Nossa Empresa

Após 15 anos trabalhando na loja JB materiais de construcoes,loja que pertencia a família de
seu cunhado. Joselito Gonçalves (Ito) traçou uma nova meta para sua vida. Teria sua própria
loja! - Foi então que decidiu se unir com dois amigos e formaram uma sociedade, juntou suas
economias de uma vida inteira e investiu nesse sonho. Com um investimento pouco e com
promessa de muito trabalho e esforço.
Fundada em 2001, por 3 amigos a loja JE- Materiais de Construção Ltda no bairro da paz em
1 espaço com 80mt2º onde eles comercializavam 6 tipos de produtos; tijolo, cimento, telhas,
tanques, cal e areia. Porém o ano de 2003 foi marcado por momentos dolorosos em sua
carreira profissional. Aloja sofreu um golpe de um dos sócios e faliu. “Perdemos tudo que
tínhamos e tivemos de começar do zero” relembra Ito “ ele nunca desistiu “ diz sua esposa
Elisangela Sousa. Aos poucos a empresa foi ressurgindo das “Cinzas” Disposto a todo custo
de continuar seu negocio Joselito desfez a sociedade e dessa vez uniu-se ao seu irmão Paulo
Cesar, alugaram um imóvel dessa vez um pouco maior e passaram a trabalhar com muita luta
e força de vencer.
Depois de 3 anos pagando aluguel eles juntos conseguiram um terreno e construíram a tão
sonhada loja.desde então novos produtos passaram a ser comercializados.logo a loja passou
a ser pequena demais e teve de ser ampliada.
Hoje a loja possui 600mt2º comercializa mais de 6 mil itens, aliando preço ,qualidade e bom
atendimento. Conta atualmente com uma equipe de 20 colaboradorese frota própria. A JE
trilhou progressiva e paulatinamente o caminho do crescimento e modernização, sendo
atualmente uma das empresas mais competitivas na área da comercialização de materiais de
construção. Os Imãos Joselito e Paulo Gonçalves continuam apostados em acompanhar o
desenvolvimento do setor, em antecipar a evolução mercado no mundo global, definindo
estratégias que continuem a colocar a JE entre as melhores empresas da área. Sempre com
um objetivo servir melhor o Cliente, o elo essencial do projeto JE ElesTransformaram seu
pequeno negocio em um dos maiores do bairro tendo hoje como clientes as melhores
construtoras do pais.
Esse é o fruto de todo o trabalho e perseverança. Agradecemos a todos os clientes e
colaboradores por fazerem isso possível.
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