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Do trabalho de carpintaria à arquitetura de espaços
comerciais ou à decoração de interiores, a Manuel
Augusto de Oliveira e Silva, Lda. (MAOS) é um
verdadeiro caso de adaptação e liderança, graças a
uma visão de negócio que ainda hoje dá frutos.

Flexibilidade
e inovação
que fazem a
diferença
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negócio. Posto isto, e paralelamente ao
trabalho acima referido, importa salientar
que a Carpintaria MAOS é hoje um nome
igualmente ativo no fabrico de peças de
mobiliário, seja para seu posterior uso em
edifícios comerciais ou hoteleiros, seja para
a execução de projetos de arquitetura de
interiores ou de decoração.

Parcerias e
mercados
vencedores
Há precisamente 55 anos no mercado,
a Carpintaria MAOS corresponde a uma
das pouquíssimas empresas nacionais que
conseguiu a proeza de se adaptar – sempre
preservando um inegável compromisso de
qualidade, rigor e vanguarda – às necessidades, paradigmas e inclinações de um
setor em eterna oscilação. Fundada no já
longínquo ano de 1962 pelo ainda sócio-gerente Manuel Augusto Silva, ao leme
da empresa sente-se já o contributo da segunda geração (representada pelos irmãos
Isabel, Rui e Fernando Silva) que, seguindo
as passadas do pai, tem procurado antecipar os novos desafios do futuro, à medida
que espreita outros potenciais mercados e
oportunidades.
Recorde-se que este projeto, sediado
em Gondomar, começou por funcionar
como uma empresa de carpintaria essencialmente voltada para o universo da
construção civil – setor particularmente
conhecido pelos seus altos e baixos. Não
constituirá, como tal, surpresa que através
de uma notável visão de negócio e poder de
antecipação, a empresa tenha procurado –
assim o lembra Rui Silva – “modernizar-se
e tornar-se mais polivalente” com o avançar
do tempo. A comprová-lo, o nosso interlocutor salienta que os trabalhos aqui concretizados estão cada vez mais centrados nas
infraestruturas comerciais, por oposição aos
edifícios de habitação.
A arte da adaptação, todavia, não
se ficaria por aí. “Até há alguns anos, as
lojas eram feitas à base de madeira, mas
começou a sentir-se uma evolução para
materiais ferrosos e não ferrosos”, começa
por contextualizar o sócio-gerente, antes
de sublinhar que a alteração de tal conjuntura obrigou a própria Carpintaria MAOS a
complementar o seu leque de respostas
através da introdução de um serviço de
serralharia. “Tínhamos de acompanhar os
nossos clientes, que procuravam um só
fornecedor que fosse capaz de lhes oferecer
tudo”, acrescenta Rui Silva.
Tendo estabelecido, desde a primeira
hora, a garantia de excelência e integridade
que elevaria o nome da empresa ao estatuto de referência aquém e além fronteiras,
Manuel Augusto e os seus sucessores
notabilizaram-se também pela elasticidade
com que foram abraçando novas áreas de

Tão importante como o poder da reinvenção é, de resto, a capacidade que a
empresa tem vindo a demonstrar, ano após
ano, no estabelecimento e cimentar de parcerias com outras empresas-chave. A título
de exemplo, Rui Silva menciona a especial
ligação que existe com o Grupo Sonae (e,
mais concretamente, com as marcas MO,
Zippy e Continente), com o Grupo Retail
Concept, ou com prestigiados gabinetes
de arquitetura, que permitem à Carpintaria
MAOS a capacidade de materializar os seus
trabalhos numa crescente amplitude de
territórios internacionais – do Médio Oriente
à América Latina, sem esquecer, porém, os

mercados europeus ou países como Angola
e Moçambique.
Já relativamente ao âmbito nacional,
convém não esquecer que o percurso de
cinco décadas protagonizado por Manuel
Augusto Silva reúne hoje a preferência de
uma série de cadeias comerciais, onde se
incluem Intermarché, Rádio Popular, El

Corte Inglês. Mas num contexto em que “o
setor começa a mexer novamente em Portugal e este mercado tem estado a absorver
muita da capacidade produtiva”, o desejo da
Carpintaria MAOS passa por expandir a sua
abrangência nos territórios externos. Precisamente na prossecução dessa finalidade,
“fizemos uma candidatura ao Portugal 2020,
não só para a área da internacionalização,
mas também para a criação de uma linha
própria de mobiliário”, revela Rui Silva,
antecipando alguns dos próximos passos
que a empresa gondomarense assumirá.

Um exemplo de
sucesso
Contando atualmente com a dedicação
e experiência de uma equipa de mais de
80 colaboradores, o aspeto que melhor
continua a diferenciar a Carpintaria MAOS
dos restantes players passa, na opinião
do nosso interlocutor, “pela qualidade que
impomos naquilo que fazemos”, pois “o
nosso cartão de visita sempre foi o nosso
trabalho”. Contudo, à perseverança que tanto permitiu que a empresa superasse crise
após crise, acrescente-se o eterno rigor no
cumprimento dos prazos assumidos ou a
continuada aposta na aquisição de novos
equipamentos e eis o segredo de tamanha
vitalidade empresarial.
Podendo orgulhar-se, desde 2012,
do estatuto de PME Líder, a Carpintaria
MAOS é também sinónimo de competitividade, inovação e especialista na relação
qualidade-preço. A estes atributos importa
acrescentar, no entanto, a sensibilidade que
o projeto demonstra quer para com a sua
equipa de colaboradores – sujeita a programas de formação contínua –, quer para
com a sociedade e o meio envolvente, não
sendo por acaso que todas as instalações
da empresa se encontrem equipadas com
os sistemas necessários para o cuidadoso
tratamento dos resíduos e respetiva reciclagem.
Ainda que não diretamente correlacionados com o sucesso financeiro da Carpintaria MAOS são, de facto, pequenos gestos
desta natureza que ajudam a acentuar o
seu pioneirismo. O futuro ambiciona-se,
por isso, radiante e amplo, à medida que o
“aumento das exportações” deverá surgir
a par do desenvolvimento de “uma linha
própria de design”, cimentando-se ainda
mais o ADN de um nome que, num percurso
de 55 anos, fez questão de nunca sair da
nossa memória.

