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Transformar o negócio
mais simples em PME Excelência
Sado rent
A empresa Sado Rent, especializada no serviço de rent-a-car, tem como principal objetivo suprir as necessidades de mobilidade dos
seus clientes. Galardoada como PME Excelência ao longo de três anos consecutivos pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco,
o propósito passa por manter os resultados obtidos como uma constante para anos vindouros.

Nuno cerqueira
Administrador Executivo

uno Cerqueira, administrador executivo desta
organização, informa que “a empresa surgiu
no ano de 1992, no âmbito da experiência
dos investidores no setor e da deteção de uma
menor exploração do mercado na península de Setúbal.
Registara-se aí uma tendência expansionista motivada
pelo desenvolvimento industrial – ex. AutoEuropa – e
turístico tendo a capital de distrito vindo a integrar o Clube
das Mais Belas Baías do Mundo.” Desta forma, um dos
seus objetivos passaria por tirar partido da localização a
Sul de Lisboa e de todo o vasto leque de oportunidades
que se poderiam gerar, naquela zona em concreto,
para o ramo de aluguer automóvel. Assim, os principais
serviços desta empresa passam pela diversidade de
oferta que possui: cobrir as necessidades de locomoção
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dos seus clientes, quer tenham uma duração curta
ou longa, seja em lazer ou trabalho, por necessidade
pontual ou apenas pela utilização económica de um
veículo num período fracionado de tempo.
“De utilitários a executivos, de fun cars a pick-ups,
de minibuses a furgões, os clientes – de entidades
coletivas a pessoas singlares – encontram a sua
mobilidade motorizada na Sado Rent através dos
serviços de aluguer automóvel de curta, média e longa
duração (ALD) e ainda aluguer operacional de veículos
(renting). Podem também usufruir dos serviços de Via
Verde, equipamento GPS, dispositivo Wi-Fi, cobertura
de quebra de vidros, cobertura de roubo da viatura,
entregas e recolhas de veículos e ainda de soluções
customizadas de automóveis de aluguer”, afirma o

nosso interlocutor. Esta empresa privilegia não só
uma forma dinâmica de auscultação do cliente, mas
também uma abordagem ao automóvel quase como
um prolongamento evolucionário do ser humano e não
somente como uma mera renda financeira.
Para se distinguir de outras empresas concorrentes do
mesmo ramo, a Sado Rent apresenta celeridade de
resposta, flexibilidade a nível operacional e adoção de
perspetiva de parceria de negócio com o cliente em vez
de se apresentar apenas com o papel de fornecedor.
Todos estes elementos conjugados com o alicerçado
know-how de cerca de um quarto de século permitem
à empresa apresentar uma forte vantagem comparativa
na hora da decisão por parte do cliente empresarial.
Para além disso, esta empresa com sede na capital
do país possui 14 estabelecimentos distribuídos por
Portugal Continental, permitindo-lhes uma exploração de
oportunidades de negócio nos mercados mais próximos.
“O prémio PME Excelência foi-nos atribuído justamente
pelo crescimento sustentado e pela elevada
produtividade num modelo de negócio definido pelo que
designamos de 3As Adquirir-Alugar-Alienar Bem, mas
há um elemento essencial sem o qual não poderíamos
apresentar estes resultados: trabalho e dedicação”,
podendo apresentar a Sado Rent como possuidora de
um modelo empresarial atual e para continuar a seguir.

Perspetivas e projetos futuros
“Continuaremos o investimento nas tecnologias de
informação e comunicação, a apurar o procurement
de viaturas e a aprofundar os processos de negócio
– uma vez que parte considerável dos clientes
empresariais deposita um volume significativo de tarefas
administrativas nas rent-a-car – e investir brevemente
num serviço de car sharing”, finaliza Nuno Cerqueira.

