Portugal
Foi em
1997 queInovador
nasceu a RPA, fundada pelos irmãos Rui e Paulo Almeida. Mediante um expressivo crescimento, a empresa
está hoje presente em quatro pontos diferentes na área da Grande Lisboa, designadamente no próprio centro da capital, em São
João da Talha, em Mem-Martins e em Vila Franca de Xira.
De acordo com o que nos é explicado pelo nosso entrevistado, Paulo Almeida, o âmbito da empresa está no fornecimento de
“tudo o que sejam produtos do aftermarket ligado ao mercado automóvel”. A sua oferta adapta-se às necessidades de qualquer
cliente e cobre, na generalidade, todas as partes do automóvel.
Ao mesmo tempo que a RPA é uma empresa generalista, tem na qualidade uma bandeira da qual não prescinde. “Todos os
produtos que temos nas nossas prateleiras têm também presença no mercado das peças originais. Desde sempre que procurámos ter como parceiros os melhores fabricantes”, explica, acrescentando que a RPA é “muito fiel” a essas parcerias.
Reforçando este ponto, Paulo Almeida diz-nos que “tem que ter qualidade e estar presente nos equipamentos originais
senão não é o nosso foco”. Porém, realça também que “se não tivermos as melhores pessoas para trabalhar o produto,
não vale a pena que este seja o melhor”. Paulo Almeida considera, inclusive, que este mercado “é cada vez mais
sustentado no serviço e que hoje esse é o grande diferenciador”.
Pormenorizando, explica-nos que a RPA tem uma equipa de 26 pessoas e uma frota de 16 veículos distribuidores, que asseguram um serviço de muita rapidez. “Temos quatro entregas por dia e, num espaço de
duas horas, o profissional encomenda-nos uma peça e tem a entrega com ele”.
Para o futuro, a empresa tem a perspetiva de alargar a sua intervenção, algo que deverá acontecer,
nomeadamente, com a abertura de um nova unidade fora da área de Lisboa, ainda que relativamente
perto. Em simultâneo, Paulo Almeida espera “apostar em marcas novas, que sejam diferentes do
que aquilo que o mercado já tem”. Continuando, diz-nos que “uma das grandes apostas é termos
um ADN específico, que nos diferencie. Ser mais um não é a nossa estratégia e, ainda que
não sejamos um importador puro e duro, queremos trazer para cá algumas marcas que
sejam nossas, para podermos então fazer essa diferença”.
Relativamente ao contexto do setor, o nosso interlocutor admite que “a crise
veio dar força a este mercado, pelo aumento da idade média do parque
automóvel”. Porém, mais do que o simples resultado de circunstâncias externas, a saúde do ramo deve-se também à “grande
evolução e profissionalização que se está a ver nas
nossas oficinas, com um grande trabalho que
está a ser feito ao nível da aposta na
formação e no cuidado com a
imagem”.

Sermos

mais um não
é a nossa

estratégia
A RPA já completou duas décadas na
comercialização de componentes
para veículos automóveis. Cada
vez mais consolidada, fomos
conhecer os princípios com que
esta empresa tem atuado no
mercado.

