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 MERCADO HYPREL PORTUGAL 

A través das redes sociais, nomeada‑
mente do facebook, a Hyprel Portugal 
deu‑se a conhecer. Esta marca que 
a Tecniverca distribui em Portugal, 

nasce da lacuna que o mercado apresenta, com 
incidência no setor dos equipamentos hidráu‑
licos, “onde só existe oferta de equipamentos 
de valor muito elevado ou de baixa qualidade, 
sendo que a Hyprel vem colmatar essa falha, 
disponibilizando artigos de alta qualidade a 
preços competitivos”, refere Alexandre Corri‑
cas, da Hyprel Portugal.
A estratégia de desenvolvimento desta mar‑
ca em Portugal passa por uma “assistência 
dedicada e efetiva aos nossos distribuidores 
para que eles possam apresentar um produto 
de qualidade, competitivo e com assistência 
rápida e profissional. A comercialização aos 
clientes finais irá ser feita exatamente da 
mesma forma que as outras marcas repre‑
sentadas pela Tecniverca”, revela o mesmo 
responsável.
Sendo uma marca internacional, Alexandre 
Corricas assume que desde o início que a 
estratégia da Hyprel visava precisamente a 
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sua internacionalização, sendo já possível 
encontrar os seus produtos em quatro países 
nesta fase inicial, estando já projetadas par‑
ticipações em feiras internacionais e divulga‑
ção para outros países.

PRODUTOS
 
A linha de produtos da Hyprel assenta a sua 
base na linha de equipamentos hidráulicos 
para oficina, estando nesta fase inicial pre‑
vista a comercialização de produtos quími‑
cos para ar condicionado e também colas. 
“O desenvolvimento de produtos incidirá 
principalmente na diversificação da gama de 
hidráulicos e lubrificação”, refere Alexandre 
Corricas. 
Os produtos da Hyprel são produzidos em fá‑
bricas de renome internacional, sediadas nos 
continentes europeu, asiático e americano, 
“onde a alta qualidade e modernização das 
mesmas permitem uma redução efetiva de 
custos, resultando assim em equipamentos 
bastante competitivos”, assegura o mesmo 
responsável.

Em termos comerciais os revendedores da 
Tecniverca terão a seu cargo a comercializa‑
ção dos equipamentos da Hyprel no mercado 
nacional. A nível internacional passará pelos 
importadores, estando entregue esse desen‑
volvimento ao departamento de exportação 
da Tecniverca. 
Para concluir, Alexandre Corricas  diz que “a 
Hyprel tem como objetivo uma oferta alar‑
gada, assistência rápida e eficiente, aliada a 
design moderno, custo acessível e introdução 
regular de novos produtos, adequados às  ne‑
cessidades do mercado”.

A Hyprel é uma marca desenvolvida para o mercado internacional,  
que é importada e distribuída pela Tecniverca em Portugal.
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