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Uma marca
de confiança
no transporte
coletivo dos
mais novos

A trusted
brand
dedicated to
kids’ collective
transportation

O Rodas surgiu no ano 2008, por
iniciativa de Joaquim Gonçalves.
Mediante um crescimento
que rapidamente se começou
a notar, chegou ao ponto de
hoje ser um projeto que inclui
vários franchisados em diferentes
cidades do Centro e Norte do país.

O Rodas appeared in the year 2008,
by initiative of Joaquim Gonçalves.
Through its rapid growth, it has
become a project which includes
a group of franchise partners,
located in different cities of the
center and north of the country.

Joaquim Gonçalves era empresário na área
do comércio de peles para o calçado. Um setor
bem distinto daquele em que hoje está envolvido,
mas onde adquiriu o engenho e a confiança para
arrancar com este projeto. Os caminhos que levaram ao Rodas não foram os mais convencionais,
estando ligados a uma necessidade pessoal que
sentiu, enquanto pai de dois filhos que detetou uma
carência no transporte de crianças.
Vislumbrou aqui um nicho para o qual não havia uma resposta, e resolveu comprar uma carrinha
de 9 lugares, conduzida pelo próprio nas alturas em
que interrompia o trabalho no seu negócio de peles.
A aposta confirmou-se, ao ponto de nos primeiros
dois anos ter sido necessário adquirir 5 viaturas
completamente novas. O que começou como um
serviço a alguns pais ganhou uma expressão bem
diferente, à medida que foi crescendo o número de
acordos com entidades locais, como autarquias,
escolas, colégios, centros de estudo, IPSS’s e
clubes desportivos.
Do seu berço (São João da Madeira), alargou
a atividade para os concelhos da Feira e Vila
Nova de Gaia, e reforçou essa tendência com a
entrada num modelo de franchising. Atualmente,
além da atividade da casa-mãe (concentrada em
Gaia, Feira e Ovar), O Rodas tem representantes
em Coimbra, São João da Madeira, Oliveira de
Azeméis, Espinho e está agora a instalar-se em
Amarante. Um êxito que Joaquim Gonçalves não
hesita em atribuir ao mérito dos “profissionais
fantásticos” que colaboram com a empresa, e que
agora espera potenciar com o foco no apoio aos
franchisados da marca.

Joaquim Gonçalves was a businessman in
the area of fur trade for the footwear industry. A
field that’s rather different from the one where he
is today, but where he gathered the skill and the
confidence to start this project. The roads that
led to O Rodas were far from the most common,
being linked to a personal need of his, as a father
of two who felt a lack of options for the transport
of his children.
Thus he noticed a niche for which there was
no real answer, and decided to buy a 9-seater
van, driven by himself when he interrupted the
work on his fur business. The plan was confirmed
to be right, and in the first two years it became
necessary to acquire 5 completely new cars. What
started as a service to some parents has gained
quite a different expression, with the growing
number of agreements with local entities such
as municipalities and parish councils, public and
private schools, study centers, social institutions
and sports clubs.
From its starting point (São João da Madeira),
it expanded the activity to the areas of Feira and
Vila Nova de Gaia, and intensified this trend by
entering a franchising model. Currently, in addition
to the parent company’s activity (concentrated in
Gaia, Feira and Ovar), O Rodas has representatives in Coimbra, Sao João da Madeira, Oliveira
de Azeméis, Espinho and right now it’s reaching
Amarante. A success that Joaquim Gonçalves
does not hesitate to attribute to the “fantastic
professionals” who work with the company, and
which he now hopes to leverage by focusing on the
support to the brand’s franchise partners.

