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Entrevista I Ricardo Lopes, Gestor de Marketing e Negócio Digital da Padimat

“Olhando para um percurso de 20 
anos, a nossa marca orgulha-se de 
acompanhar de perto os melhores 
ateliers de arquitetura do nosso 
país e de lhes merecer a confiança 
na realização de projetos de rele-
vância nacional e internacional.” (pág.4)
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sente em grandes projetos inter-
nacionais.

Quais são as principais áreas 
de negócio da padimat? Que 
produtos comercializam?

As duas áreas de negócio da em-
presa são a DESIGN e a TECH-
NIC. Na área de DESIGN temos 
as torneiras, sanitários, móveis e 
acessórios de banho, pavimen-
tos, revestimentos e cozinhas. 
Com as marcas Waterevolution, 
Alice Cerâmica, Valdama, GSI, 
Catalano, Teemme, Living Cera-
mics, Knief, Sant´agostino, Vitro-
gres, Azuvi, Sicis e CESI, entre 
outras.

Na área TECHNIC apresentamos 
produtos técnicos como os quí-
micos para a construção, climati-
zação e AVAC, tubagens e aces-
sórios, portas técnicas, ferragens 
e o serviço de limpeza de con-
dutas. Com produtos de marcas 
como a BASF, Mapei, Fassa Bar-
tolo, Sika, Uponor, AEG, Ariston 
Daitsu, Fujitsu e Coolair.

tugal nas melhores montras da 
arquitetura internacional. Uma 
marca que soube adaptar-se ao 
mercado e que passou pela cri-
se sem perder o seu ADN, sem 
prescindir de ter produtos de 
elevado sentido estético, inova-
ção e design.

Apesar de sermos um país pe-
queno, temos no nosso ADN a 
conquista e alcançamos o su-
cesso quando nos são propos-
tos grandes desafios. Olhando 
para um percurso de 20 anos, 
a nossa marca orgulha-se de 
acompanhar de perto os me-

lhores ateliers de arquitetura do 
nosso país e de lhes merecer a 
confiança na realização de pro-
jetos de relevância nacional e 
internacional.

Para além de distribuirmos 
várias marcas internacionais, 
temos também orgulho de ter 
criado, há 15 anos, no seio da 
Padimat, a nossa marca própria 
Water Evolution - WE, que hoje 
tem autonomia e gestão pró-
pria e que exporta para muitos 
dos mercados mais evoluídos 
do Mundo ombreando com as 
melhores marcas e estando pre-

com uma experiência de mais de 
20 anos, como caracteriza a 
padimat e o seu percurso? Que 
balanço faz da atividade da em-
presa ao longo destes anos?

A PADIMAT é uma empresa que 
se especializou na oferta das me-
lhores e mais inovadoras marcas 
de produtos para a construção. 
Ao longo de 20 anos apresentou 
ao mercado nacional produtos 
diferentes, inspirando arquitetos 
e designers de interiores com so-
luções que valorizaram os seus 
projetos e que representam Por-
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Quais os projetos Que têm para 
o futuro?

Ainda este ano estaremos pre-
sentes na Concreta, a realizar-se 
em Novembro, com um stand ino-
vador onde apresentaremos as 
principais novidades para 2020.

Vamos começar 2020 com uma 
campanha de comunicação dire-
cionada exclusivamente a arqui-
tetos e designers de interiores, de 
modo a dar-lhes a conhecer em 
primeira mão as novas coleções 
das nossas marcas.

Para apresentar estas novas co-
leções da área de DESIGN, va-
mos atualizar alguns ambientes 
e espaços do showroom. A loja 
TECHNIC também sofrerá uma 
atualização resultante dos novos 
produtos que iremos começar a 
comercializar.

Na loja Online, vamos aumentar 
a oferta de produtos, de modo a 
alargar as opções dos profissio-
nais e do público em geral.

Padimat Design+Technic
Rua José Martins, 45 
4486-854 Vilar do Pinheiro 
Tel.: 220 028 270
E-mail: apoiocliente@padimat.pt
Site:www.padimat.pt

produtos, que são consultores 
de design e/ou técnicos e que 
ajudam os clientes e prescrito-
res nas suas opções. Integrada 
na equipa de DESIGN temos o 
nosso showroom, situado na 
Maia, onde temos os produ-
tos em exposição e damos o 
acompanhamento aos projetos, 
nomeadamente os de cozinhas 
por medida e portas técnicas.

A loja TECHNIC está situada em 
Vilar do Pinheiro, junto do arma-
zém, de modo a facilitar a entre-
ga imediata dos produtos.

Procuramos construir relações 
com os clientes, com base 
numa boa proposta de produtos, 
mas sobretudo prestando-lhes 
um serviço completo e diferen-
ciador, que os ajude no seu dia-
-a-dia. 

atualmente com loja online 
focada em soluções integra-
das orientadas às necessida-
des dos clientes, de Que forma 
é Que a empresa e os clientes 
beneficiaram com esta mudan-
ça?

Encaramos esta mudança como 
um importante complemento 
estratégico aos canais tradicio-
nais. Está a ser uma experiên-
cia muito positiva, uma vez que, 
promovendo a nossa marca, 
está a tornar-se uma ferramenta 
essencial para apoiar os nossos 
clientes e abrir portas a novos. 
Trata-se de apresentar, à dis-
tância de um click, os variados 

construir relações de proxi-
midade com os clientes e par-
ceiros é algo imprescindível 
para a sustentabilidade de um 
negócio. de Que forma gerem 
estas Questões?

A nossa equipa comercial está 
dividida em duas áreas, a DE-
SIGN e TECHNIC. Em ambas 
as áreas temos um conjunto 
de profissionais especializa-
dos, cada um no seu grupo de 

produtos que temos, com os va-
lores de mercado para o cliente 
B2C, com pagamento por mul-
tibanco, visa ou paypal e com 
entregas rápidas e precisas. 

Para o mercado profissional 
B2B, esta plataforma tem apoia-
do gabinetes de arquitetura, 
uma vez que permite ao profis-
sional, solicitar um orçamento 
online dos produtos que preten-
de colocar no seu projecto. 

Esse orçamento é enviado para 
o nosso back office e seguido 
pela parte comercial que dá 
todo o acompanhamento que o 
gabinete exige. Aos profissio-
nais aplicadores e instaladores, 
a loja online permite, para além 
de aceder à informação da base 
de dados dos produtos, con-
sultar as suas condições, ver o 
stock disponível, encomendar 
na hora e receber os produtos 
na morada desejada sem mais 
demoras. 

relativamente à assistência 
técnica e pós-venda, disponi-
bilizam algum tipo de serviço 
aos vossos clientes? 

Sim, para além, do serviço de 
consultoria comercial especia-
lizado, damos assistência pós-
-venda aos prescritores, aplica-
dores, instaladores e clientes 
finais. Para além disso, dispo-
mos de uma empresa do grupo 
que pode efetuar intervenções 
técnicas mais alargadas, se for 
do interesse do cliente.
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