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Uma referência centenária em
Castelo Branco
A José Paulo Lda. encontra-se desde 1916 a servir o desenvolvimento da região, mediante
uma vasta experiência no fornecimento de produtos siderúrgicos para os setores da
construção, da metalurgia e da agricultura. Estivemos à conversa com Francisco Silva,
responsável pela gestão da empresa nesta fase da sua existência.
com uma postura positiva, alargando
o leque de clientes e colocando à sua
disposição um conjunto mais diversificado de produtos”.
Efetivamente, a José Paulo Lda.
tem mantido “a preocupação em se
atualizar em relação ao mercado,
procurando oferecer aos clientes
produtos compatíveis com as suas
necessidades e que tenham uma boa
relação preço-qualidade”. Francisco
Silva refere igualmente o esforço
aplicado no âmbito da formação dos
colaboradores da empresa, no sentido
“de que possam acompanhar o cliente
da melhor forma, desde o aconselhamento ao pós-venda”.

Com uma reconhecida tradição
em Castelo Branco, o crescimento da
José Paulo Lda. dá-se não apenas no
que diz respeito ao volume de vendas
como também à abrangência territorial. Trata-se, atualmente, de uma empresa fortemente posicionada na parte
Sul do Distrito, ao mesmo tempo que
mantém uma presença significativa no
Norte Alentejano.
Para 2019, Francisco Silva espera
que a José Paulo Lda. continue a estar
“no mercado de uma forma competitiva, tentando satisfazer os clientes
que já tem e indo também à procura
de novos”. Um objetivo que terá que
ser acompanhado “de crescimento em
termos de respostas e de uma atualização no dia-a-dia para ir ao encontro
das necessidades do mercado”.

Janeiro 55

Importa ressalvar que, apesar de
estarmos perante um notório caso
de longevidade, os últimos anos da
José Paulo Lda. têm sido marcados
por um intenso crescimento. O ano
de 2018 insere-se nesta tendência
de progresso e obtivemos o respetivo
balanço junto do nosso entrevistado.
Segundo nos diz, “um ano à semelhança dos últimos três ou quatro, em
que a empresa tem estado no mercado

