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A Pedras Rústicas,
sediada em Valença, é
uma empresa que se
dedica à transformação
exclusiva de Xistos e
Quartzites. Luís Santos,
proprietário, revelou, em
entrevista connosco,
como se posicionam no
mercado.

Dez de crescimento
anos familiar
A empresa nasceu com Luís Santos
e com o seu pai, há dez anos, após a
vinda de Lisboa. Assim, abriram uma
exposição, com venda ao público. Entretanto, concluíram que conseguiam
abranger novos tipos de clientes e assim
alargaram os seus horizontes, ao criar
revendedores da marca Pedras Rústicas.
Hoje, e nas novas instalações há cerca de
ano e meio, estão presentes sobretudo
no Norte de Portugal, Espanha, França
e, através de uma parceria recente com
uma empresa que se destina à África do
Sul, possibilitam a presença em mais seis
países, tendo o cliente particular como
alvo estratégico. Tendo já exportado
para Ucrânia e Inglaterra, o rácio entre
mercado interno e externo posiciona-se
na razão de 60%/40%, respetivamente.
A atividade da Pedras Rústicas
baseia-se na transformação de Xistos e

Quartzites, dando primordial importância
à pedra Nacional, procurando valorizá-la,
e trabalhando-a à medida daquilo que
o cliente pretende. Os seus produtos
destinam-se sobretudo a revestimentos
exteriores e interiores, fachadas de edifícios, e também à decoração interior. As
pedras com que trabalha são oriundas
de Portugal e Europa, são selecionadas
tendo em conta as tonalidades, sendo
disponibilizadas em 18 variedades. “As
Quartzites conseguem variar mais as
tonalidades em cores, enquanto o Xisto
tende para os tons pretos e oxidados,
sendo que a escolha recai também de
acordo com as demandas do mercado”,
explica o empresário, acrescentando que
a empresa marca a diferença “ao ter um
material que não é pré-montado na aplicação, reduz o desperdício e ao trabalhar
da melhor forma e mais manual possível”.

Com seis colaboradores, a Pedras
Rústicas realiza todo o tipo de trabalho e
opera todo o tipo de equipamento. Nesse
sentido, está equipada com máquinas de
corte mas sempre com a componente
manual muito presente, cariz que nunca
desvirtua.
Para o futuro, a intenção e perspetiva é cimentar os negócios na África do
Sul. Nesse sentido, irá contar com um
comercial para se dedicar e abranger os
mercados externos. A Pedras Rústicas
encontra-se, inclusivamente, a implementar as box´s – caixas funcionais em
cartão – cujo intuito se prende com a
exportação, de forma mais cómoda e
fácil, e também já criou uma inovadora
cera acrílica auto-brilhante, destinada aos
acabamentos. “Crescer e melhorar, sempre a olhar para a satisfação do cliente,
é o nosso objetivo”, conclui Luís Santos.

