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O guião previa, como actor prin-
cipaldahistóriadaPrensoMetal,
a Autoeuropa. Aaposta sairia fu-
rada, mas o “happy end” não. A
empresa de componentes para a
indústria automóvel nasceu em
1993,depoisdeÁlvaroFélix,hoje
presidente da administração, ter
abandonado os Estados Unidos
da América após ter convencido
ossóciosnorte-americanoseale-
mãesainvestirnumaunidadeem
Portugal. Aempresa teria como
missão fornecer a fábrica da
Volkswageneocontinenteeuro-
peu.

A entrada no mercado, desta
especialistaempeçasdecortefino
e“rollforming”(moldarpeçasem
aço) para a indústria automóvel,
foi com o pé esquerdo. “Montá-
moscáaempresaparaentrarmos
no circuito de vendedores daAu-
toeuropa,algoquenãoaconteceu,
porque tivemos grandes atrasos
na construção da unidade fabril.
Perdemos o comboio”, relembra
ÁlvaroFélix.“Tínhamostambém
um negócio fechado com uma
empresaespanhola– aCometsa,
quepertenciaaumgrupoalemão
–,quenãofechámos”,acrescenta
o presidente daPrenso Metal.

NadaquetenhaintimidadoÁl-
varo Félix, que não virou a cara à
luta. Começou a exportar com a
ajudados antigos parceiros ame-
ricanos e alemães paraestes dois
mercados. A empresafoi-se soli-
dificandoecrescendo.Seguiram-
se oportunidades de mercado
comooganhodeencomendasde
bancosdebasegiratória,comque
foramconquistando clientes.

“Vimos a nossa produção au-
mentar de 60 peças para600 pe-
ças. Adadaaltura, fomos o maior
fornecedor de estruturas para
bancos daFaurecia”, recorda.

Actualmente,trabalhamtam-
bém para o sector da electrónica

e exportam cerca de 60% da fac-
turação,quenoanopassadofoide
16milhõesdeeuros.Em2010fora
de 14milhões de euros.

AAlemanhaeaInglaterracon-
tribuem com cerca de 25% cada
uma para o volume de vendas da
empresa. Aoutra metade da fac-
turação vêm do Brasil, África do
Sul, República Checa e EUA
(10%),eosrestantes40%sãopro-
venientes do mercado nacional.

OlíderdaPrensoMetalestima
que este ano possa crescer entre
5%e10%nosmercadosexternos.
O crescimento será alavancado
por contratos que entretanto fe-
charamcomempresas alemãs.

A exportação é, aliás, o único
caminho possível paraaunidade
de componentes de automóveis
ganharvolume.“Queremoscres-
cer fora, porque essa é a única
oportunidade. Se umdiadesapa-
recerem empresas como a Au-
toeuropaouaPSAnãoestouaver
razão para que unidades estran-
geirasvenhamparacá.Antesain-
davinhampelamão-de-obra,fac-
torquehojeemdianãoseaplica”,
concluiFélix.

Empresa de Alcochete, especialista em
componentes para o sector automóvel, quer
crescer entre 5 a 10% nas exportações este ano

Prenso Metal | Fabricante de componentes automóveis iniciou-se com 10 colaboradores. Hoje emprega 200 pessoas.

PE RG U N TAS A

“Perdemos negócios de peças de
2,8 milhões de euros por falta de crédito”

A escassez de crédito tem tido reper-
cussão na vida da empresa? As dificul-
dades têm crescido? 
Tem-seacentuadobastantenos

últimostempo.Nomeadamente,te-
mossentidocadavezmaisadificul-
dadeemagarrarnovosnegóciosde-
vidoàfaltadecrédito.Nofimdoano
passado perdemos algumas enco-
mendasporquenãotínhamosliqui-
dez.

Consegue estimar quanto perderam 
por não terem acesso a  empréstimos 
dos bancos? 
Nos últimos meses do ano pas-

sadoperdemosnegóciosquevaliam

no total cerca de 360 mil euros.
Como não podemos avançar, per-
demosnegóciosfuturosdepeçasno
valor de 2,8 milhões de euros. Na
nossa empresa, primeiro fornece-
mosasferramentasparadepois,du-
rante um período variável entre os
cinco e seis anos, podermos forne-
cer peças. Ao perder a encomenda
deferramentascomprometemosos
negócios parao futuro.

As dificuldades de financiamento são 
recentes, ou agudizaram-se agora? 
Os problemas começaram aau-

mentarjáem2010,etemhavidoum
aumento de dificuldades.

Mas essas dificuldades sentem-se atra-
vés do aumento dos “spreads” ou há 
mesmo recusa? 
Não há sequer o problema dos

“spreads” porque nos recusam os
pedidos.

Como aguenta a vossa tesouraria? 
Com um grande rigor financei-

ro, o que não tem sido fácil. Aliás,
tambémtemostidoalgunsdissabo-
res poros clientes estaremaprote-
laros pagamentos. Antes pagavam
30 a40% com aadjudicação daen-
comenda.Agorasópagamdepoisda
aprovação das amostras, e de uma
visitaàs nossas instalações.
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I D E I AS - CH AVE

TRÊS UNIDADES SEPARADAS
POR 1,5 QUILÓMETROS
A Prenso Metal pertence

a um grupo de três empresas,
que têm outras tantas unidades
produtivas. Há ainda a Melcylix,
que se destina a engenharia e
desenvolvimento de novos projectos,
cujo a maior cliente é a Prenso Metal.
Por fim, há ainda a Prenso Metal
Montagens, dedicada a estampagens
e conjuntos de peças.

FAURECIA, BOSH, BROSE E
A TRELLEBORG
Entre os principais clientes

desta empresa que se dedica a fazer
peças de corte fino e “rollforming”
(aço moldado) e peças de electrónica
para o sector automóvel, contam-se
a Faurecia, a Bosh, a Brose, a
Trelleborg e a BWI (empresa chinesa

que tem uma fábrica em Inglaterra
para onde a Prenso Metal agora
exporta).

FALÊNCIAS DE
CONCORRENTES AJUDAM
A consolidação do negócio

da Prenso Metal está também
relacionada com a sua resiliência.
A falência da concorrente David
Ferreira Almeida deu-lhes contratos
novos de oito ferramentas.

1,5 MILHÕES INVESTIDOS
E 200 TRABALHADORES
A Prenso Metal começou com

10 trabalhadores. Agora são cerca de
200, e o presidente da metalúrgica
diz que o objectivo é mantê-los. Nos
últimos anos, a empresa investiu
1,5 milhões de euros na melhoria
industrial e administrativa.
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A PRENSO METAL TEM HOJE UM MERCADO SÓLIDO, MAS AINDA ASSIM
MUITO DEPENDENTE DO DESEMPENHO NACIONAL E DA EUROPA


