
ANTÓNIO CRAVEIRO 
fundou a Ricópia 

há 26 anos

COM MAIS de 25 anos de experiência na assis-
tência, venda e aluguer de artigos de impressão, 
fotocópia e digitalização, a Ricópia, com sede 
em Coimbra, não podia ter começado 2012 de 
melhor forma. No primeiro trimestre do ano, 
firmou negócio com duas das maiores e melho-
res empresas da região Centro onde instalou 
55 equipamentos, em regime de outsourcing.  
Este negócio representa uma poupança para 
o cliente de 15% no primeiro ano, podendo ser 
superior nos anos seguintes.
Em tempos que são de crise, a confiança de-
positada por estas companhias na Ricópia dá 
a todos os seus colaboradores e dirigentes o 
alento e entusiasmo necessários para traçar 
uma estratégia de negócio que, no final de con-
tas, vai beneficiar o cliente. “Até ao final do ano 
temos como objetivo ganhar todos os negócios, 
proporcionando o melhor preço /qualidade do 
mercado. As pessoas que nos consultarem para 
venda ou aluguer de equipamentos, de certeza 
que não vão ter grandes hipóteses de não com-
prar pois vamos ser competitivos no máximo 
que conseguirmos”, garante António Craveiro, 
diretor e fundador desta empresa. Tal facto só 
é possível porque a Ricópia representa várias 
marcas conseguindo, dessa forma, ter propos-
tas diferenciadoras no mercado, com assistên-
cia personalizada e adaptada a cada cliente. 
Atualmente com nove funcionários, a Ricópia 

é constituída por duas empresas: a Ricópia, em-
presa mãe e que comercializa os equipamentos, 
e a Aficicópia, empresa que presta serviços de 
assistência técnica, gerida por Carlos Vieira, 
sócio de António Craveiro. Juntas funcionam 
como uma só, em prol da satisfação do cliente.
Desengane-se, por isso, quem pensa que apenas 
de preços baixos se faz uma grande empresa e 
um grande negócio. A Ricópia oferece eficiência 
na assistência técnica – fruto do know how e 
experiência adquiridos ao longo de 26 anos de 
serviço – e facilidade dos clientes resolverem 
os seus problemas junto da Ricópia, pela pro-
ximidade e relação afetiva que se cria entre as 
duas partes. “Aqui há uma grande facilidade 
na resolução dos problemas porque quem nos 
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CARLOS VIEIRA
é sócio de António 
Craveiro e respon-
sável pela Aficicó-
pia, empresa da 
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procura rapidamente fala com a direção da em-
presa. Talvez por isso tenhamos uma carteira de 
empresas e pessoas que nos acompanham desde 
a primeira hora”, explica o responsável.
São todas estas as razões que têm contribuído pa-
ra o crescimento da Ricópia, no mercado nacional 
(de norte a sul do país e ilhas) e além fronteiras. 
“Já vendemos para São Tomé e Príncipe e para o 
Brasil”, realça António Craveiro. Para isso, muito 
contribui a qualidade dos seus profissionais e 
da loja online (http://www.ricopia.pt/) que “tem 
funcionado eficazmente”. 
A Ricópia tem sede na rua António Padre Vieira, 
n.º26 B, em Coimbra, e encontra-se de portas 
abertas de segunda a sexta-feira, das 09H00 às 
13H00 e das 14H00 às 18H30.


