Tendo iniciado funções em meados da década passada, a empresa começou como Mundo dos Fatos.
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vez que a internacionalização se tornou uma realidade, resolveram criar a marca Suits Inc, que hoje

representa 20% da produção interna da fábrica.
Com uma grande mais-valia em termos da sua relação qualidade-preço, a Suits Inc dirige-se a um
público maioritariamente jovem e urbano, que necessite de um vestuário adaptável às suas necessidades
profissionais. Embora muitas vezes confundida com uma marca que oferece apenas fatos, Simão Ribeiro
esclarece que a Suits Inc vai muito além disso, com uma ampla gama de artigos de vestuário mais casual.
Tudo resulta da sua fábrica em Penafiel, cuja produção fornece também uma diversidade de grandes
marcas internacionais. Através desse contacto com os seus clientes e da contínua presença em feiras da
especialidade, a Suits Inc está perfeitamente sintonizada com as tendências do mercado.
Atualmente, possui 46 lojas, das quais nove encontram-se em Espanha. Num contexto de crescimento
internacional da marca, está em equação a entrada em novos países. “Há a ambição de crescer mas de
forma sustentada”, sublinha o empresário. Acrescentando, diz-nos que “uma empresa que não cresça sustentadamente, acaba por desaparecer. Sempre fomos uma empresa com crédito e as pessoas acreditam
em nós. Por isso, não as podemos defraudar”.
A visibilidade que a Suits Inc ganhou fruto da parceria com o Sporting Clube de Braga e outros clubes
de referência no panorama nacional foi fundamental. O nosso entrevistado esteve, desde sempre, ligado ao
futebol. Falando-nos concretamente acerca dos arsenalistas, considera que, “desde que o António Salvador
tomou posse, com o qual mantenho uma boa relação, o Braga é um clube completamente profissional, tem
vindo a solidificar a sua posição e caminha para, possivelmente, um dia ser campeão nacional”.

A Mundo dos Fatos é
uma empresa produtora
de vestuário masculino,
sediada em Penafiel. É
detentora da marca Suits
Inc, que é hoje uma referência
nacional nesta área, vestindo
alguns dos maiores clubes do
futebol português. Simão Ribeiro,
sócio-gerente da empresa,
revelou, em entrevista connosco,
a génese deste caso de sucesso e
os seus projetos para o futuro.
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