Rumo
ao futuro fazendo

Portugal Inovador

o presente

acontecer
Começaram por vender alguns artigos e sucessivamente foram evoluindo, com mais um vendedor, um armazém, uma viatura, mais marcas
representadas e hoje contam com 13 colaboradores e possuem cerca de
4 mil metros quadrados de área. Têm delegações no Norte e em Lisboa,
cada uma delas autónoma e com a mesma capacidade de trabalho, salas
de formação, para técnicos e formadores, stock e showroom, ainda que
o armazém central esteja na capital.
A nível de equipamento para oficinas, disponibilizam desde o
separador de hidrocarbonetos, que é colocado na infraestrutura, até
ao elevador, máquina de alinhar direções, máquinas de desmontar pneus, de soldar, rebarbadoras , prensas e tudo o que seja
necessário no contexto de uma oficina. “Somos especialistas no
equipamento de diagnostico auto, elevadores, compressores e
A Gonçalteam é uma empresa vocacionada para
equipamento de alinhamento e equilibragem de rodas, mas também não deixamos de entregar uma oficina «chave-na-mão» se
o aftermarket automóvel, liderada por António
assim o cliente quiser”, explica o proprietário.
Gonçalves que, fruto da sua experiência profissional
O seu serviço comtempla várias fases: a primeira é a preanterior numa empresa líder de mercado, decidiu,
paração para a venda, aconselhando o cliente. No seguimento,
em 2005, arrancar com este projeto.
a venda do equipamento e o pós-venda, onde procuram ser
diferenciadores. “Fazemos a formação do equipamento no
local e a formação de área de serviço nas nossas instalações, independentemente da máquina que o cliente tenha
comprado. No ano passado, demos formação a cerca de 80
empresas e este ano já fizemos a mais 10 empresas para
o efeito. Essa tem sido uma mais-valia nossa”, acrescenta.
Apresentando-nos um pouco mais da sua filosofia e
dos seus horizontes, o diretor sublinha “a proximidade
e o diálogo com o cliente, sempre com o bom senso
presente. Pensamos que é isso que nos mantém
em evolução. Para esse objetivo, tivemos que nos
alicerçar em equipamentos de 1ª qualidade, ao representar marcas (HPA FAIP, HAWEKA, LAUNCH,
DINO PAOLI, FACOM, etc) que nos garantem
qualidade e temos, inclusive, a nossa própria
marca – a Gteam – nos consumíveis para pneus
e pequenos equipamentos”.
Para o empresário, o aftermarket “tem vindo a crescer desde sempre e é um mercado
muito vivo e aberto, por via das constantes
inovações nas viaturas e nos seus produtos”.
Quanto ao futuro da Gonçalteam, diz-nos
que os objetivos da empresa têm-se mantido bem definidos ao longo destes 15 anos
e afirma com confiança que “está no bom
caminho”.

