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A MMP Tecidos está
sediada em Sobrado, no
concelho de Valongo, e já
conta com um percurso
de mais de três décadas.
Ao longo deste caminho,
esta empresa familiar
tem-se consolidado
como uma referência no
fornecimento de têxteis
e demais componentes
para a indústria dos
estofos.

Tecidos com

personalidade

A

fundação veio da iniciativa de Manuel Moreira Pereira, que, aproveitando o know-how prévio no ramo
têxtil, começou a desenvolver este
seu projeto. Este início deu-se em
condições modestas mas, fruto de
muito trabalho, os anos que se seguiram foram de crescimento e, ao
longo desse processo, a segunda
geração integrou-se. Atualmente,
estão ao leme da empresa o filho
do fundador, José Manuel Pereira (a
irmã dirige uma outra empresa, na
área das cortinas), e a sua esposa,
Ana Neves. Para além da gerência,
a MMP Tecidos é composta por uma
equipa de 15 elementos, que a referida dirigente nos descreve como
“uma grande família, dentro da qual
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existe um grande espírito de abertura
e de sintonia”.
Ana Neves ajudou-nos a conhecer melhor a evolução e a dinâmica
atual da empresa. A nossa entrevistada encontra-se aqui há mais de
20 anos e descreve-se como “uma
apaixonada pelos tecidos”, sendo
responsável pela sua criteriosa seleção. Conforme nos relata, a MMP
Tecidos começou com um foco maior
no cliente estofador, que naturalmente tem vindo a manter, mas foi
apontando a sua estratégia para a
conquista de novos mercados. Hoje,
relaciona-se cada vez mais com
públicos como arquitetos, lojas ou
decoradores, o que coloca a empresa
perante elevados níveis de exigência
no que diz respeito aos aspetos de
qualidade e design.
Muito do progresso da MMP Tecidos deu-se, precisamente, mediante
a aposta nesses mesmos aspetos.
“Resolvemos fugir do mercado dos
tecidos mais comerciais e básicos,
sobretudo porque passámos a ter
uma concorrência muito difícil a
nível dos preços, como a que vem
da China, e, por isso, tomámos uma
opção que foi seguir o caminho da

qualidade, da cor e do estilo”, conta. À luz desse critério, Ana Neves
utiliza o seu instinto e o seu sentido
estético para fazer uma constante e
rigorosa seleção de tecidos, que são,
na generalidade, provenientes de diferentes fornecedores internacionais.
As referências de tecidos que a MMP
Tecidos oferece ultrapassam as mil,
para além de disponibilizar uma ampla variedade de componentes como
pés metálicos, bases ou ferragens.
Acrescentando, Ana Neves sublinha que a empresa “tem pelo menos
uma peça por cor em stock”. Algo que
exige “um grande esforço financeiro”
mas que permite uma postura de
agilidade e rapidez na relação com
o cliente. “Procuramos sempre que
ele fique satisfeito e, nesse sentido, quando nos pedem um tecido,
recebem-no logo muito rapidamente. A nossa capacidade em termos
de stock é, de facto, uma grande
vantagem que nós temos, além de
que, na nossa empresa, é possível
o cliente entrar no armazém, ver o
nosso trabalho e sentir-se à vontade”,
explica. Sintetizando: “Quando os
clientes nos conhecem, sabem que
somos um amigo”.

