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Desde 2013 que a VADP (Vincendeau
– Atelier de Produção Usinagem
Engrenagem Transmissão Lda.)
está presente em Cête, concelho de
Paredes.

Esta empresa, que já representa meia centena de
postos de trabalho, é uma filial da SADEV, marca francesa que é uma grande referência no fabrico de caixas de
velocidades para automóveis de competição.
As origens da empresa-mãe estão na paixão do seu
fundador, Benoît Vincendeau, pela modalidade Autocross.
Ao longo dos anos, tem vindo a prestar um forte contributo
a este desporto, ainda que não como piloto mas sim através
do seu percurso empresarial.
Na altura, os praticantes desta modalidade deparavam-se com um problema, relacionado com a fraca resistência
das caixas de velocidades com que os veículos estavam
equipados. Deste modo, procurou especializar a SADEV
(criada em 1974) no fornecimento de caixas de velocidades
devidamente adaptadas às exigências de uma modalidade
como o Autocross, e que se distinguem pela robustez e
pela qualidade.
Atualmente, a marca fornece diversas modalidades de
automobilismo, como Rally Cross, WRC, WTCC ou Fórmula E, contando com importantes títulos internacionais
no palmarés dos construtores seus parceiros. Os seus
produtos estão presentes em cerca de 50 países e, dentro
de um futuro próximo, os seus principais alvos são a Índia
e outros mercados asiáticos.
A estrutura do grupo encontra-se dividida entre França
(onde conta com cerca de 200 colaboradores), Portugal
e Estados Unidos da América, onde mantém presença
física, através da sua sucursal Sadev Transmissions Inc.,
sociedade de distribuição pensada para a conquista deste
vasto mercado.
No nosso país, e como já referido, está implantado
através da VADP, unidade especializada no freso-torneamento. Anteriormente, a SADEV tinha criado uma filial para
o efeito na Tunísia, em 2007, transferindo-a mais tarde,
precisamente em 2013, com o estabelecimento da VADP.
A fábrica, que inicialmente contava com 15 funcionários,
hoje já tem uma equipa de 50, evolução que foi acompanhada pela sucessiva introdução e modernização do seu
conjunto de máquinas. Para Damien Bodet, diretor da
fábrica, a presença em Paredes é uma mais-valia, dada a
proximidade com o Porto, com a A4 e com o Aeroporto de
Francisco Sá Carneiro.
Quanto aos objetivos da VADP, destaca o interesse em
evoluir a nível da formação da equipa e também a nível das
máquinas, para que a empresa se torne mais competitiva.
Já em relação à SADEV, reitera o objetivo de atingir os
mercados asiáticos e partilha que, neste momento, o grupo
está apostado numa modernização da sua imagem e da
sua estratégia de marketing.

