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OscatálogosdaFratonãotêmver-
sãoportuguesa,nasfeirassófalam
inglês e o “site” destaempresade
mobiliáriodeluxonemsequerestá
disponívelnalínguadeCamões.A
cumprirsóosegundoanocomple-
to de operações, a firma da Maia
igualou em Junho o total de ven-
dasdoanopassado(500mileuros)
eabrirá,emDezembro,ochampa-
nheparacomemoraroseuprimei-
ro milhão. O brinde seráfeito em
váriaslínguas,representativasdos
30 países paraonde exporta. E só
ressoaráum “saúde” porcortesia
aoscriadoreseaosprodutoresdas
peças, 100% feitas em Portugal,
quecompetemno“segmentomais
altoquepodeexistir”commarcas
globaiscomoaFendiCasa,Arma-
niCasaouRalphLaurenHome.

“Aempresaéumbebé”,lembra
oCEOdaFrato,massabejáemque
direcção daros primeiros passos.
CarlosSantosassume“aapostade-
claradanomercadoexterno”,sen-
do residuais as vendas em Portu-
gal. “E estes 2% são derivados de
contactos com portugueses que
encontrámosnasfeirasestrangei-
ras,entramno‘stand’efalamcon-
noscoeminglêsoufrancês”,recor-
da.Olapsonãoéexclusivodoscon-
tactosnacionais:umjornalistaes-
trangeiroperguntou-lheoquedis-
tinguiaaFratodeoutrasmarcas...
italianas.

Aempresaassume que “todos
os países terão um nicho de mer-
cadointeressante”,oqueexplicaa
“dispersãoderisco”pormercados
e clientes. O melhor comprador
não representa mais de 10% das
vendas. Brasil, Angolae Espanha,
quealimentamasexportaçõesna-
cionais, juntos não valem mais de
3%. Metade do mobiliário produ-
zidoem15 empresas de Ermesin-
de,Rebordosa,PaçosdeFerreirae
Sobrado vai paraforadaEuropa,
comdestaqueparaoMédioOrien-

te (ArábiaSaudita, Dubai, Kuwait
e Israel) que “estámuito forte”. O
quetornaoprodutoatractivones-
tespaíses?“Asmarcasitalianassão
maiscontemporâneas,outrasmais
clássicas.Nósficamosaliameio,fa-
zemosaponte”,respondeoCEO.

Umconceitoque,porexemplo,
“émuitoacara”dacadeiadehotéis
“FourSeasons”, que especificoua
Fratoparamobiliário,estofoeilu-
minação naunidade de Moscovo,
que abriráem2013. Aliás, 80% do
canaldedistribuiçãoé“businessto
business”.EmMarço,comaaber-
tura de uma “store-in-store” em
Singapura, inaugurou aofertade
soluçõesintegradaspararetalho.

Fê-lo em parceriacom aMar-
quis,quetem“cartãodevisitaavas-
salador”, e àqual não podia“dizer
não”,aindaqueprecisasse“demais
umanoparaassentar”.Focadono
crescimento sustentado, Santos
admite que, porestar“no limite”,
está“aserumpoucopassivo”ades-
envolvercontactos. “Se carregás-
semos mais no carregadorpodía-
mos irjámais além, mas não que-
remos que a evolução seja, nesta
fase,muitomaisforte”,conclui.

Empresa da Maia comercializa apenas 2% do
seu mobiliário para clientes portugueses... que
conheceram a marca em feiras internacionais

Olhar em diferentes direcções | A Frato pretende manter uma carteira diversificada de clientes e de mercados.

PE RG U N TAS A

“Perguntaram-me em Singapura o que nos
fazia diferente de outras empresas italianas”

Houve resistência do mercado “luxury” 
por serem novos e portugueses? 
Neste segmento as pessoas não

associam tanto [as empresas] ao
País.Comprammarca.Inclusivena
Feira de Paris, o pavilhão onde es-
tamos não identificava a origem
porqueconsideramquesãoempre-
sas globais. Temos clientes que só
seapercebemquesomosportugue-
ses depois de estarmos a trabalhar
comeles.Equasetodospensamque
somos italianos porque Frato soaa
italiano. Na realidade tem que ver
com o nome dos nossos filhos:
Francisco e Tomás. Um jornalista
entrevistou-me em Singapura e

umadasperguntasfoi“oquenosfa-
ziadiferentedeoutrasempresasita-
lianas?”.Essafoifácilderesponder...

Porque optaram pela produção inte-
gral em Portugal? 
Nem sequer equacionámos o

Oriente. Estarmos e produzirmos
emPortugaléumavantagemestra-
tégicamuito grande. Portugal pro-
duz muito bem a nível de mobiliá-
rioedeestofo,hámaiorflexibilida-
de–nãotemosumsofádetamanho
específico,seoclientequiserumde
2,62metrosnósfazemosparauma
unidade–eosprodutoresestãoap-
tos a produzir pequenas séries, o

queenquadrabemno‘luxury’.Adi-
ficuldademaioréelevaropadrãode
qualidadeparaaquiloqueéo“stan-
dard”daFrato.Demoraalgumtem-
po, mas consegue-se.

E as dificuldades conjunturais dessas 
empresas não afectam a produção? 
As PME portuguesas padecem

de uma dificuldade grande na par-
te financeira. Vamos apoiando, ga-
rantindopagamentosatempados,a
maior parte a pronto. Somos uma
empresa desendividada, chegare-
mos ao final do ano com crédito
bancário.Trabalhamosbasicamen-
te comcapitais próprios.

� CARLO S FARI A SAN TO S
CEO DA FRATO

Prémios Exportação & Internacionalização

Frato faz o seu
primeiro milhão
sem vender
em português
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Exportar e internacionalizar
Da agricultura à indústria e aos
serviços, recorde outros casos
divulgados nesta iniciativa.
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I D E I AS - CH AVE

DISPERSÃO DE CLIENTES
E DE MERCADOS
A operação não concentra as

vendas em nenhum cliente (o melhor
não representa mais de 10%) ou
mercado em particular (têm 30
países já garantidos para colocação
do produto). Uma dispersão de risco
que agrada ao empresário.

EXPERIÊNCIA COMERCIAL
DE OITO ANOS
Este será apenas o segundo

ano completo de operações da Frato,
mas os proprietários tinham já oito
anos de experiência na área do
mobiliário, num segmento médio.
Tiveram antes uma empresa de
importação e exportação de
acessórios de decoração, produzidos
na China, tendo feito muitos
contactos enquanto importadores e

distribuidores na Europa.

PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO
100% NACIONAL
Essa experiência prévia

aconselhou a não produzir “luxury”
na China. Nas empresas portuguesas
encontram a qualidade na produção
de mobiliário, que controlam, e a
flexibilidade para produzir pequenas
séries.

TRAVAR CRESCIMENTO
PARA SER SUSTENTADO
Um passo de cada vez.

Prefere não carregar muito no
acelerador e admite estar a ser “um
pouco passivo no desenvolvimento
de contactos”. Por estar “no limite”
e porque obrigaria a formar novas
equipas de produção e “staff” para
o acompanhamento.
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NÃO METER OS “OVOS” NO MESMO SACO, PRODUZIR EM PORTUGAL,
CONHECER MERCADOS E CONTROLAR CRESCIMENTO: EIS OS “SEGREDOS”


