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Soluções em inox,
de olhos postos
no futuro
Garantindo qualidade e sofisticação, a Aquecinox
proporciona soluções nas áreas de armazenamento
de água sob pressão e aquecimento, através do
know-how conquistado em 22 anos de mercado.
Não é todos os dias que um projeto
empresarial se pode congratular pelo
sucesso alcançado em 22 anos de trabalho. Chegar, todavia, a esse patamar,
após um trajeto marcado por estratégicas
mudanças de direção, revela-se ainda
mais difícil. Foi, de resto, por essas linhas
que se compôs o percurso da Aquecinox
– uma firma fundada em 1996 e dedicada
ao fabrico de diferentes equipamentos
em aço inoxidável. Importa, nesse sentido, referir que “a empresa começou por
produzir cubas para armazenar vinho”,
naquela que representou a sua principal
atividade até ao momento em que o
setor vitivinícola decaiu e “o mercado já
estava a pedir outras soluções”, tal como
contextualiza o gerente, Américo Gomes.
A comprová-lo, basta salientar que a
Aquecinox é hoje uma empresa vocacionada para a produção de equipamentos
nas áreas de aquecimento e climatização ou de armazenamento de água sob
pressão. Destaca-se, nesse sentido, o
prestígio de duas marcas próprias, que
foram conquistando – de forma lenta mas
sustentada – a confiança do mercado: a
Therca (especializada na conceção de
produtos como, por exemplo, termoacumuladores e depósitos de inércia) e

a Thervax (focada, nomeadamente, no
desenvolvimento de vasos de expansão
e autoclaves). Mas ao catálogo da empresa barcelense deverá acrescentar-se, a curto prazo, um outro conjunto de
artigos que deverão ficar associados a
uma nova marca.
Claro está que, em sintonia com
esta expansão de produtos, foram-se
“alargando os horizontes” da Aquecinox
no que à sua carteira de clientes e parceiros diz respeito. Posto isto, e longe
de se restringir ao universo regional que
marcou os seus primeiros passos, a firma
congrega atualmente não apenas a fidelidade de grandes clientes propagados
por todo o país, mas também de alguns
players além-fronteiras, principalmente
em Espanha (mas também em geografias
no norte da Europa). Indissociável dessa
evolução tem sido a continuada aposta
de Américo Gomes na participação em
feiras internacionais dedicadas a um
setor competitivo, “em que o cliente é
muito difícil de conquistar”.
Contando com uma equipa de quase
50 colaboradores que materializam o
know-how, a experiência e a política de
compromisso que tão bem define a Aquecinox, convém lembrar que subjacente

à filosofia de gestão da firma encontramos uma valiosa aposta não somente
em maquinaria e na mais avançada
tecnologia, como também na formação
e aprimoramento técnico dos recursos
humanos, aspeto que se revela decisivo
numa conjuntura em que “não é fácil encontrar pessoas que queiram trabalhar e
que queiram aprender”, enfatiza o nosso
interlocutor. Consciente da necessidade
de ultrapassar tais obstáculos, Américo
Gomes não esconde que os próximos
anos deverão relacionar-se com o aumento da capacidade de produção (na
ordem de 30%), consubstanciado na
ampliação das atuais instalações.

