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A ACMAN é uma das sete empresas que
constitui o grupo AC XXI, administrado
em conjunto por Elsa Coelho e pelo
seu irmão Paulo Coelho, em Leiria.
Passado um ano, regressam à Portugal
Inovador com a apresentação de novos
projetos.
Numa breve contextualização, o grupo AC XXI é
formado pela A. Coelho SA, empresa-mãe e responsável
pelo comércio de veículos usados, pesados e ligeiros; a
ACMAN, rede de concessões MAN Truck & Bus Service
na zona centro, e a ACtoRent que se dedica ao aluguer
de veículos e equipamentos multimarca. Fazem ainda
parte deste grupo mais quatro empresas: a TraidAC, na
área da exportação de veículos pesados; a Assivepe, na
reparação e manutenção de semirreboques, assim como a
ExperteficAZ, com oficinas Muitimarca Car e Truck Service,

e a TQ Mediação de Seguros, proporcionando assim um
maior leque de atividade no setor.
Projetando o futuro, Elsa Coelho revela-nos:
“Continuando na aposta de apresentar soluções
diferenciadoras para satisfazer as necessidades dos
nossos Clientes, recentemente o investimento do Grupo
ACXXI focou-se em três novas representações para
Portugal de semirreboques em áreas especializadas”.
Explica ainda que “uma das novidades é a representação
para Portugal da Marca FM5, empresa Espanhola
especialista em Semirreboques, com grande enfoque no
segmento dos Pisos Móveis Estanques e Semiestanques,
Basculantes em Alumínio e Cerealíferos, cuja construção
é reconhecidamente de grande qualidade”.
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Outra das novidades é a representação para Portugal da reconhecida Marca espanhola
Rojo Trailer, “um player muito forte no segmento dos semirreboques para transportes especiais”
afirmou Elsa Coelho.
Outra novidade é também o facto do Grupo ACXXI passar a ser Distribuidora Oficial da SOR
Ibérica, “uma marca já solidificada no mercado dos Semirreboques Frigoríficos, o que para nós
é uma mais valia, visto ser uma marca conhecida e reconhecida pela sua qualidade”, revelanos Elsa Coelho.
Com a Fliegl, construtora Alemã de Semirreboques, temos uma parceria já há algum tempo,
e continuamos a consolida-la, e “este ano espera-se a venda de cerca de 150 semirreboques”,
apostando assim num maior crescimento da marca através da confiança do cliente. “É uma marca
importante para nós, não só pela qualidade do semirreboque, mas pela característica do seu
peso leve, que permite diferenciar num segmento muito competitivo”, realça a administradora.
A escassez de mão de obra é uma das maiores dificuldades sentidas no setor de transportes.
Segundo a opinião da nossa entrevistada, uma das opções para a resolução deste problema
poderia passar por “facilitar a vinda de pessoas de outros países”, de acordo com as necessidades
de cada empresa. Atualmente, o grupo conta com 120 colaboradores.
Neste momento, a empresa tem vindo a apostar no marketing direto; “um marketing mais
direcionado para o Cliente, no qual convidamos as pessoas para virem à empresa perceber o
produto”, revela Elsa Coelho.
Para 2019, o grupo AC XXI espera ainda vir a aumentar progressivamente o seu crescimento
e a sua rentabilidade, sendo que até aqui, em média, tem crescido “20% ao ano”.

