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Nos últimos anos, esta empresa, situada
em Anadia, no coração do Portugal Bike
Value, tem registado sucessivos aumentos
de produção e novos investimentos que
a têm feito crescer de forma exponencial.
Hoje, ocupa o segundo lugar a nível ibérico
na montagem de bicicletas e o terceiro no
continente europeu.
As origens da AJ Maias já se encontram bem distantes
no tempo, com a sua fundação a remontar a 1965. Inicialmente, a sua vocação residia no fabrico de equipamentos
para a construção civil. Foi com a vinda da atual liderança, nos anos 90, que a empresa dirigiu o seu foco para a
indústria das bicicletas.
Nesse momento, estabeleceu uma relação privilegiada
– que ainda hoje se mantém – com o maior distribuidor
europeu de equipamentos desportivos. A confiança depositada por esse parceiro na AJ Maias tem sido cada vez maior
e tem-se refletido num crescimento bastante expressivo.
Se os números da produção em 2012 situavam-se nas 138
mil unidades, em 2017 registou-se um total de 339 mil. A
previsão para 2018 ronda as 525 mil.
Concretamente, a atividade da AJ Maias passa pelo
fabrico de aros e pelo serviço de pintura e montagem das
bicicletas. Para suportar toda esta evolução, a empresa
defende e aplica uma estratégia de contínuo reinvestimento
na sua estrutura. Atualmente, recorre a equipamentos de
última geração e conta com uma equipa que, nos próximos

AJ Maias

sempre a pedalar
meses, ascenderá aos 300 colaboradores. Muito em breve,
o seu espaço de laboração vai passar para um pavilhão recentemente adquirido, com área coberta de 12 mil metros,
que está a ser estruturado de raiz para o efeito e que, de
acordo com Rui Tavares (General Manager) e Luís Santiago
(Administrador Executivo), vai apresentar “condições das
mais eficientes que existem neste mercado”.
Como pilar desta afirmação da empresa, os dirigentes
não esquecem também o mérito de “todo o staff envolvido
e do trabalho que diariamente desenvolvem”. A qualidade, a eficiência e a rapidez no cumprimento dos prazos
de entrega têm sido pontos de honra na atuação da AJ
Maias, que consegue assim corresponder aos critérios de
avaliação mais rigorosos.
Acerca de outros projetos em que a AJ Maias se encontra envolvida, começa a ganhar relevância a componente
das bicicletas elétricas, sendo este setor uma das grandes
apostas para 2018. De resto, a empresa mostra-se “atenta
a todas as oportunidades que possam surgir”, tendo sempre
como foco a intenção de “servir mais e melhor o cliente”.

