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A TRUMPF afirma-se a nível 
nacional, com uma faturação 
acima dos 22,5 milhões de 
euros, correspondente a 
um crescimento superior a 
50%. Esta empresa mundial 
de tecnologia de máquinas-
ferramentas para processamento 
flexível de chapa e em lasers 
industriais cresce também a 
nível global, em 6,1%, para 3,8 
mil milhões de euros, e define 
como objetivo tornar-se neutra 
em CO2 até ao fim de 2020. 
Juan Manuel Sánchez Mahón, 
o diretor geral da TRUMPF, 
explica o sucesso e a estratégia 
em Portugal. O Grupo alemão 
tem mais de 70 filiais em todo 
o mundo e conta com 14 500 
colaboradores. Em 2015 abriu 
uma filial em Lisboa, que tem 
atualmente uma equipa de 21 
pessoas.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

Vida Económica - Em 2018-2019, a 
TRUMPF cresceu mais de 50% em Por-
tugal. Como explica este sucesso?

Juan Manuel Sánchez Mahón - Os clien-
tes portugueses, tal como outros clientes eu-
ropeus, necessitam de máquinas produtivas e 
fiáveis. Atualmente, assistimos a um processo 
emergente de automatização que requer um 
fabricante-parceiro. A TRUMPF não vende 
só máquinas, vende soluções. É por essa ra-
zão que os clientes portugueses nos escolhem 
e valorizam a qualidade das nossas máquinas.

VE - Os clientes da TRUMPF operam 
em que setores?

JMSM - É muito variado. Podemos di-
zer, em todos os setores onde existam peças 
metálicas. Temos uma grande percentagem 
de clientes que compram as nossas máqui-
nas para serviços de subcontratação. Com as 
nossas máquinas fazem peças que posterior-
mente são parte do conjunto de um material. 
Temos também clientes no setor automóvel, 
no fabrico de peças de decoração e no setor 
ferroviário, entre outros.

Aposta em Portugal

VE - Estes resultados significam uma 
pressão ou são uma grande base para 
continuar?

JMSM - São uma grande base porque nada 
é melhor do que ver os clientes contentes. O 
êxito dos nossos clientes é o êxito da TRUM-
PF. Portanto, é uma motivação para nós sa-
ber que os clientes portugueses confiam na 
TRUMPF. Para o ano, queremos continuar 
a crescer e a melhorar os resultados.

VE - E quais são os objetivos em con-
creto?

JMSM -Vamos continuar a concentrar-nos 
na produtividade, a par com a indústria 4.0. 
Isto implica máquinas cada vez mais automá-
ticas, em que a produtividade e a redução do 
custo por peça são essenciais para os clientes. 
Vamos continuar a trabalhar no segmento la-
ser e das máquinas de produção aditiva para 
criar peças de produção aditiva metálica, por 
exemplo para o setor de moldes, que é um se-
tor muito importante em Portugal.

VE - Qual é o objetivo financeiro para o 
próximo ano?

JMSM - O nosso objetivo de faturação em 
Portugal é de 24 milhões de euros, aproxima-
damente 15% mais do que este ano.

VE - Significa que este objetivo passa 
sobretudo pela redução do consumo elé-
trico, certo?

JMSM - Exato. O consumo elétrico das nos-
sas máquinas é importante e cada novo modelo 
tem uma redução do consumo energético.

“Portugal é um país com um grande 
potencial”

VE - Qual foi a motivação para abrirem 
uma subsidiária em Portugal?

JMSM - A principal motivação da direção 
da TRUMPF é que pensamos que Portugal 
é um país com um grande potencial. É um 
país com uma história industrial importan-
te que merece que uma empresa como a 
TRUMPF invista e possa chegar ao mercado 
português e oferecer aos clientes portugueses 
máquinas altamente produtivas e de qualida-
de. Por isso, implementámo-nos em Portu-
gal há cinco anos e o resultado é satisfatório, 
porque, no primeiro ano, faturámos à volta 
de nove milhões e este último ano faturámos 
mais de 22 milhões, mais do dobro da fatu-
ração inicial.

VE - Como avalia o estado de automati-
zação da indústria portuguesa?

JMSM - Bem, o processo de automatiza-
ção é um processo contínuo, portanto come-
ça e nunca se sabe quando vai acabar porque 
é sempre possível chegar a um ponto supe-
rior de automatização. O estado de automa-
tização de uma empresa portuguesa é um 
estado que podemos catalogar, em função 
de cada cliente, de uma maneira diferente. 
Temos clientes em Portugal que estão mui-
to avançados e outros que nem tanto. Mas o 
mais importante é que todos os clientes, atra-
vés da nossa presença em feiras e exposições e 
através da nossa informação, compreendam 
a importância da automatização. O cliente 
que já tem um bom nível de automatização 
quer continuar nesse caminho e o cliente que 
está no processo inicial quer avançar nesse ca-
minho. Portanto, no nosso ponto de vista, o 
melhor é todos os clientes estarem conscien-
tes de que a modernização e o avanço para 
indústria 4.0 são vitais para os seus negócios.

VE - Então acha que a TRUMPF con-
tribuiu para o aumento de automatização
em Portugal?

JMSM - Sim, sim. Por isso mesmo é que
digo que a TRUMPF não vende só máqui-
nas, vende soluções. Os nossos comerciais
interessam-se primeiro em ver como é a
empresa que nos pede uma máquina. Anali-
samos a situação da empresa tanto nos pro-
cessos diretos como indiretos e, em função
da situação de cada cliente, oferecemos uma
máquina e damos-lhe assessoria técnica. So-
mos um verdadeiro parceiro de negócios.

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MAHÓN, DIRETOR-GERAL DA TRUMPF, AFIRMA

“O avanço para a indústria 4.0 
é vital para os negócios”

TRUMPF quer 
tornar-se neutra 

em CO2 até ao fim 
de 2020

“Em todas as nossas fábricas, no 
processo produtivo, vamos reduzir ao 
máximo as emissões de CO2, vamos 
suprimir todos os óleos e graxas. Por 
exemplo, retirar linhas de máquinas 
que são completamente elétricas e 
que produzem resíduos que podem 
ser contaminantes. Para além disso, 
todas as nossas máquinas têm um 
sistema start and stop, o que significa 
que, quando não estão a produzir, as 
próprias máquinas têm um sistema de 
desligamento automático. Portanto, 
não há consumo elétrico. São exemplos 
de algumas medidas da TRUMPF para 
proteger o clima”, adianta Juan Manuel 
Sánchez Mahón.

 “O nosso objetivo de faturação em Portugal é de 24 milhões de euros, aproximadamente 15% mais do que este ano”, afirma Juan Manuel Sánchez Mahón.
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BUSINESS SCHOOL 10 anos de Vigência e 15 alterações:
Que Código de Trabalho temos hoje?   
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CONTRATO Nº 594655DE00602017CE

SUPLEMENTO SEGUROS

PPR registam 
acréscimo de 21%

Págs. II a V

SUPLEMENTO IMOBILIÁRIO

Mota-Engil parou construção 
do Tawny Project
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Governo canaliza apoios das motas 
para carros elétricos

O Governo canalizou a cabimen-
tação de 2019 de apoios para a 
compra de motociclos elétricos 
não usados para a aquisição de 
automóveis elétricos, onde há 
mais pedidos do que os incenti-
vos concedidos. Há muitos me-
ses que os pedidos de apoio à 

compra de automóveis elétricos 
(3000 euros nos particulares e 
2250 euros nas empresas), com 
PVP até 62 500 euros, ultrapassa-
ram o milhar de processos apro-
vados e previstos pela dotação 
do Fundo Ambiental. 

(continua na última página)

Empresas portuguesas especializam-se em design e performance

Indústria têxtil vai exportar 
6000 milhões de euros
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Juan Manuel Sanchez Mahón, 
diretor-geral da TRUMPF, afi rma
“O avanço para 

a indústria 4.0 é vital 
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Grupo Germano 

de Sousa investe 
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CEO do BPN Paribas Factor 
Portugal afi rma
“Factoring é alicerce 

para exportações fora 

da Europa”
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Xerox prepara-se 
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