Portugal Inovador

Familiaridade e Confiança no
ramo automóvel
Foi pela paixão pelos automóveis por parte dos seus filhos
que Carlos Guimarães fundou há um ano e meio a empresa
Destreza Incessante, mais conhecida pela oficina Alfena
Pneus. José e Aurélio Guimarães são hoje uma referência
pelo seu atendimento familiar e pela qualidade dos produtos
disponibilizados.
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É em Alfena, no concelho de Valongo, que podemos encontrar este
espaço. O proprietário tinha decidido afastar-se da concorrência em demasia e apostar numa boa localização à face da estrada. Diariamente, são
vários os pedidos que aqui chegam, vindos clientes não só locais como também
de várias regiões como, por exemplo, Famalicão, Trofa, Braga e Póvoa de Lanhoso.
Essencialmente, a Alfena Pneus dedica-se a rápidas reparações mecânicas
(mudança da junta da colaça, molas, amortecedores, óleo, calços de travão, direção e
suspensão, filtros, lâmpadas, escovas para-brisas, baterias…), à venda de pneus novos
e semi-novos e oferece ainda aos seus clientes um serviço de vistoria: “Para comodidade
dos nossos clientes, temos um serviço destinado a levar as suas viaturas às inspeções
periódicas obrigatórias”, destaca Carlos Guimarães.
Porém, a atividade mais solicitada é a comercialização de pneus, para a qual
detêm um armazém com inúmeras variedades de novos e semi-novos, com estes
últimos a garantirem a junção de um bom preço (que já inclui montagem, calibragem e garantia) a condições que asseguram a fidelidade e confiança por
parte do cliente.
Na opinião do nosso entrevistado, o seu setor é cada vez mais valorizado, fruto de uma evolução nas atitudes que faz com que “já se
comece a apostar mais no cuidado do próprio carro, de forma a
prolongar também a vida do automóvel”. É ainda de salientar
que a Alfena Pneus é sócia da ARAN, a Associação Nacional
do Ramo Automóvel.
Para o futuro, a Alfena Pneus pretende continuar a
crescer ao longo dos anos. Entre os seus planos
concretos, está a intenção de adicionar à sua
atividade o negócio da aquisição de automóveis importados para desmontar
e vender por peças.

