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Com a diminuição do poder de compra por

parte dos portugueses, muitas vezes as soluções

passam por preservar nas devidas condições os

objetos, equipamentos e artigos que outrora fo-

ram adquiridos. Como no poupar é que está o

ganho, várias entidades têm sentido isto mesmo.

Assim, nesta edição apresentamos uma empresa,

sediada em Gaia, que procede à assistência

técnica oficial das marcas Ariston e Domusa.

Localizada em Mafamude, concretamente em

Laborim de Baixo, a Jotavêjota - Sociedade Técnica

de Climatização tem portas abertas desde o ano

2000 e aqui trabalham seis pessoas. Inicialmente

idealizada por três sócios, hoje a empresa é

liderada por dois irmãos: Joaquim Sampaio, 42

anos, e João Sampaio, 37 anos. E é precisamente

pela voz do mais velho que nos é mostrada a

atividade e postura desta firma.

"O nosso trabalho incide na reparação de

equipamentos. Somos representantes de duas

marcas, como assistência técnica oficial. Além da

venda de peças, reparações e arranque dos

equipamentos, também fazemos todo o tipo de

intervenções de ordem preventiva e curativa para

que tudo funcione em perfeito estado", explica

Joaquim Sampaio. "Fazemos apenas substituição

de equipamentos, quando não se justifica a

reparação. Isto acontece através de acordos com

as marcas e de forma a se manter a fidelização do

cliente", acrescenta.

No que diz respeito à italiana Ariston, a Jotavêjota

trabalha em exclusivo no concelhos de Gaia, Porto

e Matosinhos, e ao nível de caldeiras manuais a

gás, energia solar, ar condicionado e bombas de

calor. Já para a Domusa, a representação da

marca do País Basco acontece no Porto, Braga e

Aveiro, dando-se assistência em equipamentos

distintos, como por exemplo em caldeiras a gás,

gasóleo, de gás de chão e murais, energia solar,

bem como a grupos térmicos a gás ou gasóleo.

"Por trabalharmos com estas duas marcas,

somos uma empresa com certificação de

qualidade, bem como as restantes ao nível de

legislação. Temos mais-valias para os clientes

porque todas as intervenções têm garantias e uma

porta aberta para se fazerem reclamações, ao

contrário do que, infelizmente, tem acontecido

muito no mercado nacional, agravado ainda pela

crise", regista Joaquim Sampaio. E explica: "Ou

seja, há um crescente número de empresas a

pautar o trabalho neste tipo de reparações, com

outros preços de serviço, mas que depois não dão

Jotavêjota

Assistência técnica séria e de qualidade
Sediada em Gaia, a Jotavêta trabalha oficialmente para a Ariston e Domusa. A empresa procede à reparação de equipamentos

destas duas marcas e é ela quem tem a responsabilidade de manter a boa imagem das mesmas. Conheça as mais-valias desta

firma em relação ao que de mau podemos encontrar no mercado

a cara. Acabam por ser mais baratos, mas na hora

que o cliente se apercebe, acaba por sair mais

caro. Quando nos é solicitada assistência, dá-mos

logo o valor da intervenção, em termos de

deslocação e mão de obra, e estes são valores

tabelados pelas marcas. Mais: somos obrigados

a fazer formação contínua, além de termos todas

as imposições necessárias de legislação".

A diferença em relação aos
"paraquedistas do mercado"

Natural de Penas Róias, no concelho do

Mogadouro, Joaquim Sampaio, a residir em Gaia

há quase 33 anos, volta ao tema inicial deste texto

e fala de como a crise tem afetado o setor e

proporcionado oportunidades. "Em termos de

negócio, a crise tem tido influência. Basta dizer

que o nosso ramo está muito ligado ao setor da

construção e neste momento ele praticamente

parou. Por outro lado, em termos de clientes,

acontece que muitas vezes se tenta mais reparar

do que comprar um equipamento novo, embora

tenhamos soluções que muitas vezes sugerem

ser melhor substituir por algo novo do que se fazer

reparações dispendiosas em equipamentos que

vão ficar obsoletos", adianta.

Assim sendo, a Jotavêjota tem capacidade para

dar resposta a grandes empresas, apesar de o

grosso dos clientes serem particulares. Por isso,

a escolha de Gaia para a sede não surge por mero

acaso. "Gaia tem boas acessibilidade. De vez em

quando precisamos de nos dirigir às fábricas e

estamos próximos do aeroporto. Estamos entre

Aveiro e Braga; ou seja, numa zona central, o que

acaba por ser mais benéfico em termos de cus-

tos", sublinha Joaquim Sampaio.

Por tudo isto, o mesmo garante que na

Jotavêjota as pessoas encontram "uma empresa

séria", onde qualquer um pode "encontram

qualidade e consultar, sem qualquer custo, os

valores das intervenções". Mais: "Para quem não

sabe, a Ariston teve durante anos uma má imagem,

porque não dava o devido apoio. Agora estamos

no mercado a tentar corrigir isso".

E para que não restem dúvidas quanto ao bom

trabalho aqui efetuado, Joaquim Sampaio dá outro

exemplo: "As pessoas procuram na Internet e en-

contram muitas empresas com serviço técnico,

mas este pode não ser oficial. E em relação as

estas marcas, temos esta certificação e somos o

assistente oficial exclusivo nestas zonas. A esta

concorrência nós chamamos de paraquedistas do

mercado [!], que em vez de ajudar ainda estragam

o negócio e não preservam a boa imagem das

marcas".

A terminar, resta dizer que todas as peças e

equipamentos comercializados pela Jotavêjota têm

a devida garantia de dois anos, desde que a

montagem seja feita pelos profissionais

experientes deste serviço técnico de qualidade que

aqui se pode encontrar.


