Portugal Inovador

Assegurar relações
de confiança com
qualidade e inovação
Muitos são os desafios que a indústria têxtil apresenta.
Junto de Joaquim Rodrigues, Rui Sequeira e Sónia Castro
fomos perceber melhor as especificidades do mercado
português e a forma como a própria Sleep Well - Têxtil
Unipessoal, Lda tem vindo a evoluir nos últimos anos.

estar direcionado para os têxteis lar, Rui Sequeira (chefe de vendas)
não nega a importância de se adaptarem às necessidades e, a partir
desse ponto, criar bons vínculos com clientes, colaboradores e fornecedores. Dentro desta política comercial, as relações duradouras
são as mais privilegiadas: “Toda a gente nos conhece, vamos a
algumas feiras e procuramos perceber as tendências”, especifica
Joaquim Rodrigues (proprietário da empresa).
Esta flexibilidade faz com que a Sleep Well conjugue o
melhor de dois mundos. Porque se é certo que as pessoas
marcam a diferença, também não deixa de ser verdade que
o investimento e a renovação constante em equipamentos
garante-lhes uma posição singular no mercado: “Existem
algumas máquinas, sobretudo de maior diâmetro, que
estão a trabalhar o ano inteiro. Por isso, olhamos para os
nossos clientes e fornecedores como parceiros”, explicam.
Esta confiabilidade reflete-se no próprio espírito de equipa,
pois não é por acaso que algumas das pessoas que aqui
trabalham assistiram à evolução da empresa.
Nestes laços de grande afinidade antevê-se um futuro
otimista. Quando falamos de exportação percebemos que Espanha é o seu principal destino, e a perspetiva agora é uma aposta
constante na inovação para uma crescente consolidação junto dos
seus parceiros.
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Como estamos perante uma firma de cariz familiar
com ampla experiência têxtil, os nossos interlocutores
começam por nos enquadrar no seu percurso: “Inicialmente, tínhamos duas empresas. Uma estava localizada
em Póvoa de Lanhoso que estava vocacionada para a
confeção, mas optámos por encerrar essa quando percebemos que não nos trazia mais valias”, introduzem.
Esta em que hoje nos encontramos foi fundada em 2003
e, ao longo de 15 anos de história, podemos perceber
como os três empresários anteviram cenários numa
indústria que tende a ser cada vez mais competitiva:
“Quase todas as empresas da nossa área fecharam.
Nós conseguimos resistir e é por isso que ainda estamos
aqui”, afirmam.
Hoje, a Sleep Well encontra-se vocacionada para
a produção de malha para colchões e têxteis lar. Os
tempos mudaram e o mercado pediu novas exigências.
Agora, os detalhes são outros e são precisas diferentes
etapas para garantir um trabalho de máxima qualidade. Para esse efeito, foram adquiridas máquinas de
tecnologia avançada. Quando questionados sobre a
sua capacidade produtiva, os nossos interlocutores
informam-nos que aqui são preparados, em média, seis
mil quilos de malha por dia, o que corresponde a uma
média de 130 toneladas por mês.
Neste momento, apesar de o seu principal segmento

