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“O melhor
de
aluguer de equipamentos”
A EQP – Aluguer de Equipamentos
Unipessoal, Lda. com sede em
Palmela, distrito de Setúbal, iniciou
a sua atividade em 1997, pelo
Sr. Rogério Pesca e Conceição
Lima, atualmente sócia-gerente
da empresa, aquando do boom
d a Ex p o 9 8 e c on se q ue n te
requalificação da parte dos
contentores onde é agora o Parque
das Nações, assim como com as
obras da ponte Vasco da Gama.
Carlos Pereira é o diretor comercial
e, em entrevista connosco, explicou
o porquê do sucesso da empresa
ao longo destas duas décadas.

A

atividade da
EQP baseia-se no aluguer, comercialização e
assistência
de equipamento ligado
ao setor da
construção e
indústria. Começou com as chamadas
mini-carregadoras e rapidamente conseguiu um espaço no mercado, cada
vez mais exigente. Assim, tornou-se
pioneira nesse segmento, evoluindo
ao mesmo tempo que aumentava o
parque de máquinas consoante a
necessidade dos clientes.
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“ Te m o s u m a
variedade de
equipamento
que dá quase
para fazer uma
obra do início
ao fim, o chamado chave-na-mão”

Hoje em dia, possui cerca de 2500
equipamentos, destinados aos vários
setores de atividade, desde o simples
rebarbadora até aos multifunções,
passando também pelos geradores.
Globalmente, a panóplia da sua gama
estende-se por mais de 150 campos
de utilização e por mais de 100 tipos
de máquinas.
Com efeito, está intimamente
ligada à parte da construção, bem
como à indústria. O cliente particular
ocupa também o seu lugar na carteira
de fidelização, uma vez que, segundo
o nosso entrevistado, “o português
é muito habilidoso para fazer a sua
bricolage”. Acrescentando: “Temos
uma variedade de equipamento que
dá quase para fazer uma obra do início
ao fim, o chamado chave-na-mão”. A
EQP preza muito a fiabilidade dada
pelas suas marcas de confiança, preferindo sempre, como ponto de ordem,
a qualidade.
Sobre os moldes em que este
fornecimento se processa, Carlos
Pereira explica o seguinte: “Temos,
na nossa empresa, um vasto leque
de hipóteses de aluguer que vão de
alugueres diários aos de longa duração, sendo sempre a manutenção
dos equipamentos por conta da EQP.
Nesse sentido, é entregue aos nossos eletromecânicos um quadro de
manutenção preventiva (o chamado
memorando), onde de 15 em 15 dias
o colaborador faz visita à obra para
proceder à respetiva manutenção
preventiva.
Desde sempre, conta com colaboradores em oficina, e permanentemente no exterior, para aferir do estado
dos equipamentos onde efetuam, inclusivamente, relatórios de qualidade

e funcionamento. Na globalidade das
delegações, a EQP conta com uma
equipa de 17 funcionários. No ano
passado, colocou duas novas pessoas
e prepara-se para repetir a adição este
ano, o que demonstra a evolução da
sua estrutura.
Em termos geográficos, a atividade da EQP começou em Lisboa,
como acima referido, tendo alargado
os seus serviços para o Porto no ano
de 1998. A partir daí, estendeu-se
para Pombal, para o Algarve, para
o Barreiro e também Beja, onde tem
sempre um técnico que presta assistência. Para o efeito, dotou-se de
instalações colocadas na proximidade
das principais redes rodoviárias.
A EQP tem vindo a acumular traquejo em todo o território nacional,
nos vários segmentos de negócio
e já obteve, inclusive, pedidos de
aluguer de equipamento para locais
como o Portugal Insular ou a Ilha do
Sal, dando, neste caso, assistência
à distância, primando sempre pelo
bom funcionamento e manutenção
das máquinas.
Acerca daquilo que distingue esta
empresa, um fator importante é a
consciencialização junto dos seus
técnicos para a prontidão de resposta
na assistência. “Quando há algum
problema, nós não arranjamos outro
problema para o cliente, mas sim a solução”, indica. A verificação periódica
é também um ponto-chave da qualidade do seu serviço de assistência,
salientando-se que, curiosamente, já
ocorreu haver um pedido de manutenção num caso em que o técnico já se
encontrava previamente no local, mas
sim pelo memorando de manutenção
fomentado pela empresa.
Para o futuro, o principal objetivo
da EQP é consolidar ainda mais a sua
posição no mercado nacional, pelo
que está a remodelar o parque de
máquinas, a fim de se manter constantemente atualizada, de acordo com
as exigências do cliente e do mercado.

