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Entrevista

“A parte fundamental do su
Grupo Quinze anos depois de ter adquirido a primeira empresa em Portugal,
criando a Grespanaria Portugal, Marco Mussini, presidente do grupo, faz um
balanço muito positivo e traça o futuro das marcas com optimismo
Diário de Aveiro: O Grupo
Panaria adquiriu a Margres
em 2002 e a Love Tiles (na
altura Novagres) em 2005,
criando a Grespanaria Portugal. 15 anos depois, arrepende-se do investimento?
Marco Mussini: Não. Não estamos absolutamente nada arrependidos, muito pelo contrário. Encontrar um sítio tão bom
como este era difícil. O retorno
do investimento foi muito rápido e é muito bom saber que
temos uma perspectiva futura
muito positiva.
Para os próximo 15 anos?
Falar de 15 anos é difícil, mas
pelo menos os próximos cinco
de certeza.
Houve altos e baixos.
Sim. Tivemos anos muito bons,
de uma forte expansão e o facto de termos feito uma segunda
aquisição foi disso sinal e evidencia que foi, desde o início,
um investimento acertado. Depois, conseguimos, apesar de o
mercado nacional ter algumas
dificuldades, crescer com as
duas marcas até final de 2008.
Após isso, começámos a sentir
as dificuldades do mercado interno, a par de alguma dificuldade de exportação e a crise internacional. Conseguimos aguentar bem até 2011 com uma
perda de quota de mercado e
de algumas vendas. Foi nessa
altura que percebemos que era
preciso fazer uma alteração da
nossa estratégia e na organização da empresa. Passamos dois
anos (2012 e 2013) em forte reestruturação e sofrimento, mas
a ideia de resolver os problemas
e conseguir ultrapassar a situação. E foi mesmo assim. Em
2013, tocámos o ponto mais
baixo da nossa empresa, em
termos de facturação e de resultado líquido.
Foi o pior ano?
Sim. Foi o pior ano para nós e
para o grupo. A influência portuguesa - no grupo - fez-se sentir bastante, mas, depois, a partir de 2014, conseguimos inverter a situação e começámos a

recuperar em termos de vendas e de resultados líquidos.
Estão em curva ascendente?
Sim. Tem sido um forte crescimento.
E olhando para estes altos e
baixos, voltaria, se hoje estivessemos em 2002, a fazer
este investimento?
Sim, sem dúvida. E continuamos a investir muito. O plano
de investimento continua forte.
Por exemplo, nos últimos quatro anos, investimos uma média de 4,5 milhões de euros por
ano.

São cerca de 500. Voltámos ao
número de funcionários antes
da crise. Este foi o compromisso da administração. Na pior
altura, tivemos de rescindir e
despedir pessoas, uma decisão
que foi tomada para o bem da
empresa, mas com o objectivo
de voltar a ter o mesmo número de funcionários e este objectivo foi cumprido num tempo
mais rápido do que o esperado.
Isso significa que estão bem
financeiramente?
Sim, estamos.

Já tiveram retorno desse investimento?
Está em curso.

A que se deve este crescimento?
Fizemos uma reestruturação
industrial, uma organização
comercial, na aposta em novos
mercados... Investimos muito
na exportação, mas tivemos
também um bom retorno no
mercado interno. Se calhar, as
diferenças que havia nos gostos dos clientes é menos diferente cá e lá fora. O produto
que, hoje, funciona no estrangeiro, funciona bem também
em Portugal. Antigamente, havia uma distinção maior.

Já chegaram ao ano zero?
Para nós, o ano zero não existe, temos de continuar a investir. Quando pararmos de investir, estamos perdidos. Se calhar,
com o crescimento da empresa, os investimentos vão crescer. A média dos investimentos,
nos últimos anos, é boa, mas
se calhar vai aumentar.

E isso tinha também implicações na produção, porque
tinham de ter dois produtos
diferentes a ser produzidos.
Exactamente. E agora é só um.
Houve uma mudança na organização comercial e na estrutura interna. Conseguimos, nesta
altura de dificuldade, implementar uma sinergia de grupo.

E quais são os próximos?
São alguns investimentos a nível produtivo para aumentar
a nossa competitividade. Temos de baixar os custos de
produção e aumentar a produtividade.

Entre a Margrés (Ílhavo) e
Love Tiles (Aveiro)?
Sim. Criámos uma equipa única. Quem trabalha na Grespanaria Portugal já não sente que
pertence a uma ou a outra
(marca). A camisola é Grespanaria Portugal.

Em maquinaria?
Em maquinaria e outras coisas, como imóveis.
Uma das apostas passou pelos grandes formatos, o que
implicava ter um tipo de máquinas de produção diferentes das que tinham.
Exactamente.

Portanto, mais máquina e
menos homem?
Não digo ter menos homens,
mas ter máquina mais eficientes.
Neste momento, quantos
funcionários tem a GresPanaria?

Não há uma empresa de primeira e outra de segunda?
Absolutamente. Também os
nossos funcionários já não sentem esta diferença, porque temos, ao longo do ano, por causa das encomendas, de transitar de uma fábrica para a outra.

Outra coisa importante - e que
foi uma mais-valia - é que conseguimos envolver mais as
pessoas no nosso projecto.
Portanto, as pessoas, sobretudo os directores, têm mais responsabilidade e conseguimos
delegar muito. Isto deu à empresa uma força maior.
Falou da aposta no mercado
externo. Qual é o seu peso
na facturação?
Actualmente, a facturação divide-se entre cerca de 67%
mercado externo e 33% o mercado nacional.
Qual tem crescido mais?
No último ano, cresceu um
pouco mais o mercado nacional. Apesar de inesperado, para
nós foi bom e é o resultado do
empenho e do trabalho que temos feito nos últimos anos.
Na notoriedade?
Sim, mas também no serviço.
Significa que “roubaram”
mercado a outros ou o mercado cresceu?
O mercado é que nos procurou.
Quais os países mais relevantes para a Grespanaria?
Vendemos, sobretudo, nos
mercados da Europa Central,
em particular França, que é o
mercado de exportação mais
importante para nós. Estamos
a crescer muito na Alemanha
e também temos um bom crescimento na Inglaterra. E claramente a relação com a Itália,
onde vendemos não só através
do nosso grupo, mas também
operadores locais. Para além
disso, vendemos também para
o Norte de África.
E quanto a novos mercados,
quais as apostas? Há uma
estratégia definida?
Neste momento, deixámos de
querer apostar em outros mercados. É claro que se surgir
uma oportunidade, aproveitála-emos, mas estamos numa
fase de expansão em muitos
mercados, onde acabámos de

entrar e onde queremos criar
as condições ideais para crescer. O nosso objectivo é continuar a investir nos mercados
onde já estamos.
Consolidar?
Consolidar e crescer.
O que vos difere face aos outros “players” no mercado?
Um produto de qualidade, que
sempre tivemos e que é a base
do nosso sucesso; o serviço; a
dedicação das pessoas; design
do nosso produto e atenção ao
que o cliente quer. Podemos ter
um produto de qualidade, com
design, com detalhes, mas se
não é um produto que o cliente
quer, não funciona. Pode até ter
um bom preço, mas se o cliente
não quiser aquele produto...
Portanto, apostámos também
numa análise de mercado, de
produto, bem como da concorrêcia que está bem, a que faz a
tendência (estou a falar de empresas internacionais) e uma
colaboração importante com
os maiores clientes e distribui-

dores. Para sabermos quais são
as exigências dos nossos clientes e na base dessa análise criámos novos produtos.
Respondem às necessidades que vão demonstrando.
Exactamente.
Quais são os produtos líder?
O mais importante são os produtos que nos distinguem mais
como empresa, que são os
grandes formatos, nomeadamente o 35x100 retificado, revestimento que produzimos na
fábrica de Aveiro, apresentado
com a marca Love Tiles e na
qual temos tido, nos últimos
três anos, um crescimento importante. E o formato 90x90,
que produzimos na fábrica de
Ílhavo.
A Margrés e a Love Tiles são
complementares ou concorrentes?
Complementares. Um dos nossos objectivos foi cumprido ao
longo dos anos. Apesar da tentação de fazer para uma marca
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cesso são as pessoas”
Produtos
inovadores
da marca
Marco Mussini explica
que os produtos são
produzidos em Portugal,
que são o “cartão-de-visita” das marcas Margrês e Love Tiles são o
90x90 e o 30x100. “A
par desse vendemos um
outro produto, feito na
nossa fábrica em Itália,
que é o gres lamina”,
avança o presidente da
Grespanaria Portugal,
explicando que se tratam de “placas de cerâmica de formato de 1
metro x 3 metros e que
tem um grande potencial
em termos arquitectónicos e que está a ter um
grande sucesso”. Segundo este responsável, este
“é um produto de alto nível qualitativo, de design
e é um produto inovador”. Marco Mussini frisa
que este produto é feito
em Itália e comercializado com a marca Linea,
da Margrês. |

e para a outra os mesmos produtos, conseguimos distinguir
e manter esta identidade de
marca e de filosofia de produto.
Continuam a ser duas marcas
complementares.
Faz sentido, uma vez que
pertencem ao mesmo grupo.
Faz sentido, mas às vezes os
pedidos dos clientes ou os nossos vendedores, não seguem
este raciocínio. A tentação, às
vezes, de seguir os pedidos aliciantes, não é a nelhor opção.
Continuamos a apostar na estratégia que definimos.
A qualidade e a inovação são
factores que não descuram?...
Sem dúvida.
E é uma das estratégias que
explica o seu crescimento?
Sim. Foi criado, em 2013, um
departamento de Investigação
& Desenvolvimento, que teve
uma grande influência no sucesso que tivemos com os produtos. Foi criada uma estrutura
dedicada apenas a essa área,

fomos muito mais ao mercado
ouvir os nossos clientes, percebendo o que era importante
para cada um deles e, após isso,
lançar os produtos. Percebemos, também, que os nossos
clientes, com esta forma de trabalhar, deram-nos alguma preferência, porque sabem que os
ouvimos. Ouvimos o mercado,
percebemos o que pretendem
e, depois, definimos a nossa estratégia em função do que ouvimos.
Marcou a diferença.
Sim, porque todos os produtos
que lançámos, nestes três anos,
são todos de grande sucesso, o
que quer dizer que não houve
falhas nos lançamentos. Isso
foi muito importante. Às vezes,
até indo contra a opinião da
parte comercial. Isso também
serve para reforçar a nossa
proximidade ao cliente, saber
que tem em nós um parceiro.
A apresentação de novos
produtos é uma constante.
Trata-se de uma estratégia

para não permitir “acomodar-se” no mercado?
Apresentar produtos é uma
característica vital para qualquer empresa cerâmica. O
problema é acertar o produto.
Na altura mais complicada da
nossa empresa, provavelmente não apostámos nos
produtos certos.
Não ouviram bem o mercado.
Exactamente. Portanto, continuamos a investir nas novidades, mas o mais importante é
acertar e é algo que, se calhar,
neste momento, conseguimos,
diferenciando-nos da concorrência.
Então, aqui a importância
maior é o cliente?
Sim.
Posicionam-se para um segmento médio/alto.
Depende. Em Portugal, estamos num segmento alto de certeza; em outros mercados, o
nosso produto já não é consi-

derado tão alto. Em termos de
preço, o nosso produto chega
ao mercado em condições muito competitivas, por isso pode
não ser considerado de alto nível, mas já o é no que se refere
à qualidade, serviço e design.
Para eles tem uma relação
preco/qualidade melhor.
Melhor do que a concorrência,
italiana sobretudo. Se comparados com os espanhóis, estamos um pouco mais acima.
Como vêem a concorrência,
dita desleal, da China, por
exemplo, que é acusada de
copiar os produtos?
Eu, obviamente, não vejo com
bons olhos essa concorrência,
mas, nos últimos anos, apagou-se um pouco. Os nossos
distribuidores, clientes, perceberam bem a diferença que
existe entre um produto português ou, em geral, um produto feito na União Europeia e
um produto feito na China.
Continuam a ter oportunidades e negócios pontuais, mas
aquela ameaça que senti no início desfez-se. E o facto de a
APICER, juntamente com outras organizações e associações
europeias, ter feito uma acção
de anti-dumping contra a China ajudou-nos.
Protegeu.
Exactamente.
A marca Portugal vende?
A marca Portugal não vende,
tem muitas dificuldades em
vender, porque não sabe apresentar-se no mercado. Isto obrigou-nos a mais trabalho, para
mostrar que a marca Portugal
é boa e, portanto, esta foi uma
das dificuldades que tivemos.
Tiveram que lutar mais e
“desbravar” mais terreno.
Exactamente.
O que seria preciso fazer
para tornar a marca Portugal mais forte e competitiva?
É preciso trabalhar a nível de
imagem, em primeiro lugar;
porque na qualidade estamos
bem. No serviço também foi
preciso melhorar um bocadinho. A imagem de Portugal no
estrangeiro ainda não é tão boa
e consolidada como gostaríamos. Já disse isto mil vezes:

sempre que um cliente vem a
Portugal fica surpreendido e o
facto de ficar surpreendido significa que a imagem que tinha
não era positiva.
Isso dificultou crescer e conseguir mercado fora?
Um pouco sim, mas agora já
quebrámos o “gelo”. O facto de
a nossa casa-mãe ser italiana
ajudou-nos neste processo, deu
mais confiança nos clientes.
Se fosse só vindo de Aveiro?
Seria mais difícil. Acho que o
trabalho feito pela Grespanaria
Portugal vai ajudar as outras
empresas portuguesas. Acho
que podem aproveitar e não
vejo isso como algo negativo.
Acho que seria importante a
cerâmica portuguesa conseguir crescer, porque vai dar-nos
também um benefício. Temos,
em Portugal, uma dificuldade
a nível logístico. Portugal fica
na ponta da Europa e o mercado de exportação mais importante é no centro da Europa e
chegar aí é mais simples para
os espanhóis e italianos, que
são os maiores produtores; nós
estamos mais longe e há menos fábricas.
Mas pode funcionar bem se
for para outro tipo de mercado, como o americano.
Exacto. Mas as condições que
temos aqui comparadas com
as dos espanhóis ou italianos
são as mesmas. Ficamos nivelados, não temos qualquer vantagem e ficamos atrás dos mercados mais próximos de nós.
O que dita o sucesso da Margrês e Love Tiles?
Um conjunto de factores, mas
sobretudo a convicção da parte
do investidor (a casa-mãe) de
querer apostar neste projecto.
A parte fundamental do sucesso são as pessoas, sem dúvida.
Sriaram a Bloom e a Easy Tiles. Qual o objectivo? Atingir
várias franjas de mercado?
São duas marcas para nós
marginais, mas que continuamos a ter e que são importantes para ajudar a não ficar fora
de um mercado de volume que
existe e que é complementar
às nossas principais marcas.
São marcas mais baratas.

Sim, é um produto mais barato, low-cost. Neste fase, onde
a capacidade produtiva é o
top, claramente que não vamos investir muito nesta faixa
de mercado. O objectivo é, claramente, crescer com os produtos que dão mais rentabilidade. Mas temos consciência
de que não podemos olhar só
para ele; temos que ter um pé
também nesta faixa de mercado para conseguir ajudar os
nossos maiores clientes e não
ficar dependente de um só
mercado.
Quais são os grandes desafios do mercado?
Acho que o mercado não está
a crescer muito. Tocou o fundo
em 2012, e agora está a crescer.
Com a reabilitação?
Sim, mas também com novas
obras que estão a aparecer. O
grande desafio é manter este
nível de crescimento e, ao mesmo tempo, proteger as marcas
portuguesas da entrada de
mercado das espanholas, que
estão, outra vez, a entrar no
mercado português.
É uma ameaça?
Sim. Mas, ao mesmo tempo, é
um estímulo para nós.
Qual o volume de negócios
em 2016?
Atingimos 70 milhões de euros
e a facturação é dividida, praticamente, 50/50 entre as duas
empresas.
E cresceu face a 2015?
Sim, crescemos cerca de 16,5%.
Para este ano, quais são as
expectativas?
Um ano de crescimento. Não
será tão forte como nos últimos
dois anos.
Crescimento a dois dígitos?
Dois dígitos, mas num número
mais baixo. Acho que podemos
ter como desafio os 10%.
E a facturação do grupo?
Em 2016, foi de 380 milhões de
euros. A Grespanaria Portugal
representa cerca de 19% do que
o grupo factura. O grupo produz em três locais: Itália (com
três unidades industriais), Estados Unidos e em Portugal,
por esta ordem de volume de
facturação.
Quantos trabalhadores tem
o grupo?
Neste momento, cerca de 1.700
funcionários. Pela mesma ordem: Itália, EUA e Portugal. |

