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Com mais de 50 anos no mercado e originária da
Suécia, a Drillcon é uma empresa de sucesso e apoia o
crescimento de outras subsidiárias ligadas a este projeto,
como a Drillcon Ibéria SA.

O grupo Drillcon AB consiste em quatro empresas distintas e cada uma com a sua especialidade, sendo esta a financiadora das restantes, que atuam no mercado Escandinavo (Drillcon Scandinavia AB), na Península Ibérica (Drillcon
Iberia, SA ) e, mais recentemente, na América do Sul (Drillcon Americas).
Em Portugal, a Drillcon, com sede em Braga, atua há 27 anos no setor das obras públicas e barragens, oferecendo
todo o tipo de serviços, sendo os principais o Raise Boring (no qual todo o trabalho é feito na indústria mineira, hidráulica
e construção civil) e as sondagens que, através de um estudo geotécnico, avaliam os locais de eventuais explorações
mineiras. Em conversa com Adriano Barros, o administrador e representante da empresa em Portugal há 24 anos, apercebemo-nos
da realidade no país, na qual muitas das minas se encontram encerradas. Algo que, por um lado abre oportunidades, uma vez que
permite explorar outros mercados como a Espanha e a Bulgária.
Cá, a aposta passou muito pela facilidade que os portugueses
têm na adaptação a várias culturas e, pela ligação entre a maneira
de viver dos suecos, admite que o low profile e o know-how deste
povo permite a prosperidade do negócio. As diferenças entre os
dois países (Suécia e Portugal) nunca se notaram, sendo que sempre foram ajudados e promovidos pela Câmara de Comércio, onde
Adriano Barros admite terem sempre “portas abertas a todas os
pedidos que sejam feitos”.
A aposta numa equipa técnica de qualidade, com engenheiros
de segurança, civis, mecânicos e geólogos, permite uma melhor
eficácia no trabalho que é desenvolvido, aliada a um equipamento inovador no qual têm
vindo a investir nos últimos anos. Com um aumento constante do volume de negócios,
empregam hoje aproximadamente 110 funcionários e faturam cerca de 21 milhões de
euros anuais. O objetivo é continuarem a crescer e consolidarem a atividade, com uma
estratégia que passa pela melhoria contínua das técnicas e métodos de modo a irem ao
encontro das necessidades dos clientes, aprimorando o tempo de resposta.

