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Fuchs Portugal quer aumentar presença 
no setor automóvel 
AQUILES PINTO 
aquilespinto@vidaeconomica.pt 

A
Fuchs Portugal tem como meta 
aumentar a importância do se-
tor automóvel na sua faturação. 
Do volume de negócios a rondar 

11 milhões de 2018, cerca de 30% foi da 
responsabilidade do canal automóvel e os 
restantes 70% do negócio indústria. 

O grupo Fuchs à escala global faz 55% 
para indústria e 45% para a área automó-
vel e o objetivo em Portugal é conseguir 
um desempenho mais próximo destas rea-
lidades, adiantou à "Vida Económica" o 
diretor-geral da marca em Portugal, Paul 
Cezanne. "Começámos primeiro com o 
negócio indústria e depois é que lançámos 
o negócio automóvel. Agora reformulámos 
e reorganizamos a empresa e para dar im-
portância ao automóvel criámos a divisão 
auto, que está a ser dirigida pelo meu co-
lega André Castro Pinheiro. A nossa in-
tenção é, portanto, aproximar a divisão da 
percentagem de negócio do mercado por-
tuguês àquela que é a divisão da percenta-
gem à escala global", indica Paul Cezanne. 

A mesma fonte sublinha a importân-
cia do negócio aftermarket para a empre-
sa. "Na área automóvel temos dois negó-
cios, o de primeiro enchimento, onde, em 
conjunto com os OEM, desenvolvemos 
produtos em banco de ensaios para deter-
minado modelo e fornecemos o primeiro 
enchimento. Depois, como temos essa 
ligação ao OEM, somos também muito 
rápidos na passagem desse produto para o 
aftermarket", refere o executivo. 

Trata-se, de acordo com o diretor-ge-
ral da Fuchs em Portugal, de um negócio 
muito importante, o oficinal. "Este after-
market é, para nós, muito importante, tan-
to o independente corno o dos reparadores 
oficiais das marcas. É um mercado onde 
estamos ativamente a comercializar produ-

 

CHS 

tos, tanto para ligeiros como para pesados, 
para a agricultura e para motos", salienta. 

Supermercados são superfície 
"escorregadia" 

Questionado pela "Vida Económica" 
sobre a venda de lubrificantes em grandes 
superfícies, Paul Cezanne levantou algu-
mas reservas. "Nós não vendemos através 
de supermercados, somos uma marca de 
profissionais e só vendemos através desses 
canais. No supermercado não há esclareci-
mento do cliente e, depois, se não houver 
um oleão, não se sabe o que pode aconte-

  

cer com os resíduos, num cenário em que 
ainda nem toda a gente está sensibilizada 
para terem esses cuidados ambientais". 

No que se refere à eletrificação e ao im-
pacto desta nos lubrificantes automóveis, 
o entrevistado não duvida que será uma 
realidade, mas recorda que os lubrifican-
tes continuarão a ser necessários. "Há uma 
disrupção muito grande do nosso negócio 
tradicional. Por isso nós criámos uma em-
presa no grupo, a lnnovega, para se de-
bruçar sobre os desafios do futuro, entre o 
quais a eletrificação. Realce-se, porém, que 
o lubrificante nunca desparecerá, o con-
vencional óleo de motor é que sim, não  

Instalações renovadas 

A Fuchs está em Portugal há 30 anos e 

assinalou a data com renovações das instala-

ções da empresa, na zona industrial da Maia. 

A prioridade é o bem-estar dos colaborado-

res e das colaboradoras e, ao mesmo tempo, 

a eficiência energética. "Se queremos ofe-

recer ao mercado performance, fiabilidade 

e sustentabilidade, temos que começar por 

garantir o mesmo às pessoas que aqui tra-

balham", destaca Paul Cezanne. 2019 é tam-

bém o ano de lançamento do Fuchs Care, 

um serviço pioneiro criado em Portugal e 

com laboratório próprio em Portugal. 

A sustentabilidade é fundamental para 

a Fuchs. A partir de 1 de janeiro de 2020, a 

empresa vai tornar-se neutra em CO2 na 

integra. Isto significa que cada uma das 58 

localizações vai ser neutra em CO2, desde 

o consumo de energia na produção até aos 

materiais administrativos. Para poder arran-

car já em 2020, a Fuchs vai compensar as 

emissões de CO2 que ainda não consegue 

evitar com investimentos em projetos de 

proteção climática. Hoje, a empresa já con-

segue produzir cada tonelada de lubrifican-

tes com menos 30% de emissões de CO2 do 

que em 2010. 

obstante a eletrificação passe, também, a 
veículos híbridos, que mantêm essa neces-
sidade", afirma. 

Paul Cezanne acrescenta, de resto, que 
esse mercado não tem tendência a despare-
cer para a empresa. "As massas lubrifican-
tes de início, as 'for life', são muito impor-
tantes mesmo nos automóveis elétricos. 
Esse negócio de abastecermos a indústria 
com a mesma qualidade de produtos é de 
extrema importância para nós e coloca-nos 
na posição de estarmos junto dos nossos 
parceiros automóveis", destaca. 

Paul Cezanne sublinha a importância do aftermarket para a empresa. 
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CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO — alguns aspetos 
práticos do procedimento e processo tributários 
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