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O setor automóvel enfrenta atualmente
uma mudança de paradigma. Focando-se
no após-venda, a ARAN perspetiva um ano
de crescimento para as empresas do setor
em Portugal.
Neli Valkanova (secretária geral da
Associação Nacional do Ramo Automóvel)
diz que há uma preocupação constante em
tentar perceber as alterações profundas de
que esta indústria é alvo para que, a partir
daí, possam avaliar as implicações que
isso irá trazer para as empresas a médio
e longo prazo.
Segundo dados facultados pela GiPa,
esta mudança de paradigma ocorreu no
ano passado e continua a verificar-se
neste mesmo ano. De acordo com Neli
Valkanova, o parque automóvel nacional
vai crescer não só pelo aumento dos novos,
mas também porque as saídas por idade
se aplicam a vendas menores de anos
anteriores. Nesta mudança é igualmente
expectável que as novas soluções de
mobilidade (veículos elétricos, car-sharing,
car-hailing e car-pooling) sugiram outras
adaptações de mercado.
Para além desta preocupação com a
alteração do paradigma, Neli Valkanova
está igualmente atenta a outras situações,
principalmente àquelas que dizem respeito
à concorrência desleal. Recentemente, a
ARAN esteve em reunião com o secretário
de Estado Adjunto e do Comércio (Paulo
Ferreira) e afirmou à agência Lusa que
saiu da reunião “com esperança” de que
se solucionem algumas das problemáticas
do setor.
Nesta reunião, os representantes da
ARAN alertaram para as questões relacionadas com a dita concorrência desleal
e a necessidade urgente de fiscalizar as
“empresas” que trabalham de forma ilegal.

AANECRA é responsável por responder
às diversas solicitações do setor automóvel
em Portugal. Contrariamente ao que acontece noutros países, e inclusive noutras áreas
de negócio em Portugal, as informações
sobre esta temática são escassas e desatualizadas. Alguns dos dados mais atuais
poderão ser encontrados a partir do Inquérito
de Conjuntura Anual (2016) que a ANECRA
disponibiliza.
Nesse inquérito procura-se perceber não
só a importância do setor automóvel como
também os maiores contratempos que os
empresários sentem no desenvolvimento
da sua atividade. Muitas destas respostas
acabam por ser determinantes para que a
ANECRA possa interpretar e salvaguardar
o interesse dos seus associados. Nos resultados obtidos percebe-se que 86% das
empresas que responderam são reparadores
independentes, dos quais 19% têm ligação a
uma rede, enquanto que 14% são reparadores autorizados por pelo menos uma marca.
Neste inquérito também se apurou o
impacto que determinadas dificuldades
assumem na atividade. E aqui compreendemos que a “reparação” clandestina é um
dos grandes constrangimentos tanto para os
reparadores de marca (68%) como para os
reparadores independentes (61%). Mas a
ordem torna-se um pouco diferente à medida
que descemos nesta “tabela de dificuldades”.
Pois enquanto que para os reparadores de
marca os maiores obstáculos são a falta de
clientes (36%) e o excesso de empresas
(30%); para os reparadores independentes
os desafios encontram-se nos atrasos de
recebimentos (43%) e nos custos de gestão ambiental (32%). Os custos de gestão
ambiental (29%) também assumem peso
nos reparadores de marca. Convém ainda
lembrar que desde 2012 que a dificuldade
“reparação clandestina” tem ocupado o 1º
lugar em ambas as tipologias de empresas.

Hélder Pedro (secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal) afirma
que o “pós-venda automóvel atravessa
mudanças paradigmáticas associadas à
inovação tecnológica dos veículos”.
Se, por um lado, a evolução e o envelhecimento do parque automóvel têm
um impacto positivo no negócio do pós-venda automóvel, por outro, a ACAP está
consciente de que nos últimos dez anos a
evolução tecnológica dos veículos exige
a implementação de modelos de negócio
capazes de acompanhar as inovações
digitais da indústria automóvel.
O consumidor também está a mudar
nesse sentido e as novas gerações focam-se agora num conceito de mobilidade
que vai muito além da propriedade dos
veículos. A concorrência é cada vez mais
agressiva, a regulamentação ambiental é
mais restritiva, e tudo isto traz mudanças
na forma como os gestores do pós-venda
adotarão novas estratégias daqui para a
frente.
Para que as equipas possam continuar
este trabalho com motivação, a ACAP desenvolveu uma parceria com a NOVA SBE
Education, que permitiu o lançamento de
um Programa Avançado de Gestão para
profissionais do pós-venda Automóvel.
Neste ambiente formativo, a associação
tem ainda o compromisso para com as gerações futuras. Hélder Pedro acredita que
“o pós-venda automóvel, a breve prazo,
só vai ter espaço para as empresas bem
dimensionadas, com uma organização profissional, acesso às novas tecnologias, à
multiplicidade de serviços que as mesmas
potenciam, que consigam retirar vantagens
de toda a cadeia de valor deste negócio
e estejam preparadas para enfrentar as
mudanças já em curso”.

