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Auto-Mafergil
comemora 25 anos
A empresã Auto-Mafergil vãi fes
tejar este mês 25 anos. No próximo sábâdo, diâ 20 Outubro, reunÌá
clientes, colaboradores

e amigos

à

volta de um porco no espeto, para
assinalar a efemérid€. Fundadã em
1987, poÍAntónio GiÌberto, a emftresa dedicâ-se à comer€ialização e importação dê peças auto.

"O negócio da aìtura erã muitos
maÍs simples, não só porque havia
menos concorrência, mâs também
porque a situação socio económica
era diferent€ e passávamos, na altuíã,
das 2 rodas para o automóvel, o que
levou ao ãparecimento de novas ofi
dnas, mâs hoie âs coìsas estão mais
coínpìi€adaí, retur€ António Gilbêrto,
acresc€ntando que 'bs clientes adÌam
os consenos do seu carro até não poderem mais" e que "devido aos eleva
dos preços dos combusúveÌs as pessoas voltaram-se de novo para ãs 2 rodas
qu€ tinham paradas ou para as novas

scooter:s muito mais económicâs ao
nível da manutenção e €ombustívê1,
o que tem ãjudado ao "desaceleËr"
dasvendas". Mas a conjuntura desfavdnável não faz o empresáíìo baÌxar
os brãços e, ao invés, decide no ano
em que a empresa comemom osseus
25 anos apostar numa nova imâgem,
"maisjovem mais modernâ".
"Vamos tâmbém apostar novo

conceito de gestão balãn€ed scorecard, temos um novo plano de
comunìcação e marketing e vamos
du.ante este anoÍãzer uma série de
acções de formação pâra os novos
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€lìentes bem como promoções, não

descurando as novas ferramentas
tecnológicas para poder melhor

Íesponder âos nossos clientes",
acrescenta o empresário,

A

Âuto-Maf€rgil começou numa

área decercade 200m2e esteve nesse primeÌro espaço durante 10 ãnos,
Em 1996, com o crescimênto da acti-

vidâdê, apostou numa m€lhoria dãs
condições devenda eexpãnsão da capacidade de armãzenista, daí ã aquisição de um novo espaço, pãssando
assim a ocupar uma área de400m2 e
as antigas instalações fi€ara m a servir
de apoio à armâz€nagem.
No final de 2002, a êmpresa mudou
para o novo armazem (const.uído de
rãiz) dê 180Om2 dividídos em 3 pisot
com as condições necessárias para

.quÌF€ dè lr_áb€lho

responder aos novos desafios. Nèstas
instalaçõ€s tem em armazém mais de
30000 referêncìas de peças auto €m

siock permãnente, Neste momenlo,
a empresâ tem ao seu serviço 11fun
cionários, dos quais 4 são vendedores,
quetobrem a área Norie e centÍo do
país. Parà a entrega diárìa conta com 3
automóveis e umâ mota,

'Agora julgo que estão reunidas
as condições necessárias pãrã uma
grànde expansão tendo €m conÌa ?
modeínizãção das infra-esÌruturãs
nagestão da adividade comercial, na
logística interna bem como no equÍpamento inforriìático, e portanto em
conjunto resultãrá em elevâdos ní'
veis de eficiência, ganhando-se ren-

tabilidãde

e produtìvidadê", conclui

