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Sinergias
que alcançam
a especialização

“A Inovatools em Portugal foi fundada há 11 anos, através
de uma parceria com uma empresa austríaca”, começa por
explicar Nuno André. Os tempos eram outros e as máquinas
também não conheciam o desenvolvimento de hoje, e “ao fim
de dois anos fizeram-nos uma proposta para adquirir parte
dessa empresa. Foi nessa altura que começamos a produzir
para a Alemanha”, prossegue. Embora todo este processo
levasse o seu tempo, a verdade é que hoje a Inovatools
exporta para cerca de 50 países e tem representantes em
Portugal, Espanha, Itália, Turquia,
América e Áustria.
Mas nem só no mundo global
se compreende esta evolução,
pois a história da firma também é
rica em inovação. Com sede em
Kinding (Alemanha) e sucursais
em Weimar, Viena e Innsbruck,
o trabalho da Inovatools foca-se
essencialmente no desenvolvimento e produção de ferramentas
para a indústria dos moldes e da
metalomecânica.“Produzimos ferramentas de corte e temos produção
especial sobretudo na conceção do
molde”, sintetizam. Ou seja, aqui poderão ser encontradas “ferramentas
que não há em mais lado nenhum
e penso que essa é a nossa grande
vantagem”, sublinha Rita Francisco.
Estas ferramentas estão ainda vocacionadas para responder a áreas
de mercado tão exigentes como o
caso da engenharia mecânica, a
engenharia aeronáutica e a indústria
automóvel.

Portugal e Alemanha resolveram conjugar
qualidade e desenvolvimento tecnológico
e daí resultou a Inovatools. Nuno André
e Rita Francisco falam-nos agora sobre
as virtudes desta sinergia, pensada para
garantir um serviço próximo do cliente.
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Investimentos e prioridades
Se por um lado existem todos os processos de produção,
por outro não podemos deixar de verificar que é nos serviços de
assistência técnica que conseguem proporcionar uma experiência completa aos seus clientes. Todas estas áreas de negócio
abrangem as suas especificidades e a Inovatools compreende
que muito do seu progresso está diretamente relacionado com
o investimento tecnológico que lhe é dedicado, pois “nós não
queremos ganhar o dinheiro de forma rápida. Queremos ter
clientes para sempre, não apenas uma vez”, adiantam.
Para esse efeito, fazem acompanhar-se das mais sofisticadas máquinas e nesse aspeto, o trabalho desenvolvido na
Alemanha é diferente do que encontramos no nosso país: “Na
Alemanha, a Inovatools tem 160 colaboradores e 105 máquinas a produzir em três turnos distintos; em Portugal, temos
dez colaboradores, cinco CNC’s e cinco máquinas manuais”.
Perante estas diferenças, sabemos também que a linguagem
das máquinas não é igual à linguagem dos humanos, e Nuno
André lamenta o modo como “nós portugueses temos tendência a desvalorizar-nos”, contrariamente aos alemães que “dão
muito valor ao que temos de bom”.
Este subestimar de competências agrava-se quando constatamos que a formação na área é praticamente inexistente:
“Há sempre ferramentas novas e especiais para trabalharmos,
mas não há formação. Na empresa, nós formamos os nossos
colaboradores e, no mínimo, eles precisam de seis meses para
começarem a perceber parte desta dinâmica”, alertam. Muito
deste ofício é, portanto, feito de detalhes e, neste lugar de
exigências, a probabilidade do êxito é tanto maior quanto mais
as pessoas estiverem predispostas a criar sinergias, pois “se
fôssemos mais unidos penso que seríamos mais fortes. Esse

será, pelo menos, um dos desafios desta indústria”, indicam.
Nuno André e Rita Francisco já conhecem bem as condições periféricas do nosso país e sabem que muita da riqueza
deste trabalho centra-se nas pessoas. Com uma equipa estável, a Inovatools em Portugal inspira familiaridade entre todos os
colaboradores, e muita da sua ambição mede-se pela dimensão
humana que aqui é cultivada todos os dias. Daqui para a frente,
os próximos investimentos passarão, por isso, pela participação
em dois projetos de inovação e desenvolvimento, a aquisição
de novas máquinas, o alargamento da equipa de trabalho, a
criação de melhores condições de produção e o aumento da
exportação. Em 2017, a Inovatools em Portugal exportou perto
de 90 mil ferramentas.

