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Aindafoi aproduzirequipamen-
tosdepesagemindustrial,oqueco-
meçou afazerem 1934, que aCa-
chapuzviuentrarnacontabancá-
riapertode75%dos4,6milhõesde
euros que facturou em 2011. Nos
últimosanos,porém,aempresade
Bragapassou de mero fabricante
deumproduto–emqueaconcor-
rênciaécadavezmaisferozeguer-
reiapelo preço mais baixo – afor-
necedordesoluçõesde“software”
e automação, com elevadaincor-
poração de tecnologia. Umadife-
renciaçãoquepermitiu,inclusive,
ainternacionalização em merca-
dos mais distantes e rentáveis do
queaquelesparaonde“apenas”ex-
portamaquinaria,oquecomeçou
afazerhámaisdemeioséculo.

ACachapuzgarantedeter60%
daquotanacional de mercado na
pesagemindustrial,sendoque85%
dasempresasportuguesasdosec-
tor estão em Braga. A actividade
principal continuaaser aprodu-
çãodeequipamentoesoluçõesde
pesagem, que vende a clientes
comoaCimpor,Secil,Mota-Engil,
TeixeiraDuarte,PortodeLeixões,
RARouSumol-Compal.

“Continuamosavenderemfor-
çapontes básculas e plataformas
de pesagem paraAngola, Tunísia,
Costa do Marfim, Moçambique,
Cabo Verde, Senegal, Guiné ou
Congo”,enumeraadirectoraexe-
cutiva,GraçaCoelho.Avendaéfei-
taatravésdeagentesouindirecta-
mente através dos clientes portu-
guesesquedeslocaramaactivida-
de paraÁfrica, aproveitando para
“internacionalizarcomelas”.

Apesardeseremaindaaprinci-
pal fonte de receitas daempresa,
“quandoseproduzsóequipamen-
tos e hámuitaconcorrência, pas-
sa-se adiscutirpreço e não quali-
dade”,frisouagestora.Ainovação
foi então eleita“prioridade estra-
tégica” na Cachapuz, que hoje já

facturaum em cadaquatro euros
comsoluçõesde“sofware”eauto-
maçãoquepermitem“diferenciar
aofertaeacrescentarvalor”.

Aespinhadorsaldessaapostaé
o departamento de Engenhariae
Inovação, liderado por Cândido
Martins,quedesenvolveprojectos
em parceriacom aUniversidade
do Minho. Este núcleo de investi-
gação, onde trabalham 12 dos 56
empregados,absorveanualmente
5% do volume de negócios e é o
principal “centro de competên-
cias”damultinacionalitalianaBi-
lanciai,queem1997adquiriuato-
talidadedocapitaldaCachapuz.

Aempresatemumarede de 19
parceiros em todo o mundo para
representarestassoluçõesquedão
margem. Umadelas, destinadaàs
cimenteirase“conhecidaemtodo
omundo”, tevecomoembriãoum
projecto paraaCimporque abriu
asportasdainternacionalização.A
“SLVCiments”permitiuàempre-
sairalémdasvendasnosPALOPe
noMagrebe,echegaraoOriente:a
solução estájáimplementadaem
Espanha, Angola, Moçambique,
ÁfricadoSul,EgiptoeÍndia.

Líder nos equipamentos de pesagem industrial, a
empresa de Braga está a investir em soluções de
“software” e automação para não discutir preço

Graça Coelho e Cândido Martins | Os dois portugueses lideram a empresa detida pela multinacional italiana Bilanciai.

PE RG U N TAS A

“Quem se preparou está a ter oportunidades
muito interessantes na internacionalização”

Como está a correr o negócios neste 
ano difícil para as empresas? 
Estáacorrerbem.Comoanteci-

padamente aCachapuzolhoupara
o negócio no mercado global, e não
doméstico,acomponenteexporta-
dora é cada vez mais importante.
Quem se preparou para a interna-
cionalização estáateroportunida-
des muito interessantes. O que fa-
zem, fazembem.

Têm clientes em dificuldades? 
Nomeadamente no cimento.

Houve redução da facturação no
mercado nacional pela contracção
noinvestimento,mascontinuamos

aconstataroportunidadesdenegó-
cio em Portugal e queremos au-
mentar a nossa quota de mercado.
Tentamos segmentar o mercado e
terrespostasespecíficasparatodos
os sectores de actividade.

Como por exemplo... 
Temos soluções interessantes

paraaáreadotomate,dosresíduos,
que não estão internacionalizadas
comoasoluçãodocimento.Aideia
é cadavez mais diferenciarmo-nos
através de soluções que acrescen-
temvalor.Colocarfuncionalidades
eoferecer“software”querentabili-
ze aactividade do cliente. Falamos

todosemreestruturaçãodecustos,
em fazer mais com menos e estas
são ferramentas que ajudamàren-
tabilidade das empresas.

Quanto investem anualmente em I&D? 
Àvolta de 5% do nosso volume

denegócios,quenoanopassadofoi
de4,6milhõesdeeuros.Temosum
núcleointernodeinvestigaçãoonde
desenvolvemosprojectoseestamos
atentosàsnovastendênciasdemer-
cado. Paraesses projectos aprovei-
tamos ao máximo o conhecimento
das instituições científicas parcei-
ras,comoaUniversidadedoMinho,
e aplicámo-lo.
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Prémios Exportação & Internacionalização

Cachapuz dá
mais do que
“peso” aos
clientes de fora
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> Iniciativa

Premiar as exportadoras
Leia on-line todos os trabalhos já
publicados sobre as empresas
que dão cartas no exterior.
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I D E I AS - CH AVE

REFERÊNCIAS DESDE 1694
A origem da Cachapuz
remonta a 1694, dedicando-se

à comercialização de ferragens,
cutelarias, armas e balanças.
A referência surge num artigo
publicado em 1895 no Almanak de
Braga, quando estava na Rua dos
Chãos, no centro histórico da cidade.

NASCE UMA INDÚSTRIA
É apenas em 1934 que a
Cachapuz arranca com a

actividade industrial, fabricando
equipamentos para pesagem, como
básculas e balanças. Foi também
neste ano que a empresa produziu
a primeira ponte-báscula. Esse
pioneirismo foi sendo consolidado e
vale ainda hoje a liderança nacional
de mercado no sector da pesagem
industrial.

CAPITAL EM MÃO ITALIANA
Em 1997, a Cachapuz
é comprada pelo grupo

Bilanciai, que detém hoje a
totalidade do capital da empresa
bracarense, mas que mantém a
gestão autónoma e em português.
O grupo italiano está presente em 30
países, conta com 500 colaboradores
e um volume de negócios de 75
milhões de euros.

I&D DÁ CARTAS NO SÉC. XXI
Em parceria com a
Universidade do Minho,

foi criada em 1985 a Cachapuz
Electrónica, que em 2002 deu origem
ao Departamento de Engenharia e
Inovação. É a empresa portuguesa
que tem maior grau de competências
dentro do grupo em termos de
investigação.

2

1 3

4

UMA “CASA” COM MAIS DE TRÊS SÉCULOS DE HISTÓRIA EM BRAGA
QUE É HOJE UMA DAS “COQUELUCHES” DE UM GRUPO MULTINACIONAL


