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Coragem,
Competência

N

uma fase inicial, dedicavam-se em exclusivo
ao fabrico de lareiras, mas à medida que o
mercado foi sofrendo alterações também a
empresa se adaptou, cresceu e expandiu a sua
área de produção para outros serviços como
escadarias, colunas, bancadas de cozinha e
pavimentos.
O percurso desde a formação da empresa até aos dias
de hoje exigiu bastante esforço e dedicação por parte dos
sócios-gerentes. “Inicialmente, o espaço físico da empresa era muito pequeno e não reuníamos as mais exímias
condições. Mas tudo o que íamos ganhando servia para
investirmos em melhorias a todos os níveis. Foi desta forma, e com muita entrega da nossa parte, que conseguimos
construir o que temos hoje”, esclarece Nelson Nogueira.
Têm presente como mais-valia o facto de aliarem a estética
da pedra à sua qualidade e durabilidade, o que consideram
fundamental: “Basicamente, atendemos a todas as exigências do cliente tendo em conta esses fatores. Além disso,
transformamos pedra nacional e estrangeira, e efetuamos
trabalhos para exportação – essencialmente para França. Aos
clientes que nos visitam, procuramos sempre acompanhar
todo o processo para que obtenham resultados duradouros
e que se enquadrem precisamente no que é pretendido”.
Relativamente à política de negócio, Marcelo não hesita em
afirmar que “qualquer empresário que precise de uma parceria, é
connosco. Nós arranjamos, efetivamente, a solução para a ideia
do cliente. Se há uma situação para resolver, nós resolvemos”.
É de salientar que todos este conjunto de serviços engloba a extração de pedras como mármores e outras rochas similares e de
serração e comercialização de pedras naturais e ornamentais, e
também a transformação, o fabrico de pedras para a construção
civil, comercialização e instalação de equipamentos para aquecimentos, nomeadamente recuperadores de calor e ainda lareiras.
O facto de serem irmãos é uma mais-valia pois existe uma confiança acrescida entre ambos, e têm como método de trabalho
cada um focar-se naquilo por que é responsável. Para daqui
em diante, os irmãos Nogueira esperam garantir a estabilidade
da empresa, e ambicionam criar mais alguns postos de trabalho, ainda que admitam não ser fácil encontrar trabalhadores
qualificados para o setor.

e Determinação

Marcelo e Nelson Nogueira são
irmãos e são os sócios-gerentes da
Marcelo&Nogueira. Aliaram o gosto
pelo setor à confiança que os une e,
em 1995, fundaram a empresa. São
uma empresa portuguesa, situada
em Alcobaça, profissional no setor da
extração e transformação da pedra.

