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Associados
Nova deslocação da AIMMAP a associado de excelência

GONAFE é uma das mais dinâmicas
empresas do setor metalúrgico
e metalomecânico
R
epresentada por Rafael Campos
Pereira, Mafalda Gramaxo e Pedro Azevedo, a AIMMAP visitou no
passado dia 10 de janeiro a sua associada
FERNANDO GONÇALVES, Lda., uma excelente empresa localizada em Arrifana,
no concelho de Santa Maria da Feira, conhecida também no setor e na generalidade das instituições com que se relaciona
pela marca GONAFE.
No âmbito da referida deslocação, a comitiva da AIMMAP foi magnificamente recebida pelo sócio gerente José Gonçalves
e pelo diretor-adjunto Miguel Gonçalves,
os quais proporcionaram inclusivamente
uma visita guiada às instalações da empresa.
Sendo uma empresa de cariz familiar,
a FERNANDO GONÇALVES, Lda., foi
constituída como sociedade por quotas
em 1976. Não obstante, a atividade industrial da empresa vinha já a ser desenvolvida em nome individual pelo seu fundador
Fernando Gonçalves desde 1946. Pelo
que, na realidade, a GONAFE tem já um
lastro de quase 70 anos de excelência.
Contando atualmente com 66 trabalhadores, a GONAFE exerce a sua atividade
no segmento da produção de peças técnicas e da prestação de serviços técnicos,
estando vocacionada para o torneamento
de peças em série.
Nesse âmbito produz concretamente
acessórios para a indústria de torneiras e
produtos sanitários, indústria automóvel,
panelas de pressão, esquentadores e caldeiras a gás e ainda qualquer outro tipo
de peças de revolução.
Na sua atividade, fabrica anualmente
cerca de 32 milhões de peças, de materiais ferrosos e não ferrosos, de 3mm a 65
mm de diâmetro.
Apetrechada com um notável e muito
vasto conjunto de equipamentos de grande nível e dotada de uma excelente organização aos mais diversos níveis, a GONAFE conta entre os seus clientes com
algumas das melhores empresas localizadas em Portugal, como são exemplos os
casos da GROHE, BOSCH, SIMOLDES,
LEICA, MGI, SILAMPOS, FLAMA, CELAR
ou Oliveira & Irmão.
No exercício de 2013 a empresa continuou a ver crescer a sua atividade, tendo
registado um volume de negócios superior
a 8 milhões de euros.
Uma parte substancial da produção da
GONAFE – correspondente a cerca de
82% do total -, é canalizada para clientes

que não obstante localizados em Portugal
exportam em seguida as peças ou equipamentos onde são incorporados os componentes produzidos pela empresa.
Mas para além desse substancial volume de exportações indiretas, a GONAFE
exporta diretamente cerca de 10% da sua
faturação, podendo pois dizer-se que, direta e indiretamente, 92% do que a empresa produz tem como destino final o
exterior.
A GONAFE é pois uma empresa bastante internacionalizada, estando em
condições de responder com grande celeridade e eficiência às necessidades dos
mais exigentes clientes e dos mais difíceis
mercados.
Para tal efeito, tem vindo a desenvolver uma estratégia inteligente de acesso
a mercados para que se sente especialmente vocacionada, participando nesse
âmbito em iniciativas promovidas pela
AIMMAP, nomeadamente em stands coletivos organizados em feiras de referência
no segmento da subcontratação industrial.
Esteve em tal contexto presente muito
recentemente no stand da responsabilidade da AIMMAP no MIDEST, em Paris.
Tal como várias outras empresas filiadas na AIMMAP cujo acompanhamento
tem sido efetuado em sucessivas edições
deste jornal, a GONAFE encara também
como parte da receita para o sucesso uma
aposta bem estruturada em fatores de di-

ferenciação.
Exemplos dessa aposta são os investimentos efetuados em domínios como a
inovação, a propriedade industrial, a qualidade ou a certificação.
Registe-se a esse respeito que a empresa tem certificado o seu sistema de
gestão de qualidade desde 1998, sendo
ainda de sublinhar que atualizou mais
recentemente essa mesma certificação,
cumprindo atualmente nesse âmbito os
critérios da norma NP EN ISO 9001:2008.
Conforme foi já acima referido, os responsáveis da AIMMAP tiveram oportunidade de visitar a estrutura fabril da GONAFE, tendo podido então testemunhar
a excelência do respetivo parque de máquinas, o seu notável lay-out bem como
o escrupuloso cumprimento das mais exigentes regras de segurança e higiene no
trabalho.
Independentemente de todos os notáveis atributos da GONAFE, se há imagem
suscetível de a caracterizar com precisão
essa será seguramente a sua magnífica
gestão.
Nesse contexto a GONAFE aproveita
de forma muito inteligente a panóplia de
serviços que a AIMMAP está em condições de lhe proporcionar, o que foi inclusivamente enfatizado no decurso do encontro entre os representantes da associação
e os responsáveis da empresa, José Gonçalves e Jorge Gonçalves.

A GONAFE é uma
empresa bastante
internacionalizada,
estando em condições de
responder com grande
celeridade e eficiência às
necessidades dos mais
exigentes clientes e dos
mais dificeis mercados
A GONAFE é seguramente um motivo
de orgulho para a AIMMAP e um fator de
engrandecimento do setor metalúrgico e
metalomecânico em Portugal.
Pelo que a AIMMAP faz questão de
fazer vincar que são empresas como a
GONAFE que, com a sua excelência e
a qualidade dos produtos que coloca no
mercado, têm contribuído de forma decisiva para ajudar a ultrapassar os tempos
difíceis com que a economia portuguesa se confrontou ao longo dos últimos
anos.

Informações sobre Associados
CutBRIK Tools, S.A.

C

utBRIK Tools, S.A., é a nova denominação da empresa associada da AIMMAP anteriormente designada Fernando Abreu, S.A.. A referida alteração, que
integra uma estratégia mais vasta de mudança de imagem, foi concretizada no decurso
do presente mês de janeiro. Esta empresa
localizada em Albergaria-a-Velha foi fundada
em 1999 pelo seu CEO Fernando Abreu, o
qual possui experiência industrial, enquanto

gestor, desde 1962. Produzindo ferramentas
de corte e ferramentas de jardim, a CutBRIK
encontra-se altamente internacionalizada,
contando com clientes em cerca de 40 países, muitos dos quais seus parceiros há
longos anos. Ocupando assim uma posição
de destaque no mercado global, a empresa continua a orientar-se por aqueles que
assume claramente serem os seus valores
mais profundos: busca incessante de exce-

lência ao serviço do cliente, apresentação
de produtos de qualidade reconhecida e desenvolvimento e inovação de soluções cada
vez mais eficientes. Sendo uma empresa de
referência no seu setor de atividade, a CutBRIK está agora em condições cada vez
mais consolidadas para cumprir aqueles que
sempre foram os propósitos do seu fundador
e CEO: satisfazer as necessidades dos clientes, criar emprego e gerar riqueza.

Alteração da morada
da Corob Service, SL –
Representação em Portugal
A empresa associada da AIMMAP, Corob
Service, SL – Representação em Portugal,
alterou recentemente a sua morada para
a seguinte: Centro Empresarial Castelo da
Maia, Rua Manuel Assunção Falcão, n.º
109, Lote 7, Apartado 2131, 4476-909 Castelo da Maia.

