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50 anos

Mais
de
dedicados à reparação de jantes
Muito do universo empresarial é feito de ligações e muitas são as empresas que, de
geração em geração e numa base familiar, encontram o seu caminho. A Casa das Jantes
é um destes casos.

Pioneira no fabrico e recuperação de jantes, a firma começou por dar os seus primeiros passos com José Veloso Xavier
(pai de Narciso Xavier), há 53 anos. “Quando eu tinha 13 anos foi criada a Jantes Xavier”, recorda o atual responsável.
Aquele
era um tempo em que Narciso Xavier absorvia a aprendizagem que recebia do seu pai, ao mesmo tempo que
p r o s s e g u i a com os seus estudos. Ou seja, um tempo onde a aprendizagem não era meramente teórica e servia para criar
vínculos vindouros.
“Posteriormente, liguei-me ao ensino. Fui professor da disciplina de Mecanotecnia mas ao fim de 13 anos
optei por dar prioridade
à empresa, fundando aquela que é hoje a Casa das Jantes de Narciso Monteiro Xavier Lda”, relata.
A casa, que outrora apenas empregava dois funcionários, hoje é dona de uma evolução que a fez chegar às 82 pessoas.
Este número ganha maior relevo
quando percebemos como a aposta em recursos humanos faz toda a diferença, numa
área que se estende por várias fases.
No que à reparação diz respeito, há todo um trabalho que vai desde a decapagem,
o desempeno, a lacagem e a análise e, por
isso, a empresa investe nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento para chegar
mais perto das necessidades do consumidor. “O número de jantes que produzimos por dia aumentou drasticamente desde
os primórdios da empresa”, indica.
Tal contraste só é possível devido ao profissionalismo e à
constante atualização da maquinaria. No entanto, Narciso Xavier
não deixa de constatar que há muito trabalho que nenhuma máquina consegue produzir e é nessa vertente que as empresas
nacionais se conseguem destacar, pois, conforme diz, “nós não deixamos de fazer o trabalho manual. Sabemos que temos
vantagens em relação ao que se faz lá fora porque nas máquinas qualquer
empresa investe, mas nós temos a capacidade
de oferecer outros serviços que o mercado externo não proporciona”, realça.
Muitas destas valências foram pensadas no cliente empresarial, pois é aí que reside
o principal target da Casa das Jantes.
Mais de metade da produção diária destina-se às oficinas representantes de grandes marcas.
Numa ação orientada, a empresa
dá ainda um especial relevo ao mercado europeu. “Estamos essencialmente em países como
Espanha, França, Suiça e
Luxemburgo”, enumera.
E como é de ligações que falamos, Narciso Xavier não poderia deixar de focar a forma como o Sporting
Clube de Braga
influencia o tecido empresarial da região: “Penso que é um clube com recursos limitados face aos clubes de desta- que nacional,
mas que, ainda assim, consegue competir num patamar elevado”. O futuro da Casa das Jantes começa, por isso,
também
a ser pensado tendo em vista o espírito de união que fortifica todos os seus colaboradores.

