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Uma

empresa sempre
em movimento
A Rodalgés é um dos melhores exemplos de dinamismo empresarial que podemos encontrar
em Coruche. Especialista em soluções de movimentação e transporte de cargas, tem
conquistado a confiança de uma ampla rede de revendedores, assim como de alguns dos
principais players da indústria nacional.
A acabar de completar vinte anos de existência, a Rodalgés
é hoje um dos destaques do parque empresarial coruchense. Há
que contextualizar, porém, que a empresa iniciou a sua trajetória na
área de Lisboa, na altura pela iniciativa do pai de Rui e Ivo Paiva.
Tendo começado pela comercialização de uma diversa panóplia
de equipamentos e acessórios, as circunstâncias do mercado
levaram a que se especializasse num
domínio em concreto e foi assim que,
progressivamente, se aproximou da
identidade que tem atualmente.
A dada altura deste seu percurso,
a Rodalgés optou por se localizar
em Coruche. Em parte por ligações
familiares, mas também pelo contexto de
crescimento da sua Zona Industrial e das
oportunidades proporcionadas para o
estabelecimento de empresas. Acerca da
vila ribatejana, os nossos entrevistados
comentam que existe uma grande maisvalia nesta localização, por ser “um
ponto central, com rápido acesso ao Sul
e ao Norte do País”. Ao mesmo tempo,
refletem que “desde a criação da Ponte
Vasco da Gama passou a haver uma
maior abertura ao exterior e toda esta
área cresceu imenso. Coruche soube
aproveitar isso muito bem e progrediu
a todos os níveis, nomeadamente no seu desenvolvimento e na
própria publicidade da vila”.
Para o futuro, também a Rodalgés promete continuar a crescer,
encontrando-se neste momento a concretizar o aumento das suas
instalações para o dobro da área e, consequentemente, da sua
capacidade de armazenagem e resposta ao cliente.
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Estivemos à conversa com Rui e Ivo Paiva, os dois irmãos que
há mais de uma década conduzem os destinos da Rodalgés. Aqui,
o foco reside na importação e distribuição de equipamentos ligados
ao âmbito já referido, destacando-se as rodas e rodízios.
Tendo conseguido uma expressiva afirmação a nível nacional, o
êxito da empresa assenta em importantes fatores, relacionados tanto
com as características da sua oferta como
com o serviço prestado junto dos seus
clientes. Importa referir que a Rodalgés é a
representante nacional da Blickle (alemã)
e da Gayner (espanhola).
A primeira corresponde a um dos
principais players mundiais neste setor,
com um catálogo de 30 mil referências,
que mantém em constante atualização
e no qual acrescenta ao seu leque de
produtos standard um vasto conjunto
de soluções elaboradas à medida. É
nesta marca que a Rodalgés concentra
a sua atividade de fornecimento ao
segmento industrial. Paralelamente, a
Gayner complementa esta oferta com os
equipamentos para manutenção industrial
e intralogística dirigidos ao mercado da
revenda, conjugando a qualidade com
preços mais competitivos.
O resto é assegurado pelos
profissionais da Rodalgés. Os nossos entrevistados salientam que
a relação entre a empresa e os seus clientes distingue-se pela
“capacidade de resposta e pela rapidez”, acrescentando que são
“muitíssimo rápidos na resposta a um orçamento e que, para além disso,
é feito um acompanhamento muito constante no sentido de perceber
as necessidades do cliente e de lhe dar a solução mais correta”.

