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Próximos
e

atentos à

mudança

Quando a qualidade e a dedicação se unem num único espaço, facilmente reconhecemos
histórias onde o trabalho se reinventa todos os dias. A Tecni-Lemos, numa postura de
proximidade, fala-nos agora de uma jornada que começou há 21 anos.
“Inicialmente, começamos por
dedicar-nos à reparação de frio doméstico, mas depois de algumas empresas terem conhecimento da nossa
presença no mercado percebemos
que havia outra procura”, introduzem
Rogério Lemos e Anabela Jesus. A
Tecni-Lemos aproveitou a oportunidade, passando posteriormente a
dedicar-se à reparação de camiões
frigoríficos.
Durante este cuidado, diversas são
as preocupações de quem quer estar
no mercado com segurança e afinco.
Se por um lado existe a necessidade
de estarem presentes 24 horas por dia,
por outro encontra-se a dificuldade de
encontrar mão de obra qualificada. “Eu
sempre gostei de me dedicar à manutenção do frio industrial e nunca tive
problemas em trabalhar horas extra,
mas não é fácil encontrar alguém que
possa estar 100% disponível”, confidencia Rogério Lemos.
Perante a evolução natural do
mercado, a Tecni-Lemos começou por
estar cada vez mais atenta às possíveis mudanças do setor, e ainda que
tenha apostado no ramo da hotelaria
durante o seu crescimento, rapidamente percebeu que tinha de alterar
o seu rumo. Hoje, o balanço é positivo
e querem “continuar a consolidação
da empresa nos camiões frigoríficos”,
informam.
Os responsáveis focam o seu
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negócio essencialmente no centro
do país. “Temos clientes em Vila
Nova de Poiares, Aveiro, e Coimbra”,
especificam. Mas se sem os clientes
nenhuma estrutura se consegue desenvolver, a verdade é que o principal
fator de diferenciação ainda reside no
capital humano: “no total, a equipa é
composta por três pessoas, e um dos
nossos colaboradores está connosco
desde a fundação”.
Equipada para responder às diferentes necessidades do dia-a-dia,
a Tecni-Lemos sabe que este empenho não se concretiza num dia só.
Aqui os colaboradores assumem um
compromisso que conjuga qualidade
e funcionalidade, e é já a pensar na
sucessão que a empresa familiar se
prepara para dar as competências
necessárias a Gabriel Jesus (filho dos
empresários). “Atualmente, o Gabriel
e um outro colega dele estão a realizar estágio profissional numa outra
empresa para ganhar competências”,
acrescentam.
Esta aproximação do mundo
empresarial com a formação acaba
por ser a prioridade de hoje. Daqui
para a frente, já há planos ligados à
ampliação do espaço e pretendem, nomeadamente, “apostar na reparação
de caixas isotérmicas”. A Tecni-Lemos
espera dar continuidade ao seu espírito empreendedor, sem nunca perder
a sua identidade.

