
                                                                                                                                                

 

                                               

 
Artigo de Opinião Dário Afonso (26/03/2020) 
 

O Aftermarket no Novo Mundo COVID 19 
 
Decidi fazer este artigo de opinião, depois de várias solicitações que me foram 
feitas por players do nosso setor em contato direto, no que diz respeito ao que 
fazer neste momento, e, o que podemos esperar no futuro próximo.  
Perante o anterior, considerei existir a necessidade de “serviço público” naquilo 
que diz diretamente respeito ao aftermarket.  
À velocidade meteórica em que tudo está a acontecer, este artigo é um risco. 
Assumo esse risco, porque considero que nada fazer é um risco maior a que não 
nos podemos dar ao luxo. 
 

Estamos todos a viver um momento sem igual e para o qual ninguém estava 
preparado. O momento parece saído dum filme, mas é bem real e a acontecer a 
nível mundial. 
 

Na situação atual, tudo está focado na contenção do vírus. Para o conter, a única 
forma conhecida, até agora, é a proteção das pessoas e a “não socialização” das 
mesmas. Ninguém sabe se aqueles que já estiveram infetados com o vírus e 
conseguiram recuperar, se ficam imunes e por quanto tempo (até porque estas 
pestes são seres vivos que se adaptam e mudam). Uma vacina, vai 
provavelmente demorar meses, ou mesmo anos, a aparecer.  
 

Perante o cenário acima indicado, pensar que vamos ter o pico da pandemia em 
meados de Abril (se tudo correr bem), seguido por uma curva descendente até 
Junho, e que no 2º semestre tudo voltará ao que era, não me parece um cenário 
credível. Seria bom, e eu gostava muito, de estar enganado, mas não me 
parece… Se assim fosse, teríamos que nos “aguentar” durante 3 ou 4 meses e 
depois tudo regressaria ao normal, e, o ano de 2020 sendo mau, não seria 
desastroso. Mas, o que penso é que vamos ter efeitos desta pandemia por este 
ano e, muito provavelmente, nos anos seguintes. 
 

Sei que pareço o profeta da desgraça, mas se verificarmos a queda vertiginosa 
das bolsas mundiais nas últimas semanas, o encerramento de várias fábricas 
(muitas delas fabricantes de automóveis e de peças) a pausa parcial ou total de 
várias multinacionais, a supressão ou adiamento de vários eventos desportivos e 
outros, então, temos uma economia mundial que estará em recessão técnica 
muito em breve… 
 

O setor automóvel em Portugal foi considerado como essencial neste período de 
estado de emergência e, não poderia deixar de o ser. As viaturas do INEM, dos 
bombeiros, das forças de segurança, transportes públicos, viaturas da 
distribuição alimentar, de medicamentos e de combustíveis, e, ainda, as viaturas 
dos nossos profissionais de saúde, assim como todas aquelas viaturas que as 
pessoas sem outras opções, necessitam para se deslocar para obter bens 
essenciais e medicamentos, não podem parar.  



                                                                                                                                                

 

                                               

 

Da mesma forma que é um dever cívico as empresas protegerem os seus 
colaboradores ao máximo, respeitando todas as diretrizes da DGS e da OMS, 
assim como os conselhos das associações do setor - como a ACAP e a ANECRA - 
é também um dever social, que as empresas mantenham a sua atividade, mesmo 
com capacidade de resposta mais baixa, com redução de horário, rotação de 
pessoal e excluindo o atendimento presencial. 
 

Tendo em conta a violência e a rapidez dos acontecimentos das duas últimas 
semanas, compreende-se que algumas oficinas tenham fechado. A pergunta que 
todos temos de fazer é: por quanto tempo vão conseguir estar fechadas? 
 

Oficinas fechadas com suspensão dos seus compromissos aos seus fornecedores, 
levará inevitavelmente a problemas sérios de tesouraria nos distribuidores de 
peças, que por sua vez, não terão condições de pagar aos seus fornecedores, 
que em muitos casos são fabricantes, aos seus colaboradores, à banca e, ao 
estado. 
 

Já foi assumido pelos nossos governantes que estamos a viver uma guerra 
biológica.  
A estratégia nasceu em ambientes de guerra e parece-me claro que as empresas 
do nosso setor necessitam duma estratégia e de um plano. Ficar sentado à espera 
de melhores dias, não me parece uma boa ideia, até porque esses melhores dias 
podem tardar muito a chegar. 
Recomendo por isso vivamente que as empresas criem os seus planos de 
contingência, tendo em conta este novo contexto, que é altamente incerto e 
volátil.  
 

Devemos todos encarar este momento como uma oportunidade de repensarmos 
os nossos negócios. Faz duas semanas, estávamos a olhar para os lucros dos 
negócios e agora, passadas apenas duas semanas, olhamos para a sobrevivência 
dos mesmos.  
A sobrevivência neste mundo que se altera literalmente todos os dias, será 
conseguida pelos mais fortes e, os mais fortes, são aqueles que conseguem 
adaptar-se mais rapidamente à mudança. 
 

Vejam como fábricas de filtros e de automóveis foram reconvertidas para fabricar 
máscaras de proteção. Como fábricas de cerveja ou de lubrificantes estão a 
fabricar álcool e desinfetante. Isto é capacidade de adaptação a um novo meio 
envolvente.  
 

Se grandes empresas o conseguem, as nossas micro e PMEs também o 
conseguem e de forma mais rápida (porque são mais pequenas e flexíveis), e 
porque somos portugueses. 
 

Durante os últimos anos muito se falou em transformação digital das empresas. 
Parece que agora, este sector, tem uma motivação adicional muito forte para a 
encarar duma forma urgente na sua implementação. Alguns exemplos: 
 
 



                                                                                                                                                

 

                                               

 
- Se muitos pedidos aos distribuidores de peças eram feitos por telefone, pelas 
oficinas, estará na altura do telefone ser substituído pela videochamada (em caso 
de necessidade de mostrar a peça); 
- Se o cliente oficinal necessita mesmo de se dirigir à loja, então o atendimento 
pode vir a ser feito por videochamada local em que o cliente oficina consegue 
visualizar o atendedor (caixeiro) e, a peça que pretende, numa plataforma digital 
de identificação de peças; 
- As webshops dos distribuidores de peças, devem ser consideradas ferramentas 
de trabalho prioritárias; 
Muitas outras soluções serão seguramente encontradas para o conseguirmos 
realizar. 
 
No que diz respeito à laboração das oficinas, aqui ficam algumas ideias para o 
conseguirem fazer em segurança (colaboradores e clientes): 
 

-  Partilhar informação e procedimentos sobre as melhores práticas 

relativamente à proteção do COVID-19. Existem documentos emitidos pela 

ACAP e pela ANECRA neste sentido, que podem ser uma grande ajuda;  

- Reforçar os métodos e a periodicidade da limpeza e higienização de 

instalações, equipamentos, ferramentas, viaturas;  

- Promover o distanciamento social. Isto é dizer que devemos evitar ao máximo 

que duas ou mais pessoas partilhem espaços comuns, com menos do 

afastamento recomendado; 

- A utilização de máscaras e luvas deverá ser considerada como recomendada, 

sempre seguindo as normas de boa utilização.  

- Utilizar sempre que possível, sistemas de agendamento à distância (telefone; 
plataformas digitais, redes sociais, …) 
 

- Quando o cliente necessita mesmo de ser atendido presencialmente, então a 
oficina deve estar preparada para tal.  
Verifiquem como as farmácias estão a trabalhar (colaboradores com máscaras e 
luvas. Espaços demarcados para atendimento, proteção em acrílico no balcão e 
limitação da entrada de pessoas no espaço), ou os postos de abastecimento 
(estão a utilizar a prática usada durante a noite, através dum espaço sem contato 
social direto). 
 

- Se a oficina tiver condições para tal, pode oferecer o serviço de recolha e 
entrega da viatura, na casa do próprio cliente (com a devida higienização).  
 

Algo que gostaria de adicionar, e que é de importância extrema, e nem sempre 
tomada em conta nas empresas, é a comunicação. Nestes tempos de enorme 
incerteza quanto ao futuro imediato, é importante que as pessoas (os 
colaboradores), sejam informados do que está a acontecer na empresa, a razão 
de algumas medidas drásticas, e a necessidade que a empresa tem em manter 
os serviços mínimos de atividade.  



                                                                                                                                                

 

                                               

 
Não nos devemos esquecer que estamos numa guerra e, só conseguiremos 
ultrapassar este desafio gigante com a cooperação e empenho das nossas 
equipas. 
 

É muito importante que as pessoas sintam que há um líder que os conduz, que 
os orienta, que os protege. Os gestores das empresas têm de ser estes líderes 
junto dos seus colaboradores. A comunicação rigorosa, fluída e periódica junto 
dos colaboradores é um fator essencial para que as empresas não se 
desmembrem. Mesmo aqueles que estão em regime de teletrabalho devem ser 
contactados diariamente. 
 

Não nos podemos esquecer também, que aqueles que estão a trabalhar em 
regime de teletrabalho, estão a viver uma nova experiência de autodisciplina e 
de desafio digital. Aqueles que estão a trabalhar presencialmente, estão a viver 
uma nova experiência de relacionamento social e de hábitos de higiene. 
 

As plataformas digitais podem ser neste ponto da Comunicação também uma 
grande ajuda. Colocar os colaboradores num grupo de WhatsApp (apenas um 
exemplo), permite de forma fácil, cómoda e barata, a comunicação entre as 
pessoas que constituem as equipas. 
 

Aqueles que estão em regime de “férias forçadas” e que lhes sobra tempo, fujam 
da TV e aproveitem a oportunidade para se desenvolverem pessoalmente e 
profissionalmente. Existe documentação online escrita, assim como cursos em 
vídeo e webinar, que seguramente poderão ser de grande interesse para quando 
regressarem ao ativo.  
 

O nosso setor tem mostrado ao longo dos anos e especialmente nestes últimos, 
uma capacidade de transformação sem igual. Temos pela frente uma 
transformação inesperada e forçada, mas se todos assumirmos o nosso papel 
com responsabilidade social neste momento de emergência nacional, acredito 
que mais rapidamente que outros povos regressaremos ao ativo, para 
reconstruirmos o nosso setor e o nosso país. 
 

O Governo de Portugal tem anunciado uma série de medidas de apoio às 
empresas afim de mitigar o efeito do COVID-19.  
Tendo em conta o impacto do COVID-19 na economia e a duração do surto (que 
é imprevisível), poderemos ter mais medidas de apoio às empresas nos próximos 
tempos.  
É importante que os empresários estejam muito atentos às mesmas e que 
estejam muito bem assessorados pelos seus contabilistas e pelos seus gestores 
de contas bancários. 
 

Os gestores das empresas têm o gigante desafio de manterem estas a laborar, 
com as suas equipas seguras e reconhecidas nas medidas e no trato excecional. 
Tudo isto são muitos desafios, num ambiente incerto e altamente volátil, mas 
são desafios que necessitam de ser ultrapassados, por um bem maior e que não 
se chama economia. Chama-se Portugal que é dos portugueses!! Bem hajam. 


