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tempo que as novas tecnologias serão um aspeto a ter
cada vez mais em conta.
Observando o setor em que opera, José Azevedo considera que a escassez de mão-de-obra é a maior dificuldade
que existe no contexto nacional. Segundo o responsável, a
solução poderá passar pelo recrutamento dos mais novos.
“Logo no 9º ano, há que começar a explicar o que pode
ser um mecatrónico”, apela, no sentido de incentivar o
interesse pela profissão e por uma área com potencial de
empregabilidade.
O ano de 2018 foi preenchido de êxitos que resultaram
num significativo crescimento da Arsipeças. De olhos postos nos principais desenvolvimentos que são esperados
em 2019, as perspetivas estão agora focadas na zona de
Coimbra, onde inaugurou recentemente instalações, e onde
pretende conquistar novos clientes com o seu modelo de
negócio inovador.

Um serviço de
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Arsipeças, empresa integrada no Grupo
Create Business, conta com 29 anos
de experiência no setor da reparação
automóvel e da logística, tratando-se de
um fornecedor de referência no mercado.
Sediada em São João da Madeira, esta é uma empresa
em permanente adaptação às necessidades existentes,
apostada em oferecer um serviço completo, com o qual
tem conquistado a confiança e o reconhecimento dos seus
parceiros. De acordo com o gerente, José Azevedo, “o
leque de serviços 360 graus” que aqui é oferecido constitui um importante fator de valorização e diferenciação da
Arsipeças.

Para suportar este trabalho, a empresa conta com
uma estrutura, com espaço de armazenagem em cerca de
7500m2, uma frota de 32 veículos de logística e uma equipa
de 50 colaboradores, ao mesmo tempo que reforça o seu
funcionamento com uma crescente aposta na tecnologia.
As soluções globais que oferece são desenvolvidas no
âmbito de diferentes marcas do Grupo Create Business.
Passando a enumerar: o + valor ambiente, que segue a
“preocupação em manter as oficinas a cumprir com a parte
ambiental”; o + valor formação, que proporciona “todo um
conjunto de formação técnica, comportamental e jurídica”;
o + valor portal, “uma plataforma de orçamentação, agendamento e gestão de compra”; e o + valor apoio técnico,
no qual conta com “uma equipa de técnicos especializados
que estão disponíveis através de uma chamada telefónica
para auxiliar o mecânico no diagnóstico e na reparação
do automóvel”.
A Arsipeças foi também inovadora na criação de uma
plataforma logística que se encarrega da entrega das encomendas, facilitando e rentabilizando o trabalho dos seus
clientes. O constante acompanhamento das tendências
do mercado é, efetivamente, um fator que a diferencia de
outros players, mantendo-se sempre aberta a novas soluções. Para além do reconhecido trabalho no âmbito das
peças para reparação automóvel, uma iniciativa recente
passou por uma aposta na área dos pneus, ao mesmo
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360 graus

