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As preocupações de conforto e de poupança de
energia são transversais às várias empresas de
climatização, mas há igualmente um potencial
económico ao qual José Seixas e Hélder Marques
não ficam indiferentes.
Tendo iniciado atividade em 2008,
a Geosolar dedica-se essencialmente
à comercialização e instalação de equipamentos para climatização e energias
renováveis, nomeadamente “bombas de
calor geotérmicas e aerotérmicas, energia
solar fotovoltaica e térmica, ar condicionado e biomassa, entre outros”.
O projeto tem apenas nove anos,
mas já conheceu várias alterações. O
foco inicial era a geotermia e a energia
solar. Gradualmente, face a alterações
na conjuntura económica foram-se adaptando às soluções que os seus clientes
(espalhados de norte a sul do país) mais
procuravam: “Grande parte do nosso
mercado é abrangido pelo aquecimento
central, com fontes de calor de biomassa
e bombas de calor aerotérmicas, mas
durante bastante tempo já nos focamos
na energia geotérmica”, verificam.
Desde residenciais até industriais,

a Geosolar estabelece uma relação de
proximidade com todos os seus clientes,
pois é seguindo um conceito de satisfação
do cliente que muitos outros vínculos são
estabelecidos. E se os custos iniciais são
muitas vezes o calcanhar de Aquiles, há
ainda quem pense numa perspetiva a longo prazo e prefira assegurar a eficiência,
fazendo desde logo esse investimento
inicial.
Os nossos interlocutores sentem
que, com a constante evolução no setor,
têm que estar atualizados, pelo que,
como dizem, “procuramos frequentar
regularmente algumas feiras nacionais e
internacionais”. Neste momento, um dos
grandes desafios que se colocam estão
relacionados com a formação técnica, com
foco na instalação e serviço pós-venda.
Durante este percurso, os colaboradores que aqui laboram encaram a sustentabilidade como um pilar. Os produtos

diversificados e o aconselhamento personalizado surgem, portanto, como âncoras
de um dinamismo que se expande para
fora de Viseu: “Queremos distinguir-nos
pela relação qualidade-preço”, sublinham.
Relativamente ao futuro, os empresários já adivinham as possíveis tendências
em que o seu mercado se moverá: “A
climatização e as energias renováveis
terão sempre uma força muito grande,
mas acreditamos que alguns clientes vão
começar a procurar sistemas inteligentes
de climatização que integrem a produção
e acumulação de energia, para os quais
estamos a preparar-nos tecnicamente”.
Durante este crescimento vital, José
Seixas e Hélder Marques confiam que
muitas destas soluções irão conhecer
desenvolvimentos cruciais nos próximos
anos, basta que para isso os empresários
antevejam oportunidades e nunca esqueçam o seu ponto de partida: a eficiência.

