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“Preocupamo-nos com o

bem-estar

do seu automóvel”
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O nosso interlocutor, no ramo
desde 1990, iniciou a sua atividade
através de uma sociedade com um
colega, num outro projeto. Entretanto,
a sociedade desfez-se e decidiu
trabalhar por conta própria, criando
a Berpeças em 2006. Desde então, a
empresa existe nas atuais instalações,
de carácter próprio.
Aqui disponibilizam-se, sobretudo,
peças para automóveis ligeiros.
Os produtos mais procurados são
os materiais de maior desgaste,
como calços e pastilhas de
travões, filtros, rolamentos, óleos,
amortecedores e embraiagens, não
obstante materiais específicos para
os motores. Para além do cliente
particular, os serviços prestados são
extensíveis às empresas. “Levamos
lá as novidades e os fornecedores
– no fundo, o importador –, quando
trazem novidades, para atualizálos, nomeadamente com cursos e
formações”, refere o empresário.
A Berpeças conta na sua
oferta com algumas das melhores
marcas do mercado. No caso dos
rolamentos, com a SKF e NTN-SNR,
nos amortecedores com a Monroe e a
Bilstein, nos filtros com a COOPERS
FIAAM, correias de várias insígnias,
entre outras.
Com três colaboradores, a
Berpeças pauta-se pela qualidade
do serviço prestado e, relativamente

à nova realidade elétrica dos
automóveis, a sua atuação gira em
torno da gestão de stocks, uma vez
que “uma peça que hoje se gasta
muito, daqui a alguns anos é uma peça
obsoleta. Temos que ter cuidado, não
comprar em demasia, e ir vendendo o
que temos, introduzindo paralelamente
material mais moderno”, destaca o
empreendedor.
Alberto Neves salienta ainda que
“as instalações são escassas para
as suas necessidades, mas, dada
a quebra do mercado, é necessário
alguma contenção para potenciar a
qualidade da empresa. O mercado
teve um quebra de cerca de 70%;
agora está melhor, embora com algum
abrandamento, que esperamos não se
acentuar”, acrescenta.
Em suma, a Berpeças destaca-se
da concorrência pelo conhecimento
da mecânica em geral e pela larga
experiência vivida em torno desta área
de negócio. Para o futuro, a prioridade
“é continuar com o bom trabalho,
manter – e se possível melhorar –
o negócio, ao mesmo tempo que
pretendemos prestar sempre o melhor
serviço aos nossos clientes”, conclui
Alberto Neves.

A Berpeças, sediada em
Amarante, é uma empresa
especializada em providenciar
todo o tipo de equipamentos
e produtos para automóveis
ligeiros. Estivemos à conversa
com o proprietário, Alberto
Neves, que nos apresentou
em exclusivo este seu projeto,
que prima pelo bom serviço e
profissionais credenciados.

