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Entrevista

“Os recursos humanos, a sua capacidade técnica e a sua formação
são fundamentais para abordarmos os mercados internacionais”

“2017 será o melhor ano de sempre
da Metalogalva e da Brasmar”

São sobejamente conhecidas na Trofa pela capacidade produtiva e de criar emprego e, nos últimos anos, têm galgado fronteiras graças a uma estratégia de
internacionalização de sucesso. Com setores de atividade distintos, a Metalogalva e a Brasmar, do grupo Vigent – outrora conhecido por Metalcon -, empregam mais de mil pessoas e, em 2016, faturaram 230 milhões de euros. A Metalogalva, empresa que se dedica à transformação e galvanização de aço, nos domínios do transporte de energia, telecomunicações, iluminação pública, proteção rodoviária e ferrovias subiu o volume de exportações de sete para 65 por cento, desde 2010. Já a Brasmar, vocacionada para a distribuição e venda de produtos alimentares congelados, vai ampliar a unidade industrial que tem na Trofa
e prevê faturar 165 milhões este ano. O NT entrevistou o presidente executivo do grupo Vigent, Sérgio Silva, que revelou que 2017 será o melhor ano de sempre.
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verificamos a dificuldade de recom o meu tio, Adelino Silva e Jo- instalar uma unidade.
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o projeto na área industrial da meNT: Para além da exportação,
não se coaduna com a imagem
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2010, a empresa tem apostado na mento do grupo Vigent?
Na Metalogalva, somos 650 cointernacionalização e, hoje em dia,
SS: A aposta na exportação e na
laboradores, na Brasmar cerca de
está em 11 países. Este ano, deve- internacionalização da empresa
350. Temos crescido muito nos úlmos atingir mais de 80 por cento foi essencial para o crescimento.
timos anos. A componente de ende faturação para os mercados ex- A Metalogalva já tinha um know
genharia também se desenvolveu
ternos, quando em 2010 tínhamos how de muitos anos, mas estabastante e, hoje em dia, temos
sete. Foi uma evolução muito for- va muito focada no mercado inmais de 60 engenheiros na emte que tivemos nos últimos anos, terno e, em 2010, achamos que típresa. E grande parte das pessocom uma aposta forte na área da nhamos de abordar os mercados
as são residentes nas proximidainternacionalização da empresa, externos de outra forma, porque
des, com mais 400 colaboradores
sendo que a Europa foi uma prio- o interno começou a ressentir-se
do grupo residentes na Trofa e os
ridade. Fisicamente, estamos pre- muito. Percebemos que ou inves- Sérgio Silva é o presidente executivo do grupo Vigent
outros, essencialmente dos arresentes na Espanha, na França, na tíamos no caminho da internaciodores, como Vila Nova de FamaliHolanda, na Bélgica e na Alema- nalização ou a empresa ia passar
NT: Como nasceu a Brasmar?
mil toneladas de produtos conge- cão, Santo Tirso e Vila do Conde.
nha. Na Ucrânia, abrimos uma uni- por sérias dificuldades. Nessa alSS: Nós tínhamos uma empresa lados por mês.
No total, temos colaboradores de
dade fabril em dezembro. Fora da tura, as exportações só represen- de produção de camarão já há cerNa Metalogalva e na Brasmar 47 concelhos do país.
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ses países?
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SS: Não. No caso da Ucrânia, turação da empresa e da empre- prar uma pequena empresa em- andamento um processo de am- isso, contamos com o apoio funqueremos abordar o mercado gabilidade, o que também é bom Guimarães, que na altura fatura- pliação da unidade na Trofa, as- damental das nossas equipas lode Leste e Portugal começa a fi- para a região.
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dos. Com a aquisição da empresa, mos feito investimentos muito for- lo que ele pretende, a um preço
a Brasmar começou a ganhar uma tes na Metalogalva, contávamos competitivo.
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tio foram fundamentais, devido à as instalações. A Brasmar, entre contamos fechar o ano com mais
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