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udo começou no famoso quilómetro 88 da IC2, em Leiria. Pelas mãos
de António e Graciete Coelho, há 50
anos, iniciava-se uma aventura que foi
crescendo até atingir o estatuto de um
grupo empresarial consolidado. Nos
dias de hoje, ao leme do AC XXI está
Elsa Coelho, que há 15 anos abraçou
a administração do projeto legado
pelos seus pais em conjunto com o
seu irmão Paulo Coelho.
São sete as empresas que atualmente constituem o grupo – desde a
empresa-mãe A. Coelho SA, no comércio de veículos ligeiros e pesados
multimarca, a AC MAN, concessionária da marca alemã com reparação e
venda de peças e a pioneira empresa
ACtoRent, no aluguer de veículos e
equipamentos multimarca. “Entretanto, com as necessidades do mercado
foram surgindo outras empresas satélite associadas ao setor e que dão
uma maior abrangência à atividade do
grupo”, afirma Elsa Coelho. São elas
a Traid AC, que se dedica atualmente
à exportação de veículos pesados
usados para diversos países da comunidade europeia e países terceiros; a
Assivepe, direcionada para a reparação e manutenção de semi-reboques
e pesados; a TQ Mediação de Seguros
e a ExperteficAZ, com oficinas de car
e truck service.
Com um conjunto de empresas
dinâmicas a operar no mercado, localizadas em pontos estratégicos, o
grupo AC XXI garante uma cobertura
completa da zona centro, onde se
concentra grande parte da atividade
industrial do país. A empresa concessionária da MAN está presente em
cinco distritos com oficina em quatro
deles, designadamente Leiria, Aveiro,
Viseu e Guarda. Além disso, a Assivepe abriu um novo projeto de reparação e manutenção de semi-reboques
no Porto (já tinha em Leiria, Viseu
e Aveiro), potenciado pela recente
representação da marca alemã Fliegl
e da Indetruck, uma marca espanhola
de frigoríficos. Segundo Elsa Coelho,
“a dimensão do grupo é apetecível
para as marcas internacionais, pois
não encontram em Portugal um ope-

“O renting é a aposta
de futuro no setor dos
Transportes”
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rador com condições de assistência 24
horas por dia em quase todo o país”.
Ultrapassadas as dificuldades
sentidas na fase da crise económica,
a administradora foca-se agora em
potenciar as várias empresas, nomeadamente a AC to Rent. “Fomos
pioneiros no renting em Portugal e
sabemos que esta é a aposta de futuro
no setor dos Transportes”, revela Elsa
Coelho. Em termos contabilísticos, o
renting proporciona, assim, uma série
de benefícios que aliciam os transportadores para uma gestão mais eficaz
dos seus negócios. Os contratos de
manutenção associados garante uma
maior segurança visto que “existe
uma marca que assume todos os
problemas que surjam com a viatura”.
Fornece uma maior flexibilidade aos
transportadores, que adaptam o tempo de aluguer consoante o fluxo de
trabalho. “Com apenas um custo mensal fixo, rentabiliza da melhor forma
o seu negócio”, explica Elsa Coelho.
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A história do Grupo
AC XXI conta já
com 50 anos de
experiência e distinção,
ao estabelecer uma
ponte sólida entre as
marcas internacionais
e os transportadores
portugueses. A
dimensão nacional
do grupo garante aos
seus clientes uma
manutenção rápida e
eficaz.
Além do foco nestas novas estratégias, uma das principais vertentes que
caracterizam este grupo empresarial
de Leiria mantém-se como prioridade:
a formação profissional e contínua de
mecânicos, que garantem um serviço de
assistência de excelência com base nos
conhecimentos aprofundados que detêm.
Com vista privilegiada para aquele

que considera ser o barómetro da economia nacional, a gestora transmite a
confiança num futuro de crescimento,
assente numa estrutura e equipa competente que lhe permite focar-se em
novas ideias. Integrando uma rede de
negócios cada vez mais firme, o Grupo
AC XXI pretende continuar a ser um
player de referência.

