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A JR Parts, empresa sediada em Leiria, encontra-se no
mercado da distribuição de peças auto desde 2012.
Surgiu por iniciativa de Jorge Rodrigues, profissional
com uma vasta experiência no setor.

O

responsável esteve mais de 20 anos nos quadros de uma outra
empresa do ramo, que entretanto havia encerrado. Fruto do
know-how adquirido, sentiu-se confiante para arrancar com este
novo projeto, mesmo apesar do contexto de crise que a economia
nacional atravessava.
“De facto, há seis anos estávamos no pico da crise mas mesmo assim
arrisquei e as coisas têm vindo a correr bem”, diz-nos. Acompanhando as
palavras de outros intervenientes do setor, explica também que os referidos
anos de crise, e a consequente contenção na venda de automóveis novos,
“dinamizaram este negócio em particular, porque as pessoas passaram a
manter os seus carros durante mais anos e a precisar de mais reparações”.
Neste momento, a JR Parts é uma empresa constituída por 9 elementos,
que garantem uma distribuição que incide, essencialmente, no distrito de Leiria.
Questionado sobre aquilo que tem levado ao êxito deste seu projeto, Jorge
Rodrigues começa por explicar que aqui presta-se “um serviço de proximidade”, conseguido através dos vários veículos com que a empresa distribui para
diversas oficinas da região. Reforçando esta observação, diz-nos que, “neste
setor das peças, existe uma concorrência enorme, mesmo aqui em Leiria, e
esse contacto direto é algo que faz a diferença”.
Simultaneamente, explica também que a JR Parts procura “sempre trabalhar com as marcas de topo que há no mercado”. Não deixando a menor
margem para dúvida acerca da qualidade das mesmas, frisa que “os fabricantes
que fazem as peças para a origem também as fazem para o aftermarket”.
O comentário que nos faz acerca do aftermarket em Portugal é de satisfação pela “grande capacidade de resposta que existe, que talvez não exista
noutros setores, havendo aqui muitos players que funcionam muito bem”.
Estando numa atividade que, como já referido, é bastante competitiva, o
futuro vai passar por um contínuo esforço de adaptação ao mercado. Sempre
em mutação, a realidade do setor exigirá que se responda a desafios como,
por exemplo, a afirmação das tecnologias híbridas ou elétricas. “Penso que o
futuro vai passar por aí e que isso será inevitável. Vamos precisar de novos
tipos de peças e também de um reforço em termos de formação, mas vamos
corresponder a isso da melhor forma”, conclui.
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