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Confiança
e solidez
no trabalho
A Rui & Sousa, Lda. é uma empresa que se dedica à comercialização de toda
a gama de peças e acessórios para veículos automóveis. Rui Ferreira, Berta
Carvalho e José Luís Sousa compreendem que esta é uma atividade onde a
necessidade de atualização é premente e os dez anos de existência dão-lhes
confiança para trilhar este percurso com disponibilidade e know-how.

F

oi em pleno pico da crise que os empresários
decidiram arrancar com um projeto próprio.
Tanto Rui Ferreira como José Luís Sousa já
trabalhavam no ramo e a união acabou por
se dar de forma natural: “O facto de virem da
mesma área facilitou-lhes o trabalho, pois como tinham
30 anos de experiência no setor automóvel conheciam o
mercado”, resume Berta Carvalho. Este contacto permitiu-lhes criar ligações numa indústria que se caracteriza
por ser veloz e altamente competitiva. Hoje, volvidos
dez anos o balanço revela-se bastante satisfatório e os
conhecimentos adquiridos ao longo deste tempo acabam
por se revelar a base de toda a expansão.
A Rui & Sousa possui, assim, uma enorme capacidade de adaptação que em muito dita o sucesso da primeira
loja, localizada em Perosinho. Tendo em conta que este
ramo é volátil, hoje os nossos interlocutores sentem
que, “embora o cliente esteja cada vez mais exigente,
as peças também são mais acessíveis do que há 40
anos”. Perante uma diversidade de produtos de elevada
qualidade, aqui o serviço pretende diferenciar-se pela
prontidão e disponibilidade. “Todos os clientes querem
as peças rápido e o tempo é um fator essencial nesta

área. Abrimos ao sábado com um horário alargado e aí
encontramos um nicho diferente. As marcas garantem
qualidade, mas consideramos que o atendimento é uma
mais-valia”, salientam.
Esta mesma filosofia foi incutida no segundo espaço,
que se encontra localizado em Avintes. Com públicos-alvo distintos, ambos fazem parte do tecido empresarial
de Vila Nova de Gaia que Berta Carvalho diz estar “dinâmico e ativo”. Mas como o seu raio de ação se estende
muito para lá desta localização, a Rui & Sousa consegue
ainda oferecer uma resposta rápida a todo o território
nacional (inclusive ilhas). Esporadicamente, também
comercializa para Africa, onde possui uma carteira de
clientes considerável.
Os 12 colaboradores já se sentem como uma “família”
e preparam-se agora para novas ambições. O futuro passará, acima de tudo, pela consolidação da loja localizada
em Avintes “que apenas está aberta há um ano e precisa
de uma maior aposta na área comercial”, conforme nos
adiantam. Mediante esta postura, rapidamente percebemos que muito mais do que a rapidez há aqui uma
simpatia que se transmite dos colaboradores para os
próprios clientes e esse é o motivo de maior fidelização.

