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Resultado. É o que
todos nós queremos
Por Paulo Alcarria

T

er uma equipe alinhada com
os objetivos da empresa e trabalhando em sinergia é o desejo de todo empreendedor. Chegar
a esse patamar de excelência, onde
todos fazem as atividades certas,
na hora certa e da maneira correta,
exige visão clara sobre como os
procedimentos internos devem ser
realizados e definição exata dos
resultados a serem alcançados. Esse
processo de trabalho tem nome e
sobrenome, Disciplina Operacional
(DO), e vem sendo utilizado por
várias organizações ao redor do
mundo, com muito sucesso.
A grande vantagem é que o
procedimento é extremamente
flexível e pode ser incorporado a
empresas de qualquer tamanho. A
fase de implantação requer grandes
esforços por parte da liderança para
elencar os princípios orientadores
e deixar os processos azeitados,
comunicados, implantados e reforçados regularmente. Além disso, é
preciso vencer eventual resistência

da equipe em relação às mudanças sugeridas e dar tempo para os
funcionários assimilarem as novas
tarefas e os novos processos de feedback. Os resultados, por outro lado,
compensam o alto prazo inicial e
aparecem rapidamente.
Não raro, os hábitos recém-
incorporados passam a integrar
a vida pessoal da própria equipe
ao perceberem na disciplina uma
forma de ter mais equilíbrio, planejamento e controle de sua rotina.
Outro ganho relevante gerado
pela Disciplina Operacional são
os dados acumulados ao longo
de um determinado período, que
permitem fazer comparações de desempenho com períodos anteriores,
criar um histórico de performance
e corrigir problemas de percurso.
Também possibilita conhecer melhor as habilidades dos profissionais
da casa, detectar os desvios de padrões e definir os cargos e posições
a serem ocupadas de acordo com
as competências de cada um, ações
de impacto direto na percepção e
satisfação do consumidor.

Finalizado o processo inicial,
a DO entra automaticamente na
rotina da empresa e, ao unificar
processos, acaba com o desperdício
de tempo em atividades desnecessárias, que pode ser utilizado, por
exemplo, na reinvenção ou inovação do próprio negócio, processo
sempre deixado em segundo plano
por falta de braços para tocá-lo.
Uma forma muito prática e rápida de obter subsídios para implantar
a DO em sua empresa é aderir à
Rede PitStop. Nossos consultores
trabalham com todas as diretrizes
da metodologia e auxiliam os empresários em cada etapa, desde a
fase de definição dos fatores críticos
até a efetivação dos processos e
análise dos resultados.
A adoção do método requer
foco, comprometimento e, acima
de tudo, gestão forte e muita perseverança. Mas podemos garantir
que os resultados compensam cada
esforço e tempo investido.
Paulo Alcarria, Diretor de Vendas
paulo.alcarria@pellegrino.com.br
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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.
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ENTREVISTA

Master Power: crescimento,
apesar da pandemia
Vendas no mercado interno e exportação tiveram incremento de 7% em relação ao primeiro
semestre de 2019, segundo o diretor comercial Ricardo Letti Borghetti
Por Paulo Carneiro

REVISTA PELLEGRINO Qual foi

impacto da pandemia da covid-19
na empresa?
RICARDO LETTI BORGHETTI Desde
o início, realizamos e seguimos
todos os protocolos estabelecidos
pela OMS, Governo Federal e Estadual. Essas medidas se mostraram
acertadas pois nossa produção e o
time comercial continuaram dentro
de uma normalidade, apesar de
termos sofrido alguns atrasos de
matérias-primas importadas e problemas logísticos. Contudo, as vendas realizadas no mercado interno e
exportação cresceram 7% frente ao
primeiro semestre de 2019.
RP Quais são as expectativas para o
segundo semestre?
BORGHETTI Nossa projeção é de
um crescimento ainda maior no
mercado interno e principalmente no externo, cujo cenário nos
favorece por questões cambiais
(desvalorização do real) e, também,
pela grande rejeição aos produtos
importados, especificamente da
China, em vários mercados. Estamos desenvolvendo novos turbos
para ampliar ainda mais nossa
participação no mercado norte-americano, onde esse assunto está
bastante em evidência.
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RP A Master Power é líder absoluta
no segmento de reposição de turbos. Quais são os fatores responsáveis por essa liderança?
BORGHETTI Somos uma empresa totalmente dedicada e comprometida
com o nosso segmento de atuação.
Temos como pilares a entrega de
produtos atualizados com altíssima
qualidade e tecnologia de ponta,
uma política comercial que visa o
crescimento sustentável dos negócios, atendimento e preocupação
no pós-venda, além de mantermos
nossa rede atualizada, capacitada e
tecnicamente treinada. A inovação
acontece diariamente em todos os
nossos departamentos e principalmente em momentos como o que
estamos vivenciando. Nesse sentido,
continuamos com nossos planos de
investimento em pesquisas, mercados, produtos, engenharia, capacidade produtiva e verticalização,
pois temos confiança na recuperação da economia e ascensão ainda
maior de nossos negócios.
RP Como é feita a ponte entre o

setor de engenharia automotiva e
o mercado? Quais os lançamentos
previstos para os próximos meses?
BORGHETTI Possuímos um grande
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos que conta com
equipamentos de última geração e

um time de engenharia altamente
qualificado. O Centro está em total
alinhamento com o que há de novo
no mercado, assim como as informações de demandas geradas por
nosso time comercial e de pós-venda. Ao longo dos próximos meses,
devemos lançar produtos voltados
para linha diesel em geral e, principalmente, produtos voltados para
carros de passageiros. Atualmente,
nosso foco é ampliar ainda mais
nosso portfólio para essa categoria.
RP Como a Master Power atende

à demanda dos veículos de passageiros? Quais são as vantagens
oferecidas pelo turbo?
BORGHETTI Observamos uma crescente parcela da nova geração de
carros de passageiros com motores
turbinados, mas também existe a
possibilidade de aplicar o produto
em veículos que ainda não os possuem. Atendemos essa demanda
com produtos específicos para esse
fim. Dominamos uma fatia de mercado importante no segmento de
carros com turbos adaptados e, em
2019, criamos uma divisão chamada
MPR que trata exclusivamente desses produtos. Além de ser uma linha
diferenciada, também oferecemos
um catálogo que contém diversas
informações para a melhor escolha
de nosso cliente. O turbocompressor
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tem a função de enviar uma maior
quantidade de ar atmosférico para
dentro do motor. Os benefícios resultantes desse incremento de ar são
motores mais eficientes, potentes,
econômicos e menos poluentes.
RP Como funciona a assistência téc-

nica? Que tipo de apoio é oferecido
nos postos de serviços autorizados?
BORGHETTI A assistência técnica
da Master Power é coordenada por
nosso sistema de atendimento ao
consumidor (SAC). Esse departamento fica localizado em nossa
matriz e é responsável por prestar
todo suporte técnico, esclarecer
dúvidas, prover orientações sobre
aplicações e solicitação de atendimentos. Através da assistência técnica, acionamos e oferecemos suporte aos nossos Postos de Serviços
Autorizados espalhados por todo
o território nacional. O Posto de
Serviço Master Power possui acesso
direto à fábrica, o que garante uma
maior eficiência no atendimento
de nossos clientes. Eles também
contam com treinamentos, atualizações, troca de informações e outros
benefícios exclusivos.
RP Qual é a percepção do cliente
em relação ao fato de a empresa dominar todas as etapas da produção,
da fundição à montagem?
BORGHETTI Certamente, um de
nossos grandes diferenciais está
justamente no domínio dos proces-
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Ricardo Borghetti

RAIO-X MASTER POWER

Empresa 100% brasileira, a Master Power foi criada em 1966, na cidade de São Marcos (RS). A
partir da década de 1970, as atividades foram direcionadas à aplicação de turbos, proporcionando
melhor performance aos motores. Com a conquista de novos mercados, a capacidade produtiva teve
de ser expandida. Hoje, atende às mais variadas necessidades do mercado, oferecendo altíssima
tecnologia em turbos para as linhas automotiva, industrial e marítima, além de manter inovação
contínua em projetos especiais.

sos de produção. Nossos clientes
reconhecem e valorizam esse diferencial pois sabem que isso traz
confiabilidade e competitividade
aos nossos produtos.
RP Quais os requisitos necessários
para participar dos treinamentos
da empresa?
BORGHETTI Atualmente, nossos
treinamentos presenciais estão todos suspensos devido à pandemia
da covid-19, porém contratamos
uma plataforma EAD e estamos
desenvolvendo diversos conteúdos
para continuarmos a capacitação
de nossa rede à distância. Além dos

“O Posto de Serviço Master Power possui acesso

direto à fábrica, o que garante uma maior eficiência
no atendimento de nossos clientes”

treinamentos de Vendas, Técnicos
sobre Turbocompressores Nível I e
II, cuja exigência é pertencer a nossa
rede autorizada, temos a preocupação de gerar diversos conteúdos
voltados para o público em geral.
Isso irá proporcionar uma nova experiência aos clientes, apoiadores e
fãs da Master Power, visto que iremos
ampliar ainda mais nossa capacidade de levar informações até a ponta.
RP Em que estágio se encontra a

construção do Centro de Distribuição no México?
BORGHETTI Nossa operação no
México sofreu alguns atrasos burocráticos e só conseguimos iniciar o
projeto no final de 2019, sendo que
depois veio a pandemia. Apesar
disso, o projeto está avançando
gradativamente na região e temos
planos de abrir outras unidades em
outros países.
P

julho-setembro 2020

7

MINHA HISTÓRIA

Velocidade máxima
O afinado tino comercial do empresário Ademir Tadeu Lopes
mantém a Mercenova sempre em movimento
Por Rosiane Moro

S

e tem algo que o empresário
Ademir Tadeu Lopes sabe
muito bem é traçar objetivos
e como alcançá-los. Consciente de
que não basta olhar para a própria
empresa para ter sucesso, o proprietário da Auto Peças Mercenova, de
Nova Andradina, soube transformar
sua pequena loja de 64 metros quadrados, adquirida em 1992 com o
dinheiro da venda de um terreno da
família, em uma marca de referência no mercado sul-mato-grossense.
Vinte e oito anos depois, a empresa
ocupa uma área de 1.400 metros
quadrados e possui cinco filiais
instaladas nas cidades vizinhas de
Bataguassu, Ivinhema, Naviraí, Três
Lagoas e Batayporã. Crescer, segundo Ademir, foi um processo natural
e realizado sem muito planejamento, mas basta ver sua mente inquieta
e visionária para compreender que
jamais ficaria estagnado.
A ideia de ter o próprio negócio
surgiu com a experiência adquirida
em uma autopeça Mercedes-Benz –
tanto assim que no início das atividades sua loja só vendia itens dessa
marca. Percebendo a limitação da
oferta e as inúmeras oportunidades
no mercado, o empresário ampliou
o portfólio com peças multimarca
e passou a atender clientes das linhas de leves, utilitários e pesados.
“Gosto de quantidade e preciso ter
o estoque sempre abastecido para

não perder venda”, afirma. Situação
contrastante com a do início da
operação, quando o empresário
enchia as prateleiras com caixas de
sapatos vazias para esconder a falta
de mercadoria.
Time de 140 colaboradores
Para manter as seis lojas distribuídas em um perímetro de até 300

Loja da Auto Peças Mercenova
quilômetros em pleno funcionamento, Ademir conta com a ajuda
dos filhos Fernando e Flavia, dos
irmãos Celso e Nilton e do gerente
Reinaldo, além de um time com
mais de 140 funcionários. Também
recebe apoio da Rede PitStop.
“Com a adesão à rede, tivemos um
avanço significativo nos negócios,
especialmente no setor financeiro,
ao aprimorar nosso sistema de cobranças e conseguir crédito a juros
mais baixos”, destaca o empresário.

A veia empreendedora do proprietário não o abandona nem em
momentos difíceis. Em julho de
2019, o depósito de peças de sua
sede foi completamente destruído
por um incêndio. Um ano depois,
o espaço estava reconstruído e no
momento a loja passa por uma ampliação de mais de mil metros quadrados. Também está em curso a
inauguração de mais três filiais para
o próximo ano. “Estou sempre de
olho em novos mercados. Procuro
algumas cidades, faço uma análise
da concorrência e se vejo potencial
começo um processo de namoro,
que pode durar anos, até achar

DIVULGAÇÃO

um local apropriado”, explica.
As crises econômicas do país
também estão longe de conter os
ímpetos de crescimento do empresário. “É só não dar bola para ela,
confiar na experiência e não ter
medo de seguir em frente”, ensina.
Pelo visto, a linha de chegada do
empresário é bem elástica e, toda
vez que se aproxima do pórtico da
vitória, ele a coloca um pouquinho
mais à frente. Onde vai chegar?
Longe, muito longe.
P
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Fidelizar de novo
Com o aumento na oferta de
produtos e canais de vendas,
o consumidor está cada vez
menos fiel. Como mantê-lo
conectado ao seu negócio?
Por Regina Ramoska

O

isolamento social e as
medidas adotadas para
conter a disseminação

10

do novo coronavírus trouxeram
transformações em todas as áreas,
incluindo o varejo. As restrições
de horário de funcionamento, posteriores ao fechamento das lojas,
obrigaram os varejistas a acelerarem
mudanças que, em muitos casos,
até se faziam presentes nos planejamentos estratégicos, mas não em
curto prazo. Já as empresas que não
se adaptaram ao novo cenário per-

deram clientes para a concorrência.
Há algumas décadas, até por falta
de opção, o consumidor tendia a se
manter fiel a determinadas marcas
ou lojas, ainda que não estivesse totalmente satisfeito. A realidade atual
é bem diferente: segundo estudo da
consultoria Nielsen, apenas 5% dos
consumidores brasileiros se declaram leais a canais varejistas, produtos e marcas, e até as consideradas
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Luciene e Valdecir, da VJR Auto Mecânica

SILVANA BOLONHEZI

Base fiel

ISTOCKPHOTO

líderes são prejudicadas por esse
comportamento. Ou seja, a clientela
está predisposta a novas experiências, e a relação com os fornecedores
está mais para contatinho do que
amor de verdade. É necessário estar
atento aos anseios desses parceiros
para transformar a relação casual em
relacionamento estável.
Empoderados
Esse movimento já era esperado
pela ConQuist, Consultoria e Educação Corporativa, que há anos
acompanha a evolução do setor de
varejo. Para a Head de Marketing

julho-setembro 2020

Com todas os cuidados recomendados pelas autoridades, a
VJR Auto Mecânica, em Hortolândia (SP), não baixou as portas nos
últimos meses, mas passou a atender apenas um cliente por vez.
Segundo a proprietária Luciene Ferreira da Silva Correa, houve
inclusive aumento no movimento entre junho e julho, tanto em
reparos como em manutenção preventiva. Com bom atendimento
e público cativo desde que o mecânico Valdecir deixou o emprego
em uma concessionária, em 2013, a empresa não precisou desenvolver nenhum trabalho de refidelização – manteve os clientes fiéis e
ganhou novos por meio do boca a boca.

da empresa, Andressa Pessoa, não
é possível associar essa falta de
fidelidade somente ao quadro econômico do país, mas à desatenção
da empresa, a ausência de agregação de valor e às experiências ruins
no momento em que o consumidor
mais precisa dela. “O preço é fator
menos importante. Os consumidores estão mais atentos à jornada de
compra, como são tratados e como
seus problemas são solucionados. A
empresa que não estiver focada na
experiência dos clientes certamente
terá que se adaptar, pois eles estão
cada vez mais empoderados e, com

isso, podem se tornar vendedores
ou difamadores da marca, dependendo da vivência que tiverem.”
E haja atenção! Se antes os cuidados se resumiam ao atendimento
telefônico ou presencial, hoje é preciso administrar mais de dez canais
de negócios, do WhatsApp às redes
sociais, não apenas para vender, mas
para cuidar da marca. Como os consumidores estão muito antenados, as
recomendações exercem grande influência sobre eles. Um simples mal
entendido pode ganhar proporções
catastróficas com a viralização nas
redes sociais e sites de reclamação,
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Ricardo, da RV Auto Peças

SAMUEL MORENO

Bloco na rua
Desde a fundação, há quatro anos, a RV Autopeças, de São Paulo
(SP), entendeu que o contato com o cliente seria essencial para um
atendimento primoroso. E, ao invés de se limitar ao balcão, colocou
um promotor na rua, que todos os dias visita diversas oficinas para
entender as necessidades e oferecer soluções. Na quarentena, conta
o proprietário Ricardo Ferreira Jr., o contato seguiu por telefone e
ajudou a fidelizar boa parte da clientela com ampliação no prazo de
pagamento ou descontos nas antecipações. Com esse trabalho também conquistou novos clientes, principalmente de concorrentes que
não tinham caixa para oferecer as mesmas condições de pagamento.

denegrindo a imagem da empresa.
Por outro lado, um cliente satisfeito
é sinônimo de divulgação gratuita.
Como vai você?
Até pouco tempo, as empresas
focavam apenas na venda. Muitas
já perceberam, entretanto, que de
nada adianta ter um excelente produto ou serviço se a percepção do
consumidor em relação à marca não
for positiva. Um exemplo é o iPhone.
Existem muitas opções mais baratas

e com tanta ou mais qualidade do
que esses cobiçados smartphones,
mas o que a Apple vende é o design,
a embalagem, a experiência em suas
lojas, e a legião de fãs não se importa
de pagar por isso.
Como, então, proporcionar as
melhores experiências de compra,
fidelizando os clientes atuais e
resgatando os que migraram para a
concorrência? O primeiro passo é
ter claro que a venda não se resume
apenas ao atendimento no balcão

– ou, nos tempos atuais, aos canais
eletrônicos: ela contempla também
o relacionamento após a efetivação
do negócio. É como aquele tão esperado telefonema após o primeiro
encontro, que só ocorrerá se houver
cadastro do cliente, com o maior
número de informações possíveis –
nome completo, endereço, data de
nascimento, telefone e e-mail são
úteis em ações de relacionamento
e fidelização.
Questione se o produto ou
serviço atenderam às expectativas
caso o contato seja recente, ou para
clientes “sumidos”, o envio de uma
simples mensagem perguntando
como a pessoa está pode ser bastante significativa nesses tempos
bicudos, além de reforçar o quanto
ele é importante para seu negócio. A
estratégia pode dar pistas, inclusive,
se algo o desagradou para que deixasse de comprar da sua empresa.
E, para que a estratégia traga resultados consistentes, é importante
manter o time alinhado e motivado, seja por meio de treinamentos
ou reuniões frequentes. De nada
adianta o vendedor se esmerar no
atendimento se a entrega não for
realizada no prazo, ou se o produto
enviado não for o que o cliente comprou. O atendimento impecável ao
cliente – de ponta a ponta – é que
proporcionará uma experiência positiva e inesquecível, fazendo com
que ele coloque seu negócio como
primeira opção ao comprar.

SAIBA MAIS
ANDRESSA PESSOA (ConQuist)
SP - (11) 4063 8808
RJ - (21) 2523 3630
conquist@conquist.com.br
https://www.conquist.com.br
P
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Só os paranoicos
sobrevivem mesmo
Por Wellington Moreira

A

década de 1990 também foi
marcada por graves crises
econômicas, uma série de
mudanças disruptivas nos mais
diferentes mercados, o alvorecer
de grandes empresas de tecnologia
– como a Amazon e o Google – e a
certeza de que os bons tempos de estabilidade haviam ficado para trás.
O lendário Andy Grove, CEO da
Intel na época, inclusive publicou
um livro com o provocativo título
“Só os paranoicos sobrevivem”,
explicando em detalhes cada uma
das transformações que ocorriam
naquele momento da história.
Aliás, não sei se você sabe, mas
foi Grove quem comandou a bem-
sucedida guinada da Intel. De uma
fabricante de memórias quase falida, a companhia passou a produzir
microprocessadores para PCs e
servidores, num movimento estratégico que a levou à liderança do
mercado. E bem no momento em
que milhões de pessoas como nós
buscavam adquirir o seu primeiro
computador pessoal.
A ideia poderosa contida nas
páginas da obra de Grove – e válida
até hoje – é essa: “O sucesso gera
a complacência. A complacência
gera o fracasso. Só os paranoicos
sobrevivem”.
Quando as coisas estão indo
bem, é comum que os executivos
se acomodem, perdendo o interesse
pela busca de novas oportunidades

que possam ser exploradas pela
companhia. Como aconteceu, por
exemplo, com a empresa canadense
RIM (Research in Motion), fabricante do BlackBerry. Em pouco tempo
ela deixou de ser a líder de mercado
por simplesmente deitar em berço
esplêndido. E hoje é um player irrelevante quando alguém pensa em
comprar o seu próximo smartphone.
Ao recomendar que sejamos
um pouco paranoicos, Grove ensinou que devemos desconfiar dos
fundamentos do sucesso do nosso
negócio. É imprescindível nos mantermos sensíveis e em alerta sempre.
Mesmo que a sua empresa esteja passando pela pandemia sem
maiores percalços, continuar a
se perguntar: “Será que estamos
incorrendo em algum tipo de miopia? Qual mudança tecnológica,
de regulação governamental ou no
comportamento dos clientes pode
alterar a nossa posição vantajosa de
uma hora para a outra?”
Ser paranoico em gestão, portanto, é ficar atento às relações sutis entre as coisas a fim de perceber o que
ninguém mais enxerga no momento.
Saber ligar as pontas soltas. Como o
grande Philip Kotler diz, “permanecer com o alerta vermelho ligado”.
Sobretudo neste momento ímpar da
história, no qual as práticas de negócios estão mudando abruptamente.
Não é incorporar o lado ruim da
paranoia. Isto é, o pensamento delirante crônico no qual o indivíduo
suspeita que está sendo perseguido
ou crê que algo de ruim vai lhe acon-

tecer a qualquer instante. No qual
fica vendo coisas que não existem.
De hoje em diante, quando
alguém chamá-lo de paranoico,
não se sinta ofendido logo de cara.
Lembre-se daquilo que a escritora
norte-americana Octavia Butler registrou em seu belo livro Parábola
do Semeador, que possivelmente
inspirou Grove: “Também precisamos de um pouco de paranoia para
continuarmos vivos”.
DIVULGAÇÃO

Wellington Moreira é palestrante e consultor empresarial
especialista em Formação de
Lideranças, Desenvolvimento
Gerencial e Gestão Estratégica,
também é professor universitário em cursos de pós-graduação. 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
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Disciplina operacional
FAZER AS COISAS CERTAS TODOS OS DIAS, O DIA INTEIRO

Por Rosiane Moro

E

m 2002, depois de sofrer 11
derrotas consecutivas na MLB,
sigla para Liga Principal de
Beisebol, nos Estados Unidos, o
time Oakland Athletics era a zebra do campeonato. Mas, mesmo
com uma equipe mediana, com
os menores salários da liga, virou
literalmente o jogo e bateu o recorde do esporte em mais de 100
anos, atropelando os adversários
em 20 partidas seguidas. A história,
narrada no filme “Moneyball” (“O
homem que mudou o jogo”, no
Brasil), de 2011, é uma verdadeira
aula de gestão. O treinador Billy
Beane (interpretado por Brad Pitt),
se valeu de análises de dados de
performance para formar um time
campeão – as estatísticas balizaram
não só a contratação de jogadores,
que individualmente tinham características interessantes, mas não
excepcionais, como também o mapeamento dos pontos fortes e fracos
dos adversários para a definição das
estratégias das partidas.
A mesma tática de sucesso vale
para o mundo corporativo – são raras as empresas que têm um elenco
só de craques. Mas, como mostra
o filme, com padrões, liderança,
foco, treinamento e somando o
melhor de cada colaborador, é
possível alcançar resultados surpreendentes. Essa é a premissa da
chamada Disciplina Operacional
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(DO), que consiste em seguir procedimentos, regras, instruções e
critérios de trabalho para atingir as
metas do planejamento estratégico.
Ou seja, todo mundo sabe exatamente o que e como fazer, o que
resulta em consistência de ações.
Em qualquer disputa esportiva, o
objetivo é vencer, certo? A vitória,
porém, só virá se o grupo jogar
como o combinado, mantendo
foco na conquista.

Vale para todo mundo
Segundo a consultora em desenvolvimento organizacional Monica
Oliveira, a Disciplina Operacional
pode ser aplicada em empresas de
qualquer porte e segmento, e consiste, basicamente, na implantação e
sistematização de processos. É fundamental que eles sejam descritos
pela liderança ou por quem domine
a área para que os envolvidos se
apropriem dos fluxos. “Essa estru-
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Tudo descrito
A sistematização é sinônimo de qualidade na Borracharia
7, em Blumenau (SC). Há 51 anos, quando a empresa foi
fundada, os procedimentos eram passados boca a boca
pelos mais experientes. Hoje, qualquer dúvida pode ser
sanada em manuais que trazem o passo a passo de todas as
atividades do negócio – pneus, rodas, serviços de cambagem, freios, suspensão etc. Segundo o sócio Ramiro José
Schmitt, todos os colaboradores, até com experiência, são
treinados já na admissão para que atuem de acordo com
as diretrizes da Borracharia 7. O ambiente de trabalho
também é planejado para que o grupo mantenha o foco e,
claro, a qualidade no serviço. Um simples potinho de água
com sabão, por exemplo, permite a checagem de vazamentos de válvulas em pneus após a calibragem.

Ramiro, da Borracharia 7

tura de documentação faz com
que o conhecimento não fique
nas mãos de uma pessoa só”, frisa,
lembrando a importância da revisão periódica dos documentos.
Ter um passo a passo de problemas que possam vir a ocorrer em
situações específicas – a garantia
de uma peça, por exemplo – padroniza as atividades da empresa
e evita dores de cabeça.
Monica ressalta que treinamentos periódicos e bem fun-

damentados devem fazer parte da
rotina e que as descrições das ações
não devem ficar apenas no computador, mas expostas em locais de
fácil acesso, como a área do café.
Foco
O gerente regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste da Pellegrino,
Adelmo Borges, ressalta que a
Disciplina Operacional contribui
para minimizar os desvios-padrão
e trazer a equipe para o centro das
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metas. “A execução diária e correta
das ações garante nossos bons resultados. E, com a sistematização,
é mais fácil manter o foco, evitando
desgastes desnecessários”, destaca.
Faz sentido: o cérebro usa oxigênio
e glicose para trabalhar. Para economizar esse “combustível”, segundo
a neurociência, a mente tende a se
distrair, o que libera dopamina e
dá sensação de prazer – é tão bom
quanto comer uma barra de chocolate, por exemplo. Esse sistema de
recompensa imediata, no entanto, é
seguido pela sensação de culpa da
não realização das tarefas. Tudo isso
gasta energia e resulta em cansaço
mental em dias que nem foram
assim tão produtivos.
Como, então, se mantém a
mente sã e as metas em dia? O ideal é manter o foco nas tarefas por
algumas horas e estabelecer pausas
para descanso – uma boa esticada
nas pernas dá aquela revigorada e
contribui para que as ideias fluam
muito melhor.
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Comunicação visual
Na Atual Patos Auto Peças, em Patos de Minas (MG), a
comunicação visual dá conta de manter os 12 colaboradores
cientes dos procedimentos diários e o que podem ou não
fazer em segurança, em atendimento etc. Segundo o sócio-
proprietário Eunício Joaquim da Silva, a cultura da empresa
e seu modus operandi são repassados aos novatos por
funcionários mais experientes – a porta de entrada na empresa é sempre o estoque, área em que recém-chegados se
familiarizam com os componentes e suas especificidades.
Inaugurada em 2012 e com matriz em Belo Horizonte,
a Atual Patos Auto Peças se diferencia pelo preço para o
cliente final – seu lema é oferecer produtos de qualidade
por preço justo, o que é possível porque só aceita pagamentos em dinheiro, segundo Eunício.

Eunício, da Atual Patos Auto Peças

DISCIPLINA OPERACIONAL
NO SEU NEGÓCIO

1. Siga PADRÕES (procedimentos, regras, normas,
instruções de trabalho)
2. Inclua BOAS PRÁTICAS de segurança, saúde e
meio ambiente
3. Mantenha FOCO em qualidade e produtividade
4. Implante um processo de TREINAMENTO eficaz
5. A LIDERANÇA deve ser exemplo
ISTOCKPHOTO

Acompanhamento
Adelmo acredita que a Disciplina Operacional contribui para o
crescimento do varejo desde que
se capriche no roteiro, priorizando
ações que gerem mais rentabilidade, de acordo com o perfil do
negócio. “A estratégia nasce da
cabeça do gestor. O que e para que
ele vende? Que público pretende
atingir? Além disso, deve refletir
sobre sua relação com fornecedores
para ter o estoque adequado para
sua carteira de clientes.”
Pautada na Disciplina Operacional, essa estratégia se materializa
em processos bem definidos, acom-

panhados por meio de indicado
res-chave, que não podem passar
de cinco e devem ser observados
diariamente, segundo o gerente.
“Mesmo em dias atribulados, precisamos mensurar o que aumenta
as vendas, o lucro, a participação
no mercado e, principalmente, a
perpetuação do negócio.”
Voltando ao nosso exemplo
inicial, é preciso atuar como o
vitorioso treinador de beisebol,
analisando em que posição os
integrantes do time performam
melhor e quais os pontos falhos da
concorrência. E, ainda no universo
esportivo, lembrar que atletas que

sobem ao pódio estão sempre se
aperfeiçoando. Pelé, por exemplo,
não deixava o campo com os colegas de time – chutava com as duas
pernas, sozinho em campo, para
melhorar cada vez mais.
Oscar Schmidt garante que o
apelido “Mão Santa” estava mais
para “Mão Treinada” – ao longo de
sua carreira, o astro do basquete fez
mais de mil arremessos por dia, sem
contar os treinos.

SAIBA MAIS
MONICA OLIVEIRA (CONSULTORA)
(11) 94087-2702
monica1304@gmail.com
P
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REINVENÇÃO
Mesmo com as medidas restritivas adotadas na pandemia
e os solavancos da economia, muitas empresas se
adaptaram rapidamente e cresceram
Por Regina Ramoska

A

s oficinas mecânicas não
tiveram suas atividades restringidas em meio à pandemia da covid-19. Havia, entretanto,
o receio de que os proprietários de
veículos, estes sim, reclusos em suas
residências, desaparecessem. Não
foi o que ocorreu na Oficina Box
22, em Parelheiros (SP), que come-
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morou tanto o volume de trabalho
quanto a chegada de novos clientes – quase 70%. Com o aumento
no movimento da oficina de 50 m2,
Tiago de Oliveira Schmidt não teve
condições para dar continuidade
às postagens de divulgação de seu
trabalho nas redes sociais.
Tudo aconteceu no boca a
boca. Com o sucesso, o mecânico
já arruma as caixas para mudar

para um espaço quatro vezes maior,
onde conseguirá instalar o tão sonhado elevador.
Esse exemplo ilustra que, recorrendo a soluções próprias, muitos
empreendedores conseguiram se
reinventar. Segundo o presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de
Peças e Acessórios para Veículos no
Estado de São Paulo (Sincopeças),
Francisco Wagner De La Tôrre, em
revista pellegrino

abril e maio, sem atendimento presencial, o faturamento do varejo de
autopeças caiu pela metade. “Mas, a
partir de junho, ocorreu uma recuperação paulatina, gradual, e hoje
alcançamos em torno de 80% do
nosso faturamento em comparação
com o mesmo período de 2019.”
Competência
Com a quarentena, a utilização
de tecnologia em todas as suas
plataformas tornou-se o novo normal. “Historicamente, o setor de
reposição, mais precisamente o
varejo, sempre soube se reinventar.
As lojas se adaptaram muito rapidamente para a venda online e por
WhatsApp, e isso veio para ficar – é
a grande herança da pandemia. O
desafio, daqui para frente, é não se
preocupar apenas com o processo
de informatização do negócio, mas
se preparar para trabalhar em todas
as plataformas, operar em seus
processos e na sua gestão com a
utilização desses recursos, tanto
no atendimento aos seus clientes
como no abastecimento junto aos
fornecedores”, reflete o executivo.
Para o consultor financeiro
do Sebrae-SP Felipe Chiconato, a
agilidade na leitura do cenário e
a capacidade de adaptação foram
essenciais para aqueles que se mantiveram vivos ou cresceram, mas
o processo de profissionalização
dos negócios – com organização
financeira, conhecimento sobre os
clientes e divulgação – teve peso
determinante. “Muitos varejistas
atribuem o sucesso ao meio digital, mas essa não é a única razão:
havia conteúdo anterior. Abrir
um e-commerce é muito parecido
com inaugurar uma loja em uma
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rua sem saída, pois ninguém sabe
que você existe, será preciso um
bom investimento em marketing e
propaganda para dar visibilidade e
trazer clientes para a loja”, compara.

para se deslocar para o trabalho
teve tempo para revisá-lo, até porque, em muitos casos, a compra de
um novo veículo foi adiada. Com
a grande oferta de cursos online e

Mais clientes e contratações
A Stock Car Auto Peças, em Nova Friburgo (RJ), engrossa a lista
das empresas que cresceram em meio à crise provocada pela pandemia da covid-19. O disque peças, que já tinha uma boa cartela
de clientes, ganhou tamanho impulso nos últimos meses que houve
necessidade de contratação de mais três colaboradores, também para
ajudar no drive thru. Mas não foram só os clientes fiéis que alavancaram as vendas na quarentena: o proprietário Renato Lopes de Souza
conta que a fase foi propícia para consolidar namoros antigos. Com
bom estoque e preços diferenciados – e muitos concorrentes sem
produtos ou jogo de cintura para negociar –, ele conquistou consumidores para os quais queria vender há tempos.
MATHEUS MORAES

Renato, da Stock Car Auto Peças

Para ele, mesmo com as incertezas
e a economia encolhida, as pessoas
não pararam de consumir, mas
as prioridades mudaram. “Com o
home office, quem utilizava o carro

tempo disponível, o autosserviço
também teve crescimento.”
Quem faz a leitura dessas novas
demandas tem mais chances de
se destacar, garante o consultor,
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lembrando que, daqui em diante, as
experiências de compra também serão diferentes. “No comércio, a loja
pode ser criteriosamente higienizada
antes da abertura, mas certamente o

mada das atividades haverá menos
concorrência, já que muitas empresas encerraram suas atividades.
Segundo a consultoria Boa Vista,
especialista na atividade de crédito

Hélio, do Ofertão das Peças
WEIMER CARVALHO

Ao ar livre
O Ofertão das Peças, em Anápolis (GO), teve queda de 30% no
faturamento no início da pandemia. Depois de uma semana fechada, a
loja teve de enfrentar restrições no horário de funcionamento. Para driblar as adversidades, o proprietário Hélio Alves Pereira não só manteve
as estratégias de divulgação, com panfletagem nos semáforos e anúncios
nas rádios e TVs locais, como caprichou nas interações pelo WhatsApp
para divulgar promoções de itens de menor giro no estoque. Foi um
sucesso: sem poder receber os clientes internamente, o estacionamento ao ar livre virou extensão da loja. Foi a solução para enfrentar outra
consequência da covid-19, o desabastecimento de mercadorias. “Agora,
nosso foco é voltar aos 100%”, finaliza o empresário.

consumidor terá melhor impressão
se a maquininha de cartão ganhar
um bom banho de álcool gel na hora
ao ser utilizada”, exemplifica.
Chiconato acredita que na reto-

no Brasil, o número de falências
decretadas em junho de 2020 subiu
71,3% em relação a igual período
no ano anterior. No médio prazo,
no entanto, a disputa vai crescer

devido ao empreendedorismo
por necessidade, ou seja, novos
negócios abertos por pessoas que
perderam seus empregos. “É fundamental saber em que patamar a
empresa está e onde quer chegar
ou, como diz o ditado, qualquer
caminho serve. O empreendedor
tem que ser o protagonista do seu
negócio, não pode ficar à deriva,
esperando as coisas acontecerem”,
reforça o especialista, frisando que a
tarefa é urgente. “Acredito que serão
necessários de 7 a 9 anos para que a
economia volte ao normal.”
De La Tôrre também acredita
que haverá abertura de novos negócios, mas entende que não serão
ameaça às empresas já posicionadas e devidamente estruturadas,
ainda que financeiramente debilitadas. “Fica como recado que o varejo
tem de continuar muito atento à
gestão do seu fluxo de caixa e ao
investimento em tecnologia, dentro
do possível. Também deve buscar
recursos fazendo promoções de
produtos que não estão girando no
estoque e, nesse sentido, o processo de digitalização é fundamental:
o varejo, historicamente, sempre
trabalhou com seu entorno e hoje,
com essas ferramentas, está conectado com o mundo.”

SAIBA MAIS
FELIPE CHICONATO (SEBRAE-SP)
0800 5700800
Instagram: @chiconatof
www.sebraesp.com.br
FRANCISCO WAGNER DE LA TÔRRE
(SINCOPEÇAS-SP)
(11) 3287-3033
adm@sincopecas.org.br
www.sincopecas.org.br
P
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O varejo tradicional
passa por uma
evolução e oferece
possibilidades de
encantamento do
consumidor jamais
encontradas nas
vendas online

Loja física: experiência
Por Rosiane Moro

A

no a ano as vendas de e-commerce registram novos
adeptos e, com a restrição
de funcionamento de lojas durante
a pandemia do novo coronavírus,
muitos consumidores partiram
para a primeira experiência de
compra virtual. Os números do
comércio eletrônico apontam crescimento constante, mas ainda são
baixos quando comparados com
as vendas do varejo tradicional e
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geralmente restritos a determinados
nichos de mercado, como alimentação, eletrodomésticos, cosméticos,
moda, entre outros.
Embora o braço online seja mandatório para as empresas atualmente, não significa o fim das lojas físicas. Ao contrário, grandes players
do varejo digital, como a Amazon, a
Natura, a Amaro e a MadeiraMadeira, abriram um ou mais pontos de
vendas para ter contato direto com
o cliente. Com estruturas tecnológicas avançadas, essas empresas

apostaram na experiência real de
compra como seu diferencial de
mercado. O atendimento atencioso,
o olho no olho, o toque no produto,
o aroma, o cafezinho e o bate-papo
transformam o mecanizado ato de
compra e venda em relacionamento e aumenta consideravelmente
a possibilidade de fidelização de
clientes, algo irreal para as vendas
via internet, baseadas essencialmente em preços.
Segundo o consultor do Sebrae
Luis Felipe Navarro, a loja física

revista pellegrino
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de compra real
proporciona a possibilidade de
obter uma diferenciação no mercado, seja por meio do atendimento,
da oferta de facilidades e ou pela
atratividade do espaço físico, além
de ser uma alternativa importante
para fugir da guerra de preços. “O
varejo tradicional permite ampliar
o valor intangível dos produtos ao
oferecer serviços agregados, como
atendimento técnico especializado,
parcerias com profissionais de serviços, diversidade de estoque para
entrega imediata, facilidade na troca

julho-setembro 2020

de peças e consultoria via telefone,
ou seja, conveniências não entregues pelas lojas virtuais”, observa.
Outra maneira de agregar valor
ao produto é por meio do atendimento, momento oportuno para o
vendedor demonstrar seu conhecimento sobre a utilização da peça,
a forma de aplicação nos veículos,
a durabilidade do item e a diferenciação entre as peças similares.
“Apesar da ansiedade do cliente em
saber imediatamente quanto custa,
o preço é a última informação a ser

dada. Primeiro, o vendedor precisa
entender o motivo da compra e, a
partir das informações coletadas,
oferecer soluções para o problema
do cliente”, explica Navarro.
As lojas de autopeças também
precisam aprender a incorporar
os atributos emocionais usados na
venda de veículos zero quilômetro
no momento da venda. “O carro tem
um significado maior na vida das
pessoas e não pode mais ser visto
apenas como um meio de transporte, porém o varejo de autopeças
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SAMUEL JUNIOR FOTOGRAFIAS

Daniel, da Troiani Rolamentos

Loja atrativa e atendimento especializado
Nenhuma venda online substitui o contato presencial.
A afirmação ao lado pode ser comprovada pela Troiani
Rolamentos, de Poços de Caldas (MG), no momento de
reabertura da loja em função da pandemia. “A entrada de
clientes estava controlada, mas a gente estava com uma
demanda reprimida. Mesmo vendendo online durante
esse período, a fila na rua ficou imensa. Julho foi o nosso
melhor mês de vendas no ano”, avalia o comprador
Daniel Pereira Marques.
Para ele, o atendimento especializado faz toda a

ainda não entendeu essa relação
afetiva e perde a oportunidade de
tirar o foco da venda exclusivamente técnica para entregar segurança, conforto, beleza e potência,
atributos sempre relacionados aos
automóveis, mas não às peças.”
A coleta de dados é outra exclusividade do showroom físico. Estar
cara a cara com o cliente significa
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diferença para os clientes desse segmento. “Aqui até o
nosso motoboy está capacitado para atender os clientes.” Também é preciso testar o potencial de compras
dos clientes. “Recentemente, ampliei a nossa linha de
produtos com a oferta de aditivos, limpadores e lubrificantes expostos em um display exclusivo e tivemos um
ótimo retorno de vendas”, completa.
O próximo passo para ampliar as vendas da Troiani
Rolamentos será adequar gradativamente o layout da loja
ao projeto da Rede PitStop.

ter à sua frente uma fonte inesgotável de informações, bem além dos
dados cadastrais fornecidos em
uma compra virtual. É preciso aproveitar o momento de contato com o
cliente para pegar dicas sobre seus
hábitos de consumo e intenções de
compra futuras. Hoje, ele pode comprar só um jogo de amortecedores,
mas já tem a intenção de trocar os

pneus. Porém, por questões financeiras, vai deixar essa compra para
o mês seguinte. “Se o vendedor
não anotar isso em algum lugar,
vai perder uma boa oportunidade
de venda”, acrescenta o consultor.
Já as compras por desejo, como
trocar acessórios do carro, podem
não caber no orçamento do cliente
imediatamente, mas caso surja uma
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boa oferta pode ser oportunidade
para adquiri-las.
Bom atendimento, exploração
dos apelos emocionais e captação
de dados por parte das equipes de
vendas só é possível com treinamento. Para tornar o ambiente físico
uma experiência enriquecedora
para o cliente, é preciso eliminar
os ruídos na comunicação e investir
na formação dos profissionais. “É
desagradável pegar uma informação por telefone e ao chegar à loja
o vendedor fornecer outro dado”,
destaca Navarro.
Um importante movimento com
cada vez mais adeptos no mercado
e visto como diferencial para as
lojas físicas é o associativismo. As
parcerias proporcionam vantagens
competitivas com o intuito de
fortalecer não só o negócio dos
participantes da rede como também o segmento de atuação. Para
o consultor do Sebrae, enxergar o
seu concorrente como seu inimigo é uma visão ultrapassada. “A
união entre os profissionais de uma
mesma área resulta em compras
a preços mais atrativos, troca de
experiências, amadurecimento dos
líderes e melhor gestão empresarial.
O agronegócio trabalha há anos
com esse modelo e vem colhendo
ótimos resultados.”
Busca por objetivos comuns
O associativismo é um grande
aliado da loja física e ajuda os empresários a passarem pelos percalços do mercado sem grandes danos.
Para o diretor da Rede PitStop, Paulo Fabiano, a atual crise de saúde
pública foi um importante teste para
o modelo de gestão da empresa e,
em sua avaliação, obtida por meio
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de depoimentos dos empresários, as
autopeças credenciadas tiveram um
desempenho melhor e foram menos
afetadas economicamente pela
pandemia em comparação às lojas
independentes. “Fizemos um rápido
trabalho de apoio aos associados,
mostrando tendências e soluções
administrativas para superar os desafios e agilizando as entregas para
manter os estoques em dia, com
resultados extremamente positivos”,
conta o diretor.
Presente no mercado brasileiro
há 10 anos e com cerca de 1.400
associados, distribuídos por 565
municípios, a Rede PitStop está estruturada em cinco pilares de atuação, considerados primordiais para
o bom desempenho das empresas:
informação, formação, tecnologia,
comercial/marketing e financeiro.
São mais de 37 itens trabalhados
pelos consultores, desde a formação
dos profissionais e entrega de informações relevantes sobre o segmento até dicas de comercialização,
divulgação, atualização tecnológica
e gestão administrativa.
Fabiano aponta a gestão de
estoque como um dos problemas
mais recorrentes do segmento. “Por
questões de tempo e recursos, os
empresários focam suas atividades
mais no processo de compra do que
de venda, então o estoque, ponto
nevrálgico das empresas do setor,
fica comprometido com vários itens
de veículos fora de linha, peças de
baixo giro e falta de controle das
peças disponíveis, comprometendo
a saúde financeira das empresas”,
analisa Paulo Fabiano.
Há também outros benefícios,
como redução dos custos operacionais, melhores de condições

de preço e prazo nas compras,
formação e desenvolvimento da
equipe de profissionais, criação de
estratégias de vendas e divulgação
das marcas, gestão fiscal e tributária
e atualização de sistemas digitais.
Além disso, a implantação das melhorias acontece de acordo com o
ritmo e capacidade financeira de
cada empresário. “Não existe imposição de processos nem prazos a
serem cumpridos. Nosso diferencial
está justamente na customização
e flexibilidade na execução da
consultoria e pode ser realizada
a longo prazo, mas ao iniciar a
reestruturação sugerida pelos consultores, os resultados aparecem
rapidamente”, garante o diretor.
Todas as informações recebidas dos
associados são confidenciais e não
são compartilhadas com os outros
integrantes da rede.
Para transformar o conhecimento técnico do segmento em
experiência real para os clientes, a
consultoria da Rede PitStop inclui
ainda orientações sobre o layout da
loja, item fundamental para atrair
mais consumidores, diferenciar-se
da concorrência e tornar a experiência de compra mais agradável e
acolhedora.
Encantamento e conveniência
Em um mercado onde o consumidor é cada vez mais valorizado,
a ambientação da loja física ganha
papel de destaque, com espaços
pensados para proporcionar conveniência e conforto ao cliente.
O tradicional balcão em frente a
um rol de prateleiras enfileiradas e
repletas de caixas de papelão é um
convite para abandonar o local o
mais rapidamente possível. Já uma
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Apoio para enfrentar a crise
Integrante da Rede PitStop há 2 anos, o proprietário
da Acessórios Paraíso, da pequena Paraíso do Norte
(PR), Ricardo André Tamborim, ficou bastante satisfeito com a ajuda recebida do consultor da rede durante
a pandemia. “Foi muito importante ter informações
do mercado e obter orientações de como proceder
justamente naquele momento em que todos estavam
perdidos”, conta.
Com sua loja de autopeças e oficina mecânica instalada em uma cidade de apenas 14 mil habitantes, o em-

loja clara, com mobiliário elegante,
acessórios devidamente expostos
e itens de perfumaria automotiva
sempre à mão transformam o tempo
passado dentro da loja em uma experiência gratificante, mesmo com
o cliente precisando esperar alguns
minutos pelo atendimento.
A renovação da loja não está
atrelada apenas a questões estéti-
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presário afirma que seu negócio não poderia existir sem
um ponto físico. “Meu relacionamento com os clientes
é extremamente pessoal, conheço 90% da cidade e já
virei referência no segmento.” Segundo ele, o movimento segue normal e até superou o volume de trabalho
dos meses de julho e agosto do ano anterior. Situação
que vai contribuir com a retomada dos planos para a
renovação do layout da loja e da oficina. “Um lugar mais
organizado visualmente atrai mais clientes, além de ser
um ambiente acolhedor para os nossos funcionários.”

cas. Para a arquiteta Juliana Neves,
da Kube Arquitetura, a tão falada experiência de compra é um processo
muito mais profundo ao deixar explícito nas relações com os clientes,
fornecedores e funcionários os valores da marca e o posicionamento da
empresa no mercado. “A renovação
do espaço precisa incluir três itens:
transparência nas relações, conve-

niência e experiência. A transparência dá confiabilidade ao negócio, a
conveniência atua na satisfação do
consumidor e a experiência é uma
entrega adicional, responsável pela
fidelização do cliente”, explica.
A estrutura pode parecer complexa inicialmente, mas pode ser
aplicada a qualquer segmento de
mercado. Um bom exemplo da pas-
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sagem da venda para a experiência
com um produto considerado
commodity é o café. “Pouco tempo atrás, as pessoas simplesmente
compravam café no supermercado, mas hoje lojas especializadas
vendem o mesmo produto em um
layout de loja parecido com uma
joalheira. O café é de melhor qualidade, mas o valor real está na forma
como é comercializado”, constata
Juliana. “Afinal, as cápsulas poderiam continuar a ser vendidas nas
prateleiras dos supermercados,
mas com certeza não teriam o
peso da exclusividade.” Além disso, essas lojas souberam agregar
vários itens à compra, oferecendo
copos, xícaras, cafeteiras e outros
acompanhamentos.
A exposição adequada dos
produtos é outro diferencial capaz
de atrair a atenção dos clientes.
“Ao colocar uma roda de liga leve,

por exemplo, ao lado de outras de
menor qualidade, o lojista acaba
depreciando o produto. Itens de
maior valor precisam ocupar um
local de destaque, evidenciando
os diferenciais do produto”, afirma
Juliana. Outra dica da arquiteta
é trabalhar com as categorias de
produtos. Se deseja vender um
determinado item, coloque ao lado
dele um de maior e outro de menor
valor. “O consumidor tem a tendência de escolher sempre o produto
de preço intermediário, nem o mais
caro porque não pode pagar por ele,
nem o mais barato por acreditar ser
de qualidade inferior.”
Por fim, a arquiteta lembra que
as lojas não podem ser apenas um
local de venda. É preciso oferecer
experiências sensoriais para ser lembrado e amado pelos clientes. “Promover cursos rápidos com dicas de
manutenção ou trazer um DJ para

fazer uma apresentação em uma
loja de som automotivo, além de
atrair público é um gatilho para as
vendas.” As lojas físicas apresentam
inúmeras possibilidades de apresentação dos produtos e interação
com os clientes, sem envolver altos
custos de investimentos. Boas doses
de criatividade e ousadia podem
mudar completamente o ambiente
e simultaneamente o fluxo de caixa.
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A empresa de fora para dentro
Por Luiz Marins

P

eter Drucker, o pai da administração moderna, afirmava
que dentro de uma empresa
só existem “centros de custos”. Os
únicos “centros de lucro” estão fora
da empresa – são os clientes. E o
maior problema dos gestores é que
eles ficam dentro de suas empresas
e não vão ao encontro dos clientes.
Não vão ao mercado. Não coletam
informações diretamente dos clientes e fornecedores em primeira mão,
recebendo informações filtradas de
seus assessores e aí decidem mal.
“O executivo atua em organizações das quais vê, quando muito,
o lado de fora apenas através de
lentes espessas e que distorcem a
realidade. O que ocorre no mundo
exterior em geral não é conhecido de maneira direta, e sim por
meio de informações incluídas
em relatórios, que são como fil-

tros da organização”, diz Drucker.
Os executivos, em sua maioria,
ficam presos em seus escritórios
com suas caixas de e-mails lotadas
e passam a maior parte do tempo
em reuniões internas, respondendo
e-mails, revendo projeções financeiras e contratos. Passam muito
pouco tempo ou quase nenhum no
mercado, onde os clientes realmente estão, onde as coisas realmente
acontecem, onde o lucro realmente
está. Presos em seus escritórios,
como diz Peter Drucker, os dirigentes só recebem informações já
filtradas pelos assessores, diretores,
gerentes e decidem com base nessas informações que nem sempre
são fiéis à realidade, pois todas as
pessoas têm a tendência de defender seus empregos e suas posições
e poderão, desta forma, distorcer a
verdade em benefício próprio.
Assim, quando a empresa passar por alguma dificuldade, seus

dirigentes devem se lembrar de
que devem sair da empresa e ir
ao mercado para conversar com
clientes, fornecedores e estudar,
como base na realidade concreta, o
que poderão fazer para enfrentar os
desafios que se apresentam. A empresa deve ser gerida de fora para
dentro. Todos os dirigentes devem
“viver clientes” e estudar clientes
para descobrir o foco de cada um
deles, pois o foco de uma empresa
é o foco de seus clientes e o total
comprometimento com o sucesso
de cada um deles.
Pense nisso. Sucesso!
DIVULGAÇÃO
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NO MOMENTO MAIS CRÍTICO

De autopeças
a respiradores
e máscaras
Quem jamais imaginou um dia ver um
fabricante de autopeças entregar respiradores
para salvar vidas pode ir mudando seus
conceitos. Nossos fornecedores continuam
firmes na entrega de componentes para
manter em circulação a imensa frota brasileira
de caminhões, máquinas agrícolas pesadas,
ônibus, carros de passeio, motocicletas etc.
Mas são versáteis e não deram as costas ao
sofrimento daqueles que foram pegos pela
covid-19, convertendo momentaneamente
parte de seu parque fabril em fornecedor de
itens completos ou subconjuntos salvadores de
vidas, como respiradores, máscaras etc.

DIVULGAÇÃO MERCEDES-BENZ

A
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responsabilidade social está
em alta nesse período de
luta contra o novo coronavírus, fortalecendo o esforço coletivo
permanente para superar a crise. Na
corrente positiva espalhada pelo
país, as empresas de autopeças
ganharam destaque desde cedo
graças à proteção oferecida aos colaboradores e clientes, assim como,
em alguns casos, pela adaptação
de sua tecnologia à produção de
componentes para a área de saúde,
a exemplo do que aconteceu na
indústria automotiva. De acordo
com executivas e executivos ouvidos pela reportagem da Revista
Pellegrino, essa resposta rápida a

uma emergência foi facilitada pelo
alto grau de organização do setor,
com uma pitada adicional de planejamento e criatividade.
Tecnologia para Vida
Para a diretora da área de Trade
Marketing de Reposição Automotiva da Bosch na América Latina,
Christiane Verne, já no início da
pandemia da covid-19, o Grupo
Bosch implementou ações destinadas à proteção dos colaboradores
e desenvolveu um trabalho junto a
universidades e centros de pesquisas em busca de soluções. Segundo
ela, uma das iniciativas decorrentes dessa troca foi a montagem
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de subconjuntos de respiradores
pulmonares, utilizando a expertise
automotiva também na fabricação
desses equipamentos. “Durante
quatro meses, a planta da Bosch
em Campinas realizou esse trabalho, que é essencial no tratamento
de pacientes infectados pelo novo
coronavírus”, afirma.
De acordo com Christiane, trata
se de uma parceria entre várias
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empresas do setor – que, além da
Bosch, inclui Flex, ABB, Toyota,
CAOA, GM e Mercedes –, a fim de
ampliar a oferta de respiradores no
país. “Em apenas duas semanas, a
empresa montou uma célula de produção exclusivamente destinada à
montagem desses itens, onde foram
produzidos mais de 550 subconjuntos por dia.” Segundo ela, após a
montagem, os subconjuntos eram
encaminhados para a KTK – uma
fábrica de respiradores localizada
em São Bernardo do Campo (SP).
No total, a Bosch contribuiu para a
produção de 23.100 subconjuntos,
possibilitando a montagem de 3.300
novos respiradores. “É muito gratificante ver a Bosch fazendo parte
dessa história. Isso, definitivamente,
é o melhor significado da expressão
Tecnologia para Vida”, afirma. A linha foi desativada em agosto, sendo
transferida para a KTK.
Em outra trincheira na luta contra a covid-19, segundo Christiane,
a empresa realizou a impressão
em 3D das hastes utilizadas nas
viseiras de proteção transparentes

(Face Shields), doadas para a rede
hospitalar. “Ao todo foram produzidas 800 unidades, entregues
diretamente ao Hospital Oswaldo
Cruz, em São Paulo, que repassou
o excedente a outros hospitais públicos da cidade.”
A executiva lembra ainda que
a Bosch procurou manter-se conectada aos lojistas e reparadores
na quarentena, intensificando os
treinamentos para vendedores e mecânicos. “Como resultado, nos três
últimos meses, houve um avanço em
mais de 150% na emissão de certificados por cursos concluídos”, diz.
“Trabalhamos também com
várias lives e posts em WhatsApp e
em outras mídias sociais para levar
conteúdos diversificados, como
marketing digital, comunicação em
tempos de pandemia e gestão de
estoques, entre outros.” Adicionalmente, foi intensificado o trabalho
de consultoria individual junto à
rede de serviços credenciada, ainda
que virtual. “Mantivemos um acompanhamento e uma comunicação
bem próximos desses setores, informando sobre as ações e os cuidados
necessários para a prevenção à
covid-19, pois entendemos a importância do trabalho em conjunto
para assegurar a saúde de todos.”
De airbags a máscaras
Nessa mesma pegada, a gerente
sênior de marketing e comunicação
da ZF, Fernanda Giacon, afirma que
a empresa atua em diversas frentes
desde o começo da pandemia,
tanto no âmbito interno quanto
nas relações com os clientes e a
comunidade. “Uma das iniciativas é
a parceria com o TruckPad, na qual
utilizamos toda a tecnologia do app
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interesse no conteúdo gerado pela
campanha junto à TruckPad.”
Também no campo da responsabilidade social, Fernanda destaca
a doação de 10 mil máscaras descartáveis para instituições sociais
e de saúde nas comunidades onde
a empresa mantém unidades industriais, no interior de São Paulo.
Entre os beneficiados, segundo ela,
estão o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, o Hospital
Infantil GPACI, o Hospital CHS II
Adib Jatene e o Conjunto Hospitalar de Sorocaba I, assim como o
Centro de Aprendizado Metódico
e Prático de Limeira (CampL) e a
Associação de Amparo a Idosos
Cantinho do Vovô. “Para nós, foi
motivo de orgulho realizarmos esta
contribuição. Afinal, temos muito
a agradecer às instituições e aos
profissionais que atuam em prol de
nossa sociedade, em especial os da
área de saúde”, disse.
Em outra ação realizada no
período, a ZF, excepcionalmente,
passou a produzir máscaras para
seus colaboradores na divisão
de Sistemas de Segurança Pas-
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a favor do bem-estar e da segurança dos caminhoneiros, ajudando
esses profissionais na preservação
da saúde”, revela. “Com essa função, disponível no aplicativo, eles
podem localizar postos com infraestrutura de alimentação, banho
e higiene, além de oficinas e lojas
disponíveis.” Segundo ela, cada
caminhoneiro pode contribuir com
o mapeamento desses endereços,
dando feedback sobre a qualidade
dos serviços. “O aplicativo ainda dá
dicas sobre os riscos de contaminação no dia a dia, mostrando como se
proteger e como proceder em cada
situação durante suas operações
de transporte ou em casa.” O app
conta atualmente com um milhão
de caminhoneiros cadastrados. “As
estatísticas nos mostram um grande
crescimento em termos de cliques
gerais nos conteúdos compartilhados via pushs e SMS emitidos aos
caminhoneiros, principalmente em
abril, um momento muito crítico da
pandemia para o transporte”, afirma
Fernanda. “Os cliques dobraram ou
mesmo triplicaram em comparação
ao mês anterior, o que demonstra o

siva – unidade responsável pela
fabricação de airbags, cintos de
segurança e volantes, em Limeira.
“Tanto a confecção como o uso de
materiais seguem as orientações do
Ministério da Saúde e normas da
ABNT, com matéria-prima específica, adquirida exclusivamente para
essa finalidade”, diz. “As máscaras
são feitas em tecido lavável e foram
distribuídas com um conjunto de
instruções sobre o correto uso do
EPI e medidas de prevenção.”
No embalo do combate à pandemia, segundo Fernanda, a empresa
ampliou ainda mais a digitalização,
que já fazia parte dos pilares estratégicos. “A ZF Aftermarket vem investindo maciçamente em ferramentas
digitais para estreitar, intensificar
e fortalecer sua presença junto a
distribuidores e clientes”, afirma.
“Com isso, sobretudo, agregamos
maior eficiência nas operações e
na comercialização de produtos e
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componentes das nossas marcas.
Segundo a executiva, a empresa
avança rapidamente na automação
de seus processos logísticos para
assegurar maior qualidade e assertividade na distribuição de suas
peças para toda a América do Sul,
sem relaxar nos cuidados exigidos
pela pandemia.
Difundindo esperança
O compromisso com a responsabilidade social também orienta os
caminhos da Dana e seus colaboradores, que nos últimos meses distribuíram mais de 500 cestas básicas
e 350 kits de higiene, segundo o diretor de comunicação e marketing,
Luís Pedro Ferreira. “Procuramos
ampliar o escopo da mensagem de
esperança a fim de sensibilizar nossos funcionários para a importância
da solidariedade e da união. Além

de participarmos como empresa,
nós os convidamos para nossas
campanhas de doações de sangue,
alimentos e agasalhos”, diz.
“O que é arrecadado pelos colaboradores a empresa doa em igual
quantidade, dobrando a doação,
somando forças e ampliando o alcance da ação solidária”, completa.
“O resultado tem sido inspirador, beneficiando as pessoas necessitadas
nas cidades de Campinas, Gravataí,
Jundiaí e Sorocaba.”
Segundo o executivo, a campanha começou em casa, com a
distribuição de 6.500 máscaras para
as famílias dos colaboradores, mas
não ficou só nisso. “Fomos além dos
nossos portões, doando aparelhos
telefônicos usados para a prefeitura
de Sorocaba, que precisava agilizar os contatos com a população.
Depois, fizemos outra doação de 5

mil máscaras para o Comitê de Ação
Solidária da Prefeitura de Gravataí,
sendo que 2,5 mil eram específicas
para os profissionais de saúde.”
Além disso, segundo Ferreira, a
empresa está doando marmitas preparadas em seus refeitórios para as
comunidades carentes no entorno
de suas unidades. “Convidamos
nossos funcionários a estabelecer
grupos de doadores de sangue, com
mais de 100 voluntários em todo o
Brasil, pois esse é um dos muitos
serviços humanitários prejudicados
com o colapso resultante da pandemia e do isolamento social.”
Para completar, ele lembra que
foram doados 1,7 mil cobertores e
2,5 mil pares de meias para as ações
sociais das prefeituras. “Ajudar o
próximo e as comunidades nos une
e nos faz mais fortes, pois seguimos
em linha com a vocação solidária

DIVULGAÇÃO TECFIL
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dos brasileiros, tão necessária em
um momento como este.”

tas, mantendo assim ações culturais
para a nossa comunidade.”

Atenção com a comunidade
A gerente de Marketing e Comunicação Corporativa da Schaeffler
América do Sul e México, Renata
Costa Silva, afirma que a empresa
manteve a atenção voltada à comunidade, sem esquecer os cuidados
essenciais com os colaboradores.
“Entre outras ações, já em abril foi
feita a doação de um lote de máscaras descartáveis para o GPACI
(Grupo de Pesquisa e Assistência
ao Câncer Infantil), cujo hospital
está localizado em Sorocaba, sede
da Schaeffler no Brasil.”
Segundo Renata, o hospital
presta atendimento a crianças de
48 cidades da região e conta com
a ajuda da sociedade para manter
suas atividades. Contudo, de acordo
com a executiva, as ações solidárias
foram mais além, estimuladas pelo
contexto de luta coletiva.
“A Schaeffler busca fazer sua parte e se orgulha da iniciativa dos seus
colaboradores, que se mobilizaram
para manter os princípios de união
no momento de dificuldade”, diz.
“Com o mote ‘Juntos somos mais’, as
ações desenvolvidas internamente
visam informar sobre a situação,
com instruções corretas para a prevenção da covid-19 e o engajamento
de todos no trabalho em equipe.”
Outra ação destacada pela gerente é o projeto Schaeffler Música,
cujo objetivo é levar a música clássica de forma acessível à comunidade
de Sorocaba. “Trata-se de uma
temporada, com diversos concertos
presenciais ao longo do ano. Só que,
devido à pandemia, a temporada
2020 conta agora com aulas gratui-

Empreendedorismo social
Em nota encaminhada à reportagem da Revista Pellegrino, a área
corporativa da EATON informa que
promoveu a Campanha EATON Solidária, com o engajamento dos seus
colaboradores, contribuindo com
11 instituições localizadas nas cidades onde há unidades da empresa
(São Paulo, Valinhos, Mogi Mirim,
Porto Feliz, São José dos Campos,
Guaratinguetá e Caxias do Sul), com
a distribuição de aproximadamente
1,4 mil cestas básicas. Além disso,
de acordo com a nota, a EATON
está preparando mais uma fase de
doações, com o objetivo de promover o empreendedorismo social
entre os colaboradores, escolhendo
projetos e ações em prol da população, sempre priorizando os casos
de mais vulnerabilidade em função
da pandemia.
Treinamento ampliado
Em linha semelhante, o gerente
de marketing da Tecfil, Plínio Fazol,
afirma que a empresa fez um trabalho coordenado de distribuição
de máscaras para todos os funcionários, disponibilização de álcool
em gel em todas as áreas internas
e envio de totens acionados por
pedais para os lojistas.
“Como o pessoal administrativo
entrou em home office, as operações na fábrica obedeceram ao
sistema de turnos, assegurando
os cuidados necessários, como
distância entre os colaboradores,
a medição de temperatura diariamente, distribuição de máscaras,
além de cuidados na área dos

refeitórios, como a distância entre
as mesas”, afirma. “Todas as ações
foram reforçadas por orientações
constantes aos colaboradores, sobre
os cuidados que devem tomar não
apenas dentro da fábrica, assim
como em suas residências.”
Fazol destaca ainda que a empresa ampliou a programação
de treinamentos gratuitos online
(www.treinamentotecfil.com.br),
chegando a capacitar cerca de 3 mil
profissionais do setor automotivo,
como aplicadores, mecânicos e
vendedores durante a quarentena.
“A Tecfil acredita que a qualificação
profissional é fundamental para a
prestação de um serviço de qualidade, e temos o compromisso de
levar conhecimento para a cadeia
automotiva, com iniciativas que
criem valor para os clientes”, afirma.
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DIVIRTA-SE

AVENTURAS DE UM SUPERBALCONISTA

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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HORIZONTAIS
Mora na roça, é simples e tímido, mas sagaz
Define quem prossegue e quem para e espera
Etapa mais importante de nosso sono
O outro termo de jogo em que um é ímpar
Ser imaginário que apavora crianças
Tem hora em que, para não bater o carro, o jeito é ...
É esperto e adivinhão
Muito cuidado ao atravessar as ...
Ileso, sem ferimento ou lesão
... caseiro leva água filtrada, açúcar e sal
A embreagem ...? Uma das causas é disco errado
Zote, apalermada, pobre de inteligência
Une pessoas, suscita cuidado extremo, conduz ao desejo
Quando tudo está no fim, só resta o ...
Charco ou brejo cobertos de mato
Os veículos ... já são realidade em grandes cidades do mundo
O tucano é um pássaro ...
Está a três casas do cinco
O homem não voa, entre outros motivos, porque não tem...
Ir de um lado a outro

VERTICAIS
Condição do piso que leva muitos a não pararem em pé
Acionar o pedal esquerdo do veículo não automático
Recurso para interromper hemorragia
Faz par com o comburente na geração de combustão no motor
Está pertinho da água e contém muita areia
Kit ...
Eles ficaram ... depois de passar muito tempo sob o sol
De tom picante
Região entre círculos paralelos traçados sobre o globo terrestre
Prestar obediência
Publicar textos e imagens em redes sociais
Revistas em quadrinhos destinadas ao público infantojuvenil
Produzir eco, ressoar, repetir palavras ditas por alguém
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