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Múltiplas soluções
Carlos Queirós, responsável pela InforMondim, falou-nos acerca do seu projeto pessoal e
das suas ambições para o futuro.
Localizada no concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, a
Informondim surgiu em 2001 após
a identificação de “oportunidade de
negócio” no setor informático, não
existindo qualquer empresa do género na zona. O seu modus operandi, através de treze colaboradores,
consiste em disponibilizar serviços
de informática a clientes particulares e a empresas dos mais variados
ramos de atividade, além do renting
de máquinas fotocopiadoras – nova
modalidade – que já se encontram
em mais de 80 empresas de norte
a sul do país.
Atualmente, a Informondim
encontra-se numa uma fase de
expansão, estando já em Arco de
Baúlhe pelos mesmos motivos:
“Encontramos mais uma zona com
mercado que não estava a ser explorado”, revelou Carlos Queirós,
acrescentando ainda que “tem havido crescimento notório do negócio”.
Um dos pontos fortes da Informondim passa pelo software
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de gestão comercial e financeira,
mantendo parcerias com a SAGE,
Primavera Software e WinTouch,
tendo aplicações em mais de 250
empresas nos dias de hoje, contando com técnicos especializados nas
diversas vertentes.
Sendo um projeto comum, mas
com empresas distintas, também
a Microbasto, empresa de Francisco Queirós – irmão do nosso
interlocutor – oferece serviços de
informática e software de gestão:
“Partilhamos os mesmos técnicos,
trabalho e até um grande apoio
interpessoal, fomentando uma boa
relação empresarial”, acrescentou.
Além dos vários serviços de
informática, têm ainda a venda e
reparação de telemóveis – com um
técnico especializado –, contando
com outro profissional dedicado à
manutenção de antenas e parabólicas. Ademais, têm em comum as
Lojas Hello que se direcionam para
a venda, manutenção e reparação
de vários tipos de eletrodomésti-

cos. A Papelaria do Prado, outro
negócio de Carlos Queirós, surgiu
através da Informondim, “fruto de
um nicho de mercado que sentia
uma grande necessidade de oferta
para a região”.
Por último, o responsável ressalvou que o sucesso adquirido
prende-se com “a confiança dos
clientes”, desejando “manter a estabilidade do projeto, incrementar
o volume de negócios e preservar
a confiança depositada por cada
cliente”. |

