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Tecmacal

reforça presença em novo nicho de negócio
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Entre alguns negócios falhados e outros que prosperam, a
empresa manteve a sua presença em Marrocos – apesar de
o negócio inicial não ter tido sucesso – dada a visão empreendedora do seu fundador.

Optima
Américo Santos entende que o projeto Optima nasce com
o potencial de dar resposta a solicitações vindas de qualquer
setor, em qualquer parte do mundo. Com a Tecmacal consolidada no mercado, integrando quadros competentes que
respondem aos desafios diários, o empresário confessa estar
mais presente neste novo projeto.
A Optima dedica-se ao desenvolvimento, conceção,
produção e comercialização de equipamentos para corte,
fresagem, maquinação e gravação para vários setores de
atividade. “Estamos num processo constante de construção
de novas máquinas e com uma evolução tecnológica permanente”, revela. Falamos de tecnologia de laser galvanométrico,
laser CO2, corte por plasma, jato de água, CNC, etc. Todos
os equipamentos Optima oferecem a possibilidade de serem
adaptáveis às necessidades dos clientes e às especificidades
dos trabalhos que estes pretendem desenvolver.
A Optima consegue dar resposta a estes pedidos especiais, recorrendo ao seu gabinete interno de I&D, onde trabalham em permanência profissionais de áreas complementares
como mecânica, eletrónica, automação e informática.
Até ao momento, o mercado nacional tem absorvido toda
a produção desta empresa, porém, a nova unidade vai permitir
apostar com assertividade no mercado internacional. Um
caminho que vai começar a ser trilhado já este ano.

Foi na nova unidade industrial da Optima, uma das empresas do Grupo Tecmacal, situada
paredes meias com o Oliva Creative Factory, que Américo Santos nos recebeu. Questionado
sobre a dinâmica e a multiplicidade empresarial existentes em São João da Madeira, é com assumido orgulho que o fundador da Tecmacal fala das empresas que a cidade acolhe, umas centenárias
outras recém-criadas, que se destacam pela aposta no desenvolvimento e na inovação permanentes.
Falamos com um homem que trabalha por paixão e assim consegue criar um ciclo positivo que atinge no
recente espaço um novo patamar de oportunidades.
Esta visão acompanha-o desde o tempo em que era técnico de máquinas de costura numa das maiores
empresas têxteis do país. Com o fim dessa atividade, apostou num negócio próprio muito baseado na prestação de
serviços para o setor do calçado. Assim nasceu a Tecmacal, assente na permanente “vontade de fazer coisas novas”.
Com um crescimento anual paulatino mas sustentado, a Tecmacal tem reforçado a sua posição no setor, sabendo contornar
os obstáculos que as oscilações do mercado foram apresentando. O respeito para com a cadeia de parceiros, que contempla
desde os fornecedores até aos 110 colaboradores, e o cumprimento das responsabilidades são alavancas essenciais para este
caminho evolutivo. A par da dedicação, Américo Santos manifesta o total comprometimento de “olhar para o cliente como um
amigo”, entendendo como sua a responsabilidade de as “suas” máquinas permitirem que as fábricas dos seus clientes trabalhem
bem. Como tal, aposta na formação de técnicos para rapidamente “atacarem” os problemas técnicos que surjam, respeitando
assim a relação de confiança.
Ao longo deste caminho com mais de 35 anos, a Tecmacal foi criando alternativas dentro e fora do seu nicho de atividade.
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íder em Portugal na oferta de soluções tecnológicas
para o setor do calçado, hoje a Tecmacal é a
casa-mãe de um conjunto de empresas bem‑sucedidas que respondem às necessidades
de vários segmentos de mercado.

