O patamar
cimeiro da
excelência
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Há 60 anos que o C. Santos
Algarve – Comércio e Indústria
de Automóveis marca presença
nesta zona do sul do país.
Em 1995, o Grupo Hipogest
procedeu à sua aquisição e
cimentou, neste ramo, o seu
estatuto de referência algarvia,
administrada por Henrique
Champalimaud.
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Em 2007, passa a designar-se
socialmente como StarSul, tendo-se
dado a sua expansão com a inauguração de uma unidade em Portimão
e com aquisição de um reparador
autorizado Mercedes-Benz em Évora. Em 2018, a StarSul foi nomeada
reparador oficial Mercedes-Benz e
concessionário Mercedes Certified ,
na cidade de Beja
Hoje, a sua abrangência no Algarve e Alentejo traduz-se em diferentes
pontos. Na unidade de Portimão,
comercializa veículos de passageiros, comerciais ligeiros e a marca
smart, bem como a prestação do
serviço após-venda. Em Beja, são
comercializadas as viaturas Usadas
Mercedes-Benz Certified e conta com
uma oficina de mecânica onde são
assistidos ligeiros comerciais e de
passageiros. Já em Évora está, neste
momento, a decorrer a construção de
raiz de uma unidade para venda de
ligeiros de passageiros e comerciais,
oficina de ligeiros e pesados, unidade
que será das mais modernas do país,
assente no mais recente conceito de
exposição da Mercedes-Benz.

Como explica Henrique Champalimaud a missão da StarSul é “servir
os clientes”. A ambição deste Concessionário é atingir a excelência no
atendimento.
Quando se fala em luxo, a Mercedes-Benz é incontornável. Para
além das vendas terem crescido nos
últimos sete anos, esta característica
manteve-se transversal a toda a gama
de veículos, sempre com a qualidade
de construção, a inovação tecnológica
e o serviço pós-venda como aspetos
distintivos da excelência desta marca.
A StarSul acompanha o seu próprio prestígio e sucesso e o respetivo
crescimento tem sido assinalável. Em
2018, iniciou um processo de modernização com investimentos no Algarve
e Alentejo, na ordem dos três milhões
de euros, sempre com “atenção às
tendências, à economia e à mudança
que caracteriza o mundo atual”, salienta Henrique Champalimaud.
Por fim, e questionado sobre o
futuro, o Gestor adianta que a concretização dos investimentos em curso,
deixarão a StarSul preparada para os
grandes desafios da nova mobilidade.

The
summit of
excellence
For 60 years C. Santos Algarve
- Comércio e Industria de
Automóveis has been present
in this area of the south of
the country. In 1996, the
Hipogest Group acquired it and
cemented it, in its business area,
as a reference in the Algarve,
being managed by Henrique
Champalimaud.

In 2006, it became socially known
as StarSul, and expanded its reach with
the inauguration of a unit in Portimão
and with the purchase of an authorized
Mercedes-Benz repair shop in Évora. In
2018, StarSul was named a Mercedes-Benz official repair shop and a Certified
dealer of the brand.
Today, its range in the Algarve and
Alentejo reflects itself in various points.
The Portimão unit sells light vehicles
both for passengers and commercial,
the smart brand, as well as the availability of an after-sales service (collision and heavy vehicles). In Beja, the
Mercedes-Benz Certified used vehicles
are available and it has a mechanic
workshop where light commercial and
passenger cars are assisted. In the case
of Évora, the construction of a brand
new unit for the sale of passenger and
commercial light vehicles (and dedicated workshop) is currently underway
as well as repair of light and heavy
vehicles, a project that will be among
the most modern in the country, based
on the latest Mercedes-Benz exhibition
concept.
As Henrique Champalimaud explains, StarSul’s mission is to “serve its
customers”. This dealer’s ambition is to
reach excellence in service.

When it comes to luxury, Mercedes-Benz is unmistakable. In addition to
the sharp growth of sales over the past
seven years, this trait has remained
steady across its entire range of vehicles, always with construction quality,
technological innovation and after-sales service as distinctive aspects
of the brand’s excellence.
StarSul is in tune with its recognition and success, with its own growth
being exponential. In 2018, it began a
process of modernization with investments in the Algarve and Alentejo of
around three million euros, always with
“attention to trends, to the economy
and to the way it adapts”, as highlighted
by Henrique Champalimaud.
Asked about the future, the businessman reveals that the fulfilment of
current investments will make StarSul
prepared for the great challenges of
new mobility.
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