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Orgulho

no trabalho realizado
Com um serviço de excelência em banhos de ouro, prata e ródio, a Giarte desenvolveu
grande parte da sua atividade na área da medalhística e objetos de arte, criando coleções e
peças de edição limitada em metais nobres, em colaboração com artistas de renome quer
nacionais, quer internacionais.
A Giarte está presente no mercado há 30 anos, fruto da
experiência nos setores da joalharia, ourivesaria e relojoaria.
Maria Jesuina é uma das sócias fundadoras e orgulha-se do
serviço que tem prestado ao longo deste período. “Sempre
tivemos um espírito empreendedor e inovador. Na altura, em
1988, éramos das poucas empresas dedicadas à Galvanoplastia, uma técnica de revestimento
com metais nobres, os chamados
banhos de ouro, prata, e ródio”.
Com experiência na área da medalhística, a Giarte decidiu apostar
nessa vertente, criando as próprias
peças, em parceria com escultores
de renome que colaboraram na
criação desses produtos.
João Fonseca, filho da nossa
interlocutora e também ele sócio,
refere que, “com a extinção do mercado da medalhística, a Giarte teve
que enveredar por outros caminhos.
Atualmente, a empresa dedica-se
à criação, comercialização, reparação e personalização de
artigos de ourivesaria e joalharia, bem como à comercialização
de ferramentas e acessórios de apoio à indústria e a escolas
de ourivesaria. No entanto, os banhos galvânicos são o nosso
ex-libris e o que melhor nos distingue de outras empresas”.

A abertura de uma loja, em 1998, permitiu à Giarte abrir
as portas aos seus clientes e, dessa forma, criar a relação de
confiança cara-a-cara: “O conhecimento nas áreas em que
atuamos e a proximidade com o cliente é outro aspeto que nos
diferencia. Isso só é possível graças à magnífica equipa que
possuímos, aliado à qualidade que temos em todos os nossos
serviços”, referem.
Sempre atentos à evolução do
mercado, a Giarte mantém uma
relação próxima com todos os seus
clientes, procurando apoiar novos
criadores. A Giarte alterou recentemente o seu logotipo: “A nova
imagem e o site levam a Giarte para
a Internet, sendo assim possível
transmitir os nossos valores aos
nossos clientes, e informá-los sobre
os nossos produtos e serviços”.
Prestes a completar 30 anos, a
equipa tem em mente realizar um
evento comemorativo da data. Para
o futuro, e antevendo o cenário dos próximos anos no mercado
da ourivesaria, afirmam que “o mercado das jóias de autor é
um mercado em expansão, com uma grande procura por este
tipo de produtos onde a Giarte pretende continuar a ser uma
marca de destaque”.

