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Soluções

inteligentes
e
Apesar do projeto ter iniciado com poucos recursos financeiros,
o empresário não esconde que o mais importante para vingar no
mercado continua a ser “a atitude” e não é por acaso que a Intellysys
consegue estar próxima de clientes de áreas tão diferentes como a
robótica, a energia, a automação industrial, os projetos industriais
especiais e a aeronáutica. Esta diversidade permitiu-lhes crescer
em recursos físicos e humanos, ao mesmo tempo que iniciaram o
seu processo de internacionalização: “Nascemos em Portugal, mas
sentimo-nos logo atraídos pelo mercado brasileiro”. Este pequeno
impulso levou a que, anos depois, ganhassem visão para entrar em
geografias tão competitivas como o México, a Espanha, a França, a
Alemanha, a Angola e o Dubai.
João Figueiredo explica-nos que o grande objetivo sempre foi
“olhar para a indústria e fornecer soluções chave na mão que venham
responder às reais necessidades dos clientes”. Esta facilidade de
adaptação pressupõe não só a escuta ativa dos clientes, a criação
de parcerias mas, mais importante, “pensar a tecnologia”, pois só
assim se torna possível a interação de diferentes elementos num
único ecossistema. Esse é, segundo o raciocínio do nosso interlocutor, um dos grandes desafios da Indústria 4.0: “Até há pouco tempo
ninguém dava importância ao tratamento da informação e ao facto
de termos esses dados de forma integrada e estruturada mas, com
a digitalização, a informação passou a estar disponível em qualquer
lado e a qualquer hora”. Ainda assim, é preciso notar que esta informação não é estática e, como tal, “é preciso que as máquinas e o
próprio capital humano interajam. E, mais difícil, que as empresas
comuniquem entre si”, sublinha.
Como podemos perceber, este conceito influencia vários fatores.
No caso concreto da Intellysys, há toda uma estrutura global que emprega 170 colaboradores, mas o empresário não esconde que a maior
lacuna da indústria nacional continua a ser a escassez de recursos
humanos. Na ânsia de desenvolverem melhores soluções, está a
ser projetada para 2020 a abertura de uma delegação na Polónia e,
nesse sentido, João Figueiredo adianta-nos que “há um engenheiro
a receber formação de todos os produtos para melhor perceber o
método de trabalho e, posteriormente, adaptá-los à cultura polaca”.
A endogeneização deste desenvolvimento permite-nos compreender
o passado e o presente da Intellysys, que agora aguarda um novo
futuro. Para já, o nosso interlocutor revela-nos que o principal foco
continua a estar primeiro nas pessoas e, só depois, na fábrica, que está
a ser finalizada e perspetiva-se que seja uma das maiores do mundo.

criativas
A Intellysys apresenta-se como uma empresa
inovadora em diversos vetores. Hoje, quase a
completar uma década de existência, oferece
soluções que vão desde o estudo, o projeto, o
fabrico, a montagem e a assistência pós-venda
de instalações de tratamento de superfícies e
pintura para diversos ramos de atividade. João
Figueiredo mostra-nos parte desse percurso
e as mudanças disruptivas que a Indústria 4.0
provoca.

