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eferência na
construção de

carroçarias
A sociedade Irmãos Mota S.A., sediada em Vila
Nova de Gaia, tem como atividade principal o
desenvolvimento e construção de carroçarias para o
transporte de passageiros. Responsável pela marca
Atomic, a sua gama integra produtos que se inserem
nos segmentos de turismo, interurbano, urbano,
escolar, desporto e veículos especiais, entre eles
os autocarros hotel.
Em conversa com Joaquim Fernandes Mota
(um dos três irmãos
fundadores da empresa), fomos conhecer a
forma como a empresa e os seus produtos
têm vindo a ganhar
notoriedade ao longo
dos anos.
Em início de
conversa, refere o facto
das vendas
estarem a
evoluir de
uma forma
positiva o
que, contudo, não demove os responsáveis de se
manterem convictos
de que muito trabalho ainda está por desenvolver e
de que podem aumentar
a quota de mercado, procurando novos nichos
para os quais a Irmãos
Mota tem a melhor relação preço/qualidade.
Um aspeto que é
claramente digno de

realce, no âmbito da evolução
que a empresa tem registado,
é a consolidação internacional
da Irmãos Mota. Com sucesso
em mercados como Irlanda,
Inglaterra, Alemanha, Suécia,
Noruega, Croácia, Bósnia, Holanda, Itália e Montenegro, a
empresa tem vindo a construir
e a manter várias parcerias
frutíferas com agentes locais
nestes países. Joaquim Mota
salienta que no continente
europeu, “quando se fala em
Atomic o sector já reconhece
o nome é associado a uma
empresa que desenvolve e
fabrica carroçarias em Portugal, é bom sentirmos esse
feedback”. Para além disso,
salienta que cada vez mais os
Operadores de transportes de
passageiros são reincidentes
na aquisição dos produtos Irmãos Mota graças à qualidade
que os mesmo vêm evidenciando: “Em mercados como
os do Norte da Europa, essa
repetição de encomendas é
uma realidade. Alguns destes
mercados evoluíram já para
a aquisição de viaturas de
grandes dimensões, de dois e
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três eixos, nicho de mercado
onde os seus operadores são
extremamente exigentes dado
que os autocarros se destinam
essencialmente a um nível de
serviço de alta qualidade”.
É importante salientar
que o mercado português,
onde a Irmãos Mota é fornecedora de alguns dos maiores operadores do setor,
permanece como um foco de
primordial importância: “Este
ano, não haverá um aumento
significativo na quota de exportação devido ao aumento
da procura no mercado interno, que felizmente voltou a
crescer e a reocupar a linha
de produção em detrimento
da exportação. A Irmãos
Mota, não quer de forma
alguma desvalorizar o interesse primordial do mercado
nacional, com o qual cresceu
ao londo dos anos”.
Uma das grandes vantagens referidas é o facto da
Irmãos Mota dar possibilidade
aos seus Clientes de personalizarem as suas carroçarias de

uma forma mais vincada e de
acordo com o serviço a que se
destinam não deixando, contudo, alterar as caraterísticas
estruturais dos seus modelos.
O nosso entrevistado reiterou a forma como esta é
uma competência que os diferencia da concorrência, que
habitualmente está limitada à
produção em série, não demonstrando grande flexibilidade para fazer alterações para

personalizações específicas.
Pensando no acompanhamento das tendências de
futuro, uma das outras apostas da empresa é o autocarro
elétrico. O interlocutor diz que
estão a ser tomadas “providências para desenvolver
uma solução completa que
nos permita ir ao encontro do
futuro”. “Neste momento, é
apenas um nicho de mercado,
contudo acreditamos que esta

realidade é o futuro próximo.
Projetamos no decorrer do
próximo ano termos novidades nesse sentido”.
No contexto de transição
para as energias alternativas
os veículos a gás natural tem
vindo a aumentar fundamentalmente nas frotas de transporte urbano.
De resto, as ambições da
empresa são a consolidação
da quota do mercado nacional e um gradual aumento da
exportação com a expansão
para novos mercados Internacionais
A exportação não passa
apenas pela venda mas também e essêncialmente por um
pós-venda eficaz assente em
estruturas fidedígnas.
Deixando uma palavra
final, o porta-voz da empresa fala-nos da vontade de
conseguir “manter os nossos
clientes com um nível de satisfação elevado, fator principal
para que a empresa cresça
de forma saudável, próspera
e forte.”

