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“Auto M Caldas - mais do 
que um stand, uma tendên-
cia”, é o lema do novo es-
paço comercial instalado na 
Estrada de Tornada, que se 
dedica ao comércio de veí-
culos novos e seminovos de 
multimarcas e de categoria 
média/alta. Com intenção de 
satisfazer as mais diversas 
necessidades dos clientes, 
o stand, aberto desde maio, 
também procura oferecer o 
melhor serviço possível nas 
áreas dos financiamentos, 
seguros, consultoria, docu-
mentação e lavagens espe-
cializadas. 

Com 19 anos de ex-
periência no ramo, Marco 
Pereira, proprietário do es-
paço comercial juntamente 
com a sua esposa, Mónica 
Lopes, decidiram apostar 
“num novo negócio familiar, 
com mais automóveis de 
seleção premium e diferen-
tes dos que já existiam na 

Veículos novos ou seminovos de categoria alta 
é aposta do stand “Auto M Caldas”

concorrência”. “Ser mais um 
nos usados, era exatamente 
aquilo que não queria”, ad-
mitiu o responsável.

A Auto M Caldas tem 
como objetivo “servir bem os 
clientes, sermos diferentes 
daquilo que o ramo auto-
móvel oferece e ainda estar 
na linha com os melhores 
do setor”. Além disso, cada 
cliente que aparece no es-
paço quase tem um veículo 
personalizado, em que “ten-
tamos servir o cliente indo 
procurar o veículo pretendi-
do”.

Apostando sempre nas 
grandes marcas de prestí-
gio, Marco Pereira explicou 
que “ optei por adquirir os 
veículos com dois ou três 
anos fora, pois têm a par-
ticularidade de conseguir 
oferecer melhor produto ao 
cliente do que uma viatura 
nacional”. Além disso, in-
dicou que “são adquiridos 

Marco Pereira e Mónica Lopes, proprietários do novo espaço comercial Auto M Caldas dispõe de uma vasta oferta de automóveis de gama alta

diretamente às marcas, de 
modo a que todos tenham o 
histórico completo de manu-
tenções e a garantia do perí-
odo contratual da marca”.

“Cada vez mais as pes-
soas da minha geração pro-
curam apostar neste tipo de 
stands, para desmitificar a 
ideia que as pessoas têm do 
vendedor de automóveis”, 
explicou, acrescentando 
que “aqui no Auto M Caldas 
as pessoas estão a pagar 
por algo que corresponde a 
realidade”. 

Marco Pereira destacou 
a Internet e a publicidade 
feita pelos clientes como os 
grandes aliados do ramo, fa-
vorecendo a venda dos au-
tomóveis para vários locais 
do país. 

Esse sucesso na venda 
dos seminovos ou novos 
quase personalizados pode 
favorecer “uma possível ex-
pansão do negócio para fora 

das Caldas”. 
“Em termos de serviços, 

temos parcerias ao nível dos 
seguros e financeiras, (com 
taxas de juros iguais ao que 
tinha nos novos) bem como 
na documentação /legaliza-
ção automóvel”, descreveu, 

adiantando que tem sido 
bastante requisitado devi-
do à rapidez do processo e 
pelo baixo custo em relação 
à concorrência. 

A intenção dos proprie-
tários é prestar aos clientes 
um serviço com uma quali-

dade “acima da média”. “As 
pessoas têm que sentir que 
fizeram um bom negócio e 
foram bem atendidas”, dis-
se.
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