual 
estamos a trabalhar há ano e meio. 
Apesar de o óleo de palma com 
que trabalhamos ser certificado 
e sustentável, o mercado europeu 
tem uma perceção negativa por 

questões ambientais, porque em 
alguns países asiáticos a flores-
ta tropical está a ser substituída 
para essa produção. Por outro 
lado, queremos alargar a gama 
de formatos para, eventualmente, 
entrarmos em mais uma catego-
ria de produtos. O nosso objetivo 
imediato e mais primordial é levar 
o que já temos e afirmar a Carob 
World em mais mercados e de for-
ma mais consistente. 

Este ano o preço da alfarroba 
atingiu novos máximos. 
Isso teve impacto nos 
vossos custos de produção?
Somos apenas um player e esta-
mos no final da cadeia. Que bom 
para o Algarve e para a produção 
de alfarroba que o preço tenha au-
mentado! O que mais gostaríamos 
era de contribuir para a sustenta-
bilidade desse valor. Quanto mais 
a Carob vender, mais alfarroba vai 
consumir e mais vai poder  susten-
tar o preço, através da produção 
de produtos de valor acrescenta-
do. Acredito que, neste momento, 
esse aumento de valor ao produtor 
tem acontecido muito pela cadeia 
de valor da semente. Portanto, a 
goma de alfarroba e a semente 
nos mercados internacionais têm 
sofrido uma valorização muito 
grande. Gostaria muito que isso 
se tornasse sustentável porque 
fará aumentar o investimento em 
pomares de alfarroba. Fará com 
que as pessoas acreditem mais 
nesta cultura, até porque precisa-
mos muito de matéria-prima. Este 
projeto baseia-se na alfarroba, 
mas também gostaria que outros 
empresários olhassem para pro-
dutos semelhantes. Em Portugal 
e no Algarve temos inúmeros pro-
dutos negligenciados que podem 
ser aplicados e desenvolvidos, e 
que podem vir a deixar o seu valor 
acrescentado no nosso país. 

A marca Portugal ou Algarve 
ajudam, de alguma forma, 
a alavancar os vossos produtos 
ou o que conta é apenas 
o ingrediente alfarroba?
É uma boa pergunta. Quase toda a 
minha carreira tem sido interna-
cional. Noto que hoje existe uma 
muito maior perceção da mar-

ca Portugal. Isso é inegável. Mas 
acho que é possível fazer muito 
mais. Quando vamos a uma feira 
internacional, e comparamos o 
pavilhão português com outros 
pavilhões europeus, por exemplo, 
dos nossos vizinhos espanhóis ou 
italianos, sobretudo na área ali-
mentar, vemos que ainda há muito 
por fazer. Somos bons no que pro-
duzimos. Sabemos fazer e fazemos 
bem. Tenho clientes que dizem que 
a alfarroba portuguesa é a melhor 
do mundo. Aliás, isso é um desafio 
que temos internamente: tentar 
descobrir porquê e alavancar essa 
perceção em valor. Mas no que toca 
a criar valor, criar marca e inovar 
para fora, temos tudo por fazer. E 
não estou a falar da Carob World 
nem do Algarve. Estou a falar de 
Portugal. Basta olhar no sector 
alimentar, quantas marcas temos? 
Vinho do Porto e pouco mais. Acho 
que há um longo caminho de valo-
rização que tem de ser feito, quer 
na alfarroba ou em muitos outros 
produtos portugueses. Em vez de 
vendermos laranja, temos de pas-
sar a vender sumo de laranja, ou 
transformados de laranja, que têm 
um valor acrescentado em cima 
daquilo que já existe. Acho que 
esse deveria ser o nosso caminho.

Porque acha que ainda 
não demos esse passo?
Acho que já demos vários passos. 
Mas temos de ter essa visão, a ca-
pacidade de o fazer e a vontade de 
ir para o mundo. Ou seja, aquilo 
que falei há pouco, para conse-
guirmos levar as nossas marcas 
lá para fora temos de ter produtos 
de qualidade e escaláveis. Temos 
de ter capacidade de produzir em 
quantidade para fornecer os mer-
cados. Existe potencial no país. 
Hoje há a perceção que a qualidade 
dos produtos portugueses é muito 
boa e por isso, temos de posicio-
nar o nosso sector alimentar mais 
para a exportação. 

Estamos agora num período 
de transição. O próximo quadro 
de fundos europeus estará mais 
alinhado com a descarbonização 
e a digitalização. Planeia elaborar 
novas candidaturas no futuro 
próximo?

A resposta é sim. Na fileira do 
agroalimentar, a descabonização 
é um facto e não há dúvida de que 
estamos a trabalhar nessa parte. 
Costumo dizer que a nossa fábrica 
quase não gasta água, trabalha-
mos e processamos um produto 
endógeno e a única coisa que con-
sumimos é eletricidade. Estamos 
a contribuir para a reduzir pega-
da ambiental também em todas 
as nossas matérias subsidiárias, 
como por exemplo as embalagens. 

Também temos em atenção a eco-
nomia circular. Enquanto start-up, 
todas essas preocupações estão 
no nosso cerne. Seremos, por isso, 
candidatos naturais a novos finan-
ciamentos para continuar a fazer 
crescer esta ideia, este conceito e 
esta empresa. Só espero que os im-
ponderáveis e aquilo que não con-
trolamos não aconteçam, que os 
mercados não voltem a fechar-se, e 
que possamos continuar a fazer um 
percurso natural.
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