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Soluções

A SóPeliculas nasceu em
2007, na Póvoa de Varzim,
como empresa dedicada
à aplicação de películas
sobretudo no âmbito
automóvel. Em 2008,
mudaram-se para o Porto
e o negócio expandiu-se,
sendo hoje uma referência
do aftermarket.

que colam

Sérgio Filipak, gerente, e Rafael Filipak, responsável comercial,
explicam-nos que “a ideia inicial, aquando da vinda do Brasil para
Portugal, e com a experiência no ramo automóvel, era criar algo
com qualidade e apostamos neste ramo, onde já tínhamos um
know-how”. O negócio diversificou-se e hoje divide-se em quatro
ramos: automóvel, arquitetura, publicidade/decoração e distribuição.
Hoje contam com 10 colaboradores e representam desde 2013 e
de forma exclusiva a marca Johnson Window Films, dando inclusivamente formação na área em que atuam.
No ramo automóvel são especialistas em películas para vidros
e revestimento da pintura do carro (Carwrapping). Trabalham com
películas de escurecimento, de proteção solar e de segurança as
quais podem ter várias tonalidades e tipos de construção. Para o
carwrapping é utilizado vinil topo de gama do tipo Cast e podem
ser para a carroçaria, visando a mudança total de cor do veículo ou
parcialmente (frisos, tejadilho, etc) e também a instalação de PPF
(Película de proteção de pintura – complemente transparente). A
vertente de películas para vidros de arquitetura tem como principal
intuito a proteção solar, privacidade e a segurança (nomeadamente
para evitar roubos e estilhaços). Na decoração e publicidade, o
foco é a decoração de montras, viaturas e paredes, enquanto a
distribuição incide na venda para outros profissionais do ramo.
Hoje em dia, trabalham diretamente com empresas – concessionários – correspondendo a uma grande parte dos seus clientes
pela parceria que com eles estabelecem. No entanto, o cliente parti-

cular representa a maioria do seu público-alvo, que, atualmente, dá
especial atenção ao carro e ao aftermarket. A Sópelículas trabalha
sobretudo na região Norte, embora tenha diversos clientes em
todo o país e também no estrangeiro, tendo inclusive já aplicado
películas de segurança no edifício de um banco na Argélia, o que
mostra a polivalência desta empresa que se distingue pela eficiência, rapidez e qualidade.
Fazendo, porém, referência a um aspeto que condiciona a
sua atividade, os responsáveis da SóPeliculas consideram que
a legislação na área de películas para automóveis deveria seguir
“uma metodologia mais justa, pois a aplicação de películas não
deveria corresponder a uma transformação das características do
carro”, o que faz com que o custo da legalização seja elevado e
talvez único no mundo.
Para o futuro, os planos da empresa passam por continuar e
melhorar o bom trabalho que até aqui tem sido feito, assim como
procurar novos mercados, ao mesmo tempo que acompanham as
suas tendências e técnicas mais atuais.

