Grupo AutoSueco abre nova concessionária de caminhões e ônibus em Barueri (SP)

12/03/2015 - Grupo AutoSueco abre nova concessionária de caminhões e ônibus em
Barueri (SP)

A AutoSueco São Paulo inaugura, 12 de março, sua nona concessionária de caminhões e
ônibus, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A nova unidade está situada na
Rodovia Castelo Branco, uma localização muito privilegiada e próxima ao Rodoanel. A casa
aumenta consideravelmente a capacidade de atendimento à frota de veículos Volvo que passa
pela região.
“Este investimento acompanha a crescente demanda por caminhões e atendimento de
pós-venda no Brasil, em especial em São Paulo. Nosso objetivo é atender ainda com mais
qualidade os transportadores que são da região metropolitana e igualmente os que passam por
aqui vindos de outras partes do País”, afirma Fernando Ferreira, diretor-executivo da
AutoSueco São Paulo. “Com grande potencial de crescimento, o Brasil é o nosso maior
mercado mundial de caminhões e ônibus e tem papel de destaque em nosso Grupo e em
nossas estratégias”, complementa Jorge Guimarães, administrador-executivo da Nors, holding
da qual faz parte a AutoSueco São Paulo.
Com um projeto moderno e arrojado, a concessionária de Barueri tem 44 boxes – 18 para
serviços gerais, 9 para serviços rápidos, 11 para reforma, funilaria, contando com cabines de
pintura e ainda seis que funcionarão como Pit Stops. Os Pit Stops são boxes especiais para
atender com grande rapidez os caminhões e ônibus, seguindo um novo conceito de serviços
rápidos de troca de óleo (em 50 minutos), para proporcionar ainda mais disponibilidade aos
veículos da marca.
Com 7 mil metros quadrados de área construída num terreno de 26 mil m², a unidade de
Barueri tem sala de treinamentos, refeitório, sala de motoristas, uma ampla e completa
estrutura de vendas e pós-venda, show room e um estoque de peças de 450m². Cerca de 35
pessoas já trabalham no local, número que poderá chegar a 80. “Esta concessionária
complementa o atendimento em toda a região metropolitana de São Paulo, a maior
aglomeração urbana do Brasil e uma das maiores do mundo”, afirma Carlos Pacheco, diretor
de Desenvolvimento de Concessionárias do Grupo Volvo na América Latina.
A nova casa praticamente triplica a capacidade de atendimento aos caminhões e ônibus Volvo
que circulam na região Oeste de São Paulo. Esta é a quarta concessionária AutoSueco na
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região metropolitana de São Paulo. O Grupo tem outras três unidades: a matriz, situada na
Marginal Tietê, uma filial na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos e outra na Rodovia
Anchieta, na região do ABC. “Os transportadores brasileiros merecem o melhor atendimento
em produtos e serviços”, afirma Claes Nilsson, presidente do Grupo Volvo América Latina.
A AutoSueco tem nove concessionárias de caminhões e ônibus Volvo no Estado de São Paulo:
Caçapava, Guarulhos, São Paulo (Marginal do Tietê), Santos, ABC (São Paulo), Barueri,
Campinas, Limeira, Porto Ferreira.
O grupo português AutoSueco é um dos maiores revendedores Volvo do mundo. A empresa
tem mais de 80 anos de experiência em distribuição, pós-venda, serviços e importação de
veículos Volvo. Além de Portugal e do Brasil, o Grupo atua como concessionário Volvo em
Angola, Espanha, Estados Unidos, Turquia e México, entre outras nações, totalizando 24
países em quatro continentes. É um dos mais antigos importadores privados da marca Volvo
em todo o mundo. Iniciou suas operações no Brasil em 2007 com a AutoSueco Centro Oeste,
com matriz em Cuiabá.
Foto: Carlos Pacheco, diretor de Desenvolvimento de Concessionárias do Grupo Volvo na
América Latina
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