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sem rival no mercado
José Gomes iniciou-se
como empresário há 40
anos, após ter sido piloto
na Força Aérea e oficial
dos Comandos. Estudou
Química “de dia e de noite
para chegar à formulação
do Nodeti”, produto tiranódoas que desde então
tem singrado no mercado
ibérico e que lhe trouxe a
estabilidade financeira.

Na altura, José Gomes não quis seguir com a vida de
militar e decidiu criar o seu próprio emprego. Tinha um forte
interesse pela área da Química e foi por aí que enveredou,
conforme nos explica: “Não sabia nem como se fabricava nem
como se vendia e tive que descobrir tudo isso por mim. Não
sou engenheiro mas inventei fórmulas, assim como também
inventei as máquinas que uso aqui, que enchem 2500 tubos
por hora”.
Fundou em 1977 a Selquímica Portuguesa – Especialidades Químicas, na altura instalada na cidade do Porto. O
produto-bandeira da empresa é, claramente, o Nodeti. Resultado de muitos dias e noites dedicados ao estudo e à experimentação, este tira-nódoas veio “preencher uma lacuna que
havia no mercado”, face aos restantes produtos que não eram
suficientemente eficazes para manchas de alcatrão, óleos ou
resinas. Como nos diz, “em 99% dos casos, quando todos os

outros tira-nódoas falham, o Nodeti resolve o problema. Este
conceito é diferente porque é um gel que se aplica na roupa,
diretamente, antes da lavagem. Ainda hoje, e depois de anos
no mercado, não existe produto concorrencial que se equipare
ao Nodeti”, acrescenta.
Pese embora o potencial do Nodeti ser amplamente
proporcional à sua capacidade de aumento do volume de
negócios, este crescimento não é a prioridade do empresário. A estrutura da empresa, pequena e familiar, permite-lhe
facilmente acumular a gestão da Selquímica com as suas
funções de diretor do Aeroclube de Cerval. Os aviões são a
sua grande paixão e foram o motivo para que a sua empresa
deixasse o Porto, em 2002, para vir para a Zona Industrial II
de Vila Nova de Cerveira.
O Nodeti está presente nas grandes superfícies, tanto em
Portugal como em Espanha, e representa 80% das vendas da
Selquímica. A ele, juntam-se outros artigos complementares
como o Nodetcar (shampoo automóvel), o Nodeti Lava-Mãos
ou o Nodetfog (que resulta para limpeza de fogões a lenha
ao mesmo tempo que é indicado para jantes de alumínio).
O futuro da marca é risonho e, para José Gomes, “é um
produto único, com um potencial para continuar a crescer quer
em Portugal como no estrangeiro”.

