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Empresa dedica toda a actividade ao carro
desenhado pela "Swatch e produzido pela
Mercedes com Art". José Soares explica ao

Notícias de Gaia a paixão que tem por este
veículo e que o levou ao negócio que tem hoje.
Mais do que uma simples empresa onde se

pode comprar ou fazer assistência ao seu
Smart, aqui tudo se faz com amor à causa. E
quando assim é, o resultado final só pode ser

positivo.
Pela particularidade e singularidade que

apresenta, o Smart ForTwo transformou-se no

carro ícone da actualidade, exactamente ao igual

sentimento que noutras épocas se nutria pelos

Volkswagen Carocha ou mesmo pelos Citroen 2

CV. Pois bem, o mercado apresenta grandes

potencialidade de negócio e isso vê-se pelos

milhares de veículos (desenhados pela Swatch e

produzido pela Mercedes com Art) que diariamente

com esperteza (Smart) circulam na rua.

Perante este facto, aliado à paixão pelo Smart,

José Soares juntou o útil ao agradável e decidiu,

há cerca de três anos e meio, abrir negócio próprio

totalmente dedicado a este veículo. "Esta empresa

nasceu de uma paixão pessoal por este carro.

Depois comecei a explorar este mercado e vi que

ele tinha muito potencial", esclarece.

Com três funcionários, a Mr. Smart "tem

Mr. Smart é escolha inteligente
crescido muito" e isso fez com que houvesse a

necessidade de mudar a sede da empresa. Ainda

a operar na Alameda da Senhora da Saúde, em

Pedroso, a partir de Outubro poderá encontrar a

oficina, no Porto, junto ao Hospital de São João.

Aqui pode fazer revisões, tratar da inspecção

obrigatória (existe o serviço de a empresa levantar

o carro em casa do cliente e voltar a entregá-lo já

com do processo concluído), adquirir peças ou

extras e fazer lavagens completas, bem como

comprar um Smart usado.

"A Mr. Smart também vende carros Smart

usados, na maioria importados e vindos da

Alemanha, França ou de onde aparecerem boas

oportunidades. Certo é que todos eles são de

qualidade. Quando aqui chegam, são totalmente

revistos antes de serem vendidos. E daqui só saem

com garantia, neste caso de um ano e relacionado

com o motor e caixa. Quando são entregues, estão

praticamente novos", confessa José Soares,

acrescentando que se procura saber dos clientes

outros voos porque quando se quer tudo, de

repente tudo se pode perder". Ou seja: "não quero

que a marca possa vir a perder notoriedade por

algo que corra mal e que me escape. Prefiro que a

marca cresça devidamente e depois quando estiver

cimentada, aí sim, com alguém de confiança abrir

novos Mr. Smart".

Se a média de Smart ForTwo vendidos por mês

se centra, mais ou menos, nos dois - que variam

entre os •2500 e os •7000 -, já no que respeita a

manutenções este número vai para

aproximadamente dez por dia! E isto tem uma

explicação: "Actualmente é complicado confiar a

alguém este tipo de carro. Aqui somos o mais

transparentes possíveis. Gostamos de fazer as

revisões com os clientes junto a nós, até para ele

ver o que se está a fazer e para perceber melhor o

carro que tem em mãos.  Caso não o consiga,

deixamos de lado as peças substituídas. Ou seja,

gostamos de fazer a assistência com o máximo

de proximidade com o cliente. Assim, pretendemos

que ganhem confiança em relação ao nosso

trabalho", explica José Soares.

Para conhecer melhor esta empresa de

sucesso, o Notícias de Gaia convida-o a visitar a

página electrónica www.mrsmart.pt. Aqui pode

encontrar todas as transparentes informações

relacionadas com a empresa, em especial os

valores das revisões, que por exemplo se dividem

em quatro níveis e entre os •30 e os •120.

Se gosta do Smart ForTwo e tem qualquer tipo

de dúvidas sobre este carro, não hesite em

procurar o sítio certo. E, segundo nós, este sítio só

pode ser um: o Mr. Smart. Só o nome diz tudo...

"as características e extras que se pretende, ou

mesmo os valores que se quer gastar, e depois

começasse a ver o que o mercado nos proporciona

de qualidade".

Confiança e proximidade junto do cliente

Mercê de fazer parte do site

www.smartistas.com (onde já conta com 13

páginas no espaço feed-back e com a folha limpa

no que a comentários negativos diz respeito), a

qualidade da Mr. Smart tem atraído a atenção de

pessoas de todo o país. Todavia, para já, a ideia é

cimentar este negócio. "Só ainda não fomos para


