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A empresa dedica-se ao comércio de equipamentos destinados à limpeza e conservação de superfícies 
urbanas e industriais, limpeza de praias, manutenção de espaços verdes e águas e saneamento. Com 
recurso a máquinas e tecnologias de última geração, a Certoma contribui para a melhoria da qualidade 
de vida, tendo em conta o papel que desempenha nas áreas da higiene e limpeza. Em entrevista, José 
Alfredo Pereira, responsável pela empresa, explica como tem sido a evolução do negócio num mercado 
cada vez mais global.

Há 30 anos na liderança 

Inicialmente, a Certoma dedicou a sua atividade a um setor que era líder em Portugal, a agricultura. A empresa deu os primeiros passos, em 

1986, com a designação de Comércio Técnico de Máquinas. Nesta época, tinha como principal área de negócio o comércio e assistência 

técnica de equipamentos agrícolas. Dois anos depois, perspetivando uma crise no setor agrícola, José Alfredo Pereira explica que era 

chegada a altura de se dedicar a outra área de negócio, tendo em conta a crescente preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente 

e a qualidade de vida dos cidadãos. Após algumas experiências que passaram pela área informática, o interlocutor explica que, “pensei na 

limpeza, porque qualquer um precisa nem que seja de uma vassoura ou de um pano para limpar o pó. Depois, refleti sobre o que poderia ser 

rentável dentro desta área. Com a tecnologia e a alteração dos métodos e dos hábitos, os pisos passaram a ser diferentes, passaram a haver 

outras exigências nas empresas, em termos de higiene, e decidi dedicar-me a este setor”, remata. Foi no ramo do comércio de equipamentos 

de limpeza industrial que a empresa lançou o modelo atual de negócio. Mais tarde, passa também a dedicar-se à comercialização de 

equipamentos de limpeza urbana, o que possibilitou o salto qualitativo e desenvolvimento da Certoma. O entrevistado explica que atualmente, 

“a nossa área de negócio é a comercialização de equipamentos de limpeza industrial e urbana, mais forte a área urbana do que a industrial, 

onde temos uma quota de mercado na ordem dos 70 por cento. O nosso negócio tem uma vertente principal que é a venda de equipamentos, 

em que temos associado o serviço pós-venda. Numa outra vertente, devido à sofisticação dos equipamentos que comercializamos, há clientes 

que preferem contratar um serviço, do que fazer uma aquisição”, explica José Alfredo Pereira. A Certoma foi marcando a diferença em 

relação à concorrência, porque optou pela excelência dos equipamentos comercializados, independentemente dos custos, Assim, a estratégia 

delineada passou pela angariação “das melhores marcas a nível mundial, que não estavam presentes em Portugal, porque as empresas que 

comercializam este tipo de equipamentos entendiam que o produto tinha de ser barato. Assim, resolvi atuar de forma diferente. Fui buscar as 

melhores marcas, entendi que não ia vender muito, mas que iria conseguir vender provavelmente aos clientes com poder de compra que já 

possuíam outros equipamentos semelhantes, valorizando o meu produto, e foi nessa base que nos conseguimos impor. Como tínhamos umas 

instalações pequenas, achei que devíamos 

criar um serviço de assistência técnica ao 

domicílio de excelência, minimizando os 

constrangimentos para o cliente”, revela 

o interlocutor. Questionado sobre qual as 

áreas de negócio que têm mais peso e 

significado para a empresa, o responsável 

da Certoma explica que “vendemos muita 

mais unidades em máquinas industriais do 

que em máquinas urbanas, a questão é que 

as máquinas industriais dão muito menos 

serviço no pós-venda e menos ganho em 

termos de continuidade”.

A marca da inovação

A Certoma tem apostado na inovação 

associada à tecnologia procurando dar 

aos clientes soluções diferenciadoras à 

medida de cada um, “mandamos construir 

máquinas específicas consoante a 

necessidade de determinado cliente, um 

serviço personalizado”, destaca o gerente 

da empresa. Detentora da representação 

exclusiva em Portugal das maiores marcas 

de referência internacional, a Certoma 

conseguiu alcançar um grande leque de 

clientes institucionais e particulares, como 

autarquias, empresas municipais, empresas 

de água e saneamento e indústria. 

Recentemente, no sentido de aumentar a 

capacidade de armazenamento dinâmico 

do armazém de peças, bem como otimizar 

a gestão do stock, a Certoma resolveu 

instalar um novo equipamento, o armazém 

automático vertical, deixando essa gestão 

de estar dependente apenas do responsável 

de armazém, “na secção de peças temos 

uma pessoa responsável, quando essa 

pessoa faltava havia alguma dificuldade 

em fazer a gestão deste material. Assim, 

basta a qualquer operador autorizado 

pesquisar a referência desejada no programa 

informático PHC, e a peça é transportada 
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automaticamente até à boca de acesso 

do armazém, o que nos possibilita ter 

informação sobre a rotatividade dos 

produtos. Este armazém permitiu-nos ainda 

obter ganhos de 85 por cento de superfície 

de solo, comparativamente ao nosso antigo 

sistema convencional de armazenamento”, 

afirma José Alfredo Pereira. 

A consolidação do modelo de negócio, 

tendo como base a inovação e a tecnologia, 

valeram à empresa o estatuto PME Líder, 

desde 2007 até aos dias de hoje, galardão 

que reconhece a qualidade e a excelência 

empresarial da Certoma.

A internacionalização e o futuro

Atualmente, Portugal representa o maior 

mercado da Certoma, todavia o interlocutor 

realça a importância de outros países, 

“este ano a primeira fatura de Abril foi 

relativa a uma encomenda para França”. 

Reconhecendo que este processo de 

internacionalização se deve sobretudo à 

necessidade de alguns fornecedores em 

estarem presentes em vários pontos do 

globo, José Alfredo Pereira explica também 

que a Certoma tem soluções que não se 

encontram facilmente em outros países, “no 

que diz respeito ao tratamento de esgotos, 

Portugal começou mais tarde, mas foi 

corrigindo aquilo que a Europa foi fazendo 

de errado ao longo dos últimos anos. Com o 

conhecimento que temos do nosso mercado, 

fomos construindo equipamentos, alguns 

deles, por exemplo, já fazem reciclagem 

da água de esgoto, retiram os detritos e 

depois voltam a reutilizar a mesma água”. 

A aposta na internacionalização valeu à 

empresa a abertura de uma filial na cidade 

de Madrid, em Espanha e, no ano passado, 

a expansão para o Brasil. A aposta em novos 

mercados faz parte da estratégia que a 

empresa quer adotar para o futuro, tendo 

como objetivo principal a consolidação dos 

negócios da empresa. Para tal tem sido 

também fundamental o investimento feito, 

através dos “vários aumentos de capital, em 

detrimento da possível divisão de lucros”, 

ressalva o responsável, concluindo que para 

continuar na senda do sucesso a Certoma 

tem de “correr pela qualidade e não pela 

quantidade”.




