
R
oberto Airoldi, Diretor 
de Vendas da A.D.R.  
pretende oferecer 
um serviço superior 
aos seus clientes, 
ampliando ainda mais a 

sua distribuição no território.
Passar a dispor de uma 
filial própria na Península 
Ibérica, numa altura em que 
o setor agrícola está a passar 
por momentos difíceis, 
especialmente em mercados 
como o ibérico ou o italiano foi, 
segundo Airoli, uma decisão 
fundamental que teve por 
objetivo contribuir para que 
mais clientes possam dispor do 
material que necessitam num 
prazo mais curto, oferecendo 
um serviço mais rápido. 

A A.D.R. trabalha com o mercado 
ibérico há mais de 25 anos, 
fornecendo diretamente os 
produtos a partir de Itália ou da 
sua filial francesa.
A partir de Saragoça, onde está 
sediada a Geplasmetal, será 
assegurada toda a distribuição 
dos produtos da A.D.R. para 
qualquer ponto da Península 
Ibérica. Segundo o mesmo 
responsável, a Geplasmetal irá 
manter-se como marca pelo facto 
de ter sido durante muito tempo 
uma refêrencia em Espanha no 
desenvolvimento de acessórios 
para maquinaria agrícola. Por seu 
lado, a filial adotará a designação 
A.D.R. Geplasmetal.
Ao nível logístico, a filial proverá 
os clientes de Espanha e 

Portugal seja no que concerne 
aos produtos próprios da 
A.D.R., como também da grande 
quantidade de acessórios 
de maquinaria agrícola que 
passarão a constar da gama de 
produtos.
A A.D.R. está presente em 
vários mercados, sendo a 
Europa o seu principal mercado 
onde detém uma quota de 
penetração superior a 65%. 
O Diretor de Vendas da A.D.R. 
diz que o objetivo do Grupo 
é manter a importante quota 
que detêm, continuando 
para isso o investimento no 
desenvolvimento de novos 
produtos e de mais serviço. 
No que se refere a outros 
mercados, a A.D.R. tem 

A A.D.R. trabalha 
com o mercado 
ibérico há mais 
de 25 anos,
fornecendo 
diretamente 
os produtos a 
partir de Itália 
ou da sua filial 
francesa.

A.D.R. em Espanha

Como tivemos 
oportunidade de 
noticiar na nossa 
edição especial de 
novembro, a A.D.R. 
adquiriu recentemente 
o importante grupo 
espanhol Geplasmetal 
SA. U., sediado em 
Saragoça.
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Para o ano em curso, 
a A.D.R. tem como 
objetivo aumentar 
as suas vendas 
em 10%.

continuado a empenhar-se 
para crescer cada vez mais 
em regiões emergentes como 
a América do Sul e África. No 
Brasil, a A.D.R. possui duas 
unidades de produção, uma das 
quais totalmente dedicada à 
produção agrícola, suspensões 
completas, que fornece os 
construtores de máquinas 
para o transporte da cana de 
açúcar.  Possui ainda joint-
ventures, na América do Norte, 
e recentemente na África do 
Sul, para além de acordos de 
distribuição noutros países que 
lhe tem permitindo expandir-se 
para outros mercados. Também 
o mercado chinês tem vindo  a 
ser alvo de investimentos nos 
últimos quatro anos.

Para o ano em curso, a A.D.R. 
tem como objetivo continuar 
a desenvolver novos produtos 
e aumentar as suas vendas 
em 10%, ainda que “difícil 
de conseguir”, refere Airoldi. 
Conclui ainda que os próximos 
dois anos serão ainda difíceis, 
mas que a partir de 2015 
será possível começar a ver 
os resultados resultantes da 
expansão geográfica e dos 
investimentos realizados.  

Filial A. D. R. 
Geplasmetal,
em Saragoça
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