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RADAR5

 TEXTO PAULO HOMEM                                                             

F
oi a 23 de Agosto de 2003 que Paulo 
Carvalho deu início à CARF. Só 
poderia mesmo ter sido desenvolvido 
por alguém que conhece bem o 

negócio das peças de automóveis. Ainda 
nem era maior de idade e já Paulo Carvalho 
trabalhava com peças de automóveis, pelo 
que o conhecimento deste negócio foi 
uma imensa mais-valia para pensar no que 
poderia ser a CARF.
Logicamente que para o aparecimento 
desta empresa houve outros fatores que 
contribuíram decisivamente. 
A forte concorrência que já no início da 

década passada existia no negócio das peças, 
os elevados custos que marcas, grossistas 
e retalhistas tinham com a distribuição 
das mesmas e a ausência de um operador 
logístico dedicado contribuíram também 
para que Paulo Carvalho tivesse tomado a 
decisão de investir neste negócio.

CRESCIMENTO EXPONENCIAL
Tudo começou com dois pequenos 
comerciais ligeiros, mas em apenas três anos 
a empresa já operava 12 veículos comerciais 
(com alguns furgões), para em Março de 
2008 serem já 17 veículos dedicados. Nesse 

CARF. 
10 anos de vida 
e novos serviços

Num momento em que faz 10 anos, 
Paulo Carvalho, gerente da CARF, 

fala em “dedicação de corpo e 
alma”. Só assim se explica que a 

CARF seja um caso de sucesso na 
distribuição de peças.

A CARF QUIS IR AINDA MAIS  
LONGE EM TERMOS DE SERVIÇOS  
E POR ISSO DESENVOLVEU  
OS SERVIÇOS URGENTES E  
TEM UMA FROTA DEDICADA.

62-63.indd   62 25-09-2013   19:01:08



OUTUBRO 2013 | TURBO OFICINA  63

ano a CARF inaugura novas instalações, 
saindo de um pequeno armazém, para um 
enorme pavilhão em Camarate.
É certo que a CARF ainda hoje está nessas 
instalações, mas entretanto foi ficando com 
os pavilhões anexos, triplicando a sua área, 
ao mesmo tempo que a frota ultrapassa as 40 
unidades e que tem ao serviço da empresa 55 
funcionários.

LEIRIA
Tendo desenvolvido o seu negócio na área 
da Grande Lisboa na fase inicial, depressa a 
CARF foi alargando as suas rotas. Á medida 
que os clientes foram sendo cada vez mais 
e mais dispersos geograficamente, a CARF 
começou a distribuir para destinos onde não 
imaginava distribuir peças.
Com algumas tentativas bem sucedidas de 
servir clientes na região de Leiria, a CARF 
inaugurou a 11 de junho de 2013 as suas novas 
instalações em Leiria.
Começou com quatro carrinhas e passado 
apenas três meses de atividade nesta região a 
empresa já tem ao serviço dos clientes nove 
veículos comerciais.
Mas a CARF não ficou por aqui e há cerca 
de um mês começou também a distribuir 
diretamente em Coimbra e alargou o número 
de rotas especializando cada vez mais o seu 
serviço de entrega de peças.

SERVIÇOS
Existem máximas no negócio da CARF das 
quais Paulo Carvalho não abdica. Entrega 
bi-diárias e possibilidade de o cliente ser 
servido em menos de duas horas. Aliás, 
grande parte do sucesso que a empresa tem 
registado vem precisamente destes dois 
fatores.
Mas a CARF quis ir ainda mais longe em 
termos de serviços e por isso desenvolveu os 
serviços urgentes e tem uma frota dedicada. 
Quer isto dizer que servir três, quatro ou 
mais vezes o mesmo cliente é normal na 
atividade da CARF.
Um serviço que também tem feito a CARF 
ganhar clientes é a distribuição de pneus. 
São diversos os operadores (grossitas) que 
hoje trabalham com a empresa e muitos 
outros querem desenvolver parcerias para a 
distribuição de pneus.
Também nos horários a CARF evolui no 
sentido de oferecer mais serviço aos seus 
clientes. Assim, desde o passado dia 7 de 
setembro, a CARF alargou a distribuição aos 
sábados, embora nesta fase contemplando as 
zonas de Alcobaça, Azoia, Alcanena, Batalha, 
Benedita, Carriço, Entroncamento, Fátima, 
Leiria, Marinha Grande, Monte Redondo, 
Monte Real, Ortigosa, Ourém, Pataias, 
Pombal, Porto Mós, Torres Novas.
Com esta dinâmica é de esperar que 
novas ideias e novos desenvolvimentos se 
concretizem constantemente na atividade da 
CARF. 

O que representam os 10 anos da 
CARF?
Poderia resumir os 10 anos da CARF a uma 
dedicação de corpo e alma. É um negócio 
que exige um enorme controlo, pois para 
entregar peças em menos de duas horas 
exige uma coordenação logística muito 
grande.

Pensava chegar ao patamar que a CARF 
atingiu atualmente?
Sinceramente não. Tudo se passou muito 
rápido e os acontecimentos e decisões 
foram sendo tomadas muito em função das 
necessidades dos nossos clientes. Foram 
eles que nos empurraram para aquilo que é 
hoje a CARF. Ainda hoje o cliente é o motor 
das decisões que tomamos.

Imagina qual será o futuro da 
CARF?
O sonho comandou a vida há 10 anos 
quando iniciei a CARF. Também hoje é assim, 
mas sem esquecer que é preciso tomar 
as decisões com os pés bem assentes 
na terra. Estamos a expandir a atividade 
geograficamente para zonas onde não 
estávamos presentes, como estamos a 
adaptar os serviços às necessidades dos 
nossos clientes. O futuro por certo que 
seguirá este caminho, mas nesta fase ainda 
estamos a aprender a trabalhar com duas 
plataformas logísticas. Esperamos com 
esta nova realidade estar mais próximo das 
necessidades dos nossos clientes e com 
isso potenciar mais o negócio deles. No 
futuro continuará a ser assim.

TRÊS PERGUNTAS
PAULO CARVALHO 

 
DIRETOR DA CARF

CONTACTOS
RESPONSÁVEL PAULO CARVALHO
TELEFONE 219 809640
E.MAIL paulocarvalho@carfnet.com
WEBSITE www.carf.pt
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