Portugal Inovador

Há
anos a inovar
nos transportes
Estes primórdios correspondiam a um conceito diferente,
que passava pelo transporte de mercearia, gás e pequenas
coisas de que as pessoas iam precisando. Era detentor de
vários negócios neste âmbito e o terreno onde a empresa se
encontra atualmente já era desta família.
Uma nova realidade foi criada quando, em 1993, Manuel
Pires (pai de Renato Pires), decide avançar para a criação da
Felraposo. O intuito era dar apoio às empresas da região, facilitando a colocação das suas produções no mercado. Para isso,
a empresa desenvolve uma atividade de transporte nacional,
essencialmente focada na zona norte, em pontos como Felgueiras, São João da Madeira e Porto, carregando e descarregando
nos destinos que os seus clientes solicitarem.
Fazendo o contraste entre o cenário de há 25 anos e o atual,
podemos verificar que o panorama dos transportes sofreu grandes alterações ao longo deste período, as quais implicaram desafios como os preços das portagens e SCUTS. Por outro lado,
as estradas eram mais dificeis, os percursos mais limitados e
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A Felraposo é uma empresa transportadora
sediada no concelho de Felgueiras, cujos
antecedentes remontam ao avô do nosso
entrevistado, Renato Pires.
demorados e a resistência dos equipamentos era outra. Renato
Pires defende que, apesar de tudo, o balanço é compensatório
pelo menor desgaste dos camiões, mas não deixa de lamentar
que o dinheiro vá quase todo para as portagens.
A este custo de circular na estrada, acresce também o preço
elevado do combustível, caso que já não acontece em outros
países como Espanha. Assim, para fazer face a tudo isto, a organização é o elemento fundamental para minimizar os gastos.
Atualmente, a Felraposo conta com aproximadamente
duas dezenas de camiões e 10 condutores, condições que a
tornam um importante parceiro do tecido empresarial, podendo
destacar-se o exemplo da indústria do calçado felgueirense.
Os camiões vermelhos de lona verde não passam despercebídos aos olhos de quem passa por eles e são a sua imagem
de marca. Claro está que, para além das cores, está sempre
presente o sentimento de orgulho na eficácia com que aqui se
trabalha e na relação de fidelidade que a Felraposo mantém
com os seus clientes.

