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Parceiros
em diferentes ofícios

Nem todos os começos conhecem de imediato os momentos da vitória. Luís Carvalho e
Gabriela Fragoso têm consciência disso e os 29 anos de história da Lufimoldes permitiramlhes adquirir um know-how que de outra forma não seria possível.
“Começámos em 1989, do nada, pois eu já estava ligado ao
fabrico dos cortantes noutras empresas”, contextualiza o nosso
entrevistado. O contacto com a área
impulsionou-o a que, gradualmente,
explorasse outros segmentos de negócio: “Inicialmente, adquirimos uma
máquina, mas com o passar do tempo
investimos em mais equipamento,
evoluindo mediante as necessidades
do mercado”, explica.
Apesar do capítulo que deu início
a esta história ter ficado conectado
às cutelarias, a verdade é que rapidamente a empresa se soube adaptar e
desdobrou-se noutras vertentes. Atualmente, a Lufimoldes, como o próprio
nome indica, é conhecida não só por
essa arte de fabricar instrumentos de
corte, mas também pelo
fabrico de moldes, ferramentas progressivas e
peças técnicas. “A partir
do momento em que iniciei este trajeto por conta
própria é que tive maior
abrangência e aí surgiram também trabalhos
para o setor da pedra e
do mobiliário metálico”,
acrescenta.
A facilidade de comunicar em diferentes
ofícios é algo que não
passa despercebido
numa freguesia como
Santa Catarina (Caldas
da Rainha), pois “muito
mais do que um fornecedor de ferramentas pretendemos ser um
parceiro”. Os empresários procuram também empregar pessoas

das localidades próximas, e hoje os cinco colaboradores unem-se
não por uma questão de regionalidades, mas sim pelos esforços
que têm de estabelecer para alcançar
um determinado objetivo: “Evoluímos
com a tecnologia e acabamos por executar alguns trabalhos que vão desde
o desenvolvimento do desenho até à
execução”, complementa.
Este acompanhamento faz com
que consigam chegar a necessidades
a que poucas empresas conseguem
responder, ou por não terem o equipamento necessário ou por não haver
mão-de-obra qualificada - o principal
calcanhar de Aquiles nos dias de hoje:
“Senti muita dificuldade em encontrar
pessoas para trabalhar. Primeiro, porque já não estamos tão próximos da
Marinha Grande; e segundo porque hoje os jovens
não se sentem atraídos por
esta área”.
A “família” que abraçou
este projeto tem consciência destas condicionantes
e os desafios tornam-se
ainda mais acrescidos,
quando verificam que o
cliente de hoje não tem a
mesma postura do cliente
de ontem: “Sentimos que
foi ficando mais exigente
e devido a esse perfil tivemos de fazer novos investimentos”. Esta proatividade
reflete-se na forma como
o nome da Lufimoldes é
transportado em várias geografias e não é por acaso que grande
volume deste trabalho é direcionado para o grupo Schaeffler.

