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Fundada em 1998 pelo
empresário que lhe dá o
nome, a José Peixoto –
Materiais de Construção,
Lda. é uma empresa que,
fruto de um percurso marcado por valores como a
seriedade e o afinco, se foi
transformando “numa firma
diferenciada a nível nacional” e dona de uma exemplar rota de crescimento.
Alcançadas duas décadas
de atividade, a explicação
para este inusitado sucesso
explica-se pelo respeito por
um compromisso assumido
desde a primeira hora, na
medida em que desde muito
cedo a Peixoto’s “começou a
ser falada no mercado pelo
bom serviço que fazíamos,
pela qualidade dos produtos
que tínhamos e pelos preços
que praticávamos”, sintetiza
o gerente.
Dedicando-se à venda e
distribuição de materiais de
construção capazes de aliar
o imperativo da inovação
com a mais carismática das
características tradicionais, a
empresa bracarense corresponde a uma
das poucas do setor que não atravessou
uma conjuntura de crise ao longo dos
anos mais recentes, o que – na ótica
de José Peixoto – se explica pela sua
preocupação em aliar-se às “melhores
empresas nacionais e espanholas que
se enquadrassem neste mercado”. Mas
igualmente decisivo para este sucesso
foi a capacidade de fazer com que este
amplo catálogo de produtos e soluções
pudesse chegar não apenas a diferentes
pontos do território português, como

a prestar
o melhor
serviço

também junto de clientes propagados por
França, Cabo Verde ou Angola.
Tão heterogéneo, de resto, como a
rede de marcas comercializadas ou os
utensílios para casas de banho, cozinhas, salas, quartos e demais divisões
é o público-alvo da Peixoto’s que, paralelamente ao arquiteto ou ao pequeno
empresário de construção civil, inclui
também os clientes finais, a quem é
prestado um importante serviço de auscultação e aconselhamento. Semelhante
atitude justifica-se pelo facto de, segundo
José Peixoto, “o serviço e a qualidade
dos produtos serem duas coisas que
não podem ser separadas”, revelando-se
indispensável o “empenho profissional”
dos 23 colaboradores que dão, todos os
dias, a cara pela Peixoto’s.
Já em contexto de conclusão, e lembrando que a firma tem crescido a um
ritmo de 10% por ano, José Peixoto antecipa um futuro otimista, embora sempre
marcado pelo imperativo da estratégia
e da sustentabilidade, à medida que
espera continuar a ver o Sporting Clube
de Braga chegar – também ele – cada
vez mais longe. “O seu sucesso deve-se
à direção estável que tem tido ao longo
dos últimos anos”, considera o porta-voz,
antes de sublinhar a dedicação que o
atual líder da SAD, António Salvador,
tem demonstrado em torno do emblema
arsenalista. “É alguém que soube rodear-se das pessoas certas e é, desde que me
lembro, o melhor presidente que passou
pelo Sporting Clube de Braga”, conclui.

Compreendendo a importância de aliar a qualidade dos
seus produtos com o profissionalismo que faz a diferença,
a Peixoto’s é uma empresa que tem alcançado um notável
ritmo de crescimento no setor dos materiais de construção.

