MACOLIS

“Mais do que produtos,
vendemos soluções”

CARLOS SANTOS
► O sonho tornou-se realidade quando
Luís Carreira criou a Macolis há 35 anos.
Depois de ter trabalhado durante alguns
anos como empresário na área da construção civil, o empresário decidiu criar
aquela que é, hoje, uma referência
na área da climatização e sistemas
de conforto.
Com uma faturação superior a 15 milhões de euros em 2018, atualmente, a
empresa emprega 65 trabalhadores, 58
em território nacional e 7 em França.
Geograficamente implantada na região
Centro do País, com sede em Leiria, a
empresa possui ainda instalações em
Coimbra e uma rede de assistência comercial externa e de distribuição que se
estende à zona Norte, Sul e Interior do
País. Contudo, Luís Carreira confessa
que nem tudo foi fácil neste já longo percurso de sucesso. “Sentimos muito a crise de 2009 a 2012. Tivemos que nos esforçar para manter o equilíbrio dentro da
empresa para não termos que despedir
nenhum dos nossos colaboradores. Ainda bem que o fizemos, uma vez que todos foram importantes para agora voltarmos a crescer. A equipa está toda sincronizada e todos os dias trabalhamos
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Criada em 1984, a Macolis dedica-se à criação de soluções inovadoras e integradas de
climatização e canalização, promovendo a eficiência energética e o respeito pelo meio ambiente.
Solução diferenciadora no mercado, mercê a vasta experiência que coloca ao serviço do cliente,
com proximidade e confiança, a Macolis está já presente também no mercado francês.

so website. Além de moderno, dinâmico,
intuitivo e interativo, reforça a disponibilidade da empresa 24 horas por dia, onde
se pode encontrar um conjunto de informações sobre as soluções e produtos,
acompanhados com os devidos esclarecimentos técnicos e últimas novidades”.

afincadamente para que a nossa relação seja cada vez mais próxima e sempre assente em valores humanos como
a dedicação e a confiança”.
Atualmente, a Macolis aposta na comercialização de soluções integradas de
aquecimento central, redes de gás,
águas, saneamento, torneiras e equipamentos sanitários, o que faz com que
possua já duas marcas próprias no mercado, solarMACO e controlMACO, sendo
uma ligada à energia solar e outra ao nível de climatização preparada para responder aos desafios dos sistemas de
controlo e das casas inteligentes. “Mais
do que produtos, nós vendemos soluções
à medida. Assim, a nossa aposta passa
sempre por uma melhoria contínua nos
nossos produtos e serviços, daí que tenhamos realizado, recentemente, investimentos para dar mais apoio aos profissionais que são o nosso foco principal.
Estes visaram melhorias nas instalações,
no armazenamento, na loja, assim como
na renovação de toda a frota automóvel.
Além disso, também apostamos na formação constante dos nossos quadros e
na realização dos mais variados eventos
de promoção da empresa e das nossas
marcas”, explica o empresário que concretiza: “Também desenvolvemos o nos-

Presença em França

Com uma presença forte no mercado
francês, através da criação da Macolis
FR, em 2013, Luís Carreira explica que,
desta forma, foi possível desenvolver o
mercado e ganhar a confiança de todos
os clientes. “Assim conseguimos estar
mais próximos e dar uma resposta mais
célere a todos os desafios que os nossos
clientes nos apresentam. São empresas
francesas mas, muitas delas, de empresários portugueses. É com particular prazer que nos associamos ao vasto número
de empresários portugueses em França,
os quais, de forma discreta, muito têm
valorizado a dinâmica e sucesso empresarial dos Portugueses neste país”.
Esta foi uma aposta ganha e em relação
ao futuro, o empresário reitera que a aposta Macolis continuará a passar pela criação e comercialização de soluções económicas e eficientes. “Temos que ter uma visão global do caminho que queremos se-
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guir, contudo, também temos que estar
preparados para fazer alguns desvios, se
necessário para nos adaptarmos à conjuntura geral e ao mercado com base na
nossa experiência. Vamos ainda continuar
no desenvolvimento de painéis fotovoltaicos de auto-consumo, ideais para as mais
diversas áreas industriais, mas também
para particulares. Certo é que queremos
melhorar o que fizemos ontem, fazendo
melhor amanhã. Ninguém consegue a
perfeição, mas tentamos sempre caminhar nesse sentido”.

