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Sediada no concelho de Torres Novas,
a empresa Transportes Sérgio Ludovino
(TSL) dispõe de uma frota diversificada
proporcionando as melhores soluções
aos seus clientes.

Em janeiro de 2000, Sérgio Ludovino fundava uma pequena empresa de transportes com o seu nome que, a um ritmo
acelerado, foi crescendo em conjunto com os seus clientes.
Os desafios foram sempre uma “boa dor de cabeça” que
exigiu uma dedicação do proprietário e da sua esposa Isabel
Ludovino, que desde 2013 se dedica também em full-time à
gestão da empresa.
Em 17 anos, a TSL – Transportes Sérgio Ludovino passou
de cinco viaturas iniciais para mais de 40, das quais quinze
trabalham em período diurno e noturno, e procedeu à mudança
de instalações da casa de família para um pavilhão com todas

as condições que permitem a estruturação da empresa face às
crescentes exigências. “Neste novo espaço, temos uma oficina
própria que nos permite fazer uma poupança significativa nos
custos de manutenção das viaturas. Além disso, a atual dimensão da empresa exige uma estrutura própria e informatizada que
estamos a implementar”, refere o proprietário.
Segundo Isabel Ludovino, este crescimento “só foi atingido
com muita organização e representa o resultado de um trabalho
conjunto” do casal, que se dedicou sem limites a esta empresa
que ambos construíram em uníssono.
Com serviços consolidados a nível nacional, a TSL tem
dado os primeiros passos no contexto internacional, onde
pretendem também ser referência de qualidade e eficácia para
os seus clientes. No entanto, uma das principais dificuldades
que enfrentam é a falta de motoristas. “É muito difícil recrutar
profissionais para alguns serviços”, revelam, afirmando que
atualmente este é o principal problema deste setor.
Com a atividade centrada na «grande distribuição», a TSL
realiza transportes de carga geral para todo o país para os quais
possuem carrinhas, camiões de dois eixos e semi-reboques
articulados com reboques de lona, frigoríficos e porta-contentores e realizam também mudanças com viaturas equipadas e
pessoal qualificado para o efeito. Entre os principais clientes
estão a Renova, o Intermarché, o Lidl e indústrias da região –
“São clientes que estão em constante crescimento e, por isso,
crescemos também com eles. Ficamos contentes por estabelecermos parcerias de sucesso sólidas que beneficiam ambas
as partes”, asseguram.
Com a mesma dedicação de sempre, Isabel e Sérgio Ludovino pretendem consolidar a empresa no mercado e continuar
a crescer e a inovar para garantir as melhores soluções de
transporte aos seus clientes.

