MERCADO EXPRESSGLASS

Novos acionistas, reforço da marca

Em junho deste ano o Grupo Nors vendeu o seu negócio de vidro (ExpressGlass e Axial) a uma empresa de
capital de risco, a Inter-Risco, que manteve os recursos humanos, as parcerias e a rede. O objetivo é reforçar
a posição da empresa e valorizá-la para a vender num período máximo de sete anos.

O

Grupo Nors concretizou a venda da
ExpressGlass e da Axial (atividade de
grosso) no passado mês de junho, à empresa de capitais de risco Inter-Risco,
alienando assim todo o negócio de vidro auto no
Grupo. A Revista PÓS-VENDA foi saber, junto da
Inter-Risco, qual o futuro do Grupo e falou com
João Amaro, managing partner da Inter-Risco e
sócio responsável pelo investimento no Grupo
ExpressGlass, em conjunto com Joana Marques,
CEO do Grupo ExpressGlass.
O negócio de aquisição, com valores não divulgados, surgiu pela abordagem do anterior acionista (ver caixa), o Grupo Nors, aquando da sua
intenção de alienar a ExpressGlass. “A InterRisco ficou interessada pelo facto do grupo ser
um dos principais players na área de distribuição e de reparação e substituição de vidro automóvel, com uma marca forte e reconhecida por
todos (e 100% portuguesa), com uma equipa de
gestão profissional e ambiciosa e colaboradores
dedicados e uma excelente rede de parceiros,
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sempre preocupados em prestar um serviço
de excelência”, explica João Amaro. Este investimento vem juntar-se a um outro na área
automóvel, com uma participação de 30% na
MasterTest, na áreas dos Centros de Inspeção
Automóvel, através do Fundo Caravela, gerido
pela empresa.
Joana Marques, CEO do Grupo ExpressGlass,
acrescenta que “a ExpressGlass cativou por
ser uma marca 100% portuguesa, por apostar
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na proximidade dos seus clientes. O acompanhamento personalizado, antes, durante e após
a concretização do serviço, o desenvolvimento
de soluções e processos específicos para cada
segmento de mercado e a capacidade de adaptação da ExpressGlass às diferentes realidades
e geografias, são alguns exemplos que refletem
essa proximidade.” Por outro lado, acrescenta,
“a ExpressGlass tem vindo a efetuar uma forte
aposta na qualidade de serviço e na formação
dos seus colaboradores. Está definido um plano
exaustivo de formação de toda a rede de lojas,
não só ao nível das competências técnicas, mas
também das designadas soft skills, que cada
vez mais são valorizadas pelos clientes, assim
como a preparação para as novas tecnologias
do setor automóvel.”
O objetivo passa, nos próximos meses, pela
“melhoria da eficiência e da qualidade do serviço. No curto prazo tentaremos potenciar uma
maior eficiência de processos, agilizando as decisões e flexibilizando a comunicação e a ação

Joana Marques (ExpressGlass) e João Amaro
(Inter-Risco)

de todos os departamentos e intervenientes no
negócio”, acrescenta Joana Marques.
REDE ESTÁVEL
Atualmente, a ExpressGlass tem uma rede com
81 lojas que garante uma cobertura de todo o
território continental, Madeira e Açores. Conta
ainda com cerca de 60 serviços móveis, viaturas devidamente equipadas para a realização
de serviços de substituição e reparação de vidros nas instalações do cliente, evitando a sua
deslocação à loja.
“Como qualquer rede de retalho, é fundamental acompanhar as tendências e a dinâmica das
localidades, por forma a garantir que as lojas
ExpressGlass se encontrem em localizações
de excelência. No entanto, à data de hoje, a cobertura nacional garante a resolução dos problemas dos clientes ExpressGlass com toda a
comodidade e rapidez, pelo que qualquer alteração será no curso normal da atividade”, explica Joana Marques. Todos os recursos humanos
transitaram na alteração acionista.
Joana Marques explica ainda que a estratégia de
investimento foca-se em “assegurar e reforçar a
posição privilegiada do Grupo ExpressGlass (que
além do negócio da substituição e reparação de
vidro automóvel agrega também o negócio de
distribuição de vidros e acessórios da Axial)
no seu mercado de atuação e em beneficiar do
impacto da recuperação económica no volume
de vendas. A ênfase será também colocada na
implementação de melhorias operacionais de
forma a maximizar a eficiência do Grupo, com
enfoque na melhoria de serviço aos seus clientes, a partir da sua rede de lojas”.
Já na Axial, grossista de vidro do Grupo, focada na aquisição por grosso de vidro e venda a
retalho do mesmo, pretende obter sinergias
de aquisições de vidro por via de aquisição de
maiores quantidades.
Do ponto de vista operacional não houve alterações. “Os principais parceiros são as empresas seguradoras, com quem temos excelentes relações e queremos estreitá-las, bem
como os nossos aderentes que dão corpo à rede
ExpressGlass, mantendo as parcerias que já
existiam no mercado.”
Olhando para a empresa daqui a um ano, João
Amaro sublinha que a “intenção da Inter-Risco é
dar continuidade à estratégia desenvolvida pe-

los anteriores acionistas ao mesmo tempo que
permitirá um maior enfoque para que as empresas possam trilhar o seu caminho de crescimento. Esperamos com isto a manutenção das
características que atraíram a Inter-Risco para
este negócio, mas também conseguir crescer,
de forma sustentável e reforçar a posição de liderança neste segmento.”
No que diz respeito ao desenvolvimento de negócio, Joana Marques garante que a ExpressGlass
“continuará sempre a acompanhar as inovações do mercado ao nível tecnológico, não só
através do contacto privilegiado que tem com
os fornecedores do setor mas também através
das suas congéneres europeias junto da associação europeia de empresas de substituição
e reparação de vidros automóveis de que faz
parte – a Automotive Glass Europe.” A CEO do
Grupo acrescenta: “pese embora se trate de um
setor de elevada maturidade, a inovação que se
tem verificado em produtos e processos é muito elevada e a ExpressGlass acompanha esse
dinamismo do setor.” A relação com cliente é
fundamental e por isso são vários os canais
disponíveis na ExpressGlass: site, call center,
facebook e app móvel.
REFORÇAR E VENDER
Sendo a Inter-Risco uma empresa de capital de
risco, explica João Amaro, “o horizonte temporal
dos investimentos é tipicamente de entre 4 e 7
anos.” O responsável explica o funcionamento
normal deste tipo de negócios: “Por definição, os
fundos de capital de risco têm uma vida finita, o
que significa que não podem ficar com as participações que adquirem indefinidamente no
tempo. Esta entrada e saída como acionista é
algo natural na vida das empresas detidas por
fundos de capital de risco e é algo que todos os
stakeholders têm presente, sem motivos para
quaisquer sobressaltos ou alarmes. Obviamente,
a Inter-Risco tem como objetivo obter mais-valias com os seus investimentos. No entanto, isso
só será possível se as empresas por si detidas se
tornarem melhores empresas, com mais e melhor qualidade de serviço. E isso só será possível se tivermos os melhores colaboradores, as
melhores equipas, os melhores líderes. Se assim for, essas empresas irão perdurar no tempo
como líderes, independentemente de quem são
os seus acionistas.”

QUEM É A INTER-RISCO?
“A Inter-Risco é um operador de
referência no mercado de capital de
risco em Portugal, dispondo de mais
de 130 milhões de euros de fundos sob
gestão. Orientada para a realização
de investimentos de consolidação e
expansão setorial em PMEs nacionais,
a Inter-Risco conta atualmente com
investimentos em 10 setores de
atividade, e em mais de 100 empresas,
representando um universo de quase
4000 colaboradores”, explica João
Amaro.

NORS VENDE POR QUESTÕES
ESTRATÉGICAS
O Grupo Nors concretizou a venda da
ExpressGlass e da Axial (atividade
de grosso) no passado mês de junho,
à empresa de capitais de risco
Inter-Risco, alienando assim todo o
negócio de vidro auto no Grupo. Júlio
Rodrigues, administrador da Nors
Ibéria explicou à Revista PÓS-VENDA
os motivos desta operação.
“O Grupo Nors definiu recentemente a
sua estratégia para o triénio 20152018 que preconiza, entre outros
objetivos, um foco muito claro no seu
core business, centrado em soluções
de transporte, equipamentos de
construção e agrícolas. A atividade da
Axial e da ExpressGlass encontra-se
fora desse âmbito, e perante uma
conjugação de circunstâncias e
oportunidade, houve a abertura para a
concretização deste negócio”.
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