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Compra de carros
usados nunca teve
tantas garantias
À medida que nos aproximamos da RV Automóveis, em Alfena,
intensifica-se o número de stands a exibir carros disponíveis para
venda. Apostar neste negócio numa zona cheia de concorrentes
não se avizinhava tarefa fácil, mas tal não impediu Ricardo Barros
de realizar o sonho que carregava desde a meninice. Nove meses
depois, já tem planos para um segundo espaço. Qual o segredo
deste negócio?

Após mais de 20 anos a trabalhar no setor automóvel, Ricardo Barros inaugura em janeiro deste ano aquele que é, para já, o seu único espaço
de venda de carros. Optou por dedicar o primeiro stand RV Automóveis à revenda de viaturas com mais de dez anos e pertencentes à gama médiabaixa. Nove meses volvidos, mostra-se satisfeito com o resultado, tal como conta, em conversa com a Portugal Inovador, que foi saber, afinal, como
este negócio se destaca entre a competição que o circunda.

UM DOS MELHORES VENDEDORES DE PEÇAS NO PAÍS
Nascido e criado naquela região periférica do Porto, o dono da RV Automóveis é distinto desde de 2007, como um dos melhores vendedores
no País de peças para automóveis, tendo recebido esse título na Feira Internacional do Porto em 2016 e 2017.
Não só vende peças para veículos desde 2002, mas estreou-se mais cedo na compra e venda de automóveis. “Tirei a carta em 1998 e vendi
imediatamente o meu primeiro carro”, recorda.
O stand alocado em Alfena, cidade pertencente ao concelho de Valongo, não é o primeiro que Ricardo Barros detém sob sua alçada. Em 2016,
o responsável estreou-se, em sociedade com um amigo, no mundo dos stands com a abertura de dois espaços – o primeiro em Ermesinde e o
segundo em Alfena. A perspicácia para a venda fez com que Ricardo Barros assumisse as rédeas do negócio, mas um problema de saúde obrigou-o
ao encerramento do espaço em Ermesinde, cujo funcionamento dependia “quase única e exclusivamente” de Ricardo Barros.
Nessa altura, o seu mundo desabou, teve que recomeçar tudo do início, sem o apoio das suas pessoas da altura. Reergue-se, reconstruiu-se,
dando enfase ao Stand alocado em Alfena, sendo grato aos poucos e bons amigos que o apoiaram.

SERVIÇO PÓS-VENDA SURPREENDE CLIENTES
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Os veículos à venda na RV Automóveis são adquiridos em leilão online ou através de oportunidades que surgem junto de particulares. De
resto, a oferta do stand destoa do que por norma se encontra neste setor de atividade. “Quando chegam cá pela primeira vez, os clientes ficam
surpreendidos com o facto de garantirmos todas as condições legais, desde a assinatura reconhecida do notário à inspeção do veículo. Damos ainda
garantia de 12 meses, em todos os carros, e mesmo depois desse período oferecemos um desconto no serviço de reparação aos que continuam
nossos clientes”, enumera o responsável.
A honestidade é a mais-valia do vendedor, sendo este o motivo de fidelização e de recomendação por parte dos seus clientes, conforme
considera. Não obstante, Ricardo Barros quer saltar para o segmento médio-alto, com a abertura de um novo stand “com modelos mais difíceis de
encontrar no mercado”. Ainda em estudo, esta nova aposta pode-se concretizar já “entre dezembro e janeiro” próximos.

