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PTC Group:
um passo à frente na
projeção de moldes
Formado em Engenharia Mecânica e sendo
um apaixonado pela indústria dos moldes,
Tiago Monteiro criou a PTC Group (Plastic
& Tooling Concept), com a necessidade de
uma inovadora e eficaz presença no mercado
dos moldes para a indústria automóvel em
Portugal.
Criada em 2006 e situada em Oliveira de Azeméis, a PTC
Group tem como objetivo aproximar o desenvolvimento de peças plásticas do desenvolvimento de moldes, a grande porte,
e desenhar novos conceitos para moldes.
Com uma visão apurada do mercado, Tiago Monteiro, CEO
da empresa, afirma que “atualmente, principalmente em Oliveira
de Azeméis, muita gente trabalha nos moldes, mas não usa esse
conhecimento para o desenvolvimento de peça plástica para
a indústria automóvel”. O nosso entrevistado acrescenta que
cresceu no ramo dos moldes e afirma que foi “para os moldes
porque o meu pai também trabalhou, o meu avô igual e então
já é algo que vem de família”.

De Oliveira de Azeméis 		
para o Brasil
O CEO da PTC Group declarou que o que o moveu para
abrir novos horizontes foi o facto de ter ido viajar, no contexto
da crise que se tinha instalado no mercado português. Assim,
viajou para o Mexico e mais tarde para o Brasil em busca de
novas oportunidades de negócio.
Foi então nesse âmbito que conseguiu novos clientes,

como a Ford, localizada em Salvador da Bahia, onde esteve
cerca de 6 anos e posteriormente desenvolveu várias parcerias
no mercado brasileiro. Mais tarde, a crise também se instalou
no Brasil e foi aí que decidiu regressar a Oliveira de Azeméis.
Uma das principais características da PTC Group é que
foram os pioneiros deste tipo de projeto em Portugal e exploram
áreas específicas, como a análise e desenvolvimento do processo, linhas de montagem, unidades de montagem dedicadas,
ferramentas especiais e dispositivos de controlo. Porém, Tiago
Monteiro revela que “às vezes é difícil ir buscar mão-de-obra”.
Foi perante essa dificuldade que a PTC Group criou um novo
projeto: a PTC Academy, que tem como objetivo poder formar
mão-de-obra portuguesa para a própria empresa e também para
o publico interessado. A PTC Group conta também com o Outsourcing, um mecanismo que despertou o desenvolvimento dos
moldes e a abertura para outros negócios como o crescimento
do produto interno e do serviço remoto, entre outros.
Neste momento, a empresa é constituída por um total de 72
colaboradores, com uma filosofia de satisfazer o cliente com os
melhores produtos e o máximo de proatividade. O responsável
diz-nos que, neste mercado, “hoje não existe, é tudo para ontem”
e acrescenta “a PTC não vai ficar por aqui, acreditando que
vamos conseguir chegar mais longe”. Uma promessa deixada
por Tiago Monteiro, que manifesta a sua crença na produção
feita no nosso país: “Portugal não tem marca de carros, não tem
marca de motos, mas temos capacidade para isso”.

