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RAFAEL DIAS MUDOU-SE, JUNTAMENTE 
COM A FAMÍLIA, DE “ARMAS E BAGAGENS” 

DO PANAMÁ PARA PORTUGAL. ESTÁ NA 
INDASA DESDE O DIA 15 DE ABRIL DE 2019

RAFAEL DIAS É O NOVO DIRETOR IBÉRICO DA INDASA, CARGO ASSUMIDO  
A 1 DE SETEMBRO. A MUDANÇA DE PARADIGMA COMERCIAL UNIRÁ  

OS MERCADOS PORTUGUÊS E ESPANHOL ATRAVÉS DE UMA VISÃO COMUM.  
O JORNAL DAS OFICINAS ACOMPANHOU A PASSAGEM DE TESTEMUNHO  

DO HISTÓRICO RESPONSÁVEL NACIONAL DE VENDAS, PAULO CASTRO  POR  Jorge Flores

INDASA 

DIREÇÃO IBÉRICA

Portugal e Espanha. Dois mercados unidos numa 
estratégia e numa direção comum. A Indasa em-
preendeu uma grande mudança na sua estru-

tura comercial, nomeando Rafael Dias como iberian 
market manager, substituindo, já em setembro, o an-
terior responsável da área de vendas a nível nacional, 
Paulo Castro. O Jornal das Oficinas presenciou a pas-
sagem de testemunho.
Num ano em que a Indasa abriu uma filial em Itália e se 
prepara para celebrar quatro décadas de existência, tra-
ta-se de uma fusão relevante para a atividade da empre-
sa. Antes desta mudança de estratégia comercial, a Inda-
sa dispunha apenas de uma filial em Barcelona, que era 
controlada a partir de Portugal. Mas faltava uma figura 
que assumisse categoricamente a direção ibérica.
Rafael Dias abraçou a empresa a 15 de abril deste ano. 
De nacionalidade venezuelana, mas filho de portugue-
ses, conta com traços de ambas as culturas como trun-
fo para abordar o mercado ibérico com forte ambição. 
“Trabalhei 12 anos numa empresa do setor e a minha 
última função era business unit  manager da Automo-
tive Aftermarket Division da América Central. Estava 
sedeado no Panamá. Estive seis anos neste país a fazer 

isso. Entretanto, fui convidado a participar neste pro-
jeto. Achei que era um projeto muito interessante, de-
safiante”, começa por explicar Rafael Dias. “É um pro-
cesso de transição da empresa. Estão a construir-se os 
próximos 40 anos da Indasa. Achei muito gratificante 
fazer parte disso”, afirma. “Vim com a minha família e 
tem sido tudo uma aventura. Conhecer toda a cultu-
ra da empresa. Conhecer os clientes da empresa. Co-
nhecer os mercados, que são um bocado diferentes da 
América Central e Caribe. Estamos nessa fase. O Paulo 
Castro está a ser uma guia espetacular a levar-me a co-
nhecer o mercado nacional, explicando-me as especifi-
cidades dos clientes”, sublinha.

UNIR REALIDADES
O desafio de Rafael Dias, para os próximos tempos, 
é grande. “Nesta fase de transição, a Indasa tem feito 
um plano muito importante para o mercado nacional. 
O objetivo é que a transição seja feita da forma mais 
simples possível, sem afetar os nossos clientes. E am-
bas as realidades são diferentes. Na portuguesa, temos 
uma grande presença nas oficinas. Tem sido um ótimo 
acompanhamento dos clientes com o Paulo Castro. E 
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DE NACIONALIDADE VENEZUELANA, MAS FILHO DE PORTUGUESES, 
RAFAEL DIAS VESTE A CAMISOLA (OU MELHOR, O FATO) DA INDASA 

24H POR DIA. A APRENDIZAGEM TEM SIDO UMA CONSTANTE

INDASA

o mercado espanhol é diferente. Es-
tamos, agora, numa posição mais de 
conquista. A apresentar as nossas 
soluções, a gerir o mercado de ou-
tra forma, simulando, mais ou me-
nos, o que é feito em Portugal. São 
duas realidades distintas. Aqui, é um 
mercado mais a proteger o que temos 
e ainda a acrescentar valor. Em Es-
panha, é conquistar. São duas estra-
tégias”, explica o responsável ao nos-
so jornal.
Conforme dá conta, são três os obje-
tivos prioritários. “Primeiro, tentar 
conhecer 100% dos clientes da In-
dasa até final deste ano. Estou a co-
nhecer aos poucos os clientes que te-
mos. Ainda temos alguns meses pela 
frente. Espero apresentar-me a todos 
os clientes. O segundo objetivo é fa-
zer a transição o mais simples possí-
vel. Isto implica não fazer alterações, 
não fazer mudanças, continuar, mais 
ou menos, a mesma filosofia de tra-
balho e concretizar essa transição. O 
terceiro objetivo é adaptar-me ao ne-
gócio e ao mercado português. Per-
ceber bem a nossa realidade e qual 
o posicionamento da Indasa dentro 
do mercado. Ver onde é que estão as 

oportunidades de crescer. Vestir a ca-
misola da Indasa. Conhecer os nos-
sos produtos e processos”, revela Ra-
fael Dias ao Jornal das Oficinas.
Por outro lado, em Espanha, a In-
dasa tem uma margem de explora-
ção muito maior do que em Portu-
gal, por via do próprio mercado e do 
trabalhado já realizado. “Estamos, 
agora, a investir numa nova estru-
tura de comerciais. No ano passado, 
foi inserido na equipa um técnico co-
mercial. Vamos ter um outro na área 
de Madrid. Vamos construir, fazer 
parte de um espaço de uma acade-
mia. São duas realidades diferentes, 
mas igualmente desafiantes. Mas o 
mais exigente, é continuar o legado 
de Paulo Castro. São 25 anos como 
rosto da Indasa, A passagem de tes-
temunho, junto dos clientes, sem ha-
ver nenhuma disfunção, isso sim, se-
rá muito difícil”, reforça Rafael Dias.

PASSAGEM DE TESTEMUNHO
Paulo Castro continuará na empresa 
até ao final deste ano, certificando-se 
que a passagem de testemunho será 
feita da melhor maneira. “Vou con-
tinuar a tentar ajudar, aconselhar, 

na medida do possível e das neces-
sidades. E, no final deste ano, entro 
de férias definitivamente”, conta. Da 
sua parte, de resto, a escolha do no-
vo responsável ibérico não poderia ter 
sido mais feliz. “Em primeiro lugar, 
considero que é muito importante o 
facto de ele vir de uma empresa líder 
no nosso setor. Portanto, traz uma 
experiência profissional obviamente 
muito rica. E, isso, é muito positivo. 
Desde o início que previ que houves-
se alguma dificuldade no processo de 
adaptação do Rafael em termos da 
língua e da mentalidade, mas sempre 
achei que isso seria ultrapassado com 
o tempo. E vai ser ultrapassado, com 
certeza, naturalmente. Ao fim de três 
meses, sinto que o Rafael já fala me-
lhor português do que falava no início 
e, também, já está mais adaptado. Já 
foi percebendo quais são as diferenças 
culturais, a forma de estar com as pes-
soas. É um processo evolutivo. Muito 
honestamente, acredito que o Rafael 
fará um excelente programa na Inda-
sa”, enfatiza Paulo Casto.
O responsável de vendas a nível na-
cional tem acompanhado a longa 
história da empresa, que é, atual-
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EM ESPANHA, A INDASA TEM MAIOR MARGEM DE PROGRESSÃO DO 
QUE EM PORTUGAL, POR VIA DO PRÓPRIO MERCADO E DO TRABALHO 
FEITO. O MAIS EXIGENTE É CONTINUAR O LEGADO DE PAULO CASTRO

mente, um dos líderes europeus na 
produção de abrasivos flexíveis de 
alta performance, exportando 90% 
dos seus produtos para cerca de 100 
países. “Posso dizer que estou na In-
dasa desde o início. Porquê? Porque 
fui eu que fiz o transporte das pri-
meiras máquinas para a Indasa em 
1979/1980, porque trabalhava numa 
firma transitária e fui o encarregado 
do transporte da primeira máquina 
de fabrico. E, portanto, eu conheci 
a Indasa e o engenheiro Santos des-
de a primeira hora. Depois, fui for-
necedor da Indasa, como transitário, 
durante vários anos. Há um quarto 

de século, o engenheiro Santos veio 
convidar-me para vir para esta casa. 
E por aqui fiquei”, recorda.
Será uma despedida difícil? “É um 
misto de... não digo que a saída será 
emotiva, até porque vou continuar li-
gado a esta empresa, deixo cá muitos 
amigos e, portanto, virei cá de vez em 
quando matar saudades. E espero 
continuar a ser convidado para o al-
moço de Natal. Não, não é isso”, brin-
ca. “É mais um misto de curiosidade, 
mas, também, de alguma apreensão 
face à nova etapa de vida que vem aí 
e que não será fácil. Eu sei que nem 
sempre é fácil a adaptação depois de 

uma vida ativa, não é? Nem sempre 
é fácil a pessoa passar para uma fase 
em que vai ter muitas horas durante 
o dia para gastar e, às vezes, sem sa-
ber como. Mas vamos ver, vamos ver 
como corre. É uma nova etapa da mi-
nha vida. E direi que é a última! Mas 
espero que seja muito longa ainda”, 
deseja Paulo Castro. Uma certeza, 
este histórico responsável nacional 
de vendas tem: a Indasa marcou, de-
finitivamente, a sua vida. “Ah, sim! 
Claro. Foram 25 anos. Foi a profissão 
mais longa que tive na minha vida 
profissional e foi uma excelente esco-
la”, remata.   
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