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daram muito a evoluir nessa área.

Qual é a área das instalações?
Basicamente temos o dobro do espaço. Agora 
dispomos de 4.150m2, quando antes tínhamos 
2.000 m2, que já nos causavam muitos proble-
mas, potenciavam erros de triagem e alguns 
danos na carga. Mas, acima de tudo, o principal 
problema era não conseguirmos ter a fluidez que 
necessitávamos para que a operação pudesse 
ter a rapidez desejada. Trata-se, portanto, de 
um investimento necessário para melhorar a 
eficiência e rapidez na nossa atividade.

Estas novas instalações vão potenciar novos 
negócios?
Um pormenor importante é que poderemos 
precisar de mais meios para poder fazer me-
lhor e não tanto crescer mais em Lisboa. Dessa 
forma, o que pretendemos é ser mais rápidos e 
eficientes na distribuição. Porém, do muito de 
bom que felizmente fazemos, seguramente não 

Não podemos gerir a CARF como  
o fazíamos há cinco anos

A CARF possui novas instalações em Lisboa, mais concretamente em São João da Talha, com o dobro 
do espaço que tinha até há bem pouco tempo para efetuar a sua operação de distribuição de peças. 

Esta é apenas uma das novidades.
{ TEXTO PAULO HOMEM }

A CARF vai entrar em 2017 no seu 14º 
ano de existência. 2016 foi um ano de 
algumas mudanças na empresa, que 
Paulo Carvalho explica como sendo 

normais num processo de crescimento, que 
foi exponencial, nos dois últimos anos. Em en-
trevista à revista PÓS-VENDA, o responsável 
máximo da CARF desde o seu início, explica o 
presente e o futuro da empresa.

Quais foram as razões que levaram a CARF a 
mudar de instalações em Lisboa, passando de 
Camarate para São João da Talha?
Acima de tudo foram razões operacionais. É 
certo que estrategicamente estávamos bem 
em Camarate, mas tínhamos um problema de 
falta espaço. Já não podíamos crescer em rotas, 
já não conseguíamos gerir as descargas ao fi-
nal do dia, perdendo muito tempo na operação. 
Com estas novas instalações, a operação fun-
ciona muito melhor e de forma mais rápida, até 
porque recorremos a especialistas que nos aju-

conseguiremos fazer milagres como entregar 
a peça antes de a levantar... O mercado terá que 
entender que a CARF já tem hoje uma dimensão 
que não permite que se façam algumas habili-
dades que eram possíveis no passado. O bene-
fício momentâneo de um cliente acabará por 
ser o prejuízo de muitos outros.

A atividade da CARF é hoje vista como um todo 
e não cliente a cliente?
Estamos conscientes de que foram cometidos 
alguns erros por tentarmos ir ao encontro da 
necessidade de cada cliente e não olhar para o 
negócio de uma forma global. Sabemos que cada 
cliente tem a sua necessidade e, como é óbvio, 
todos querem atingir o limite da sua janela de 
tempo para fazer a sua venda e querem tam-
bém que a sua mercadoria chegue o mais cedo 
possível. Porém, hoje não se pode gerir a CARF 
como o fazíamos há cinco anos atrás. A entrada 
para o Grupo Totalmedia foi fundamental para 
nos mantermos no negócio com o profissiona-
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lismo com que sempre fomos reconhecidos, 
conseguindo prestar o serviço que prestamos 
e continuar a crescer anualmente acima de dois 
dígitos. Teremos de ser mais analistas e obje-
tivos e um pouco menos “atrevidos“ no cres-
cimento geográfico,. Temos que avaliar zonas 
menos favoráveis, que claramente nos absor-
vem recursos, e focarmo-nos mais e melhor 
nos grandes centros.

Para além das novas instalações, que outras 
novidades foram introduzidas na atividade?
Introduzimos um novo sistema informático, que 
já está em funcionamento. Até ao final do ano 
cerca de 90% dos clientes terão este sistema a 
funcionar nas suas instalações, o que permite 
libertar mais as pessoas e aumentar o controlo 
da nossa operação. A CARF movimenta cerca de 
220.000 volumes por mês e, se não existir uma 
boa ferramenta que consiga fazer o controlo, é 
natural que existam falhas na operação, que ain-
da assim são bastante baixas. Olhámos durante 
muito tempo caso a caso, cliente a cliente, o que 
nem sempre correu bem. Porém, se a CARF não 
tiver “jogo de cintura” então não é a CARF, pois 
isso é o que nos caracteriza, mas agora terá que 

ser mais controlado. Temos, por vezes, a sensa-
ção que a nossa flexibilidade acabou, em alguns 
casos, por se virar contra a própria CARF dando 
a sensação que nós é que não fomos eficientes.

Estão previstas novas rotas para 2017?
Estamos a pensar no futuro e se existem zonas 
de distribuição menos rentáveis então elas têm 
que ser equacionadas, pensando no bem de to-
dos os clientes e não apenas no bem de um ou 
outro cliente. Continuamos a querer ir ao en-
contro da necessidade do cliente, mas também 
temos que olhar para dentro da CARF. Vamos 
avaliando novas rotas em função do bem co-
mum dos nossos clientes.

A CARF mantém todos os seus polos opera-
cionais?
Sim, não houve qualquer alteração nem está 
previsto que existam alterações. Estamos a tra-
balhar também para que todas as nossas ope-
rações, seja em Lisboa, Porto, Algarve, Leiria ou 
Vila Real possam ser mais operacionais e pres-
tem um serviço cada vez melhor.

Muito se tem vindo a falar das entregas duas, 
quatro ou seis vezes por dia. Alguns distribui-
dores estão a reduzir o número de entrega. Qual 
a vossa opinião?
Será, sem dúvida, um tema que iremos ouvir 
falar muito em 2017. O mercado é que terá que 
avaliar se o número de entregas que temos é 
o ideal para a sua realidade ou se está ou não 
disposto a pagar o custo de uma distribuição 
que todos desejariam ter. Na minha opinião 
as entregas bi-diárias é o modelo que ser-
ve, na maioria dos casos, as necessidades do 
mercado, com um custo que se pode conside-
rar aceitável. Depois existem  zonas que, pela 
distância dos grandes centros, onde se se en-
tregar uma vez por dia continua a ser um bom 
serviço para o cliente. 
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