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Sabendo de antemão que
cada pedra é um pedaço de
história, a Ludistones aposta
na comercialização de vários
tipos de matéria-prima para
dinamizar o seu mercado.
Luís Tomás e Dina Antunes
são os que conduzem este
negócio, que todos os dias
se aprende a readaptar a
novos ciclos e mudanças.
Implantados no mercado desde
2013, a Ludistones dedica-se à comercialização de rochas ornamentais
e transporte de mercadorias do setor
da pedra, tem aproveitado a sua experiência e o seu conhecimento para
aconselhar e garantir sempre a melhor
solução de pedra natural, não só do
ponto de vista financeiro, mas também
no que diz respeito à qualidade: “Apesar
de termos começado numa conjuntura
desfavorável, a verdade é que trabalhamos muito para que a pouco e pouco
fôssemos atingindo os nossos objetivos.
O balanço destes cinco anos vem, portanto, contagiar tudo o que será possível
fazer daqui para a frente.
O facto de não estarem vinculados

Trabalhar com a
natureza

a nenhum tipo de pedra faz com que
facilmente consigam chegar a diferentes
pontos do país e também além fronteiras: “Para o estrangeiro, por exemplo,
comercializamos mais chapa e ladrilhos
ou seja material acabado, já para o mercado nacional comercializamos mais em
blocos. Acompanhamos todo o processo
produtivo desde a extracção, corte e
acabamento garantindo assim a qualidade para ir ao encontro da necessidade
do cliente”, informam.
Ainda assim, é de referir que a Ludistones aposta mais vincadamente nos
calcários (moleanos, moca creme, entre
outros), calçada à portuguesa (pretas
e brancas) e mármores (branco, rosa,
ruivina entre outros).
O processo de expedição fica igualmente assegurado, garantindo o melhor
condicionamento. No que à dinâmica
internacional diz respeito, são os mercados como o da Espanha, França, Polónia
e Itália que ganham maior expressão:

“Atualmente, 75% do nosso mercado é
nacional, e os restantes 25% são para
exportação.
Para a consolidação destes mercados, os empresários fazem todos
os anos propeção do seu negócio e,
através de visitas regulares em feiras
internacionais, conseguem angariar
novos contactos, que poderão posteriormente vir a tornar-se potenciais clientes.
Este trabalho pressupõe sempre uma
renovação constante sobre o setor e é,
nesse âmbito, que Luís Tomás e Dina
Antunes perspetivam alcançar um novo
horizonte: “A Índia, que é um mercado
muito interesante e tem despertado a
nossa atenção. Esta será uma evolução
gradual, pois preferimos avançar com
cautela”, adiantam.
Este trajeto, que vai agora começar
a ser delineado, também conta com o
apoio das associações, que tanta importância têm desempenhado junto das
empresas do setor da pedra.

