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Mármore

Fundada em 1970
e situada em Vila
Viçosa, a Marvisa é
uma empresa de extração
e transformação de pedra
mármore e seus subprodutos em
Portugal. Fomos ao encontro
de João Barroso, atual
proprietário, que está à
frente da empresa há
mais de 11 anos.

alentejano

cada vez mais
internacional

Nascido no concelho de Borba, João Barroso já tem na conta
muitos anos de trabalho, tendo feito de tudo um pouco antes de
entrar no setor da pedra e do mármore. Encarou com grande
entusiasmo a perspetiva de se ligar a este ramo, tão importante
na economia da região, e de marcar a diferença dentro do mesmo. Motivado por esse desejo, foi então há 11 anos que adquiriu
esta empresa, que contava com duas unidades fabris e várias
pedreiras próprias.
Um desejo que ao mesmo tempo foi um desafio, visto que
a compra da Marvisa deu-se num contexto de crise. Conforme
nos é dito pelo proprietário, face ao volume de encargos que é
exigido às empresas, “tirando as grandes, as mais pequenas
não sobrevivem e isso foi o que aconteceu à Marvisa antes de
eu a comprar”.
De qualquer forma, João Barroso identificou na empresa
um nítido potencial e, a julgar pelos resultados obtidos ao longo
destes 11 anos, a sua aposta foi bem sucedida. Após uma fase
de reestruturação interna e de procura de novos produtos, nomeadamente as britas e pedras roladas, assim como de novos
mercados, a Marvisa tem vivido um importante crescimento na
vertente decorativa e paisagista.

Se o mármore português é uma referência mundial, o mármore que a Marvisa retira das suas duas pedreiras é algum do
melhor que se pode encontrar no nosso país. Para que esta
vantagem da natureza resulte nos melhores produtos, a empresa
encontra-se dotada de uma área de transformação com mais
de 4 mil metros quadrados de área coberta, onde, diariamente,
se conjuga um know-how de mais de 40 anos com os mais
modernos métodos e as mais atuais tecnologias.
Neste momento, a Marvisa conta com cerca de duas dezenas
de colaboradores, com comprovada experiência, que satisfazem
as necessidades dos seus clientes mediante o desenvolvimento
de produtos como blocos, chapas, ladrilhos, cantarias, britas e
pedras roladas. Entre as principais mais-valias da sua oferta,
podemos destacar o seu elevado e diversificado stock, o rigor
na transformação da pedra e uma forte relação preço-qualidade.
Posto isto, as projeções para o futuro da Marvisa não poderiam deixar de ser animadoras. Sendo esta uma das principais
empresas do setor no país, a empresa de João Barroso acompanha a tendência positiva da pedra portuguesa e tem como
perspetiva um reforço cada vez maior da sua presença nos
mercados internacionais.

