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E Comercialmente 
juntos, culturalmente 
separados
Não é uma situação nova, nem talvez possa ser considerada uma 
tendência atual, porém, o negócio de peças está cada vez mais ibérico 
e tenderá a ser cada vez mais no futuro.
TEXTO PAULO HOMEM     

IBERIZAÇÃO DO AFTERMARKET

Desde há muitos anos que mui-
tas marcas de peças olham 
para Portugal e Espanha como 
uma única região. O centro 
de decisão ibérica passou em 

alguns casos a estar em Espanha, com 
algumas dessas marcas a ter apenas um 
KAM (Key Account Manager) para gerir 
a questão comercial com os distribuidores 
em Portugal. O mercado português talvez se 
tenha ressentido um pouco dessa situação, 
pois o acompanhamento das marcas não 
era tão efetivo nem tão presente como era 
em Espanha, mas na realidade a evolução 
extraordinária do aftermarket nos últimos 
anos fez com que os mercados se aproxi-
massem cada vez mais.
Para alguns operadores de mercado com 
quem fomos falando sobre este tema, dão-
-nos razões diversas para esta crescente 
iberização do mercado, mas algumas con-
vergem nas questões das tabelas de preços. 
Durante muitos anos existiam diferentes 
abordagens comerciais aos mercados de 
Espanha e Portugal, mas essa situação foi-se 
esbatendo (por diversas razões) e isso levou 
a que seja mais simples (pela perspetiva 

e do preço e do desconto) comercializar 
peças em ambos os mercados.
Outra razão tem a ver com a globalização do 
mercado aftermarket e a tentativa de ganhar 
melhores condições comerciais pelo volume 
de compras. Tal só era possível encontrando 
parceiros de um lado e de outro da fronteira 
que permitissem pelos volumes propor aos 
clientes oficinais melhores preços.
O que se tem assistido nos últimos anos 
é precisamente a empresas portuguesas a 
quererem crescer no mercado espanhol 
e, sobretudo, a empresas espanholas a in-
tegraram associados portugueses nas suas 
organizações.
Logicamente que esta iberização do after-
market não pode ser dissociado da globali-
zação que temos vindo a assistir, que quanto 
maior e mais evidente for mais efeitos terá 
também no mercado ibérico.
Neste trabalho o que propomos é uma visão 
de diferentes player´s em diferentes áreas de 
negócio das peças a darem a sua perspetiva 
sobre a iberização do mercado aftermarket, 
os seus efeitos e consequências, sem esquecer 
o que as oficinas poderão beneficiar com 
esta iberização. 
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ALFONSO ALBACETE PEREA 
CEO DAVASA

1 A tendência para a globalização dos 
mercados na Europa está a crescer. Hoje 

mais de 20% do volume de negócios do 
Aftermarket europeu (segundo estudo 
da Berger), está concentrado em 12 em-
presas e este movimento afeta também 
um mercado ibérico, que ainda não tem 
distribuidores que concentrem grandes 
volumes necessários para poder com-
petir num mercado que está a evoluir 
tecnologicamente muito rápido e isso irá 
obrigar a modificar a nossa estratégia e 
adaptá-la a um modelo de negócio dife-
rente do atual. Creio que os motivos são 
a adaptação necessária que a distribuição 
precisa diante das novas mudanças tec-
nológicas como conectividade, veículos 
elétricos, híbridos, híbridos plug-in, etc. 
Tudo isso, aliado à crescente transparência 
dos mercados por efeito da Internet e às 
mudanças na mobilidade dos clientes, 
faz com que sejam necessárias empresas 
maiores, mais formadas e mais preparadas 
para enfrentar os novos desafios. Nesse 
sentido, tenho a sensação de que hoje 
estamos a ver apenas a ponta do iceberg 
da globalização do setor.

2  Desde logo maior transparência em 
ambos os mercados. Cada dia vai ten-

do menos sentido a diferenciação de tarifas 
de preço que alguns fabricantes insistem 
em aplicar, ou as distribuições históricas 
de produtos que alguns distribuidores 
gostariam de manter apesar de estarem 

dentro de um mercado único europeu, 
para dar um exemplo.

3  Todos os mercados têm peculiaridades, 
e a concentração não tem porque alte-

rá-las fundamentalmente. Seria lógico que 
todas as mudanças se adaptassem à maneira 
de pensar e à realidade de cada região ou 
país, ou melhor, adaptadas à realidade de 
cada cliente e usuário. Em todo o caso, 
como sempre, o comportamento futuro 
dos clientes e dos reparadores de veícu-
los, a utilização das novas tecnologias e 
a rentabilidade que proporcionem essas 
diferenciações, será chave na aplicação 
dessas diferenças dentro de um mundo 
globalizado.

TIAGO DOMINGOS 
MARKETING AUTODELTA

1  Sabíamos que uma eventual “iberização” 
do mercado aftermarket, à semelhança 

de tantos outros, seria uma realidade 
latente mais cedo ou mais tarde devido a 
variadas razões. Em primeiro lugar a inte-
gração e o aprofundamento da influência 
da União Europeia e da liberdade de 
circulação de capitais no todo económico 
vem dar uma maior capacidade de entrada 
noutros mercados, como seja o nosso caso; 
depois, podemos também referir uma 
maior apetência dos players espanhóis 
para, depois de termos assistido a fenó-
menos de concentração, olhar para o lado 
de cá da fronteira na busca de melhores 
oportunidades de diversificação; e por 
último, uma maior capacidade dos players 
nacionais de marcarem a diferença fruto 

QUESTÕES
1 - No vosso entender quais as razões que têm levado a uma cada vez maior 
iberização do mercado aftermarket?

2 - Que vantagens trará para as empresas esta iberização do aftermarket?

3 - No futuro poderemos estar na presença de um único mercado ibérico, ou 
haverá sempre diferenças relevantes entre os dois mercados?
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da superação evidenciada nos últimos 
anos e duma maior “agilidade” que 
outras entidades de outras dimensões 
não conseguem de todo ter.

2  Para além duma óbvia partilha de 
conhecimentos e experiências que 

permitirá uma evolução interna bastante 
favorável, é de realçar que ganhando 
espaço num mercado que não se encon-
tra confinado às fronteiras nacionais, a 
capacidade de crescimento e de desen-
volvimento tornem-se incomparáveis a 
um passado recente. Por último e não 
menos importantes são os ganhos de 
escala a nível financeiro que provém 
de concentrações ou adesões a grupos 
internacionais.

3 Haverá sempre diferenças mas a ver-
dade é que a integração neste mercado 

se tem verificado duma forma bastante 
rápida e com poucos fenómenos de atrito 
ou divergência. A verdade é que dos dois 
lados da fronteira o pensamento está 
sempre na evolução do mercado como 
um todo pelo que, apesar da diferença 
na construção do mercado ao nível da 
dimensão e influência dos players no 
território e das diferenças no parque 
automóvel de cada país, acreditamos que 
o caminho seguirá para uma integração 
de forma gradual.

JOSÉ LUIS BRAVO
DIRETOR GERAL ASER 
AFTTERMARKET AUTOMOTIVE
 

1 Na ASER não acreditamos que esteja a 
ocorrer uma iberização do Aftermarket, e 

o nosso projeto não está focado nesta pers-
petiva. Para a ASER, Espanha e Portugal 
são mercados diferentes, com necessidades 
diferentes, mas também com sinergias que 
devemos aproveitar de forma bidireccional 
para crescer. Querer exportar ou importar 

modelos completos como recortar e colar, 
ou tratar os dois mercados como um só, do 
nosso ponto de vista, está fadado ao fracasso. 

2  Partindo da mesma base, e deixando 
de lado a suposta Iberização, o nosso 

projeto em Portugal dirige-se a um nicho 
de mercado que tinha necessidades que, até 
agora, não estavam cobertas, ou pelo menos 
não 100% cobertas. Essas necessidades 
são o que atendemos na sede da ASER, 
para que os nossos parceiros possam gerir 
melhor os seus negócios, obter melhor 
rentabilidade e prestar o melhor serviço 
e atenção aos seus clientes. Porém, deve 
atender sempre às diferenças de ambos os 
mercados, português e espanhol, e atender à 
procura e necessidades de cada um de forma 
independente e aproveitando as sinergias. 
O nosso trabalho começa sempre por ouvir 
os nossos parceiros. 

3  O que podemos verificar, e é algo que 
está a acontecer tanto em Portugal como 

em Espanha, é que está a desaparecer o 
grossista puro, que só vendia às lojas, e 
hoje todos os distribuidores procuram 
crescer vindo à oficina, por isso acabam 
misturando os objetivos e surgem novos 
concorrentes que antes eram parceiros. Isso 
está afetando o distribuidor não grossista 
que agora encontra novos concorrentes 
visitando o cliente.

FERNANDO RIESCO
DIRETOR GERAL DIPART

1 O facto de considerar a Península Ibérica 
como um mercado único é algo que 

já acontece há muito tempo por muitos 
fornecedores, e não é algo diferente do 
que acontece noutros setores. No entanto, 
a diferença é que a distribuição rompeu 
as fronteiras e agora se estabelecem mais 
relações entre Espanha e Portugal ao nível 
do distribuidor. A razão pela qual isso 

O que é que as oficinas 
ganham com esta 
iberização do negócio 
pós-venda?

ALFONSO ALBACETE PEREA
CEO DAVASA
Estou convencido de que são as 
que mais ganham em todo este 
processo. Não faria sentido se 
não o fizermos para atender às 
necessidades das oficinas, para 
que estejam mais formadas e 
disponham de mais recursos que 
serão necessários para a aplicação 
das novas tecnologias.

TIAGO DOMINGOS
MARKETING AUTODELTA
Acesso a mais e melhores dados, 
mais e melhores ferramentas e a 
presença de destaque num mercado 
onde poderão marcar claramente 
a diferença pela sua qualidade 
e capacidade de resposta. Esta 
“iberização” ao nível oficinal está 
bastante visível nas adesões a 
redes oficinais que, para além dos 
óbvios ganhos de escala, permitirão 
acesso a ferramentas que se 
tornarão essenciais para o seu dia-
a-dia, permitindo um crescimento 
não só a nível financeiro mas 
também ao nível de qualidade do 
serviço disponibilizado.

JOSÉ LUIS BRAVO
DIRETOR GERAL ASER 
AFTTERMARKET AUTOMOTIVE
Na ASER, antes de lançar 
projetos em Portugal para os 
clientes dos nossos parceiros, as 
oficinas, ouvimos esses parceiros 
e, sobretudo, os seus clientes. E 
a partir daí construímos serviços 
que nasceram das exigências 
e necessidades do escritório 
português, e que são geridos a 
partir de Portugal. A nossa nova 
rede de oficinas, Aserauto, nasceu 
em Portugal, foi criada a partir 
de todos os dados recolhidos em 
Portugal e está adaptada aos 
clientes em Portugal. Não quisemos 
transferir o modelo de rede que 
desenvolvemos em Espanha e 
implementá-lo em Portugal, pois 
sabemos que ambos os mercados, 
oficinas e clientes finais, são 
diferentes e têm necessidades 
diferentes. Com a ASER, e com 
os seus parceiros em Portugal, as 
ofcinas terão sempre programas 
e serviços adaptados às suas 
exigências e necessidades. 

Tenho a sensação de que hoje 
estamos a ver apenas a ponta do 
iceberg da globalização do setor
Alfonso Albacete Perea, Davasa
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ocorre é basicamente pela necessidade de 
concentrar volumes. A consolidação da 
distribuição na Europa é uma realidade 
e Portugal e Espanha estão nesta realida-
de, com diferentes modelos em que em 
Portugal a figura do importador / grande 
distribuidor que vende para lojas é muito 
poderosa, enquanto em Espanha a figura 
mais importante é aquela do distribuidor 
com vendas diretas à oficina. O modelo 
final será marcado pela forma como o 
fornecedor realiza a sua distribuição na 
Península Ibérica, e neste sentido, do nosso 
ponto de vista, a solução não passa por 
aderir ou não a um grupo, porque isso 
não vai contribuir em nada para o forne-
cedor, mas passa pela união debaixo de um 
modelo de franquia, e aqui o distribuidor 
poderá escolher se quer fazer algo próprio, 
do qual participa, ou de terceiros. 

2  A iberização trará uma melhoria da 
competitividade e profissionalização 

em todos os aspetos, ao mesmo tempo 
que será a fórmula para que cada empresa 
se adapte ao mercado e dê acesso às novas 
oportunidades que vão surgindo. O carro 
conectado está se tornando uma realidade 
e nos próximos 5 anos mais de 30% dos 
carros estarão conectados de alguma forma 
e isso implica uma mudança no modelo 
de negócio ao qual devemos nos adaptar.

3  É certo que continuarão existindo di-
ferenças, devido às particularidades 

inerentes a cada ambiente e mercado, 
embora as mudanças serão progressiva-
mente assimiladas. 

CARLOS SILVA
VENDAS & MARKETING KRAUTLI

1  Essencialmente por contágio do modelo 
de negócio de Espanha que assenta numa 

lógica de Grupos de Compras. O mercado 
espanhol é significativamente maior que o 
português, daí verificarmos uma tendência 
de criação economias de escala, todavia, 
deveremos de ter em conta a diferença 
dos dois mercados, designadamente, as 
diferenças culturais e empresariais entre 
os dois povos assim como os modelos de 
distribuição, que são objetivamente dife-
rentes nos dois países! Existe evidentemente 

uma procura constante de todos os atores 
comprarem com melhores condições para 
manterem a sua competitividade, todavia 
cada empresa tem de avaliar todas as va-
riáveis do seu negócio para garantir que 
as suas decisões são as mais ajustadas ao 
seu modelo de negócio. 

2  Seguramente economias de escala pois 
torna-se um mercado de maior dimen-

são, todavia, depende muito de como 
os fabricantes pretendem tratar de dois 
países / mercados que são manifestamente 
distintos, designadamente na forma como 
funciona a estrutura da distribuição. A 
pressão em toda a cadeia de valor é muito 
alta, no entanto, cada ator tem de acres-
centar valor no negócio para garantir a 
sua existência. 

3 No meu entender, não vejo de todo o 
mercado ibérico como um mercado 

único, somos países distintos, mas que 
se podem complementar e desenvolver 
muitas sinergias com vantagens mútuas. 
Portugal é reconhecido pela capacidade 
de adaptação cultural e linguística, assim 
como pela qualidade técnica elevada, esses 
predicados, contribuem fortemente para 
estabelecermos excelentes relações exter-
nas e com Espanha ainda mais devido à 
proximidade entre os povos. Temos um 
país com enorme potencial e com uma 
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história riquíssima, temos no nosso ADN 
a conquista e seguramente continuaremos 
a ter a nossa identidade e independência 
neste mundo cada vez mais global.   

FLÁVIO MENINO
MARKETING & COMUNICAÇÃO 
AUTOZITÂNIA

1 A cada vez maior iberização do mercado 
aftermarket é geral no setor, contudo, os 

motivos podem ser diferentes de empresa 
para empresa, de acordo com os seus obje-
tivos e as suas necessidades atuais e futuras 
de negócio. Todavia, consideramos que as 
principais razões a nível geral poderão ser, 
sobretudo, a procura de melhores condi-
ções comerciais e de serviços para os seus 
clientes, e ainda o aumento de potencial de 
mercado. A globalização e essencialmente a 
proximidade dos dois mercados é cada vez 
maior, e estas tendências promovem esta 
iberização na procura de escala, sinergias e 
melhores práticas de mercado como uma 
forma de ampliar o negócio. 

2  De acordo com o referido anteriormen-
te, as vantagens poderão ser diferentes 

consoante os motivos e objetivos de cada 
empresa. Contudo, de uma forma geral, 
consideramos que as principais vantagens 
poderão ser a melhoria das condições co-
merciais e a extensão dos serviços pro-
porcionados os seus clientes, através das 
sinergias possíveis entre parceiros ibéricos.

3 A nível de distribuição, os dois mercados 
poderão aproximar-se significativamen-

te, contudo, nas restantes características 
e particularidades, continuam a existir 
diferenças muito significativas, como por 
exemplo a nível cultural e de organização 
do negócio. Nesse sentido, consideramos 
que continuarão a existir diferenças muito 
relevantes entre os dois mercados.

RAFA FERNÁNDEZ
CEO CEMA BATERIAS

1   As razões devem-se ao facto de os grandes 
players terem apercebido que, fazendo acor-

dos entre si, são mais fortes e embora existam 
diferenças entre eles, ao nível do pós-venda, 
são muito semelhantes, por exemplo, o trans-
porte é muito “confortável” na península 
ibérica. Quanto maior esse mercado, mais 
poderoso ele é e mais alcance ele tem. 

2  A vantagem que eles trarão é ganhar 
“market share”, ganhar volume e, por-

tanto, mais dinheiro. 

3   O mercado terá sempre as suas diferen-
ças, mas haverá cada vez menos e um 

mercado único será criado a longo prazo. 

PEDRO PROENÇA
MARKETING CREATE BUSINESS

1  Ao contrário do que gostaríamos as razões 
parecem ser mais de preenchimento de um 

vazio, ou seja, os grupos espanhóis procuram 
preencher uma região na qual não têm pre-
sença, do que propriamente a apresentação de 
projetos e soluções que permitam às empresas 
que entram para esses grupos diferenciarem 
a sua oferta no mercado. Eventualmente a 
Create é o único exemplo de um processo em 
sentido contrário, ou seja, entrada no mercado 
espanhol, num segmento de mercado diferente 
e com um projeto que pretende preencher 
necessidades e procurar a diferença.

2  Dada a natureza da iberização as van-
tagens não parecem ser muitas, ou seja, 

atrás da aparência de uma grande mudança, 
mais do mesmo, procura de rentabilidade 
no curto prazo sem equacionar os funda-
mentos do negócio e as necessidades de 
eficiência e escala que permitirão uma 
competitividade no médio e longo prazo.

3  Parece-nos estar muito longe a existência 
de um mercado ibérico único. Existem 

diferenças estruturais e culturais que tor-
nam essa realidade algo muito distante.

FERNANDO RIESCO, DIRETOR 
GERAL DIPART
Como em geral haveria uma 
melhora na competitividade e na 
profissionalização, logicamente isso 
teria repercussões também nas 
oficinas. As redes de oficinas também 
se tornam ibéricas, como é o caso 
das Oficinas DP que operam com os 
mesmos critérios. Tendo em conta a 
evolução dos modelos de mobilidade, 
o aumento das plataformas de 
aluguer, compra, etc. a iberização das 
oficinas também pode beneficiá-los 
claramente. 

CARLOS SILVA, 
VENDAS & MARKETING KRAUTLI
No meu entender podem ganhar 
vantagens se houver partilha de boas 
práticas entre ambos os mercados. 
Temos um mercado oficinal muito 
fragmentado com muitas oficinas 
de pequena dimensão, no entanto, 
temos excelentes profissionais e 
muitas oficinas bem preparadas para 
enfrentar o presente e futuro. 

FLÁVIO MENINO, 
MARKETING & COMUNICAÇÃO 
AUTOZITÂNIA
As oficinas poderão ser as maiores 
beneficiadas com esta iberização 
do negócio pós-venda, pois com o 
aumento da competitividade nos 
players a montante, poderão usufruir 
de mais e melhores condições 
comerciais e serviços por parte dos 
seus fornecedores. Poderão obter 
melhores condições comerciais, 
mas a grande vantagem para as 
oficinas será sobretudo conseguirem 
melhores serviços a vários níveis, 
como informação técnica, apoio 
técnico, formação, entre outros.

RAFA FERNÁNDEZ
CEO CEMA BATERIAS
Apesar de não trabalharmos 
diretamente com oficinas, assumimos 
que eles ganharão em produto e 
formação.

PEDRO PROENÇA
MARKETING CREATE BUSINESS
As oficinas só ganharão se existirem 
projetos efetivamente diferenciadores 
e que lhes permitam estar preparadas 
para enfrentar os desafios do futuro. 
De outra forma, atrás da comodidade 
de um aumento de rentabilidade 
de curto prazo, esconde-se um 
futuro sem grandes capacidades em 
termos organizacionais, técnicos e 
comerciais.

Dada a natureza 
da iberização as 
vantagens não 
parecem ser 
muitas
Pedro Proença, Create Business



SE O AR ESTÁ A VAZAR...
...então substitua com peças originais da Dunlop na AIC Germany

A AIC Germany é uma especialista 
em peças de substituição auto-

móvel e solucionadora de problemas 
de Glinde, perto de Hamburgo. Com a 
sua diversificada gama de produtos, 
com mais de 12.500 produtos em mais 
de 100 grupos de artigos, a AIC estabe-
leceu-se de forma afincada no merca-
do pós-venda independente por cinco 
décadas. Todos os dias, novas soluções 
e produtos são utilizados para tornar a 
vida das oficinas mais fáceis.

Este ano, a AIC ganhou um forte par-
ceiro na área das suspensões pneumáti-
cas, a fabricante original Dunlop. Como 
uma das primeiras e únicas fabricantes 
na Europa, a Dunlop desenha, desen-
volve e produz sistemas completos de 
suspensões pneumáticas desde 1950. 
A suspensão pneumática da Dunlop é 
testada através de distintos processos 
de teste e validação em condições reais 
para garantir a qualidade e um tempo 
de vida útil longo. 

Durante a viagem, a suspensão pneu-
mática possui uma tarefa importante.  

Este é responsável por amortecer as 
irregularidades da estrada e dar ao  
condutor um certo nível de confor-
to durante a condução. Devido a uma 
constante tração na estrada, um veículo 
com suspensão também possui maior 
segurança de condução.

Os sistemas de suspensão pneumática 
da Dunlop são caraterizadas pelo ele-
vado desempenho e fiabilidade. O que 
torna as suspensões pneumáticas da 
Dunlop especiais reside no facto de to-
das possuírem um sistema ativo. Após 
a instalação, a suspensão pneumática é 
controlada e gerida pelo sistema. Para 
além disso, não é necessário um ajusta-
mento manual.

A AIC mantém a sua promessa de ser 
uma solucionadora de problemas di-
nâmica e, em conjunto com a Dunlop, 
oferece soluções de reparação para 
veículos com suspensão pneumática 
no mercado pós-venda. Sejam as mo-
las, apoios ou os compressores certos. 
Irá encontrar tudo o que precisa. Afinal 
de contas, estamos a falar de produtos 

de elevado valor e elevada qualidade 
técnica. Por esta razão, a AIC Germa-
ny orgulha-se de oferecer soluções da 
fabricante original Dunlop no mercado 
pós-venda independente. As peças no-
vas originais com a melhor qualidade. 

AIC Germany. From competence to excellence. www.aic-germany.de

As vantagens das  
suspensões pneumáticas 
da Dunlop:

•  Mais de 70 anos de experiências 
na área das suspensões pneumá-
ticas

• Sistema ativo
• Original
•  Procedimentos de teste e vali-

dação distintos e detalhados  
para obter alta qualidade

•  Reconhecidos a nível mundial 
como de elevada qualidade e  
nível técnico

• Apenas peças novas
• Fácil diagnóstico e instalação
• Vida útil de 7 a 10 anos
• Único fabricante na Europa


