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GESTÃO
Hora de polir 
conhecimentos 
da equipe

VITRINE
O negócio
vai parar
na nuvem

ESTOQUEESTOQUE
Reposição registra desabastecimento de 35% por conta da Covid-19. Mas muita 

calma nessa hora. Ferramenta de venda online especializada, como a da Pellegrino, 
dá conta do recado. Fique esperto para encarar a nova realidade de mercado



revista pellegrino2



3maio-junho 2020

P

VALORES E POLÍTICAS – Parceria: Estreitar o 
relacionamento com clientes, respeitando seu mercado 
e reconhecendo a importância dos fornecedores e 
representantes para o sucesso do negócio.

Serviço Ouvidor Pellegrino:
0800-178288
ouvidor.pellegrino@pellegrino.com.br
www.pellegrino.com.br

CARO LEITOR

Por Adelmo Borges e Wagner Simões

Não há dúvidas de que a 
Covid-19 mudou os hábi-
tos das pessoas. Primeiro, 

porque não dá para ficar indiferen-
te à quantidade de mortos e con-
taminados pela doença. Segundo, 
porque a restrição de circulação e 
o risco de contágio obrigaram to-
dos a adotarem um novo modo de 
vida, aumentando a necessidade 
de contato humano, a conscienti-
zação do sentido de coletividade 
e o respeito pela vida e saúde do 
próximo. Terceiro, porque escan-
carou a desigualdade social e a 
fragilidade do modelo econômico 
incapaz de sobreviver sem graves 
danos a três meses de queda nas 
vendas. E, por último, mostrou a ca-
pacidade de resiliência do empre-
sariado brasileiro, a abertura para 
melhorar os processos de trabalho 
e para buscar soluções criativas 
para resolver os problemas.

Sim, tudo vai passar. Porém, 
nada valerá o sacrifício desses 
dias se não pararmos para pensar 
nas lições que a pandemia nos 
trouxe. A falta de um canal digital 

nos primeiros dias de fechamento 
das lo   jas mostrou a importância de 
ter um ponto de venda virtual, seja 
para a compra a distância, seja para 
a compra fora do horário de expe-
diente. A escassez de informações 
sobre os procedimentos a serem 
adotados e o que fazer para reverter 
a situação provou a fragilidade de 
caminhar sozinho e sem parceiros 
para a troca de experiências.

Também fomos forçados a ser 
mais flexíveis, a abrir espaço para 
o diálogo, a colocar em prática o 
ganha-ganha e oferecer comodida-
des, como serviço de entrega, leva 
e traz e facilidades de pagamento.

O varejo de autopeças no Brasil 
é composto essencialmente por 
pequenos empreendedores. Pro-
fissionais que fizeram pequenos 
negócios crescerem às custas de 
muito esforço, dedicação e luta pela 
sobrevivência. Nos últimos 90 dias, 
porém, vimos surgir nesse grupo um 
espírito de inovação, uma enorme 
capacidade de adaptação e abertu-
ra ao novo. Um fator que demonstra 
o claro desejo pela mudança foi o 
crescimento no número de pedidos 
de peças pela plataforma Compre 

Online Pellegrino, revelando o 
quanto o processo de reposição 
de estoque pode ser agilizado e 
deixando as equipes de trabalho 
livres para o que realmente importa: 
atender o cliente.

Nosso desejo é que a partir de 
agora nossos clientes percam o te-
mor de fazer os ajustes necessários. 
Sabemos que a adaptação a novos 
modelos após um período de crise 
requer cautela, mas o importante é 
não deixar o comodismo e a rotina 
tomarem conta da empresa.

Para ajudá-los nesse processo, 
deixamos aqui o convite para todos 
ingressarem na Rede PitStop, uma 
rede associativista de experiência 
internacional, que traz diversas so-
luções para aumentar a eficiência e 
a lucratividade do varejo de autope-
ças. Se tem algo que o isolamento 
social nos mostrou é a dificuldade 
de estar sozinho. Então, vem andar 
com a gente.

Adelmo Borges, Gerente Regional de Vendas

adelmo.borges@pellegrino.com.br

Wagner Simões, Gerente Regional de Vendas

wagner.simões@pellegrino.com.br

As lições da Covid-19
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Timken ajusta estoque
para a retomada

Por Paulo Carneiro

REVISTA PELLEGRINO Que provi-
dências a Timken tomou diante do 
avanço da Covid-19?
WAGNER BENSON A equipe de 
liderança da Timken agiu rapida-
mente para priorizar a saúde de 
todos, desde a de nossos funcio-
nários até nossos parceiros e as 
comunidades onde trabalhamos. 
Além de nossos fortes padrões 
internos de segurança, saúde e 
conduta, implementamos as regras 
e diretrizes estabelecidas pelas au-
toridades e pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) junto aos clien-
tes, fornecedores e parceiros para 
manter um fornecimento confiável 
ao redor do mundo.

RP O que será feito de imediato para 
incrementar as vendas no aftermar-
ket, considerando o esforço para a 
retomada da economia?
BENSON Estamos constantemente 
analisando o nosso portfólio para 
adequação e lançamento de pro-
dutos no mercado brasileiro. Além 
disso, a empresa está trabalhando 
junto aos nossos distribuidores au-
torizados para análise de demanda 
e acompanhamento do processo 
com a expectativa de uma reto-
mada forte da economia. Estamos 
adequando os níveis de nosso 
estoque para atendimento atual 

e tentando projetar cenários para 
essa retomada.

RP A Timken conta com algum 
programa de qualificação?
BENSON A qualificação do nosso 
time de vendas e engenharia de 
serviços é realizada em nossa ma-
triz nos Estados Unidos através de 
treinamento realizado ao longo de 
seis meses, logo que ingressam na 
companhia. As atualizações sobre 
produtos, serviços e ferramentas 
são realizadas constantemente atra-
vés de treinamentos com o corpo 
técnico da empresa. Temos ainda 
uma ferramenta interna para treina-
mento chamada Timken University.
Com a Pellegrino, a Timken man-
tém um programa de treinamento 
presencial muito reconhecido com 
os usuários finais e balconistas, mas 
que com a pandemia foi postergado 
para 2021. Em paralelo, estamos de-
senvolvendo com nosso corpo téc-
nico Webinars para a transferência 
de conhecimento sobre produtos.

Empresa analisa demanda, a partir de dados dos distribuidores autorizados, com a expectativa de 
retomada da economia, afirma Wagner Benson, diretor-geral da Timken Brasil

RP Quais são as linhas disponíveis 
no mercado de reposição automoti-
va? Quais são os planos para ampliar 
a cobertura?
BENSON Mantemos um portfólio 
bastante abrangente de rolamentos, 
graxas e sistemas automáticos de lu-
brificação para veículos leves e pe-
sados. Além disso, trabalhamos com 
os times globais para ampliação da 
cobertura de SETs ou conjuntos de 
rolamentos para aplicações em ro-
das de veículos comerciais pesados, 
especialmente nos novos modelos 
de caminhões da Volvo.

RP A inovação é uma das principais 
características da empresa. Quais os 
fatores que orientam a atualização 
constante do portfólio? Quais são 
os lançamentos programados para 
o segundo semestre?
BENSON Além das linhas de rola-
mentos, a Timken vem crescendo 
no segmento de lubrificação auto-
mática. Entramos nesse mercado 
pela primeira vez em 2013 com 
a aquisição da Interlube. Quatro 
anos depois, a empresa expandiu 
significativamente seu portfólio 
com a aquisição da Groeneveld, e 
agora incorporou a marca Interlube 
à Groeneveld. Em 2019, a Timken 
anunciou uma terceira aquisição 
no setor de lubrificação: a BEKA 
Lubrication, sediada na Alemanha. 
A linha de produtos da BEKA é um 

ENTREVISTA

“Com a Pellegrino, a 
Timken manTém um Programa 

de TreinamenTo PresenCial 
muiTo reConheCido Com os 

usuários finais e balConisTas”



7maio-junho 2020

P

levar o veículo para oficina para 
reparo, enquanto nos Estados Uni-
dos alguns reparos menores são 
realizados pelo próprio proprie-
tário do veículo. Além disso, nos 
Estados Unidos, muitos frotistas 
aderem a inovações apresentadas 
por fabricantes de peças, mesmo 
que não façam parte do projeto 
inicial do fabricante do veículo, 
como por exemplo, os sistemas de 
lubrificação automática que muitas 
vezes são inseridos após análise do 
frotista na qual é evidenciada uma 
melhoria de desempenho geral. 
No caso da Europa, há uma simi-
laridade quanto ao perfil da frota 
brasileira e europeia, mas há uma 
tendência mais acelerada de uso de 
veículos de pequeno porte nas cida-
des e testes de veículos autônomos 
comerciais em frotistas, situações 
que talvez tenhamos aqui no futuro, 
dependendo do investimento em 
infraestrutura de estradas.

Instituto Ethisphere é fruto de um 
trabalho constante de colocar em 
prática um de nossos valores trans-
critos em nossos fundamentos de 
negócios. A Timken atua de uma 
forma bastante sólida em transfor-
mar ética em ação e assume que 
essa é responsabilidade de todos 
os colaboradores e parceiros de 
negócios. Essas são as bases de 
nossa excelente reputação em 
termos de ética, integridade e 
respeito pelas leis. Tudo isso per-
mite que nossa empresa preserve 
melhor seus valores e cumpra os 
compromissos com funcionários, 
acionistas, clientes, fornecedores 
e a comunidade global.

RP Em sua opinião, o que o consu-
midor brasileiro de autopeças tem 
de diferente em comparação ao 
europeu ou norte-americano?
BENSON Aqui no Brasil, temos 
como padrão de comportamento 

complemento ideal para a linha de 
produtos de lubrificação automáti-
ca existente da Timken, sendo mais 
voltado ao mercado industrial.

RP Como  a Timken atua na chamada 
revolução dos carros elétricos e au-
tônomos? Qual é sua contribuição?
BENSON Hoje, o aumento da vo-
latilidade climática e as restrições 
a veículos movidos a combustível 
fóssil impulsionam investimentos 
em carros, caminhões e ônibus elé-
tricos. Os desafios de EVs (“veículo 
elétrico” na sigla em inglês) para 
projetistas de rolamentos incluem 
ambientes térmicos mais adversos 
e lubrificantes mais leves. No en-
tanto, esses lubrificantes mais leves 
podem causar problemas de desem-
penho porque não têm a espessura 
de película necessária no contato 
entre rolamentos e engrenagens. As 
temperaturas de operação em cai-
xas de transmissão de EVs também 
tendem a ser altas, em comparação 
a veículos tradicionais. Quando um 
motor elétrico é preso a uma caixa 
de transmissão, há mais geração de 
calor. A única geração de calor em 
um trem de força convencional é 
causada pela perda de potência dos 
rolamentos e das engrenagens. É um 
desafio fazer os rolamentos durarem 
mais tempo em um ambiente mais 
agressivo do que aquele em que 
geralmente operam.

RP Pela décima vez, a Timken 
foi reconhecida como uma das 
empresas mais éticas do mundo, 
segundo o Instituto Ethisphere, em 
pesquisa global. De que forma esse 
reconhecimento influi nas práticas 
e nas relações com o mercado?
BENSON O reconhecimento pelo 

RAIO-X TIMKEN
Produtos: rolamentos, mancais, acopla-
mentos, sistemas de lubrificação automáti-
ca, graxas, correntes, correias, sistemas de 
movimento linear entre outros produtos e 
serviços para transmissão de potência
Vendas globais: US$ 3,8 bilhões em 2019
Colaboradores: Mais de  18.000 
funcionários
Operações globais: atua em 42 países
Operações no Brasil: matriz em São 
Paulo e outras 4 unidades em Rio Claro 
(SP); Belo Horizonte, Divinópolis (MG) e 
Joinville (SC)
Mais informações: www.timken.com
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Wagner Benson
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SAMUEL MORENO

Visão empresarial e gestão azeitada fizeram a Scario dar a volta 
por cima e tornar-se referência em autopeças

MINHA HISTÓRIA

Por Rosiane Moro

O ano 2000 foi literalmente o 
ano da virada na vida de 
Evans Endrigo Magliano. 

Estudante de odontologia, o jovem, 
aos 20 anos, precisou assumir a 
pequena autopeças da família, fun-
dada em 1997, após o pai Giovanni 
Magliano ficar doente e parar de 
trabalhar. Junto com a loja, vieram 
dívidas a serem sanadas e o desafio 
de levantar um negócio às portas da 
falência. Funcionando em uma área 
de apenas 10 metros quadrados e 
sem telefone, Evans arregaçou as 
mangas e montou um tímido esto-
que para ter capital de giro.

“Foi um trabalho de formigui-
nha, comprava poucas peças, 
vendia e pagava algumas dívidas. 
Além disso, não larguei a faculda-
de, então saía às quatro da tarde 
para pegar o trem e ir até Bragança 
Paulista, onde estudava”, recorda. 
A mãe Sirene Magliano, que aju-
dava no sustento da casa fazendo 
salgados, se uniu ao filho na recu-
peração da empresa.

Homenagem à cidade italiana
Inaugurada em 1997 como Auto 

Peças Laranjeiras, a loja foi rebatiza-
da dois anos depois para homenage-
ar a cidade natal da família paterna: 
Scario, uma vila à beira-mar, no sul 
da Itália. A localização no subúrbio 
da cidade de São Paulo em uma 
região pouco desenvolvida, sem 
bancos ou grandes comércios, difi-

Honra e mérito

cultava a expansão das vendas no 
local. O endereço pouco atrativo, 
no entanto, foi o que possibilitou a 
grande guinada da empresa depois 
de Evans descobrir a proximidade 
dos municípios vizinhos e passar a 
fazer entregas. Sem concorrência 
local, Evans resolveu tornar-se uma 
referência em autopeças e mudar, 
em 2003, para um espaço maior, às 
margens da rodovia Anhanguera. 
Nessa época, ainda se dividia entre 
a faculdade e a empresa. “Cheguei 
a me formar, mas nunca exerci a 
profissão. O ramo de autopeças é 
muito agitado, achei que não teria 
foco nem a tranquilidade necessária 
para ser um bom dentista.”

Desde que assumiu a direção 
da empresa, Evans fez questão de 
estrutura-lá com departamentos 
bem definidos e profissionais dedi-

cados exclusivamente a eles. “Tudo 
aqui é setorizado. Temos as áreas de 
vendas, garantia, compras, expedi-
ção, estoque, financeiro, recursos 
humanos. Essa organização resulta 
em melhor atendimento aos clien-
tes. Nossa marca registrada”, conta. 
Com muito trabalho e pé no chão, o 
empresário ampliou a empresa com 
a inauguração da filial em Cajamar, 
em 2018, e já prepara para abrir a ter-
ceira loja em outubro. A pandemia 
não atrapalhou em nada os planos 
futuros. “Toda expansão fazemos 
com dinheiro próprio, e tenho extre-
mo cuidado com a saúde financeira 
da empresa, tanto que, mesmo com 
a redução de faturamento nos últi-
mos dois meses, consegui honrar 
todos os meus compromissos.”

Com 93 funcionários e uma frota 
de 30 motos, a nova empreitada da 
Scario será abrir uma loja virtual. O 
empresário pretende ainda agregar 
alguns serviços rápidos para ofere-
cer maior conveniência aos clien-
tes, como boxes para troca de óleo 
e instalação de acessórios.

Evans, da 
Scario Auto 

Peças
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VITRINE

www.compreconfie.com.br), rede 
de confiança do mercado online, 
o e-commerce brasileiro faturou 9,4 
bilhões de reais em abril de 2020, 
registrando um aumento de 81% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. O alto volume é atípico, 

mas especialistas em comporta-
mento do consumidor acreditam 
que uma boa parte da população 
irá incorporar o hábito das com-
pras virtuais. “O Brasil é um pouco 
resistente às tendências mundiais, 
mas não tenho dúvidas de que as 

Por Rosiane Moro

O crescimento abrupto das 
vendas online nos últi-
mos dois meses decorre 

essencialmente da necessidade de 
isolamento social imposta pela pan-
demia do coronavírus. De acordo 
com a Compre & Confie (https://

ISTOCKPHOTO

VENDA NAS 
NUVENS

O comércio online tornou-
se a melhor alternativa para 
manter a loja 24 horas em 
funcionamento
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servir de empecilho, principalmente 
porque a comércio online é um 
caminho sem volta.

Economia de tempo e recursos
A persistência e cautela na 

implantação é compensada futu-
ramente, segundo Rizzatti, pela 
economia de tempo e de recursos 
financeiros ao evitar a adoção de 
soluções não aderentes às neces-
sidades da empresa e dos clientes. 

“Quando falamos de soluções 
de e-commerce ou plataformas que 
permitem a criação de lojas virtuais, 
existem inúmeras tecnologias que 
vão das gratuitas até as mais caras. 
Nesse contexto de possibilidades, 
é fundamental compreender que a 
construção de uma loja virtual não 
envolve só a tecnologia, a infraestru-
tura e demais recursos técnicos. A 
inteligência aplicada à construção 
do negócio é essencial para que não 
se compre gato por lebre, sobretudo 
na adoção de plataformas prontas 
onde as customizações podem aca-
bar custando mais caro do que um 
processo feito especialmente para 
a empresa desde o início.”

O especialista observa que 
muitos aspectos precisam ser estu-
dados para que a solução gere os 
resultados esperados, tais como a 
logística para a entrega dos produ-
tos vendidos, o processo de integra-
ção da loja virtual com o sistema 
de gestão de estoque da loja física, 
o gateway para o pagamento das 
compras e emissão de notas fiscais, 
a adoção ou não de um chatbot 
(robô) para o atendimento inicial 
ao cliente. Também é preciso deci-
dir quem irá hospedar a sua loja e 
as configurações desse ambiente, 
visando que o cliente tenha a me-

Vendas triplicadas
O e-commerce da Doutor Carro Auto Center, de São José (SC), foi 

a salvação para a queda brusca no movimento da loja física. Desde 2016, 
o proprietário Vagner Hordoff trabalha com plataformas de marketplace 
e já chegou a ter uma loja virtual própria, no momento em recons-
trução. “Ficamos apreensivos com a pandemia, mas a queda inicial foi 
compensada com a migração dos clientes para o digital. Comparado a 
meses anteriores, o nosso faturamento triplicou”, comemora o empre-
sário, que contratou, inclusive, mais um funcionário só para cuidar das 
embalagens dos produtos. Para ele, o maior desafio da loja digital própria 
é atrair os clientes. “Precisa ter uma boa estratégia de marketing para 
ganhar confiabilidade e virar uma referência no mercado”, completa.

Vagner, da Doutor Carro Auto Center

LUCIANO NUNES

compras digitais serão mantidas até 
porque a solução para o problema 
do Covid-19 não virá a curto prazo”, 
diz Fernando Rizzatti, sócio-diretor 
da Neotix, empresa especializada 
em transformação digital.

Com o comércio parcialmente 
fechado e diante da possibilidade 
de pontuais interrupções no futu-
ro, os varejistas perceberam que 
a internet é um ótimo canal para 
continuar a vender e manter contato 
com os clientes. Para quem ainda 

não possui sua loja virtual, esse é o 
momento para aderir ao ambiente 
online. Começar a operação do 
zero não é fácil e tampouco rápido. 
Para um e-commerce funcionar 
corretamente, é preciso planejar as 
estratégias de vendas, a estrutura de 
atendimento e a segurança digital, 
além de concentrar a atenção nos 
mínimos detalhes, uma vez que um 
cliente digital insatisfeito raramente 
volta a comprar daquela empresa. 
A complexidade, porém, não pode 
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Nativo digital
Depois de passar por algumas experiências frustrantes com o 

comércio tradicional, o empresário Roberto Luis Tokio, de São José 
do Rio Preto (SP), apostou todas as fichas no e-commerce ao lançar 
a Pancadão Shopping, loja virtual especializada em som automotivo. 
Presente também nas maiores plataformas do país, o proprietário viu 
as vendas triplicarem desde o início da pandemia.

“Esperava por alguma retração, mas o cenário foi oposto, o que 
ajudou a manter os empregos.” A  dificuldade, segundo ele, é padro-
nizar as vendas nas diversas plataformas. “Precisa ter um programa 
de integração para não ter divergências de preço, estoque e frete”, 
conta. O braço online também possibilitou diversificar o segmento de 
atuação, com a oferta de sonorização ambiente.

VITRINE

P

SAIBA MAIS
FERNANDO RIZZATTI (NEOTIX)
(11) 5102-4717
contato@neotix.com.br
www.neotix.com.br

REPRODUÇÃO

Site Pancadão Shopping (https://pancadaoshopping.com.br/)

lhor experiência na sua utilização. 
“Na Neotix usamos a Amazon Web 
Services (AWS), pela flexibilidade 
e recursos oferecidos, e a AZURE, 
da Microsoft, com menos opções 
de utilização, mas ótima operacio-
nalidade”, descreve Rizzatti.

Internet é sinônimo de rapidez
O cliente digital requer a mesma 

atenção do cliente da loja física, e 

o fato de não estar presente não 
significa que pode ser deixado 
para depois. Além disso, o mundo 
virtual é caracterizado pelas res-
postas instantâneas, ou seja, quem 
está do outro lado do computador 
deseja ser prontamente atendido. 
Nesse quesito, é preciso focar na 
formação dos vendedores porque a 
comunicação com o cliente online 
é bem diferente da presencial e, 

por apresentar-se na forma escrita, 
pode ser mal interpretada, gerando 
problemas.

Também é preciso selecionar 
muito bem os itens que irão com-
por sua vitrine virtual. Se não dá 
para ter tudo à disposição do clien-
te, priorize os itens de maior giro e 
que não necessitam de explicações 
pontuais em relação à sua utiliza-
ção. Uma vantagem da transação 
online é que a inadimplência é 
praticamente zero devido ao uso 
dos cartões de crédito.

“Os gateways de pagamento 
normalmente são integrados às 
lojas virtuais e fazem verificações 
de dados constantes, reduzindo a in-
cidência de fraudes”, conta Rizzati. 
Só é preciso, porém, avaliar muito 
bem a segurança de dados onde 
a loja será hospedada para evitar 
a invasão por hackers e colocar 
os dados sigilosos dos clientes em 
vulnerabilidade.

Vale lembrar que um canal de 
e-commerce não vende sozinho. 
Para atrair o cliente presencial para 
a loja online é preciso desenvolver 
algumas ações de marketing, além 
de fazer alguns investimentos em 
divulgação, como anúncios no 
Google Adwords. “Geralmente a 
loja virtual oferece preços mais 
competitivos em relação ao bal-
cão, e o varejista pode ir um pouco 
além, oferecendo alguns benefícios, 
como descontos ao associar-se a 
clube de benefícios ou a indicação 
de amigos”, completa o consultor.
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Agora o importante é não 
apenas aceitar as mudanças 
em curso, mas aprender 
rápido com elas e ainda 
executar as coisas de um 
novo jeito

Por Wellington Moreira

A pandemia causada pelo 
novo coronavírus está colo-
cando em xeque boa parte 

das regras de mercado que acre-
ditávamos serem imutáveis. E o 
resultado é que uma competência 
tida como patinho feio nos últimos 
quinze anos voltou a ser relevante: 
a capacidade de adaptação.

Adaptabilidade
Até algumas semanas atrás, todo 

mundo se via pressionado a ser pro-
ativo. Antecipar movimentos antes 
que os problemas aparecessem. 
Identificar necessidades que nem 
mesmo os clientes sabiam possuir. 
Não ser pego de surpresa por nada 
nem ninguém. Mas o problema é 
que, diante de eventos inesperados 
e avassaladores como esse, quase 
ninguém consegue ser proativo.

O que faz a diferença agora 
é realmente ter capacidade de 
adaptação. Não apenas aceitar as 
mudanças em curso, mas aprender 
rápido com elas e ainda executar as 
coisas de um novo jeito. Como diz o 
conhecido ditado: levantar, sacodir 
a poeira e dar a volta por cima. E é 
isso que tem guiado muita gente des-
de os primeiros dias da quarentena.

Empresas que sempre olharam 

a digitalização com cara de “isso é 
bobagem para nós” estão revendo 
seus conceitos. Quem tinha um site 
capenga o reformulou. Comércios 
que só atendiam presencialmente 
passaram a fazer entregas para se 
manter em operação. Quem não 
sabia o que é um marketplace agora 
vende em vários deles.

Soluções rápidas
No mundo do entretenimento, 

as “lives” de artistas tocando violão 
na sala de casa são a maior revolu-
ção musical desde o surgimento das 
plataformas de streaming. O que até 
tempos pré-confinamento era uma 
simples canja para manter algum 
contato com o seu público virou 
a principal fonte de receita para 
muitos deles.

Já na área da saúde, a grande 
disrupção surgiu com a Portaria nº 
467/2020, que finalmente regula-
mentou a telemedicina. Agora, hos-
pitais e clínicas oferecem consultas 
em vídeo feitas por médicos que 
estão a quilômetros de distância da 
unidade de saúde para onde seus 
pacientes se dirigem. E os exames 
vão de saúde primária (aferição de 
pressão, por exemplo) a especialida-
des (como um eletrocardiograma).

As concessionárias de veículos, 
temendo uma grande retração nas 
vendas, também agiram rápido. São 
inúmeras as promoções na compra 
de carros zero com descontos de 
ocasião ou carência de até 120 
dias para o pagamento da primeira 
parcela do financiamento.

E as escolas, hein? Muitas delas 

revolucionaram o seu processo 
de aprendizagem de uma semana 
para a outra. E, na maior parte das 
vezes, sem contar com um corpo de 
professores experientes em EaD. O 
modelo híbrido de ensino (misto 
de presencial e online), que levaria 
mais uns cinco anos até se consoli-
dar, agora veio para ficar.

Em tempos como esses o que 
conta não é a capacidade de pla-
nejar o longo prazo, mas sim a 
agilidade para se adequar ao novo 
contexto. Quem testa rápido e erra 
rápido, aprendendo enquanto já 
coloca as ideias em prática, vai se 
dar muito bem nesse novo mundo.

Wellington Moreira é pales-
trante e consultor empresarial 
especialista em Formação de 
Lideranças, Desenvolvimento 
Gerencial e Gestão Estratégica, 
também é professor universi-
tário em cursos de pós-gradu-
ação. Mestre em Administração 
de Empresas, possui MBA em Gestão Estratégica 
de Pessoas e é autor dos livros "Líder tático" e "O 
gerente intermediário", ambos publicados pela 
Ed. Qualitymark.
www.caputconsultoria.com.br
wellington@caputconsultoria.com.br

DIVULGAÇÃO 

a capacidade de adaptação voltou
a ser competência crítica
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Por Rosiane Moro

A queda no consumo decor-
rente da pandemia do novo 
coronavírus exigirá um com-

portamento mais atuante das em-
presas para reverter o impacto eco-
nômico – e os funcionários serão 
peças fundamentais nesse período 
de recuperação. Consciente de que 
os efeitos negativos da crise ainda 
podem durar por um bom tempo, 
aquele que sair na frente e tomar 
as atitudes corretas terá vantagem 
na retomada. Para o consultor do 
Sebrae Francisco Marques, antes 
de iniciar qualquer planejamento 
é preciso entender e aceitar que o 
cenário atual não está bom apenas 
para a sua empresa. “Precisamos 
assimilar o golpe e planejar as 

A pandemia irá mudar o comportamento do consumidor. 
É hora de aperfeiçoar os conhecimentos da equipe para 
atender as novas exigências do mercado

Time sincronizado

atitudes para contê-lo. Colocar a 
culpa ou reclamar das decisões do 
governo só gera insegurança em 
toda sua cadeia de relacionamento, 
disseminando o pânico entre os 
funcionários, fornecedores e clien-
tes. Mostrar firmeza e estabilidade 
é o primeiro passo para o retorno 
saudável das atividades.”

É o momento de o empresário 
colocar a casa em ordem, ver quais 
são as demandas que ficaram repri-
midas e convocar os funcionários a 
ajudarem nessa missão, afinal eles 
conhecem os procedimentos inter-
nos de trabalho e as necessidades 
dos consumidores, podendo trazer 
soluções de melhorias no fluxo das 
atividades e sugestões para resolver 
os entraves dos clientes ou ações de 
como surpreendê-los com um gesto 

de atenção. “Coloque sua equipe 
para conversar primeiramente com 
os clientes fiéis para saber se pre-
cisam de algo de sua empresa, se 
é possível ajudá-los com parcerias 
ou simplesmente para saber como 
eles estão enfrentando a situação. 
Muito mais do que conforto e como-
didade, essa crise irá fortalecer as 
relações humanas e os laços de con-
fiança, criando vínculos mais fortes 
e duráveis”, observa Marques. Desse 
contato é possível obter inclusive 
informações importantes para o seu 
próprio negócio. Por exemplo, se a 
empresa dele está estagnada duran-
te a pandemia, isso irá refletir no seu 
fluxo de caixa e consequentemente 

Cursos online gratuitos

SEBRAE
l Como vender na internet na crise do novo

coronavírus
l Aprenda a planejar as estratégias

do seu negócio
l Como criar um modelo de negócio de impacto

socioambiental
l Liderança: como desenvolver um time

de alta performance
l Gestão financeira
l Marketing digital
l Atendimento ao cliente
l Customer sucess: como conquistar e

manter clientes
l Como captar recursos para o seu negócio

ENDEAVIOR
l Finanças e investimentos
l Gestão de pessoas
l Ferramentas práticas de inovação
l Planejamento e gestão de equipes de vendas
l Como fazer uma pesquisa de mercado eficiente
l Como medir o impacto social do seu negócio
l A arte do recrutamento
l Como aumentar e gerenciar suas vendas
l Como tornar seu negócio escalável e inovador
l Estratégia financeira para o crescimento

ISTOCKPHOTO
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Cuidados com a saúde
A quarentena de Fabio Costa, proprietário da Multipe-

ças Costa, de São Raimundo das Mangabeiras (MA), foi de 
apenas sete dias, o que não gerou uma queda acentuada no 
faturamento nem ociosidade de sua equipe. Com autori-
zação para funcionar, o empresário procurou adotar uma 
administração mais transparente para tranquilizar os funcio-
nários e afastar os sentimentos de insegurança em relação 
ao desemprego. “Como ficamos pouco tempo parados, 
não percebi necessidade de fazer treinamentos para nos 
adaptar à situação, mas percebi que eles estavam com 
medo de adoecer ou de ter os rendimentos reduzidos. En-
tão, procurei não alterar a rotina dos trabalhos para trans-
mitir confiança e adotar os devidos protocolos de segurança 
e higiene para resguardar a saúde de todos, utilizando os 
itens de proteção individual, controlando o acesso à loja e 
respeitando o distanciamento social.” 

Treinamento online
Atendendo clientes da área de saúde e alimentos, o 

maior esforço de gestão na Mercuri Diesel, de Limeira (SP), 
diante da crise da Covid-19, não foi a redução no volume 
de trabalho. “Tivemos uma pequena queda, mas a maior 
dificuldade foi gerenciar os pagamentos em atraso. Precisei 
criar uma força-tarefa, desenhar uma estratégia para fazer as 
cobranças de forma amigável e aumentar o parcelamento”, 
diz o proprietário Marcio Mercuri. Com 65 funcionários, 
Marcio tem incentivado a equipe a fazer cursos online no 
tempo livre. “Aumentou bastante a oferta de cursos online 
gratuitos e, como sempre, investimos na capacitação do 
time. Os funcionários sabem que as iniciativas de aperfeiço-
amento profissional são muito valorizadas na casa.”

no seu planejamento financeiro, ge-
rando novas condutas de trabalho e 
busca por outras fontes de receita.

Aproveite também o período 
para mapear o comportamento 
dos clientes, dividi-los em grupos 
e pensar em novas estratégias de 

atendimento. Com o aumento do 
contato online, é preciso ver quem 
se adaptou melhor às ferramentas 
digitais e elaborar novos processos 
de atendimento específicos para 
eles. “Vi empresas que passaram a 
enviar uma lista de ofertas com os 

dez itens mais vendidos e outras que 
criaram um catálogo de produtos 
digital, algo que não tinham antes 
e que foi muito bem recebido pelos 
clientes”, diz o consultor. Esse cri-
tério de seleção facilitará a aborda-
gem de vendas no futuro, evitando 

Marcio, da Mercuri Diesel

ISTOCKPHOTO
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que um cliente sinta a privacidade 
invadida ao receber mensagens 
virtuais não desejadas.

Novas habilidades
A mudança no comportamento 

do consumidor requer novas habili-
dades de vendas e gestão, colocan-
do em evidência a necessidade de 
aprimoramento da formação edu-
cacional dos colaboradores. Apro-
veite o ritmo mais lento do mercado 
para fazer uma avaliação do time, 
ver onde cada um pode melhorar 
sua produtividade e sugerir cursos 
para suprir essas lacunas. “Vale 
checar as novas tendências, anali-
sar quais aptidões serão essenciais 

a partir de agora e colocar o time 
para estudar”, sugere o consultor, 
lembrando que no futuro não ha-
verá varejo sem tecnologia. Como 
os tempos exigem contenção de 
despesas e distanciamento social, 
procure as instituições que ofere-
cem treinamento online gratuito. 
Existe uma infinidade de cursos 
disponíveis na internet, vários 
deles oferecidos inclusive pelo 
Sebrae e pelo Endeavor (veja box), 
que servem não só para atualizar as 
competências do time, como abrir 
novas frentes de negócio.

Marques alerta que é importan-
te o empresário esclarecer o que 
considera essencial na formação 

de cada funcionário, sugerir os cur-
sos a serem realizados e estabelecer 
prazos para sua execução. Procure 
sempre elogiar e divulgar as atitudes 
de desenvolvimento profissional 
espontâneas. Além de reconhecer 
o esforço de quem está buscando 
progredir na empresa, mostra as 
atitudes individuais que são valori-
zadas na casa.
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Por Rosiane Moro

Mesmo diante das medi-
das econômicas adotadas 
pelos governos estaduais 

para a contenção dos efeitos da 
pandemia, a tendência é haver um 
aumento no já altíssimo número 
de desempregados e uma grande 

ainda mais difícil e por entender 
que o crédito é necessário para a 
retomada das atividades produtivas, 
a Associação Nacional dos Bureaus 
de Crédito (ANBC) estendeu o 
prazo de negativação de clientes 
de 10 para 45 dias a partir da co-
municação do devedor durante os 
próximos três meses, contados a 
partir de 17 de abril. A nova regra 
já demonstra que o momento não 
é de embate com o consumidor, e 
o diálogo entre as partes continuará 

MERCADO

ISTOCKPHOTO

Acerto de contas
Diálogo, flexibilização de prazos para pagamento e confiança. 
Três itens essenciais para a renegociação de dívidas com os 
clientes inadimplentes

dificuldade na recuperação da 
renda por boa parte da população 
nos próximos meses. Fatores que 
refletem diretamente na redução 
da capacidade dos consumidores 
pagarem as dívidas em dia e, con-
sequentemente, no aumento da 
inadimplência. Para evitar que o 
acesso aos financiamentos fique 
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Sem atrasos
O cartão de crédito é a forma de pagamento mais usual na Inter-

lagos Centro Automotivo, de Marília, no interior de São Paulo. “Aqui 
não tem problema de inadimplência de clientes porque 90% dos 
pagamentos são feitos por cartão, apenas algumas empresas pedem 
para enviar boletos, mas elas também cumprem os prazos”, conta o 
proprietário Helder Aloisio Moura Morgante. “Mesmo com a pande-
mia, acredito que esse cenário não irá mudar.” A maior dificuldade, 
porém, está em lidar com a queda no volume de serviços. “Tivemos 
uma redução de 50%, o que nos obrigou a trabalhar em horário 
reduzido.” Há 31 anos no mercado e com 23 funcionários na casa, 
Helder diz que nem nas outras crises econômicas a perspectiva esteve 
tão ruim. “Uma queda brusca como essa somente na Copa do Mun-
do no Brasil. O povo só queria ver jogo e fazer churrasco.”

sendo a melhor alternativa para a 
renegociação das dívidas.

O ponto de partida é entender 
que a dificuldade econômica de-
corre de um fator totalmente alheio 
à vontade do cliente e, assim como 
as finanças das empresas foram 
duramente atingidas, o orçamento 
doméstico e dos pequenos e médios 

Helder, da Interlagos Centro Automotivo

empreendedores também sofreu 
forte impacto. “A maioria da popu-
lação terá problemas financeiros 
neste ano, e se o empresário não 
abrir exceções, ampliar o crédito 
e flexibilizar o pagamento não irá 
vender para ninguém”, alerta José 
Rubens Alvarez, gestor da ZR Con-
sultoria Econômica e Financeira. 

Para ele, a economia de mercado 
concentrada nos grandes bancos 
é muito cruel com as pequenas e 
médias empresas e também com o 
consumidor final. “O governo pode 
colocar um monte de dinheiro no 
mercado, mas o crédito não chega 
na ponta. Temos no Brasil uma 
grande inversão de valores porque o 
banco só negocia e reduz a taxa de 
juros com o cliente inadimplente. 
Quem paga as contas em dia não 
consegue crédito a taxas atrativas. 
Temos uma taxa Selic de 3% ao 
ano, mas as instituições financeiras 
continuam a cobrar cerca de 8% de 
juros ao mês no cheque especial, 
assim fica difícil sair de uma dívida”, 
ressalta o consultor.

O grande desafio para os empre-
sários será o de reinventar o modo 
de vender seus produtos e serviços 
e aprender a trabalhar correndo 
algum risco. “A fonte tradicional 
de avaliação do CPF ou CNPJ para 
saber se concede o crédito ou não 
ao cliente é muito engessada. Agora 
será preciso ler nas entrelinhas”, 
observa José Rubens. Como exem-
plo, o consultor cita o caso de uma 
empresa que está devendo tributos, 
mas não significa essencialmente 
que é uma má pagadora, ou seja, 
ela pode ter privilegiado manter o 
seu fluxo de caixa para não parar as 
atividades e deixar o acerto de con-
tas com o governo para depois. “Ao 
recusar a venda para ele, você perde 
uma boa oportunidade de fazer 
negócio e de fazer a economia girar 
tanto para ele quanto para você.”

Garantias
O relaxamento na concessão 

de crédito não quer dizer que é 
para sair vendendo para todos sem 

WANDERLEY JOSE ALVES
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qualquer garantia e totalmente no 
escuro. O banco de dados da sua 
empresa pode ser sua fonte princi-
pal de consulta, já que ali constam 
quais são os clientes que cumprem 
com as suas obrigações. “Outra 
boa referência é ver quais setores 
da economia não foram impacta-
dos economicamente e priorizar 

os clientes desses segmentos. Em 
momentos de crise é preciso tirar 
um pouco o olhar do presente e 
analisar o que pode acontecer no fu-
turo”, aconselha o gestor. Também 
é prudente evitar o uso de cheques 
pré-datados e dar prioridade para o 
parcelamento no cartão de crédito, 
mesmo que as taxas bancárias para 

SAIBA MAIS
JOSÉ RUBENS ALVAREZ (ZR CONSULTORIA)
(11) 4837-5636
joserubens@zrconsultoria.com.br
www.zrconsultoria.com.br

essa operação sejam maiores. Já a 
cobrança de juros deve ser avaliada 
cautelosamente porque se por um 
lado garante que o empresário te-
nha uma compensação financeira 
pelo atraso, por outro pode dificul-
tar o pagamento do valor acordado.

Também é importante analisar 
o seu fluxo de caixa para saber 
até onde pode oferecer facilidades 
de pagamento. “Ajudar o cliente 
é importante, mas desde que não 
comprometa a saúde financeira 
do seu negócio”, diz José Rubens. 
O ideal é fazer um planejamento e 
colocar um percentual limite para 
pagamentos em atraso entre 10% 
e 30% do total, valores acima disso 
indicam problemas à vista.

Emitir nota fiscal a cada venda é 
outra forma de garantir o pagamen-
to, caso seja preciso partir para uma 
cobrança judicial, mas lembre-se 
que é preciso seguir as regras impos-
tas pelo Código de Defesa do Con-
sumidor e jamais submeter o cliente 
ao constrangimento ou ameaça. 
Considere a ação de protesto como 
último recurso porque, além do alto 
custo, demora um certo tempo para 
ser finalizada.

O melhor caminho é ouvir o 
cliente sobre o motivo do atraso e 
juntos encontrarem a melhor forma 
de sanar o débito. Essa atitude pro-
fissional costuma ser recompensada 
com o pagamento do débito e ainda 
pode transformar o eventual deve-
dor em um cliente fiel.

MERCADO

Movimento normal
A Sabin Bombas Injetoras, de Rondonópolis (MT), está em uma 

região pouco afetada pela crise de saúde. Além de poucos casos da 
doença, o agronegócio não parou. “Nossa previsão era uma queda de 
30% no faturamento, mas registramos apenas 15% de retração, e no 
mês de maio já voltamos ao ritmo normal”, informa Lufti Mikhael Fa-
rah Neto. Situação privilegiada que levou a empresa a não ter clientes 
inadimplentes. “Tivemos apenas alguns pedidos para prorrogação de 
pagamento”, observa. Em junho, começa o período de entressafra, 
momento em que ocorre uma queda natural no volume de serviços, 
mas ao contrário dos anos anteriores o movimento vem crescendo. 
“Provavelmente o aquecimento decorre da pandemia, que reduziu as 
vendas de veículos pesados zero quilômetro e aumentou a necessida-
de de manutenção dos caminhões e tratores usados.”

Neto, da Sabin Bombas Injetoras
RAFAEL APOLINÁRIO
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MATÉRIA DE CAPA

Por Rosiane Moro

Não existe um empresário 
brasileiro que não tenha 
enfrentado uma crise ao 

longo de sua jornada. Pode ser de 
viés econômico, de abastecimento, 
de intempéries da natureza, de 
imagem, patrimonial ou pessoal. A 

verdade é que fatos inesperados 
acontecem, e buscar alternativas 
para sobreviver,  superar e até cres-
cer com o acontecido exige cabe-
ça fria, planejamento, resiliência, 
criatividade e muita energia para 
contornar os problemas e colocar 
os novos planos em ação.

O início da crise de saúde provo-

cada pela pandemia do coronavírus 
desenhou um cenário alarmante, 
de verdadeiro caos. Mas o históri-
co dos últimos 90 dias traz sinais 
de um certo controle da situação, 
seja pelas medidas de prevenção e 
combate à doença adotadas pelos 
órgãos competentes,  seja pela 
gradual reto ma da das atividades 

Entrega rápida
MOA

Disponibilidade

Prepare-se para enfrentar uma nova realidade de mercado. Se tem algo que a pandemia 
ensinou é que nada será como antes. Uma das novidades é o desabastecimento de peças 
da ordem de 35%, que, no caso dos clientes da Pellegrino, está sendo contornado por 

um estoque bem abastecido e  acessível pela plataforma Compre Online

Novos tempos



23maio-junho 2020

Antes da pandemia Covid-19, o proprietário da Big Pe-
ças, Vicente Clovis da Costa, nunca havia comprado peças 
online para a reposição do seu estoque. A experiência com 
a plataforma Compre Online, porém, agradou o empre-
sário de Londrina (PR), que pretende manter o hábito 
daqui para frente. Já para atender os clientes da empresa, 
o varejista ainda aposta no contato pessoal e na venda por 
telefone. “A comercialização de peças para veículos pesa-
dos é complexa, técnica e na maioria das vezes precisa da 
orientação do vendedor para esclarecer dúvidas ou para 
encontrar o item desejado. Não é algo que dá para ser feito 
a distância”, acredita. Com atuação em um segmento com 
pouca restrição para o trabalho, Vicente não percebeu até 
o momento mudanças expressivas no comportamento dos 
consumidores. “Tivemos uma queda na venda de peças 
que não são de primeira necessidade, como os pneus sem 
câmara, mas o restante está normal.” Com o estoque em 
dia desde o início da pandemia, a loja também não enfrenta 
qualquer problema de desabastecimento.

e esforços dos empresários em 
manter a economia ativa. Momento 
propício para procurar as oportu-
nidades no mercado e antever o 
comportamento do consumidor 
diante do que muitos chamam de 
“novo normal”, já que teremos um 
incerto período de transição no qual 
conviveremos com a Convid-19 até 
que seja encontrado um remédio ou 
uma vacina para o vírus.

Mudanças a caminho
O maior erro nesse momento é 

acreditar que tudo será como antes. 
Importantes mudanças estão a ca-
minho e o segmento de autopeças, 
mesmo classificado como atividade 
essencial e com curto período de 
inatividade, recebe simultaneamen-
te impactos positivos e negativos de 

outros setores da economia. “A crise 
não é homogênea. O segmento de 
ônibus urbano, por exemplo, teve 
uma queda com a redução da frota 
circulante, mas nada comparado ao 
de setor de fretamento e rodoviário, 
que enfrentou a paralisação do tu-
rismo e de algumas empresas que fa-
ziam o transporte de funcionários”, 
diz Danilo Fraga, diretor da Fraga 
Inteligência Automotiva. O mesmo 
acontece com a frota de caminhões. 
Enquanto o transporte rodoviário 
com os veículos pesados continua 
ativo, as entregas urbanas caíram em 
função do fechamento de bares e 
restaurantes. Verificar os detalhes de 
cada atividade e escolher o correto 
posicionamento será fundamental 
para o aftermarket superar a crise e 
até manter a lucratividade.

Além do desempenho de alguns 
setores da economia, Danilo Fraga 
aconselha os lojistas a analisarem 
constantemente a frota circulante 
e o movimento das oficinas, dois 
fatores que fazem o mercado de 
reposição funcionar. Nesse quesito, a 
procura pela reparação de veículos 
foi surpreendente. “Nas primeiras 
semanas da crise, as oficinas pra-
ticamente pararam de funcionar, 
mas aos poucos foram retomando 
os serviços.”

Segundo Fraga, o período está 
propício para as vendas de veículos 
usados, já que a crise financeira 
e a falta de oferta de crédito irão 
afastar os clientes dos veículos 
zero quilômetro. Outros fatores que 
devem sustentar esse incremento é 
o receio das pessoas de voltarem a 

Nova experiência digital
ISTOCKPHOTO
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A pandemia da Covid-19 teve pouco efeito na rotina 
de trabalho na Piru Freios Auto Peças, de São Caetano do 
Sul/SP. Com 90% das vendas voltadas para os mecânicos 
e entregues via motoboy, o proprietário Denilson Cavallini 
não percebeu mudanças relevantes no comportamento dos 
clientes e apenas incorporou as medidas preventivas de se-
gurança e higiene. “Os entregadores, assim como todos os 
outros funcionários da empresa, passaram a usar máscaras 
e álcool em gel. Em relação aos clientes, a alteração mais 
significativa foi a necessidade de negociação, principalmente 
de preço e prazo”, diz.  

O mesmo não aconteceu com a gestão interna, que 
passou a usar o sistema de compras de peças online. “O 
vendedor da Pellegrino nos apresentou o sistema Compre 
Online e realmente achamos bem prático de usar”, conta o 
balconista Vagner Aparecido Paulo. Para ele, o maior bene-
fício foi a agilidade na hora de fazer o orçamento. “Consigo 
ver o preço da peça imediatamente no site com o cliente 
ao telefone sem precisar retornar a ligação”, comenta.

usar o transporte coletivo, por medo 
de contaminação, e a prioridade 
por viagens de carro, o que irá mo-
vimentar o mercado de reposição 
e reparação porque usualmente os 
usados precisam de manutenção. 
“Vale observar que em um primeiro 
momento as peças essenciais, como 
as de segurança, terão mais saída e 
devem ser priorizadas na reposição 
do estoque”, alerta Fraga. 

A análise da frota atual mostra 
que nos próximos anos teremos um 
aumento significativo de veículos 
com mais de 10 anos em circulação 
decorrente do recorde de vendas da 
indústria automotiva entre 2009 e 
2014. “Outro setor que deve apresen-
tar uma boa reação é de caminhões 
pesados, que está com uma deman-
da reprimida, já que entre 2010 e 
2014 esse segmento era responsável 

pela venda de 200 mil veículos por 
ano e desde 2016 caiu para 70 mil 
veículos/ano”, analisa o diretor. 

Por mais que os números e as 
perspectivas de retomada sejam 
atrativos, a análise de mercado da 
Fraga mostra que a redução do fa-
turamento do varejo de autopeças 
nos meses iniciais da pandemia vai 
resultar na redução de 8,45% no 
acumulado de 2020 em compara-
ção ao ano anterior. Porém, em 2021 
haverá um crescimento aproximado 
de 1,25% em valores constantes, ou 
seja, sem considerar a inflação. 

Para a recuperação ser ainda 
mais rápida, Danilo Fraga aconselha 
os empresários a cuidarem do fluxo 
de caixa, tentando manter uma 
reserva financeira para situações 
inesperadas, e muita atenção ao por-
tfólio do estoque. “Um velho hábito 

é programar o estoque olhando as 
vendas pelo retrovisor, o diferencial 
agora será fazer o mesmo exercício, 
porém com olhar para o futuro, 
anteci pando as necessidades dos 
clientes.” O alerta vale principal-
mente porque a consultoria prevê 
falta de peças no mercado pelos 
próximos três meses, devido ao 
fechamento temporário dos fabri-
cantes de autopeças.

Planejar para não faltar
O desfecho de um desabaste-

cimento de peças, principalmente 
por conta de a pandemia ter afetado 
primeiramente mercados interna-
cionais fornecedores de suprimen-
tos para as fábricas locais, já era es-
perado pela Pellegrino. Para evitar 
problemas para os clientes, antes 
mesmo do início da crise de saúde 

Renovação de estoque online

Denilson, da Piru Freios Auto Peças

SAMUEL MORENO
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No mercado desde 1973 e com três lojas de autopeças 
na Bahia e uma em Goiás, o proprietário da Auto Peças 
Paraná, Leonardo de Medeiros Chaves, acredita que toda 
crise, mesmo as mais duras, possibilita o crescimento das 
pessoas, seja uma evolução profissional ou pessoal. “Im-
possível não ser impactado pelo sofrimento das pessoas 
que ficaram doentes ou perderam familiares, mas temos de 
procurar alternativas para sobreviver a isso. A paralisação da 
produção nas montadoras e a queda nas vendas de veículos 
novos são fortes indícios de maior demanda de veículos 
usados e favorecem o nosso segmento. Porém, não basta 
um cenário animador, é preciso coragem para aproveitar as 
oportunidades que aparecem.”

Outra dica do empresário é sempre ter parcerias fortes. 
“A Pellegrino nos ajudou a passar pela crise, tanto que o 
meu faturamento com a empresa cresceu”, diz. Leonardo 
também aprovou o uso da plataforma Compre Online. 
“Achei a ferramenta ótima, fácil de navegar e agiliza bastante 
as compras.”

atingir o Brasil, a empresa reforçou 
o abastecimento do estoque. “Pelo 
contrário, como estamos abasteci-
dos, nossas vendas até aumentaram, 
principalmente porque passamos 
a atender empresas que não estão 
encontrando peças em outros luga-
res. Com o aumento da demanda, 
precisamos, inclusive, ampliar nos-
sa equipe de vendedores”, explica 
Adelmo Borges, gerente regional 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O gerente percebeu também um 
grande aumento nos pedidos de 
peças online. “Temos uma ótima 
ferramenta para fazer a venda de 
peças e, por conta da necessidade 
de distanciamento social, muitos 
clientes optaram pela compra 
digital.” O sucesso da plataforma 
Compre Online (o B2B da Pellegri-

no), deve-se em parte pelo fato de o 
vendedor continuar a ser remunera-
do mesmo que o pedido venha pelo 
canal online. “O contato pessoal no 
setor de autopeças é muito forte e 
alguns clientes evitam fazer pedidos 
online com receio de prejudicar 
o vendedor, o que não acontece 
na Pellegrino. Cada vendedor tem 
sua carteira de clientes registrada 
na plataforma e é comissionado 
por todas as vendas da sua base, 
independentemente do pedido ser 
feito pessoalmente, via telefone ou 
pela internet”, esclarece Borges. A 
busca de peças pelo Compre Online 
Pellegrino também é uma ótima 
oportunidade para os clientes co-
nhecerem o portfólio completo da 
empresa, atualmente com mais de 
100 mil itens disponíveis.

Além da preocupação com o 
abastecimento dos clientes, a Pelle-
grino ofereceu apoio financeiro e 
administrativo. “No começo da crise 
de saúde, os clientes ficaram deso-
rientados e muitos nos procuraram 
para pegar informações sobre o 
mercado e como proceder naquele 
momento. Também ajudamos com 
as renegociações financeiras, e mui-
tos deles repassaram o benefício 
recebido para os próprios clientes, 
o que acabou movimentando toda 
a cadeia do aftermarket”, conta o 
gerente regional Wagner Simões.

O contato direto com os vende-
dores foi essencial para esclarecer 
dúvidas sobre o uso do Compre 
Online Pellegrino. “Fizemos um mu-
tirão para contatar todos os clientes 
e ver se estavam precisando de algo, 

Aproveitar as oportunidades
ISTOCKPHOTO
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e incentivamos o uso da plataforma 
porque estamos em um momento 
em que eles precisam se preocupar 
com a venda e não com compra de 
peças”, completa o gerente. A neces-
sidade de fortalecimento de laços 
de afeto e a busca por soluções em 
conjunto com outros empresários ou 
fornecedores mostraram o quanto 
as parcerias são fundamentais para 
superar os obstáculos, o que irá in-
tensificar o associativismo daqui pra 
frente. “Caminhar sozinho é muito 
difícil. Na Rede PitStop, temos 1.400 
lojistas associados, que recebem 
constantemente suporte para a ges-
tão e administração das empresas, 
além de integrarem um grupo com 
expertise internacional, o que coloca 
essas empresas em um outro pata-
mar de excelência”, destaca Simões.

Um novo consumidor
A crise de saúde sem preceden-

tes na história do país terá conse-
quências bem mais profundas do 
que as crises econômicas vividas 
pelos brasileiros nos últimos 50 
anos. O isolamento social e a abrup-
ta queda na renda da maioria da 
população despertaram a atenção 
para um consumo mais consciente. 
“O consumidor será mais seletivo, 
fará compras mais racionais, aban-
donando as aquisições por impulso. 
Também estarão preocupados com 
a transmissão da doença, então o 
cuidado com a higiene ainda estará 
em voga até o próximo ano”, aponta 
a professora de pesquisa do consu-
midor da ESPM-Rio, Karine Karam.

As facilidades do mundo di-
gital serão incorporadas ao “dia 
a dia” das pessoas. Então, as em-
presas que ainda não aderiram 
ao e-commerce precisam correr 

contra o tempo para adequar-se 
a essa realidade. “Por outro lado, 
a quarentena despertou habilida-
des desconhecidas nas pessoas, 
como cozinhar, cuidar da casa 
e do jardim, consertar o próprio 
carro e acompanhar os estudos dos 
filhos, intensificando o ‘Faça você 
mesmo’, que não tinha aderência 
entre os brasileiros acostumados 
a serem servidos”, constata a pes-
quisadora. A oferta de facilidades é 
outra tendência que veio para ficar. 
Portanto, continuar investindo em 
comodidades será essencial para 
fidelizar os clientes, principalmen-
te os agregados durante a quaren-
tena. É a hora da loja ir ao cliente 
e não o contrário.

A fragilidade social exposta pela 
pandemia vai valorizar as empresas 
com propósitos, com comporta-
mento solidário e preocupadas 
com a comunidade do entorno. 
Por outro lado, os comerciantes 
que praticaram alta de preço sem 
justificativa, principalmente em 
produtos de primeira necessidade, 
serão boicotados pelos clientes. “O 
capitalismo vai ser ressignificado 
porque as pessoas perceberam 
que os juros e os preços abusivos 
podem ser reduzidos e ainda assim 
as empresas saírem ganhando. O 
consumidor será mais seletivo e 
não aceitará ser explorado, nem 
que para isso seja preciso mudar 
de banco, de marca ou de presta-
dor de serviço”, acredita Karine. 
Em contrapartida, será fiel a quem 
escolher para caminhar a seu lado, 
privilegiando o produto nacional e 
os fornecedores locais. 

“As pessoas perceberam a impor-
tância do comércio perto de casa, 
da facilidade de ir até o mercadinho 

a pé ou de ter sua compra entregue 
apenas algumas horas após o pe-
dido, algo que você não encontra, 
por exemplo, nas grandes redes de 
supermercado.”

As viagens aéreas serão substi-
tuídas pelas viagens de carro, assim 
como terão prioridade os desloca-
mentos individuais ou por aplicativo. 
O home office será adotado por 
várias empresas e as viagens corpo-
rativas, substituídas pelas reuniões 
virtuais. Segundo a professora, o au-
mento da quantidade de desempre-
gados vai levar a um novo modelo de 
trabalho, com profissionais atuando 
como consultores ou virando em-
preendedores, já que o mercado não 
terá postos de trabalho para todos.

Por fim, a desaceleração ofere-
ce algo de muito valioso para os 
empresários: tempo para repensar 
seu modelo de negócio e buscar 
alternativas para destacar-se da 
concorrência. “Vale oferecer, por 
exemplo, uma assinatura mensal 
para fazer a manutenção do carro 
em que a cada mês o cliente possa 
realizar um serviço diferente”, su-
gere Karine. O importante é trans-
formar esse período tão peculiar 
em um grande aprendizado e usar a 
criatividade para sair da crise ainda 
mais fortalecido e consciente de 
seu papel na sociedade.

SAIBA MAIS
DANILO FRAGA (FRAGA INTELIGÊNCIA 
AUTOMOTIVA)
(19) 3243-7420
contato@fraga.com.br
www.fraga.com.br
KARINE KARAM (ESPM-RIO)
(21) 2216-2012
www.crio.espm.br
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A Pellegrino e a Tecfil Filtros 
encontraram uma forma de home-
nagear os profissionais que estão nas 
ruas e colocaram a própria vida em 
risco para trazer conforto e como-
didade para a população. Motoristas 
de caminhão, de ônibus e entrega-
dores em geral receberam frascos 
de álcool em gel doados diretamente 
pelos clientes da distribuidora.

“A gente queria agradecer a 
essa categoria de profissionais que 
não parou de trabalhar e fez de 
tudo para os alimentos e remédios 
chegarem nas casas de todos. Para 
isso, usamos a nossa rede de clientes 
para chegar até eles”, diz Wagner Si-

mões, gerente regional Sul, Sudeste 
e Tocantins da Pellegrino. Ao todo 
foram distribuídas duas toneladas do 
produto em lojas de todo o Brasil. 
“Os clientes adoraram a novidade 
porque a nossa campanha fortaleceu 
conjuntamente a imagem deles”, 
acrescenta Adelmo Borges, respon-
sável pelas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste da Pellegrino.

Na hora certa
O gerente da oficina Eletrodiesel 

Pegoraro, de Mirassol (SP), Milton 
Cesar Gonçales, gostou muito da 
campanha porque a doação chegou 
em um momento de falta de produ-

to no mercado. “Todo mundo estava 
alucinado para encontrar o álcool 
em gel nas lojas, e oferecer como 
presente foi muito positivo.”

O mesmo aconteceu na Meira 
Diesel, de Guanambi (BA). Os clien-
tes presenteados com o produto 
ficaram extremamente satisfeitos 
com a gentileza. “Essa ação impul-
sionou a imagem da Pellegrino e 
também a da nossa loja junto aos 
nossos clientes. Além de mostrar 
nosso espírito de colaboração du-
rante a crise, faz com que o cliente 
se lembre da nossa atitude e volte a 
comprar na loja”, ressalta o gerente 
Elismar Marques da Silva.

União de esforços
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Por Erik Penna

O desespero tomou conta 
de inúmeros empreende-
dores, de uma hora para 

outra o faturamento despencou.
E para manter o negócio vivo, 

muitos se digitalizaram e começa-
ram a focar na venda on-line como 
fator de sobrevivência.

O problema é que diversas 
empresas parecem estar tão aficio-
nadas em faturar, que estão esque-
cendo de atender e entregar com 
excelência para o cliente.

Estou em casa e comprando 
insumos de um comércio local para 
nossa família. Analise a situação 
abaixo.

1ª venda: fizemos o pedido de 
5 itens pelo telefone e a remessa 
chegou faltando 1 produto.

2ª venda: fizemos a encomenda 
pelo WhatsApp de 6 itens e a entre-
ga veio com um produto trocado.

3ª venda: fizemos o pedido pelo 
WhatsApp de 4 itens e o pedido che-
gou com apenas 3 produtos.

4ª venda: na hora de receber, 
eles debitaram, sem perceber, 2 
vezes no meu cartão. Ligamos lá e 
já fizeram o estorno.

Sim, também sou empreendedor 
e palestrante de vendas, e sei que é 
preciso vender e faturar na corona-
crise, mas não devemos abdicar de 
treinar e engajar a equipe para fazer 
o básico bem feito, afinal quando o 
foco fica somente no vender, esque-
cemos de atender, de entregar com 
excelência e com isso perdemos a 
oportunidade de deixar uma expe-

riência positiva registrada na mente 
do consumidor.

Pare de vender on-line de forma 
desequilibrada. O foco pode estar 
em servir ao cliente com maestria. 
O resultado financeiro será conse-
quência.

Lembre-se, não adianta correr 
e acelerar se o trajeto está errado.

Pensa nisso!

Erik Penna é palestrante 
motivacional, especialista 
em vendas, consultor 
e autor de seis livros, 
dentre os quais, “A Di-
vertida Arte de Vender”, 
“Motivação Nota 10” e 
“21 soluções para poten-
cializar seu negócio”.
www.erikpenna.com.br

PARE DE VENDER ON-LINE

ARTIGO
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Cuidar muito bem é
o melhor negócio

GIRO NO MERCADO

Para o proprietário do veículo e também para as 
empresas integrantes da cadeia de reposição automotiva 
– do fabricante ao reparador, passando pelo varejista. 
Esta é mais uma consequência da pandemia da 
Covid-19, que levou muitos consumidores a adiarem o 
sonho da máquina zero km
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Por Paulo Carneiro

A pandemia da Covid-19 pro-
vocou uma retração inédita 
no mercado, que passou 

disciplinadamente pela quarente-
na e agora emerge em busca das 
metas estabelecidas. No setor de 
autopeças, os principais fabricantes 
praticamente mantiveram o plane-
jamento original, embora tenham 
de adequar os números à nova 
realidade, sem perder de vista as 
oportunidades. Nesse momento de 

expectativas, os executivos com-
partilham pelo menos a convicção 
de que a reposição tem um papel 
importante a desempenhar na reto-
mada da economia.

Para o diretor da ZF Aftermarket 
América do Sul, João Lopes, poucas 
empresas no mundo vão conseguir 
atingir as metas estabelecidas, pois 
a crise sanitária não estava pre-
vista. “A quarentena, necessária, 
certamente retraiu a demanda em 
todo o planeta, mas promovemos 
rapidamente os devidos ajustes e 
recalibramos nossas ações ao perfil 
de cada mercado.” 
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João Lopes acrescenta que a 
ZF Aftermarket adotou medidas 
de contingência no ponto mais 
agudo da queda, que, segundo ele, 
ocorreu no final de março e início 
de abril, quando foram concedidas 
férias coletivas por 10 dias.

“Depois desse ajuste, voltamos à 
operação com o objetivo de atender 
às demandas. Tudo o que não era 
primordial foi revisto, mas mantive-
mos todas as ações de nosso pla-
nejamento estratégico, que visam 

oferecer soluções para o mercado 
de reposição.”

Ações promocionais
De acordo com o executivo, 

a empresa adotou várias ações 
promocionais para vendas, facili-
tando o acesso aos produtos via 
e-commerce, inclusive para o setor 
agrícola. “Do ponto de vista de 
treinamentos, tivemos um aumen-
to exponencial na procura pelos 
cursos online, que ocorreu desde 

o início da quarentena. Isso nos de-
monstra que os profissionais da área 
também estavam preocupados com 
o momento da retomada e estão se 
preparando para isso.”

Na convergência de fatores, o 
diretor acredita que o aquecimento 
da economia trará oportunidades 
para o aftermarket, em parte, devi-
do à queda na venda de veículos 
novos. “É preciso lembrar que já 
vínhamos com quedas brutais nos 
novos licenciamentos, sem contar 
a crise econômica que derrubou 
as vendas de veículos novos, entre 
2014 e 2017, em cerca de 50%”, afir-
ma. “A frota de veículos de passeio 
e comerciais, no Brasil, portanto, 
está mais envelhecida.” Para ele, a 
atual pandemia afeta os negócios, 
mas será um problema pontual e 
reversível. “Temos um mercado 
promissor com veículos usados que, 
certamente, vão precisar de reparo 
e manutenção. Haverá um período 
de ajuste para acomodar o inevitá-
vel crescimento do desemprego e 
o impacto econômico da Covid-19, 
mas há uma oportunidade que deve 
ser considerada.”

De acordo com Lopes, o pla-
nejamento da ZF já privilegiava a 
digitalização, com várias iniciativas, 
entre elas o Amigo Bom de Peça e o 
Amigo Bom de Vendas, plataforma 
gratuita voltada à formação de me-

João Lopes
ZF Aftermarket
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cânicos e vendedores de autopeças. 
“Além disso, a digitalização já avan-
ça também nos processos internos 
com a utilização de RPA (sigla em 
inglês para Automação Robótica de 
Processos), no qual vários processos 
antes executados manualmente são 
automatizados, ganhando mais efi-
ciência e conveniência para nossos 
clientes, com redução de custos e 
eliminação de eventuais erros de-
correntes da interferência humana.”

“Promoveremos também treina-
mentos para varejistas que queiram 
iniciar negócios no MarketPlace 
da plataforma digital, através de 
webinars no programa Amigo Bom 
de Venda.” Segundo o diretor, a 
empresa está acelerando o suporte 
digital às oficinas com o [pro]Tech. 
“Nele o aplicador tem acesso a uma 
plataforma online com instruções 
de montagem de centenas de 
veículos nacionais e importados, 
produto a produto, com muitos 
detalhes, além de suporte dife-
renciado da equipe técnica ZF e 
muitos outros benefícios.”

Em sua opinião, um fato novo 
surgido agora foi a comprovação 
da eficiência do home-office na 
execução de determinadas fun-
ções, tanto para a empresa quanto 
para os clientes. “Isso talvez leve a 
uma revisão conjunta da forma de 
interação, propiciando a realização 
de mais reuniões por meio digital.”

Lopes afirma que o foco da em-
presa continua sendo a excelência 
no atendimento e o oferecimento 
do “portfólio mais completo do 
mercado”. “Objetivamos um atendi-
mento com a mais ampla cobertura 
para o segmento de leves em freios, 
direção, suspensão, embreagens, 
bem como para, além das linhas 

já citadas, transmissões e eixos, no 
caso de pesados e veículos fora 
de estrada”, afirma. “Por isso, com 
certeza, neste ano teremos muitos 
outros lançamentos, pois manti-
vemos intacta nossa estratégia de 
apresentação de novos produtos e 
serviços. Teremos mais de 700 lan-
çamentos para o mercado em 2020, 
que contemplam todas as linhas da 
ZF Aftermarket.”

Expansão da linha
De acordo com a diretora de 

marketing da divisão Automotive 
Aftermarket da Bosch América Lati-
na, Christiane Verne, a empresa não 
só manteve a qualidade do atendi-
mento durante a quarentena como 
ampliou os contatos online. “Desde 
o início da Covid-19, intensificamos 
nossa atuação com os varejos e as 
oficinas, via ferramentas online 
disponíveis, levando treinamentos 
ou orientações e sugestões de como 
melhorar as vendas e atrair novos 
clientes.” Segundo ela, “o setor de 
reposição automotiva da Bosch teve 
um crescimento de mais de dois dí-
gitos no primeiro trimestre, quando 
comparado ao mesmo período do 
ano passado”, o que deixou a em-
presa numa situação mais tranquila.

Chistiane acredita que, no qua-

dro atual, diversos fatores são posi-
tivos para o segmento de reposição, 
entre os quais a queda na produção 
de veículos novos. “Toda vez que há 
retração no mercado impactando a 
aquisição de veículos novos, o movi-
mento nas oficinas acaba aumentan-
do. Visto isso, estamos orientando 
os reparadores, com os quais temos 
parcerias, para que se atentem ao 
uso do checklist no momento de 
fazer o diagnóstico dos veículos a 
fim de poder orientar corretamente 
os clientes quanto ao serviço que 
precisa ser feito no veículo.”

Na opinião da diretora, a Bosch 
continuará disponibilizando seu 
portfólio completo para o setor de 
reposição alinhado ao conceito “Pe-
ças, Diagnósticos & Serviços para 
Oficinas”. “Com o objetivo é ampliar 
cada vez mais a cobertura da frota 

Christiane Verne
Bosch
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nacional, temos previsto a expan-
são de diversas linhas de produtos, 
como: filtros (ar, óleo, combustível 
e cabine), linha de freios, com am-
pliação das pastilhas tradicionais e 
premium, além de aumento no por-
tfólio de injeção e ignição, palhetas, 
velas e linha diesel.”

Preços competitivos
A ampliação da linha de produ-

tos também faz parte da estratégia 
da Tecfil para esse período, segundo 
declaração feita pelo diretor comer-
cial da empresa, Wagner Vieira. “A 
Tecfil manteve o seu planejamento 
e sua estratégia de investimentos 
e desenvolvimento de novos pro-
dutos, entre outras ações previstas 
para este ano. Inclusive, acabamos 
de instalar quatro novos robôs, re-
forçando ainda mais a nossa linha 
de manufatura 4.0.”

De acordo com o diretor, a 
empresa obedece ao protocolo 
de proteção na área de saúde e as 
medidas de segurança, mas está 
pronta para atender às demandas 
do mercado. “Estamos prontos, sim, 
para retomar plenamente todas as 
ações. Em termos da produção e 
oferta de produtos e serviços, pron-
tos para retomar o ritmo normal, 
mas estamos cientes de que teremos 
que permanecer vigilantes.”

Vieira entende que a pandemia 

afetou o mercado como um todo, 
mas destaca que a Tecfil, tem um 
diferencial que assegura a com-
petitividade. “Nossa base local de 
produção nos permite fornecer 
produtos a preços competitivos – 
isentos das pressões do dólar – e 
sem dependência da compra de 
insumos no exterior”, afirma.

“Isso nos dá uma força competi-
tiva muito grande, pois o mercado 
precisa de fornecedores que ga-
rantam um fornecimento estável, a 
preços que não sofram oscilações 
cambiais e, sobretudo, tenha a 
alta qualidade que caracteriza os 
produtos da Tecfil.”

Ainda segundo ele, a empresa 
lançará neste ano uma ampla 
variedade de produtos destinados 
a veículos leves e pesados, como 
havia sido planejado. “Entre as 
primeiras novidades, teremos uma 

Wagner Vieira,
Tecfil
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nova linha de produtos para ônibus 
e caminhões, que anunciaremos em 
breve.” Ele antecipa, porém, que 
a quarentena favoreceu o aqueci-
mento das linhas de produtos para 
motos, em virtude do aumento nos 
serviços de delivery. “Diante disso, 
nossa expectativa é que este seg-
mento apresente uma elevação no 
volume de serviços de reparação 
executados nos próximos meses.”

Foco no cliente
Já o vice-presidente sênior After-

market Automotivo da Schaeffler 
América do Sul, Rubens Campos, 
afirma que a empresa mantém o foco 
no atendimento aos clientes com 
a presteza e qualidade de sempre. 
“Ninguém esperava passar por uma 
pandemia, e isso, com certeza, tem 
exigido novos esforços da nossa 
parte”, diz. “Dada essa circunstância, 

a Schaeffler tem buscado entender 
esse novo cenário e também rever 
o planejamento para que possamos 
atravessar essa fase da melhor ma-
neira possível.” Segundo ele, o foco, 
nessa fase, está na segurança dos 
colaboradores. “Precisamos conti-
nuar nossas atividades cuidando da 
saúde de todos e, ao mesmo tempo, 
oferecendo informações relevantes 
sobre nossos produtos ao mercado.”

Ajustes
Consultada pela reportagem da 

Revista Pellegrino, a Fras-le afirmou, 
por meio de nota da diretoria, que 
“o cenário atual envolvendo Co-
vid-19 provoca em todos os setores 
econômicos um movimento de rea-
daptação e ajustes, para a retomada 
gradual em um novo quadro eco-
nômico.” De acordo com o texto, 
“a empresa tem seguido suas guias 
de planejamento, que suportam 
passar por momentos como este de 
maneira sustentável”.

A companhia destaca que as 
decisões tomadas para garantia 
da estratégia de negócios estão 
sendo assertivas, e tem como um 
dos focos seguir atuando na diver-
sificação de negócios. “O trabalho, 
que envolve um importante grau de 
complexidade, passa pelo mix de 
oferta de produtos, ampliação dos 
negócios internacionais e nível de 

serviço aos clientes. Essa fórmula 
tem sido importante na retomada 
gradual dos negócios, favorecendo 
a visualização de oportunidades em 
diferentes frentes.”

Segundo a empresa, o momento 
exige também “uma capacidade de 
resposta rápida e a construção de 
alternativas em cooperação com 
os clientes, com a oferta dinâmica 
de produtos e serviços”. Diz ainda 
que “entre as ações que a Fras-le e 
suas controladas vêm aprimorando, 
para reforçar o relacionamento e 
os benefícios entre as partes, estão, 
por exemplo, condições comerciais 
distintas envolvendo a oferta do por-
tfólio de produtos disponível, bem 
como os ajustes e adequações na 
produção, com as restrições presen-
tes pela pandemia”. Dessa forma, 
prossegue a nota, “a companhia 
fortalece o relacionamento de longo 
prazo e suporta sua estratégia para 
a sustentabilidade dos negócios”.

Rubens Campos,
Schaeffler
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HORIZONTAIS
O... Swan foi descoberto em abril de 2020
Produção de células ou indivíduos geneticamente iguais
Objeção a uma ideia
Por meio de
Órgão responsável por estradas estaduais
Aquele que não abre o bico
Dispositivo cuja grafia vem do termo italiano “all’arme”
Devo ao... e não nego
A primeira fase da viagem
Une destino e ponto de partida
Caminho aéreo ou marítimo
Quando tem fome ou quer dengo, ele...
Não é para ficar na... É pra ficar em casa
Ocorre quando o som refletido chega a nossos ouvidos após 0,1s
Ideia, fito. Dizem que é o que vale mais
Mistura de coisas diferentes; sempre tem verde

VERTICAIS
Armazena e processa dados velozmente
Feixe de lâminas metálicas sobrepostas
É ou age como doido
Pé singularmente grande 
Proporção de determinada substância em relação à mistura
Insistir de modo ofensivo, com a intenção de seduzir alguém
Uso falado de um idioma
Diz-se de quem sente prazer em causar sofrimento ou dor
Oferecer algo como presente
Restaurante italiano familiar cuja marca é a simplicidade
O produtor rural ... a terra antes de plantar
Seguir mais rápido do que numa caminhada
Exercício que beneficia quase todos os músculos do corpo
Está entre o lá e o do
Conjunto de coisas contidas num mesmo invólucro
Anagrama do nome da capital da Itália
Plural do artigo definido masculino
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VALE UM BRINDE ESPECIAL
Os 50 primeiros que responderem corretamente as cruzadas em nosso site ganharão brinde especial. 
Acesse www.pellegrino.com.br/revista
Atenção: preencha seus dados corretamente para que o brinde chegue a suas mãos.
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