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EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Resul entra na Ucrânia, Moldávia
e Senegal e avança para as renováveis
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A Resul, PME portuguesa de equi-
pamentos energéticos, estendeu a
suaactividadeparaaUcrâniaeMol-
dávia,movimentos“quasenaturais”
e resultantes“da forte penetração”
comqueaempresa jácontanaRús-
sia, explicou Carlos Cunha Torres,
presidente da empresa ao Jornal de
Negócios.AlémdoLesteeuropeu,e
também durante este ano, a Resul
entrou no Senegal,“uma aposta já
antiga”dos responsáveis.

No total são já 25 os países em
queaempresa fornecedoradeaces-
sóriosdecabospararedeseléctricas
está presente,11 dos quais em Áfri-
ca.Estafoiaformaencontradapela
Resulparacontinuaracrescer,jáque
o seu presidente considera que o
mercado português para o seu seg-
mento de negócio está “estável” e
semhipótesesdecrescimento...pelo
menosorgânico.“Adecisãodecom-

pradaAmaraPortugal [ex-subsidiá-
ria da Amara, detida a 100% pela
Iberdrola] teve que ver apenas com
o facto da Resul ter chegado à con-
clusão de que, dada a estabilidade
do mercado nacional,a única hipó-
tesedecrescimentoemPortugalpas-
saria pela obtenção de novos clien-
tese/oupeloalargamentodeprodu-
tos”, justificou CarlosTorres.

Esta aquisição obrigou a um in-
vestimentode1,2milhõesdeeuros,

“pensando-se atingir o respectivo
‘break-even’ no prazo de 24 meses
e devendo representar um acrésci-
mo de 35% nas vendas de equipa-
mento eléctrico no mercado nacio-
nal”,detalhou.

Eesteanoa“torneira”docresci-
mentofechaporaqui.“Nãofoicon-
figurado o objectivo de angariação
de mais mercados. Deste modo, foi
considerada antes como prioritária
a consolidação de alguns mercados
e a melhoria da capacidade de res-
posta produtiva”. Mas Carlos Tor-
res tambémtemnoseu“cadernode
encargos”a entrada noutros secto-
res.“AResulpretendeavançarpara
asenergiasrenováveis,tendojácria-
do e desenvolvido uma gama inte-
ressante de produtos de energia so-
lar térmica e fotovoltaica”.

Com a consolidação dos merca-
dos, assim como a entrada em no-
vos países, a Resul estima fechar
2008comumafacturaçãode20mi-
lhões de euros, 14 milhões – 70%

dototal–dosquaisgeradosporex-
portações.Em2007afacturaçãofoi
de 18 milhões de euros – 11,7 mi-
lhõesemexportações–,o resultado
operacional de 1,23 milhões de eu-
ros e os lucros de 538 mil euros.

E nesta PME portuguesa onde
entra o Estado?“A Resul nunca foi
(nemserá)‘Estado-dependente’”,ga-
rante o responsável, que sublinha
que é “convicção muito firme não
ser em momento algum desejável
que uma empresa privada esteja à
espera de subsídios estatais para
crescer ou desenvolver”. Em resu-
mo,“avançámos sempre pelos nos-
sos próprios meios”.A Resul só es-
pera uma coisa dosorganismospú-
blicos,“queponhamàdisposiçãoal-
guns instrumentos de divulgação e
promoção”, diz Carlos Torres, que
gostaria de ter uma “AICEP mais
operativa e eficaz”ao nível da“or-
ganizaçãodemostras”etambémna
“informaçãoprestadasobreosmer-
cados internacionais”.

Empresa estima facturar 14 milhões este ano, 70% dos quais em exportações

AUTOMÓVEL

Fiat Professional aumenta negócio
com empresas de gestão de frotas
Miguel Prado miguelprado@mediafin.pt

A Fiat Professional, divisão de veí-
culoscomerciaisdogrupoFiat,pra-
ticamenteduplicouasvendasdecar-
rosagestorasdefrotasao longodos
últimosdoisanos.Deacordocomo
director-geral da Fiat Professional
em Portugal, José Carreira, o peso
queestas empresas tinhamnasven-
das de comerciais da Fiat subiu de
8% para mais de 15%.

A mudança acompanhou uma
transformaçãonogrupoitalianoao
longo dos últimos anos, na qual a
Fiatreorganizouasuaestrutura,au-
tonomizando, entre outras, a divi-
sãodeveículoscomerciais.“Hásete
anos tínhamos muitas dificuldades
nasgestorasdefrotas.Hojeestamos
muito mais presentes”,explica José
Carreira.

Mas a Fiat não tem como meta
principal ganharcontratosdegran-
de dimensão.“O nosso objectivo é
garantir vendas de baixo volume,
porque garantem a fidelidade dos
clientes”, refere o director da Fiat
Professional. Nas próximas sema-
nas a empresa entregará 20 unida-
des do Fiat Dobló à Fujitsu.“Privi-
legiamosclaramenteasmédiasepe-
quenas frotas”, comenta o mesmo
responsável.

Além das gestoras de frotas, o
grandefilãodereceitasestánoclien-
te final, sejam empresários indivi-
duais oupequenas e médias empre-
sas. O ‘rent a car’ regista “vendas

pouco significativas”, sendo usado
apenas como“mostra”dos produ-
tos.AestratégiadaFiatProfessional
em Portugal assenta em procurar
crescer mês a mês, mais do que em
traçarmetasdemédiooulongopra-
zo.Umadasmedidaséapromoção
da profissionalização desta área de
negócio.JoséCarreiraasseguraque
“em 80% dos concessionários as
vendas da Fiat Professional são fei-
tas por vendedores exclusivos”.

A Fiat terminou o primeiro se-
mestre com uma quota de 8,16%
nomercadonacionaldeveículosco-
merciais, segundo dados da ACAP
– Associação Automóvel de Portu-
gal.“Antesde2010terminarvamos
ter 10% de quota de mercado”,
perspectiva José Carreira.

Na primeira metade do ano as
vendas da Fiat Professional caíram
4,2%, para cerca de 2.300 unida-
des, mas a quota mesmo assim su-

biu dois pontos (tinha sido de 6%
no primeiro semestre de 2007), já
queasvendastotaisdomercadocaí-
ram 29,7%, para 28.600 veículos
comerciais ligeiros. Embora com
vendas a descer, o director da Fiat
Professional regista com satisfação
a‘performance’melhorqueamédia
do mercado, lembrando que a Fiat
tem uma das gamas de comerciais
maisnovas,jáqueoveículomaisan-
tigo à venda tem três anos.

O mais recente lançamento (fei-
to em Março) foi o furgão Fiorino,
comoqualaFiatProfessionalespe-
ra vender 700 unidades neste pri-
meiro ano. O próximo veículo co-
mercialaser lançadopelamarca ita-
liana apenas chegará no final de
2009.Em 2007 o grupo Fiat factu-
rou 58,5 mil milhões de euros. Os
volumesdenegóciosdadivisãoPro-
fessional e do mercado português
não foram detalhados.

Não é desejável que
uma empresa privada
esteja à espera
de subsídios estatais
para crescer
ou se desenvolver.
Carlos Cunha Torres
Presidente da Resul

· Facturação 18 milhões de euros
· Resultado operacional 1,23 milhões
· Resultado líquido 583 mil euros

BLOCO DE NOTAS

25
Países
A Resul já está presente em
25 mercados internacionais,
dos quais 11 no continente
africano.

Fiat Fiorino | É o mais recente lançamento da Fiat Professional em Portugal, devendo vender 700 unidades este ano.

8,16%
Quota
No fim de Junho a Fiat
era a sexta marca de
comerciais em Portugal.


