Portugal Inovador

Qualidade, inovação

e disponibilidade máxima

Há 27 anos no mercado, a atuação da Auto Eléctrica estende-se às áreas de
mecânica, eletricidade, eletrónica, chapa e pintura. Paulo e Sónia Costa mostram-nos
parte do percurso e o modo como se adaptaram aos novos desafios.

I

nicialmente, Paulo Costa encontrava-se num espaço diminuto. Com um know-how mais direcionado para a eletricidade,
o crescimento da firma atravessou várias etapas: “A oficina
começou a desenvolver-se e depois acrescentei também a
componente da mecânica”. Desde 2011, com a mudança
para novas e modernizadas instalações, acompanham o
ritmo de quem não quer ser ultrapassado dentro do setor
automóvel.
Perante a sua equipa multidisciplinar, detetamos agora
várias valências: a mecânica automóvel, e aí destaca-se o facto
de esta ser uma oficina multimarca; e os serviços de eletricidade
e eletrónica automóvel, que captam um conjunto de pontos como
“a programação e o diagnóstico computorizado” para melhorar a
performance de cada veículo. É também de salientar o apoio da
Rede Magneti Marelli Checkstar, pois desse modo a Auto Eléctrica
garante qualidade com formação e apoio técnico mais inovador.
Como muito deste setor se desenvolve em permanente
movimento, o segredo está no modo como os empresários se
mantêm atualizados. Dotados das mais avançadas tecnologias
de diagnóstico, a Auto Eléctrica cumpre todas as normas de segurança, qualidade e higiene, nunca negligenciando a formação
– uma aposta essencial para o progresso dos colaboradores. O
filho (André Costa) também faz parte da equipa e os próximos
tempos adivinham-se vindouros para esta empresa que cresce
como uma família.

PROXIMIDADE
Os clientes chegam-lhes de todo o lado, pois várias são as
pessoas que recomendam a qualidade do serviço e também o
emigrante recorre muito à Auto Eléctrica nesta altura. A vinda de
Sónia Costa para a gestão do negócio trouxe mais-valias, desenvolvendo estratégias de marketing e parcerias enriquecedoras.
Essa nova visão veio não só provocar dinamismo como também gerou maior envolvência junto da comunidade de Vila Nova
de Gaia. Não será por acaso que hoje se orgulham de estar onde
as pessoas estão e de se apresentarem disponíveis 24 horas por
dia oferecendo soluções de mobilidade.
Esse ambiente de cooperação sente-se na própria ligação que
criam em torno dos clubes de futebol da região. Os clientes dão
valor a essa união e hoje, para além de proporcionarem a melhor
experiência ao cliente particular, também trabalham para o setor
público. “Gaia é todo um mundo”, dizem, e é nesta envolvência
que a Auto Eléctrica celebrará uma nova parceria com a Medicare.
“Trata-se de uma novidade que será lançada para o mercado
nacional em breve”, adiantam.

