Portugal Inovador

Portugal Inovador

Roger Ajato é, sem dúvida, um
nome que fica na memória.
É a designação de um stand
automóvel que se destaca pela
qualidade e pelo profissionalismo
da sua equipa, e que ficámos a
conhecer melhor, numa conversa
com o seu gerente, Rogério
Santos.
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odemos encontrar este espaço no
concelho de Penafiel, na freguesia da
Croca. Fundado em julho de 2005, o
stand teve início com nome individual e
anos mais tarde passou a apresentar-se
como Roger Ajato. O nosso entrevistado
é um apaixonado por automóveis desde
a infância, assume que adora este ramo e tem vindo a
manter esta ligação profissional há 14 anos, altura em
que começou sozinho a trabalhar no setor.
O seu projeto afirmou-se e hoje é “conhecido e
reconhecido através da qualidade”, conforme nos diz.
Entre os fatores que assim o têm permitido, estão a
“força de vontade, a confiança e uma oferta com mais
de 100 viaturas do dispor”. O Stand Roger Ajato comer-

cializa essencialmente veículos usados e
seminovos, contando também com alguns
motociclos. A sua seleção é feita de forma
criteriosa, procurando corresponder a um
mercado cada vez mais competitivo.
Acerca da composição da sua oferta,
Rogério Santos explica-nos que, “hoje em
dia, os clientes pretendem marcas cada
vez mais específicas, pelas caraterísticas
que apresentam e todos os seus extras,
logo, o stock que temos muitas vezes varia
apenas na cor do automóvel; o modelo e a
marca são os mesmos”.
Para além disso, e no sentido de garantir a maior transparência possível, o
Stand Roger Ajato dá aos seus clientes a
hipótese de que, sempre que necessário,
esteja presente um mecânico da sua confiança para analisar as condições em que
o automóvel se encontra.
Relativamente ao contexto atual do
setor, o responsável sente que o principal desafio é o fator crédito e a forma
como dificulta a compra, devido às novas
regras: “Muitas vezes acontece que as
pessoas vêm com espírito de compra e
acabam por ter interesse num carro mas
depois não conseguem crédito porque o
banco não empresta. Aí é que está a raiz
do problema, temos a noção que o poder
de compra aumentou mas atrasa muito o
processo”, declara.
Com os seus colaboradores sempre
aptos a servir quem os procura de acordo
com o pretendido, o Stand Roger Ajato
conta já com vários clientes fidelizados.
“Alguns tornam-se amigos porque já lhes
vendemos vários automóveis, o que só
mostra o nosso profissionalismo. Criámos
nome, as pessoas conhecem-nos, temos
prestígio no mercado e também já temos
clientes familiarizados que vêm aqui comprar o seu segundo ou terceiro, ou até
mesmo comprar o carro para o filho”, afirma
Rogério Santos.
Para o futuro, o grande sonho que
o nosso entrevistado partilha connosco
passa pela abertura de um stand vocacionado para a comercialização de carros
topo de gama, dedicado ao luxo e à beleza
automóvel.

