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Meio século de sucessoMeio século de sucessoMeio século de sucessoMeio século de sucessoMeio século de sucesso
Situada em Ovar, a

Antebólicas – outrora
conhecida como

Indústrias Marrafa –
comemora 50 anos de

vida com muitos triunfos.
Ultrapassou desafios,

conquistou clientes e é,
ainda, pelas mãos do

seu timoneiro, Fernando
Marrafa – um nome

sonante na receção por
satélite, em Portugal –,

que esta empresa se
mantém na senda do

sucesso. Em entrevista, o
gerente da Antebólicas

revela quais as diretrizes
que orientaram a

empresa ao longo de
meio século,

enderençando uma
palavra de

agradecimento a todos
os que contribuíram
para esta epopeia.

Quando começou a estudar a
eletricidade, rádio e eletrónica,
Fernando Marrafa estava longe

de imaginar que a empresa que, mais tarde,
viria a fundar alcançaria tamanho prestígio.
E foi com coragem e tenacidade que, em
tempos idos, este empreendedor fundou a
Antebólicas, na altura denominada
Indústrias Marrafa.
Tendo, na sua génese, um cariz familiar –
que mantém na atualidade -, a empresa
iniciou a sua atividade num pequeno
pavilhão com cerca de 250m2. Com apenas
três colaboradores, começou, então, a
sedimentar a sua posição no setor de
antenas de televisão. Apesar das vicissitudes
do mercado, como a falta de produtos
indispensáveis para o fabrico de antenas, a
empresa projetou a sua imagem de qua-
lidade, entrando num ciclo de crescimento
virtuoso. Assim, hoje em dia, a Antebólicas
ocupa um espaço de 2000m2, o que denota
a sua evolução.
Embora o core business inicial se direcio-
nasse para as antenas convencionais, em
1986, a Antebólicas – mantendo-se na
senda da inovação – deu um passo
determinante: a entrada no mercado das
antenas parabólicas e respetivos acessórios

de montagem. “Iniciámos a atividade de
receção por satélite logo que começou a
haver procura no mercado. Porém, tivemos
muitas dificuldades como a falta de pessoal
especializado e a escassez de matérias-
-primas. Fomos obrigados a procurar esses
elementos no estrangeiro e a formar
pessoal”, recorda Fernando Marrafa. No
entanto, os constrangimentos não ficaram
por aqui, uma vez que, para haver
rentabilidade, tornava-se necessário
industrializar a produção. “Tivemos de
construir, nas nossas instalações, prensas e
todo o material para produzir parabólicas”,
acrescenta, evidenciando dinamismo e
proatividade.

Do apogeu da parabólica à TDT
(Televisão Digital Terrestre)
Com o intuito de satisfazer o cliente, a
Antebólicas detém um portefólio de
produtos onde se incluem as Antenas VHF,
UHF, Antenas parabólicas (em alumínio ou
chapa Zincor) e suportes de fixação. “Os
produtos que mais se vende são,
essencialmente, as antenas TV de receção
terrestre e as parabólicas de diâmetro igual,
ou superior a 1,20 metros”, enaltece.
A certa altura da sua história, já com uma
posição consolidada no mercado nacional,
eis que a empresa se lança num novo
desafio, rumo a geografias economicamente
promissoras. Neste fluxo de exportação é
de salientar o pioneirismo da Antebólicas,
tendo sido a primeira empresa portuguesa
a expor num salão de receção por satélite
em Londres. Simultaneamente, para além de
França, Espanha, Marrocos e Tunísia
revelaram-se, igualmente, países com
grande potencial para absorver a
produção. De acordo com o entrevistado,
“Portugal mostrava pouca capacidade para
escoar o material que produzíamos. Foi
então que começámos a apostar em
mercados internacionais”. Aliás, tecendo
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do gerente:do gerente:do gerente:do gerente:do gerente:
“Alcançado este marco
histórico – 50 anos -, devo uma
palavra de agradecimento a
todos aqueles que, de alguma
forma, nos ajudaram nesta
longa caminhada. A todos,
muito obrigado”.

Fernando Marrafa, gerente da Antebólicas
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uma análise aos índices de faturação da
empresa, facilmente se depreende que a
exportação assume franca expressividade,
quando comparada com as vendas em
território nacional.
Este contacto estabelecido com os mercados
além-fronteiras, para além de ser frutuoso
economicamente, permitiu a Fernando
Marrafa acompanhar a evolução do setor.
“A evolução, a nível mundial, foi muito
rápida”, refere.
Assim sendo, quando a Antebólicas surgiu
no mercado, Portugal dava passos lentos,
mas concisos, na adaptação à Era da
Televisão. Tendo este setor registado um
nível de evolução fascinante, a Organização
manteve-se, constantemente, em processo de
inovação, adaptando os seus produtos às
tendências do mercado. Neste sentido, na
transição do analógico para o digital, a
Antebólicas “fez um esforço para atender
todas as solicitações dos clientes. O
‘apagão analógico’ aumentou a procura
de antenas de receção terrestre. Não
medimos esforços e trabalhámos,
arduamente, para cumprir com os prazos e
as encomendas”, afirma.
Para obter o pleno contentamento dos
clientes, para além da qualidade, é
necessário, tal como evidencia Fernando

Marrafa, “assegurar a celeridade na
resposta. Por vezes, temos de aguardar que
os fornecedores de Itália, Espanha ou
Alemanha nos enviem o material, mas dado
o nosso conhecimento, já conseguimos
eleger aqueles que têm prazos de entrega
mais curtos. Assim, conseguimos responder,
atempadamente, às solicitações”, refere.

Parabéns Antebólicas!
A comemorar 50 anos, é chegada a altura

de fazer um balanço da atividade da
empresa. Todavia, como recorda Fer-
nando Marrafa, este percurso não foi
apenas repleto de vitórias, foi necessário
“ultrapassar muitas adversidades”, mas
o empresário não baixou os braços.
Evidenciando determinação e empenho,
definiu as estratégias que lhe permitiram
manter a Antebólicas nos trilhos do
sucesso.
No entanto, esta não é uma data de
comemoração – símbolo de regozijo –
apenas para a direção da empresa, é,
também, motivo de contentamento para
toda a equipa que, diariamente, se
empenha para cumprir as metas traçadas.
“Nestes 50 anos mantivemos um cresci-
mento sustentado. Tivemos, recentemente,
um boom nas vendas devido ao ‘apagão
analógico’. Nos anos que vêm pela frente,
gostaria que mantivéssemos esta
dinâmica de crescimento, procurando
melhorar os métodos de fabrico para
poder apresentar preços competitivos”,
almeja Fernando Marrafa. Assim, esta
data, mais do que uma comemoração, é
um marco histórico para a Antebólicas,
simbolizando a proficiência, mestria e
profissionalismo consagrados ao longo
de meio século.

Robot de soldadura

Prensa Hidráulica
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