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PRODUÇÃO 100% NACIONAL CONQUISTA O MERCADO
Empresa catarinense busca expansão
Localizada na cidade de Brusque/SC, a RS Filtros é uma empresa familiar, que produz filtros de ar para motores de alta combustão, sejam eles industriais ou automotivos. Comandada pelos empresários André Walendowsky e Luiz Gustavo Walendowsky, o estabelecimento tem aproveitado o momento de recessão econômica e a diminuição das exportações para valorizar
a produção nacional.
Os motores são compostos por matéria-prima 100% nacional e todo o processo produtivo acontece na fábrica, localizada na
cidade catarinense. Alguns diferenciais podem ser encontrados nas peças, o que agrega valor ao produto final. O filtro, que
possui poliéster, é lavável e reutilizável, o que o torna mais sustentável se comparado aos feitos anteriormente, de papel.

Os irmãos André e Luiz Gustavo são formados em administração e engenharia
de telecomunicações, respectivamente, e sempre possuíram uma veia empreendedora. Antes da RS Filtros – empresa herdada do pai em 2013 –, tiveram
outros dois empreendimentos. Neles, realizavam a revenda de peças para carros. “Sempre tive a intenção de produzir algo. Não queria apenas revender”,
recorda André.
Ele afirma que aprendeu com as experiências anteriores, podendo
colocar em prática os acertos e evitando os erros já cometidos.
Somente neste ano a empresa apresentou um crescimento estimado de 60%. Em 2016, a intenção é expandir os negócios e
iniciar a exportação para países da América do Sul. “Já tivemos
conversas com empresários da Argentina e do Paraguai”, conta.

Não há, no país, um produto com tanta qualidade de
filtragem quanto o nosso.
André Walendowsky, diretor comercial da RS Filtros, em entrevista ao
Sistema de Inteligência de Mercado.
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Sebrae como aliado
Conforme André, eles buscam participar ativamente de núcleos, cursos e associações empresariais. Além dessas iniciativas, o empresário afirma que o Sebrae teve papel importante no desenvolvimento do negócio. “Eles nos ajudaram a abrir
a mente”, salienta. De acordo com ele, já foram realizados cursos de liderança, vendas, gestão empresarial, planejamento
estratégico e gestão financeira, todos pelo Sebrae.

Sobre a empresa
A RS Filtros conta com seis funcionários e quatro representantes, que atuam em diferentes cidades do país. André conta que
pretende expandir os negócios, abrindo um centro de distribuição fora de Santa Catarina para que a empresa seja ainda mais
competitiva e para reduzir os custos com transporte.

“Sempre quisemos fazer um produto
de qualidade”.
André Walendowsky, diretor
comercial da RS Filtros, em
entrevista ao Sistema de
Inteligência de Mercado.

Com uma produção considerada 100% nacional, o empresário
relata que ainda há resistência por parte de alguns consumidores em perceber o valor e os diferenciais de um produto feito no
Brasil. “Mas, hoje, temos consumidores em todo o país”, explica.
André diz que aprendeu com as adversidades enfrentadas nos
dois primeiros empreendimentos que gerenciou (antes de comandar a RS Filtros). Ele orienta que os empresários busquem
capacitação contínua, para que inovem e planejem adequadamente seu negócio. “Todo empresário deve colocar seu dinheiro
na empresa. O lucro demora para vir, mas temos que investir
para inovar”, salienta.
Conforme André, a troca de experiências com outros empresários do setor colabora para compreender a dinâmica do mercado
e acompanhar as possíveis tendências. “Sei que temos um longo caminho pela frente, mas nosso objetivo é crescer sempre
mais”, ratifica.
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