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CARO LEITOR

Por Paulo Alcarria

Diretor de Vendas

Paulo.Alcarria@pellegrino.com.br

Quem está à frente de uma 
loja de autopeças já sabe 
que de tempos em tempos 

há uma mudança significativa em 
relação ao comportamento dos 
consumidores, seja pelo lançamen-
to de produtos e tecnologias, seja 
pelo ingresso de novas gerações ao 
mercado de consumo.

Não será diferente com o tão 
aguardado período pós-pandemia. 
Nada voltará a ser como antes, e os 
recentes hábitos incorporados não 
serão apenas mantidos, como tam-
bém aperfeiçoados e propagados. 
Na prática, isso significa que a trans-
formação digital das empresas é um 
caminho sem volta e será a marca 
registrada do varejo no futuro.

A tendência, inclusive, é a dife-
rença entre online e offline desapa-
recer, fazendo com que os canais 
de contato com os clientes sejam 
cada vez mais integrados a fim de 
garantir uma jornada de compra 

sem rupturas, com alinhamento de 
informações e atendimento presta-
tivo, ágil e empático. Nesse cenário, 
ter uma excelente apresentação 
no mundo virtual é tão importante 
quanto a apresentação visual da sua 
loja física. O mesmo cuidado com a 
exposição dos produtos no ponto de 
venda deve ser estendido ao visual 
do seu site e redes sociais. A mesma 
dedicação ao atendimento ao clien-
te no presencial deve ser aplicada 
ao atendimento a distância.

Uma pesquisa realizada pela 
consultoria Gartner em 2020 mos-
trou que 91% das organizações en-
trevistadas colocam a experiência 
do cliente como um dos objetivos 
principais no processo de transfor-
mação digital.

A qualidade desse atendimento 
passa necessariamente pela adoção 
de novas tecnologias e profissionais 
aptos a lidarem com elas. Nesse sen-
tido, os softwares de gerenciamento 
de clientes vieram para ajudar os 
empresários nessa jornada. Além 
de concentrar as informações 
dos clientes em uma única plata-

forma, possibilitando inúmeros 
desdobramentos, como a criação 
de campanhas de vendas customi-
zadas, o atendimento centralizado 
concentra as necessidades tanto 
do público presencial quanto do 
digital, padroniza os conhecimen-
tos da equipe, tira a comunicação 
da informalidade, melhora o fluxo 
dos processos internos e fornece 
dados para melhor compreensão 
da jornada de compra e perfil dos 
consumidores.

A Pellegrino integra esse movi-
mento do mercado e acredita que 
as novas tecnologias aliadas ao 
treinamento dos colaboradores vol-
tado para o ambiente virtual podem 
trazer excelentes resultados tanto 
em vendas quanto na fidelização 
de clientes. Essa é umas das frentes 
de atuação dos consultores da Rede 
PitStop, que procuram quebrar re-
sistências em relação à adesão ao 
mundo digital e apresentar formas 
inovadoras e mais produtivas na 
gestão dos clientes. Junte-se a nós!

Boa leitura!

Futuro online
e multicanal
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Por Paulo Carneiro

REVISTA PELLEGRINO Quais foram 
os resultados obtidos nas vendas 
pelo Grupo ZF no Brasil em 2020?  
Quais as estratégias para enfrentar 
esse período de pandemia? 
ALBERTO RUFINI O Grupo ZF di-
vulgou seus resultados financeiros 
de 2020 em 18 de março. Os dados 
divulgados são de vendas consoli-
dadas de 32,6 bilhões de euros para 
todo o grupo. Na América do Sul, a 
ZF registrou 4,2 bilhões de reais em 
vendas. Adotamos um conjunto 
de estratégias em 2020 e que nos 
permitiram manter nossos negócios 
saudáveis. Por exemplo, mantive-
mos importantes investimentos, que 
se converteram em vários projetos, 
dentre os quais os de digitalização 
de processos, que aumentaram 
nossos índices de produtividade.

RP Apesar da queda na receita, o 
investimento em pesquisa e desen-
volvimento (P&D) aumentou de 
7,3% para 7,7% em termos globais. 
De que forma isso se reflete no mer-
cado brasileiro de reposição?
RUFINI Reflete diretamente. Estu-
damos continuamente as neces-
sidades dos nossos públicos e a 
inovação tem papel fundamental na 
reposição. Apenas aqui na América 
do Sul, a ZF registrou mais de 117 
milhões de reais de investimentos 
e em P&D, isso em um ano atípico 

como foi 2020. Com isso, desenvol-
vemos novos produtos, para novas 
aplicações, ampliando considera-
velmente nossa cobertura da frota 
regional e o mais importante: de 
acordo com a necessidades e de-
mandas do mercado, tanto para OE 
[mercado original] como para IAM 
[aftermarket independente]. Tam-
bém estamos melhorando nossos 
processos logísticos. Fizemos inves-
timentos nos processos de digitaliza-
ção e automação em nosso Centro 
de Distribuição do Aftermarket em 
Itu: instalamos cinco elevadores au-
tomáticos que agilizam a gestão do 
estoque. Além disso, implantamos 
com pioneirismo no mercado de 
reposição brasileiro o RFID – Iden-
tificação por Radiofrequência, que 
possibilitou o recebimento de 100% 
de nossas cargas de embreagens em 
questão de segundos.

RP Nesse contexto, como ficam a 
pauta de lançamentos e a amplia-
ção do portfólio em 2021?
RUFINI O primeiro trimestre fechou 
com demanda bem aquecida, 
seguindo a tendência do quarto tri-
mestre de 2020. Acredito que a partir 
do segundo trimestre as vendas 
devem se estabilizar. Obviamente 
os desafios continuam devido à 
pandemia, ao momento político/
econômico e à inflação de material. 
Mas sou otimista e acredito que tere-
mos um ano melhor que 2020. Após 

A afirmação do Diretor da Unidade de Negócio IAM & OES América do Sul, Alberto Rufini, 
baseia-se na “robustez” do aftermarket e em estratégias adotadas pela companhia em 2020 – 

como investimentos em P&D – que lhe permitiram manter os negócios saudáveis

37 anos de vivência neste mercado, 
aprendi que a reposição é bastante 
resiliente. Sempre é o último setor 
a entrar numa crise e o primeiro a 
sair dela. Para 2021, teremos lança-
mentos para todas as nossas marcas, 
Lemförder, SACHS, TRW, ZF e WAB-
CO, recém-adquirida pelo Grupo ZF.

RP A aquisição da WABCO deu nova 
dimensão aos negócios da empresa, 
aumentando sua diversificação. O 
que muda para os clientes e parcei-
ros da WABCO?
RUFINI Sim, de fato trouxe uma nova 
dimensão aos negócios. A aquisição 
une dois líderes do setor em uma vi-
são compartilhada, focada no cliente 
e no desenvolvimento de tecnologias 
avançadas para veículos comerciais. 
O foco estará na expansão do portfó-
lio de produtos e serviços de veículos 
comerciais da ZF e na operação 
dos negócios junto aos clientes. Os 
portfólios e competências são perfei-
tamente complementares.

RP O Sr. também liderou o processo 
de integração da TRW, há cinco 
anos. Em que consiste o desafio de 
trabalhar com marcas tão poderosas 
mantendo suas características?
RUFINI A WABCO é minha quar-
ta experiência em processos de 
integração de empresas. Desde a 
aquisição da Freios Varga, pela Lu-
cas, e, depois, a TRW, pela ZF, que 
também adquiriu a WABCO mais 

ENTREVISTA

ZF

“Olhamos 2022 com otimismo”
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a uma demanda crescente por este 
tipo de acionamento. A receptivida-
de tem sido maior no segmento de 
veículos leves, de carros até vans.

RP A empresa tem uma tradição de 
relacionamento direto com lojas, 
oficinas e distribuidores. O contato 
virtual substitui a presença física?
RUFINI Na realidade, o contato 
virtual dificilmente substituirá a 
importância da presença física nos 
relacionamentos interpessoais. Nós 
temos variados programas de rela-
cionamento contemplando todos os 
públicos da cadeia, desde os mecâ-
nicos, até os distribuidores. O Amigo 
Bom de Peça, por exemplo, lançado 
há quatro anos, é o programa de 
treinamento e relacionamento com 
mecânicos com maior engajamento 
na América do Sul, no período da 
pandemia. Hoje temos mais de 100 
mil certificados emitidos, mais de 
20 mil mecânicos cadastrados e 
mais de 100 visualizações por hora 

recentemente. O Grupo ZF possui 
uma estratégia muito forte e robusta 
de complementariedade de portfó-
lio. Assim como a TRW, a WABCO 
vem de forma a agregar ao que a ZF 
já oferece, e não para substituir. Isso 
nos permite manter as característi-
cas originais, sem afetá-las ou gerar 
grandes impactos no mercado.

RP No início deste ano, a ZF criou 
uma Divisão de Acionamentos para 
Veículos Elétricos. Quais são as 
previsões de crescimento da mobi-
lidade elétrica no Brasil?
RUFINI A eletrificação faz parte de 
um dos quatro principais campos 
tecnológicos que a ZF trabalha. 
Dentre as opções hoje disponíveis, 
vemos muito potencial em médio 
prazo para as tecnologias híbridas, 
muito mais do que as puramente 
elétricas. É possível notar pelo mo-
vimento das montadoras que elas já 
estão trazendo soluções, inclusive 
fabricadas no Brasil, para atender 

RAIO-X
Vendas globais no ano fiscal de 2020: 
32,6 bilhões de euros. 
Colaboradores: 150.000 colaboradores 
em 42 países.
Unidades no Brasil: São Bernardo 
do Campo, Itu, Iracemópolis, 
Araraquara, Sorocaba, Limeira (SP)

SAIBA MAIS
(19) 3404-1403
https://www.zf.com/brazil/pt/
company_history_in_brazil/
zf_no_brasil.html

no Youtube. Para os balconistas e 
vendedores de autopeças, criamos 
o Amigo Bom de Venda, que teve o 
número de certificações multiplica-
do no último ano.

RP A empresa fixou a meta de se 
tornar rigorosamente neutra ao 
meio ambiente até 2040. O que está 
sendo feito no Brasil?
RUFINI Podemos citar um projeto 
recente, chamado “Circularidade 
entre Plantas”, incluindo nosso Cen-
tro de Distribuição em Itu. Ele focou 
em reduzir a geração de resíduos 
como caixas de madeira e pallets 
na ZF e manter o recurso em uso, 
promovendo práticas de economia 
circular entre as unidades do grupo. 
No período atual, com as dificulda-
des enfrentadas na indústria com o 
suprimento de embalagens, o projeto 
torna-se ainda mais relevante. Com o 
trabalho, só em 2020, mais de 12.285 
paletes e 1437 caixas foram reapro-
veitados, reduzindo a geração de re-
síduos e consumo de matéria-prima 
em mais de 318 toneladas, evitando 
a emissão de 200 toneladas de CO2 
equivalente (CO2e).

RP Embora muita água vá rolar sob 
a ponte, quais são as expectativas 
para o Aftermarket em 2022?
RUFINI Bem, de acordo com o 
sistema de expectativas do Banco 
Central do Brasil (Focus/BCB), a 
expectativa média de crescimento 
do PIB em 2021 está em 3,5%, ou 
muito próxima disso, desde maio 
do ano passado. O Aftermarket, 
felizmente, tem se demonstrado 
robusto. Com isso tudo em mente, 
podemos dizer que olhamos 2022 
com otimismo, principalmente para 
o nosso mercado.
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Alberto Rufini
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 MINHA HISTÓRIA

Por Rosiane Moro

A sociedade bem-sucedida em 
uma franquia de serviços 
rápidos fez o empresário 

Alexandre Henrique Duda optar 
por um voo solo para testar sua 
veia empreendedora e colocar em 
prática as ideias e conhecimentos 
adquiridos em sua formação em 
gestão de negócios. A primeira 
unidade de sua rede de lojas Duda 
Auto Center, especializada em ser-
viços de mecânica automotiva, foi 
inaugurada em 2005, em Diadema, 
na Grande São Paulo. “Sou um apai-
xonado pelo ramo automotivo, mas 
via uma carência em qualidade de 
atendimento nesse setor e resolvi 

transformar essa adversidade no 
ponto forte do meu trabalho”, diz.

Após três anos à frente da em-
presa, Alexandre percebeu que uma 
parceria poderia ajudá-lo a crescer. 
Ser um credenciado da Rede Porto 
Seguro trouxe profissionalismo 
para sua gestão, alavancando o tão 
desejado padrão de qualidade. “Foi 
um divisor de águas para o meu ne-
gócio, tanto em termos de mudança 
visual da oficina quanto em relação 
ao treinamento dos funcionários e 
processos administrativos”, conta. 
Com os negócios em perfeito funcio-
namento, Alexandre decidiu apostar 
na expansão da empresa e abrir mais 
uma loja na mesma cidade, em 2012, 
e apenas dois anos depois mais uma 
unidade em Santo André (SP), essa 
última como credenciada Bosch.

Segundo o proprietário, o suces-
so da rede de lojas deve-se à busca 
incessante por uma gestão profissio-
nal. Com 20 funcionários e cursando 

atualmente uma pós-graduação em 
processos gerenciais, Alexandre 
utilizou os serviços de um coaching 
para estabelecer e ajustar os proces-
sos internos. “Hoje a minha equipe 
tem objetivos, metas e descrição de 
cargos, salários e responsabilida-
des e são treinados na Apta Brasil. 
Temos ainda selo de qualidade 
fornecido pelo IQA”, conta. Além de 
trabalhar de forma mais planejada 
e com maior qualidade de vida, a 
consultoria abriu os olhos do em-
presário para o mercado externo, o 
que o fez investir em uma operação 
de e-commerce de peças em 2019. 
“Logo em seguida, veio a pandemia 
e esse braço virtual tornou-se a nossa 
principal fonte de renda nos últimos 
18 meses”, comemora.

Crescendo com a Pellegrino
Desde o início da operação, Ale-

xandre acumula um crescimento 
de 50% nas vendas, e a Pellegrino é 
seu principal parceiro no novo ne-
gócio. “Ninguém consegue crescer 
sozinho, e a Pellegrino tornou-se 
praticamente o estoque da minha 
operação. Tenho atendimento 
exclusivo e pessoal dos represen-
rantes da distribuidora, que visitam 
a minha empresa regularmente, e 
eu faço retiradas de peças com eles 
praticamente todos os dias”, explica 
o empresário. Prestes a completar 
16 anos de atividades, Alexandre 
pretende comemorar a data, em 
agosto, com o sorteio do veículo 
zero quilômetro que ganhou por ser 
o vencedor de uma campanha de 
peças realizada pela Bosch.

Aposta de crescimento nas 
quatro operações da Duda 
Auto Center está sustentada 
em gestão profissional e 
atendimento de qualidade

Sangue empreendedor

ISTOCKPHOTO
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Por Regina Ramoska

De um ano para cá, ficou ain-
da mais evidente a necessi-
dade de as empresas serem 

encontradas pela internet. Com 
as restrições de circulação para 
conter a pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, os consumidores 
recorreram ao comércio eletrônico 

VITRINE

Diálogo com o
universo online
O site é o cartão de visitas de qualquer empresa – o 
alinhamento com a loja física traz segurança na hora da 
compra e ajuda a fidelizar o consumidor
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Caminho sem volta
Instalada em uma rotatória de grande movimento em Apucarana 

(PR), a Garcia Auto Peças não pode se queixar do movimento. Mas, 
ao investir no relacionamento eletrônico com clientes em potencial, 
descobriu mais um caminho para faturar. Ainda que, em um ano, des-
de que aderiu à tendência, tenha conseguido cadastrar menos de 10% 
do estoque no site, já despacha componentes para todo o Brasil. Nas 
redes sociais, comandadas por Ricardo, filho do proprietário Célio 
Garcia, e mais um colaborador, o conteúdo gira em torno de dicas de 
manutenção e peças, também comercializadas pela loja do Facebook. 
O varejista ainda não consegue mensurar os resultados na ponta do 
lápis, mas está certo de que é um caminho próspero – e sem volta.

mente, dinheiro. O empreendedo-
rismo digital começou a engatinhar 
na década de 1990, época em que as 
conexões discadas eram privilégio 
de poucos, e estourou para valer 
nos anos 2000, quando o Google 
abocanhou os buscadores de me-
nor porte e passou a ser referência 
para os consumidores.

No Brasil, 92,58% das pessoas 
utilizam esse sistema de buscas, 
ficando atrás apenas da Índia, com 
95,47%. Diante desses números, 
fica claro que a melhor empresa 
do mundo, com produtos de altís-
sima qualidade, não terá o alcance 

merecido se não for encontrada no 
universo digital.

Dá um Google
Apesar do boom das redes 

sociais, ter um site é a forma mais 
simples de ser encontrado hoje na 
internet. “O consumidor enxerga 
o Google como uma lista telefôni-
ca. O site substitui a publicidade 
impressa, desde que devidamente 
parametrizado”, destaca o mestre 
em comunicação e práticas de 
consumo e consultor em marketing 
digital Marcelo Victor Teixeira. A 
chamada otimização do site consis-

REPRODUÇÃO

– só no Brasil, segundo a pesquisa 
Me, my life, my wallet (Eu, minha 
vida, minha carteira), conduzida 
pela KPMG, o volume de compras 
aumentou em 81% na comparação 
entre 2020 e 2019. Nesse movimento 
sem precedentes, empresas que 
teimaram em não construir sua 
presença digital ficaram para trás, 
perdendo oportunidades e, obvia-

ISTOCKPHOTO
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SAIBA MAIS
MARCELO VICTOR TEIXEIRA
https://www.linkedin.com/in/
marcelovictorteixeira/

te em técnicas como a utilização de 
palavras em alta ou mais populares 
para que a página se destaque nos 
motores de busca. Estudos mostram 
que 75% de todos os cliques são nos 
três primeiros resultados da página, 
ou seja, é preciso fazer de tudo para 
se destacar nesse ranking.

Até pouco tempo atrás, os si-
tes de varejos de autopeças eram 
muito simples, pouco atraentes e 
funcionais e até continham erros 
de posicionamento, apesar de, em 
alguns casos, as lojas físicas serem 
um espetáculo. Atualmente, já é 
possível notar alguns sites mais 
modernos e focados, refletindo a 
imagem de suas lojas físicas. Para 
alinhar o virtual com o físico, é 
fundamental conhecer o com-
portamento do consumidor e seu 
processo de compra. Uma oficina 
mecânica, por exemplo, tem como 
público a população do entorno. Já 
uma loja de autopeças pode atuar 
nacional ou até globalmente – des-
de que tenha logística de entrega.

Alinhamento on e off
Segundo Teixeira, a identidade 

visual do site alinhada com a da 
loja física aumenta a segurança do 
consumidor. “Manter a logotipia, 
inclusive com a predominância de 
cores, é importante. Para empresas 
menores, que não têm ainda esse 
mix de marketing, pequenos víde-
os que mostrem os funcionários 
trabalhando uniformizados pode 
cumprir esse papel. Isso aproxima 
e traz mais segurança ao cliente em 
relação à marca.”

Outro cuidado, na opinião do 
consultor, é alinhar a linguagem do 
site com o padrão de atendimento 
na loja física. A falta de treinamento 

dos funcionários pode ser um balde 
de água fria para o consumidor que 
se deslumbrou com o glamour da 
comunicação online, mas optou 
pela compra presencial.

Há, ainda, que se ter muito cui-
dado para não deixar o comprador 
em potencial “no vácuo” – e isso é 
mais comum do que se imagina. 
Não são poucas as empresas que 
decidem surfar em todas as ondas 
e abrem frentes nas redes sociais, 
em diversos marketplaces, insta-
lam plugins para que os clientes 
sejam agilmente atendidos no site, 
instigam o visitante da página a 
entrar em contato por meio de 
aplicativos de comunicação como 
o WhatsApp e, simplesmente, não 
conseguem administrar tamanha 
demanda. Um universo de juízes 
sem toga está sempre a postos no 
mundo digital para condenar de pe-
quenos deslizes a grandes falhas de 
qualquer empresa, e a velocidade 
do compartilhamento de informa-
ções pode pôr a perder trajetórias 
longevas e bem construídas, sem 
chances de defesa.

Empresas que querem atuar 
em todos esses canais devem ter 
um profissional ou, dependendo 
do porte, uma equipe dedicada ao 
atendimento online, com versati-
lidade, também, para se atentar a 
toda movimentação na internet e, 
sempre que necessário, apagar in-
cêndios antes que reclamações com 
ou sem sentido maculem a marca.

Outro cuidado – inclusive para 
se manter bem posicionado nos 
buscadores – é manter os canais 
de comunicação digital ativos. A 
impressão que o cliente tem ao se 
deparar apenas com publicações 
antigas no site ou redes sociais é 

de que o negócio é, no mínimo, 
empoeirado. Um dos recursos do 
chamado marketing digital, que 
se popularizou nos últimos anos, 
é oferecer conteúdo informativo 
ao cliente antes do produto em si. 
Empresas de paisagismo e cons-
trução se valeram disso no último 
ano, investindo em tutoriais em 
blogs e redes sociais para “ensinar” 
os clientes a tirar o melhor proveito 
desse ou daquele produto.

Às claras
Empresas que atrelam o site ao 

e-commerce próprio devem primar 
pela transparência – merecem des-
taque a política de trocas, garantia, 
rastreio da entrega. Esse último, 
por sinal, é um ponto para lá de 
sensível. O varejista deve ter claro 
o imediatismo, ou seja, a expecta-
tiva do cliente é sempre receber a 
mercadoria o quanto antes, e vale 
pesquisar as melhores opções, nem 
sempre as mais baratas, para que 
isso se concretize.

Descrições detalhadas das pe-
ças, com numeração, aplicação e 
fotos dos mais diversos ângulos, 
podem evitar o vai-e-vem de devo-
luções e trocas, além de demonstrar 
a seriedade da empresa.

“De nada adianta ter um site 
deslumbrante se a expectativa é 
quebrada ao longo da jornada de 
compra”, frisa Teixeira, tomando 
por exemplo as fotos impecáveis 
dos sanduíches do McDonald’s que, 
ao vivo, não são tudo isso.
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Por Wellington Moreira

Muitas pessoas buscam ser bem-sucedidas 
profissionalmente acima de qualquer coisa, 
mesmo que isso implique colocarem em risco 

a sua saúde, a relação com os familiares e importantes 
valores pessoais. Porém, existe uma parcela de indi-
víduos que sofrem exatamente do contrário: eles têm 
medo do sucesso.

Mas, de onde vem esse tipo de temor?
O medo do sucesso é alimentado pela crença da 

inadequação: “Isso não é para mim”. Ou, então, do 
sentimento do “Eu não mereço”, quando a pessoa sim-
plesmente acredita que não pode desfrutar daquilo de 
bom que lhe acontece.

É claro que, às vezes, o temor reside em ter de arcar 
com o ônus que vem com o bônus. “Se eu for promovi-
do, vou ganhar mais, estar aberto a novas oportunida-
des, mas também vou ter de trabalhar muito, sofrer uma 
pressão enorme e ainda correr o risco de ser demitido. 
Eu não mereço isso”.

Um dos sinais básicos do medo do sucesso em algu-
mas pessoas é a autossabotagem. Dois anos atrás, atuei 
em um projeto no qual a empresa que atendia criou um 
processo seletivo para recrutar vendedores internamen-
te e a melhor candidata fez de tudo para não se sair 
bem nas dinâmicas de grupo e na entrevista individual.

Quando fui conversar com ela para entender o que 
estava acontecendo, a jovem não quis dizer de cara 
o que se passava, mas alguns minutos depois acabou 
se abrindo comigo. Seu principal temor é que, sendo 
contratada, passaria a ganhar um salário duas vezes 
maior do que o do seu namorado. E, segundo ela, isso 
seria motivo suficiente para abalar o namoro e até levá-
-lo ao fim, já que o parceiro não aceitava que “mulher 
ganhasse mais do que homem”.

Outras pessoas enxergam o sucesso como presságio 
de tempos futuros turbulentos. Lembra daquela cena 
idílica de você na praia com seus familiares num belo 
fim de tarde, cerveja gelada e os filhos felizes correndo 
pela areia? Nessa hora, tem gente que só consegue 

pensar: “Isso aqui tá bom demais! Pode saber que logo 
vem uma desgraça!”. *

Se você se reconhece nesses exemplos, comece a 
expressar gratidão. Agradeça às pessoas que o ajudaram 
a chegar aonde você está. Agradeça a Deus pela saúde 
que você tem e as coisas boas que Ele proporciona à 
sua vida. Agradeça à boa sorte que, de alguma forma, 
você atrai.

E também cultive o contentamento. É incrível como 
pessoas alegres e de bem com a vida aceitam o sucesso 
como algo natural. Em vez de temerem o que pode 
dar errado mais adiante, curtem os momentos bons o 
máximo que podem. Praticam o ensinamento de Jesus: 
“A cada dia basta o seu cuidado” (Mt 6,34).

É verdade que nem sempre é bom sair por aí alarde-
ando nossas conquistas para todo mundo ouvir. Não foi 
por acaso que Tom Jobim alertava: “No Brasil, sucesso é 
ofensa pessoal”. Se você quiser ser visto como arrogante 
ou convencido, é só contar para as pessoas erradas algo 
incrível que lhe aconteceu.

Compartilhar as vitórias com todo mundo ou come-
morar quietinho é uma decisão sua, mas jamais diga para 
você mesmo que não merece. Pode acreditar que vem 
muito mais coisas boas por aí se você aceitar uma vida 
próspera! E isso não é discurso de autoajuda, é um fato.

Sucesso para você!

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 li-
vros "Líder tático" e "O gerente intermediário", 
ambos publicados pela Ed. Qualitymark.
www.caputconsultoria.com.br
wellington@caputconsultoria.com.br

O medo do 
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Por Regina Ramoska

Diz o ditado que o bom ma-
rujo se conhece na tempes-
tade. De fato, navegar por 

mares conhecidos e com o vento 
soprando a favor é moleza, mas 
manter o leme firme no mar revolto 
é um desafio até para os mais expe-
rientes capitães. A analogia cabe 
para as situações enfrentadas pelos 
empresários diante da pandemia do 
novo coronavírus.

Muitos empreendedores viram 
seus negócios balançarem – ou até 
mesmo naufragarem – por não te-
rem uma reserva financeira. Poupar, 
entretanto, por mais que todas as 
evidências apontem a necessidade, 
não é tarefa fácil.

Para o professor de Finanças 
da FEA/USP e do Insper Rafael Pas-
choarelli, a realidade do pequeno 
e médio empreendedor ainda é 
vender no almoço para comprar no 
jantar, e falar em reserva financeira 

Boia salva-vida Reserva financeira de emergência 
pode ajudar empresa a sobreviver 
em épocas turbulentas

é praticamente piada. “O ideal, cla-
ro, é calcular o quanto de caixa será 
necessário para enfrentar quedas no 
faturamento. Grandes empresas fa-
zem isso e, muitas vezes, renunciam 
ao crescimento acelerado para se 
manterem seguras nas chamadas 
fases de vacas magras”, exemplifica.

“Mas outras apostam todas as 
fichas em um projeto que, ao longo 
do processo, custará o dobro do pre-
visto, e só recorrem a aportes como 
empréstimos quando estão com a 
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Leves e pesados
Ao contrário do que ocorreu a muitas empresas, a pan-

demia impactou positivamente o caixa da Beto Baterias Pe-
ças e Acessórios, em Alto Garças (MT). Em vez de apertar 
os cintos, o proprietário Carlos Alberto Rodrigues Peixoto 
investiu em maior variedade de itens – a loja atende veículos 
leves e pesados, já que está situada em região agrícola, além 
de ferramentas e acessórios. A equipe é enxuta – são sete 
funcionários – e a maior despesa, segundo o empreende-
dor, é com fornecedores. Para não ter surpresas desagra-
dáveis, Beto, como é conhecido, investe parte do lucro em 
aplicações seguras, que mesmo com baixa rentabilidade, 
podem ser facilmente resgatadas.

ciocinar e adiam a dor de encerrar 
as atividades alegando o compro-
misso que têm com seus colabo-
radores. Não consideram, porém, 
que se trata de uma bola de neve, 
já que no vermelho certamente já 
deixaram de cumprir obrigações 
trabalhistas que vão além do salário. 
“Muitos não conseguem analisar o 
problema de cima, sem paixão, e 
se dobram perante a pressão.” Há 
que se considerar, ainda, a solidão 
do empreendedor, que não busca 
ajuda para decidir qual o melhor 
caminho a seguir. “Ter networking, 
uma rede de apoio criada em cursos 
e especializações, é fundamental 
nessas circunstâncias, mas quantos 
fazem isso ao longo de sua trajetó-
ria?”, questiona.

Outra lição que a pandemia 
nos trouxe foi a de observar as 
mudanças do mercado e, dentro 
do possível, se capacitar para estar 
alinhado com elas. Com a circula-
ção restrita, uma oficina mecânica 
que tinha como principais clientes 
táxi e carros de aplicativo viu seu 

faturamento cair. Por outro lado, 
especializadas em motocicletas 
ascenderam com o crescimento 
dos serviços de entrega. “Os valores 
mudam rapidamente – um exemplo 
são potências como a Blockbuster, 
locadora de filmes, que deixaram 
de existir com os serviços de stre-
aming”, exemplifica o economista. 
O sonho de ter um carro não faz 
parte da geração atual, e em breve 

faca no pescoço – é o pior momento 
para qualquer negociação.”

Amor ao dinheiro
Para Paschoarelli, a pandemia 

foi a pá de cal para empresas que já 
não vinham bem. Muitas até tinham 
reserva de caixa, mas não para tanto 
tempo. Segundo dados do Mapa 
de Empresas do Ministério da Eco-
nomia, somente em 2021, cerca de 
220 mil empresas encerraram suas 
atividades no Brasil.

De fevereiro do ano passado 
até o mesmo mês deste ano, foram 
mais de 1 milhão de empresas 
fechadas. “Saber jogar a toalha é 
uma arte”, frisa o economista. “O 
empresário não tem que ter amor 
ao negócio, mas ao dinheiro, e deve 
construir um ‘plano de tragédia’. 
Ter caixa para manter a folha de 
pagamento por pelo menos três 
meses e, se não houver melhora no 
cenário, fechar a empresa.”

Ele afirma que muitos empre-
endedores, em meio ao desespero, 
simplesmente não conseguem ra-
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Crescimento sustentado
Com quatro lojas na Bahia, na capital e no interior, a Delmar 

Autopeças tem, por princípio, um cuidadoso planejamento financeiro. 
Pudera: à frente dos negócios está Adeílton Barreto Ramos Júnior, que 
abandonou a carreira de engenheiro para dar continuidade ao negócio 
do pai, investindo em dois MBAs nas áreas de gestão e finanças. O 
empresário, que viu o negócio crescer na pandemia, garante que o 
sucesso se deve à inovação, como a campanha Peça no Carro, um 
drive-thru criado no ano passado quando as lojas estavam fechadas, 
mas principalmente ao crescimento sustentado, dando passos do 
tamanho da perna.

os veículos elétricos vão dominar o 
mercado. Os empreendedores têm 
de pensar à frente e se atualizar.

Como ter reserva financeira
Uma planilha simples, com o 

lançamento de todas as despesas, 
é o primeiro passo para que o 
empreendedor calcule a reserva fi-
nanceira que a empresa precisa ter 
para sobreviver a imprevistos. Nela 
devem constar, por exemplo, des-
pesas fixas como aluguel ou pres-
tação do imóvel, contas de água, 
luz e internet, folha de pagamento, 
pró-labores etc., além de variáveis 
como manutenção, empréstimos, 

impostos. A soma desses valores 
ao longo do último semestre é o 
ideal para formar a reserva, ou seja, 
não havendo nenhuma entrada a 
empresa consegue se manter por 
mais seis meses.

O valor destinado ao fundo de 
reserva não será o mesmo todos 
os meses, já que está atrelado ao 
lucro líquido. Vamos supor que, em 
janeiro, a empresa faturou R$ 200 
mil e teve R$ 120 mil de despesas 
(fixas e variáveis). É sobre R$ 80 
mil, o lucro líquido, que o empre-
endedor deve definir o percentual 
que será usado para formar o fundo 
de reserva do negócio.

Esse montante, claro, não deve 
ficar na conta corrente da empresa, 
e sim em um investimento com 
liquidez imediata, já que o objeti-
vo do fundo é estar disponível em 
uma emergência – a rentabilidade, 
nesse caso, não deve ser conside-
rada, e sim aplicações seguras e 
conservadoras.

CDB com liquidez diária O 
Certificado de Depósito Bancário 
funciona como um empréstimo 
dado a uma instituição bancária. 
Tem rentabilidade definida na 
contratação, rendimentos diários e 
é protegido pelo Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC) até o limite de R$ 
250 mil por CNPJ. O valor pode ser 
resgatado a qualquer momento.

Tesouro Selic É um investi-
mento de renda fixa e costuma ter 
rentabilidade maior que a poupan-
ça tradicional. Ele funciona como 
um empréstimo para o governo 
nacional e é devolvido ao investidor 
com a taxa de juros já aplicada. A 
recompra pelo governo é garantida 
e não exige um investimento inicial 
alto. O valor pode ser resgatado em 
até um dia útil.

LCI e LCA Letras de Crédito 
Imobiliário e Letras de Crédito do 
Agronegócio são investimentos de 
renda fixa, isentos do imposto de 
renda e com rentabilidade maior 
que a poupança. Como o CDB, são 
protegidos pelo FGC até o limite de 
R$ 250 mil por CNPJ, mas têm carên-
cia para sacar, em geral de 90 dias.

SAIBA MAIS
RAFAEL PASCHOARELLI (FEA/USP)
https://www.linkedin.com/in/rafael-
paschoarelli-a2ab336/
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Por Regina Ramoska

Em plena pandemia, o Brasil 
bateu recorde na abertura 
de empresas: 3,3 milhões, 

segundo levantamento da Serasa 
Experian. O número representa um 
crescimento de 8,7% em compara-
ção com 2019, sendo o maior desde 

2011, quando o índice começou a 
ser medido pela empresa. Desses 
3,3 milhões, 79% (2,7 milhões) são 
microempreendedores individuais, 
o que sinaliza o empreendedorismo 
por necessidade, isso é, um contin-
gente formado por profissionais que 
perderam seus empregos e abriram 
seus próprios negócios. O MEI 

Como profissionalizar 
negócio que nasceu

por necessidade?
O número de 

microempreendedores 
individuais (MEIs) 

corresponde a 30% do PIB 
brasileiro. A capacitação dos 
“debutantes” no segmento 
é fundamental para que o 
negócio se mantenha em 

voo de cruzeiro

MERCADO
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representa hoje, de acordo com o 
Ministério da Economia, 56,7% das 
empresas em atividade no Brasil.

Empreendedores por oportuni-
dade identificam nichos de merca-
do e apostam suas fichas mesmo 
possuindo emprego ou fontes de 
renda. Já os que o fazem por ne-
cessidade abrem um negócio com 
a finalidade de gerar rendimentos 
para sua subsistência, diante da 
falta de oportunidades no mercado 
formal – a classificação é baseada 
no Relatório de Competitividade 
Global (Global Competitiveness 
Report), publicação do Fórum Eco-
nômico Mundial.

Em ambos os casos, ser um 
profissional de excelência não 
garante que o negócio próprio de-
cole de imediato. De acordo com 
a consultora do Sebrae-SP Raissa 
Kill, uma diferença essencial entre 
trabalhar para alguém e ser o pró-
prio patrão está na capacidade de 
saber correr riscos calculados. Por 
mais que um profissional celetista 
esteja sujeito a eles, possui uma 
série de direitos que o protegem 
e, por mais que se sinta “dono”, 
ele não é o responsável final pela 
empresa. Com o empreendedor 
ocorre exatamente o inverso, além 
de ele ter de tomar todas as decisões 
estratégicas do negócio. “Outra 
questão é o autogerenciamento 
combinado ao senso de urgência. 
Ao empreender, abre-se mão de 
ter um líder cobrando entregas, 
planejando o trabalho, sinalizando 
oportunidades. Quem deverá fazer 
tudo isso é o empreendedor e, se 
suas competências não forem bem 
desenvolvidas, muitas ideias podem 
nunca se materializar, impactando 
diretamente o negócio.”

Vocação no DNA
A trajetória de Luiz André da Mota Tavares começou cedo – com 

dez anos de idade ele já ajudava o pai na loja de autopeças e na ofici-
na. Quando decidiu se casar, em 2008, achou que era hora de montar 
o próprio negócio, a André Auto Peças, instalada na mesma rua, no 
centro de Mossoró (RN). Para isso, analisou o mercado e investiu em 
peças para veículos importados, escassas na região. A empresa pros-
perou e André, que afirma estar sempre por dentro das novidades 
e tendências por meio do noticiário especializado e visitas a feiras e 
eventos, construiu a sede própria, ampliada no ano passado, em plena 
pandemia. Atualmente, oferece também peças para veículos nacionais 
de luxo como Audi e BMW, caminhonetes e vans.

ISTOCKPHOTO

Mercado não é a melhor escola
Antes de aposentar a Carteira 

de Trabalho, são necessárias vá-
rias reflexões. Empreender é uma 
habilidade que pode, sim, ser 
desenvolvida. Algumas pessoas 
têm essa característica mais latente 
do que outras ou possuem uma 
estrutura estável para correr riscos 
com tranquilidade. Para Raissa, 
um cuidado essencial é com o mo-
dismo do “empreendedorismo de 
palco”, que consiste em palestras 

e ações motivacionais pautadas 
em clichês como “basta querer”, 
“tudo é possível se você acreditar”. 
“Há muitas dores nesse percurso. A 
linha de partida de uma pessoa que 
empreende por oportunidade está 
quilômetros à frente de quem o faz 
por necessidade, e ter clareza sobre 
a sua realidade é um passo enorme 
para tomar as melhores decisões”.

Para ela, o futuro empreendedor 
deve, primeiramente, conhecer 
muito bem a si mesmo, analisando, 
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sem paixão, o que faz de melhor e 
quais seus pontos falhos. Assumir 
as deficiências ajuda a direcionar 
a busca por ajuda e capacitação. 
Outro ponto fundamental é analisar 
qual é o público a ser atendido e o 
que o negócio tem a oferecer.

De posse desses dados, vale fazer 
pequenos testes para validar os pro-
dutos ou serviços e ajustar sempre 
que necessário. Além disso, é preci-
so disciplina – e muita, garante Rais-
sa. “Essa competência é essencial e 
deve ser treinada diariamente. Nem 
sempre é fácil arranjar tempo para 
se planejar e desenvolver alguns 
hábitos e, por esse motivo, o ideal 
é reconhecer a realidade na qual o 
futuro empreendedor está inserido 
e começar aos poucos.”

Buscar parcerias
É comum que futuros empreen-

dedores busquem parcerias para 
colocar o negócio em pé, seja pelo 
aporte financeiro ou pela com-
plementação de competências, 
o que é questionado por Raissa.

“Ter um sócio logo no começo 
não exclui, jamais, a necessidade 
de se capacitar em todas as áreas 
do negócio para ter segurança 
suficiente em todas as decisões.”

Além disso, relacionamentos 
se desfazem, conflitos acontecem 
e parcerias são desfeitas. Portanto, 
os sócios precisam se resguardar 
juridicamente e acertar os pon-
tos logo no começo para não 
haver dor de cabeça no futuro.

A expectativa de ser dono do 

próprio negócio, com liberdade e 
autonomia, pode ser frustrante se 
não houver preparo.

Muitas vezes, economias fa-
miliares de uma vida inteira são 
injetadas no empreendimento, mas 
a falta de experiência – e de capa-
citação – pode pôr tudo a perder. 
Segundo a pesquisa Causa Mortis: o 
sucesso e o fracasso das empresas 
nos primeiros cinco anos de vida 
(Sebrae), ao abrir a empresa, 46% 
dos empreendedores não sabiam 
o número de clientes que teriam 
nem seus hábitos de consumo; 39% 
desconheciam qual era o capital 
de giro necessário para o negócio; 
e 38% não sabiam quantos eram os 
seus concorrentes. Além disso, 61% 
não buscaram ajuda de pessoas ou 
instituições para abrir o negócio, e 
mais da metade não elaborou um 
plano de negócios.

“Além do ponto final em um 
sonho, o despreparo pode acarre-
tar rombos financeiros totalmente 
inesperados e difíceis de serem 
contornados, processos trabalhistas 
por desconhecimento em gestão 
de pessoas, prejuízos e negócios 
malfeitos por inexperiência em 
negociação”, elenca Raissa.

“Obviamente que a capacitação 
não garante 100% de sucesso nos ne-
gócios, mas adquirir conhecimento 
e aplicá-lo da maneira correta é o 
melhor caminho para preparar o 
empreendedor para enfrentar as 
adversidades.”

SAIBA MAIS
RAISSA KILL (SEBRAE SP)
0800 5700800
www.sebraesp.com.br
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dade do atendimento a distância.
A grande questão desse processo 

de transformação é: o atendimento 
online deve seguir os mesmos pa-
râmetros do presencial? A resposta 
para essa dúvida é sim e não. Sim, 
porque até distante o cliente es-
pera receber o mesmo tratamento 
atencioso e eficiente de quando 
está dentro da loja. Inclusive, a 
boa experiência com players digi-
talmente avançados tem colocado 
as expectativas dos consumidores 
em um patamar cada vez mais alto, 
tornando a tarefa de mantê-los 
satisfeitos ainda mais complexa. E 
não, porque o atendimento virtual 
precisa ser muito mais ágil, objetivo 

Não há dúvidas de que a 
pandemia acelerou o in-
gresso dos consumidores 

no mundo virtual. Mesmo quem 
apresentava alguma resistência ou 
desconfiança precisou em algum 
momento usar a internet para adqui-
rir determinado produto ou serviço 
ou ainda esclarecer dúvidas antes 
ou depois de uma compra. Com a 
migração dos hábitos de consumo 
do físico para o digital, os canais de 
atendimento online tornaram-se um 
dos principais meios de comunica-
ção entre os clientes e as empresas, 
gerando a necessidade de abertura 
de várias frentes de contato e pro-
fissionais aptos a manter a quali-

Construir uma excelente jornada de recepção 
ao cliente voltada para o contato digital é 
imprescindível para obter sucesso, ganhar 

reputação e destacar-se da concorrência no 
competitivo mundo virtual

atenção,
agilidade e
empatia.

Atendimento online requer

Por Rosiane Moro
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e requer procedimentos específicos 
por parte dos vendedores, afinal em 
poucos segundos o cliente pode 
transferir a busca para a loja do seu 
concorrente. Lembre-se: deixar um 
cliente à deriva é abrir caminho 
para ele navegar por onde quiser.

Alinhar qualidade de atendi-
mento com a oferta de facilidades 
é o que faz a diferença na satisfação 
do cliente, que está disposto até 
a pagar um pouco mais em troca 
de ter seus desejos atendidos. Um 
estudo realizado pela Zendesk (es-
pecializada no desenvolvimento de 
softwares de relacionamento com 
clientes) com 90 mil empresas e 8 
mil consumidores com o intuito de 
elencar as tendências de experiên-
cia do cliente (CX) para 2021 mostra 
que 74% deles abandonariam uma 
empresa ou marca após apenas uma 
experiência ruim, percentual acima 
da média na América Latina (70%) e 
no mundo (50%). O estudo também 
mostrou que 84% dos brasileiros 
utilizaram recentemente um novo 

canal de suporte de atendimento 
e 79% deles desejam continuar fa-
lando com a empresa pelo mesmo 
canal. Outro dado relevante foi o 
crescimento no uso de aplicativos 
de mensagens, com 46% dos con-
sumidores brasileiros afirmando 
ter utilizado as redes sociais ou o 
WhatsApp para se comunicar com 
uma empresa. Esse percentual era 
de apenas 20% na pesquisa realiza-
da no ano anterior.

Cultura voltada ao atendimento
Já virou hábito entre os em-

presários dizer que o cliente está 
sempre em primeiro lugar ou é o 
centro do negócio, mas a verdade 
é que poucas empresas conseguem 
colocar esse discurso em prática. 
Para Carla Gavazzoni, consultora 
de Customer Sucess da Zendesk, o 
ponto fundamental para tornar-se 
uma referência em atendimento é 
mudar a cultura de toda a organi-
zação, fazendo com que o consu-
midor seja verdadeiramente o foco 

na tomada de decisões de qualquer 
atividade ou departamento. “O que 
eu mais vejo é o assunto cliente 
estar restrito aos departamentos 
de vendas e pós-vendas, sendo 
que a sua jornada é fortemente 
impactada por praticamente todas 
as áreas da organização. Se todas as 
pessoas e processos não estiverem 
integrados com esse propósito, 
não adianta ter a melhor equipe de 
profissionais lá na ponta porque os 
procedimentos internos serão uma 
barreira e vão causar uma ruptura 
no atendimento.”

Atingir esse nível de maturidade 
leva tempo e exige o envolvimento 
integral não só da diretoria, mas 
de todos os funcionários. E isso 
é só o começo. O passo seguinte 
é conseguir identificar quem é o 
seu cliente, como ele se compor-
ta e quais são as suas atitudes e 
necessidades que irão nortear as 
decisões estratégicas da empresa. 
“Essas informações comportamen-
tais precisam estar centralizadas, 
atualizadas e acessíveis a todos. Só 
assim será possível contar com as 
sugestões de melhoria das equipes 
para aperfeiçoar a experiência do 
cliente”, diz a consultora.

Durante o mapeamento das 
preferências dos consumidores, um 
item essencial é saber quais canais o 
cliente gostaria de utilizar para falar 
com a empresa e como deseja ser 
contatado. Um erro muito comum 
no processo de transformação digi-
tal é abrir vários pontos de contato 
e deixar o cliente falando sozinho. 
Tenha em mente que site, telefone, 
e-mail, WhatsApp ou redes sociais 
funcionam como portas de entrada 
e, uma vez abertas, não podem ser 
deixadas de lado.
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“Quando falamos em ominica-
nalidade não significa disponibilizar 
todos os canais possíveis para os 
clientes, mas sim aderir àqueles 
que a maioria utiliza. Muito mais do 

que quantidade, o importante é a 
integração de informações por meio 
de um sistema de gerenciamento de 
clientes”, destaca Carla.

O diferencial aqui será oferecer 

a mesma qualidade de atendimento 
independentemente do ponto de 
contato e possibilitar que o cliente 
transite entre um canal e outro sem 
perder o registro das suas intera-
ções com a empresa. Aliás, essa é 
uma das principais reclamações 
dos consumidores ao utilizarem o 
ambiente virtual. Ninguém gosta de 
ficar repetindo o problema várias 
vezes e para diferentes pessoas.

Tom humanizado
Com o deslocamento dos con-

sumidores para o ambiente digital, 
as empresas precisam investir no 
treinamento do seu time de vendas, 
sendo que o maior desafio é fazer 
com que a tecnologia e a distância 
não sejam uma barreira para a co-
municação. Um cuidado é adotar 
o mesmo tom de conversa usado 
no atendimento presencial. Se a 
empresa é informal, o bate-papo 
virtual deve seguir o mesmo estilo. 
Outra opção é usar a mesma lingua-
gem do consumidor. Para facilitar o 
processo, pode-se criar um roteiro 
de respostas padronizadas feito 
a partir dos principais questiona-
mentos dos clientes, lembrando de 
que a gentileza, simpatia e empatia 
precisam estar presentes mesmo 
em uma mensagem de WhatsApp. 
Vale reforçar que o script não pode 
engessar o diálogo, e a liderança 
precisa dar autonomia para o ven-
dedor mudar o rumo da conversa 
quando necessário.

Nesse contexto, as habilidades 
comportamentais dos vendedores, 
também conhecidas como soft 
skills, ganham destaque. Além de 
conhecimento técnico, é preciso 
desenvolver na equipe compe-
tências como boa comunicação, 

MATÉRIA DE CAPA

Agilidade de resposta
Desde o início da pandemia, Gabriel Henrique Cardoso de Oli-

veira, proprietário do e-commerce de peças e acessórios Giro Rápido 
Autopeças, viu suas vendas crescerem 100%. Para ele, a grande van-
tagem de ter suas lojas apenas no ambiente virtual é a flexibilidade de 
ampliar ou reduzir rapidamente sua estrutura conforme a demanda do 
mercado. Por outro lado, qualquer deslize de atuação pode manchar 
rapidamente a reputação da empresa devido à velocidade de propaga-
ção do digital. “Nesse ramo, o atendimento online precisa ser rápido 
e preciso. Por isso, a meta da minha equipe é responder a todas as 
solicitações em até uma hora na área de vendas e até em três horas 
no pós-venda”, conta. 

Dos 40 funcionários da casa, 28 atuam diretamente no contato 
com o cliente, e o canal mais utilizado é o WhatsApp. “Percebemos 
que o perfil do consumidor tem mudado, principalmente com a che-
gada do público mais sênior ao virtual, o que exige maior treinamento 
e dedicação do time de atendimento”, ressalta Gabriel. Com estoques 
físicos em São Paulo e Santa Catarina, a empresa utiliza os marketpla-
ces, como o Mercado Livre, como plataforma de vendas, e a maior 
dificuldade é em relação à venda correta das peças. “Temos um alto 
índice de troca de mercadorias”, completa.
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objetividade, coerência, organiza-
ção, protagonismo, flexibilidade, 
ética, empatia, atitude positiva e 
equilíbrio emocional. E, caso o 
atendimento inicial seja realizado 
por meio de robôs, fique atento para 
a experiência do cliente não ser 
interrompida por conta de roteiro 
conversacional mal desenvolvido. 
“O uso da inteligência artificial tem 
propriedades específicas. Ela deve 
ser usada apenas em demandas 
mais simples ou para *atividades 
transicionais mecânicas como se-
gunda via de boletos ou nota fiscal, 
lembrando que o atendimento via 
bot não substitui o humano e, na 
construção da árvore conversacio-
nal, a opção de falar com um aten-
dente humano deve estar sempre 
facilmente disponível”, alerta Carla. 
Para completar o ciclo, esteja aberto 
ao feedback dos clientes e disposto 
a fazer mudanças nos processos 
internos a partir das sugestões e 
críticas recebidas.

Redes sociais
As redes sociais se tornaram uma 

excelente vitrine para as empresas 
divulgarem produtos e mostrarem 
seus conhecimentos e expertises, 
além da excelência de seu time de 
profissionais, porém em cada uma 
delas existem pontos de contato 
que precisam ser constantemente 
monitorados e também algumas 
particularidades de atuação. “Re-
des como Facebook ou webchat e 
WhatsApp são canais de mensagens 

diretas e exigem tempo de resposta 
instantâneo, ou seja, no máximo 
em dois minutos. Já o usuário do 
Instagram não espera o retorno 
imediato”, ensina Marcos Guerra, 
superintendente comercial e de 
marketing da Pontaltech, empresa 
de tecnologia especializada em 
comunicação omnichannel.

Outro cuidado é em relação 
aos comentários nos posts. “A 
interatividade nas redes sociais é 
uma maneira simpática de criar 
um diálogo com os clientes, agra-
decendo aos elogios e respondendo 
objetivamente às criticas. Procure 
fazer isso em tempo real”, reforça 
Guerra. Uma empresa que pode ser 
usada como benchmarking e com 
ótimo desempenho e exemplos de 
interatividade nas redes sociais é 
a Netflix. Um estudo da Forrester 
aponta que as interações com os 
clientes via mídias sociais vão cres-
cer cerca de 40%.

Os múltiplos canais online tam-
bém servem para ampliar o re-
lacionamento com o cliente no 
pós-venda. Nesse caso, é a empresa 
que vai ativar o contato por meio 
de pesquisas de satisfação, ofertas 
especiais de produtos e serviços, 
envio de convites específicos para 
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9 dicas para dar
aquele gás ao
atendimento
1. Estruture processos internos e tenha um
fluxograma de atendimento;
2. Entenda a necessidade do cliente;
3. O atendimento deve ser fonte de crescimento da
empresa e não um obstáculo;
4. Treine sua equipe para atuar com segurança, clareza,
objetividade e transparência;
5. O atendimento deve ser personalizado e humanizado;
6. Seja proativo e antecipe-se a possíveis novos problemas;
7. Receba (e solicite) feedback dos clientes e colaboradores;
8. A satisfação do cliente é o objetivo principal do
atendimento e não o aumento das vendas, uma
consequência da qualidade desse serviço;
9. Automatize processos, integre seus canais,
disponibilize vários meios de contato, esteja
sempre disponível e valorize o tempo do seu cliente.

Fonte:  nonon

MATÉRIA DE CAPA

SAIBA MAIS
CARLA GAVAZZONI (ZENDESK)
www.zendesk.com.br
MARCOS GUERRA (PONTALTECH)
(11) 2830-5400
www.pontaltech.com.br

conhecer as novidades da loja ou até 
cartões de felicitações em aniversá-
rios ou datas comemorativas. “É uma 
excelente ferramenta para perpetuar 
o contato com o cliente e tornar a 
experiência dele com a marca mais 
humanizada e agradável. Além de 
ser um instrumento de fidelização, 
essas pequenas gentilezas podem 
transformar o cliente em um promo-
tor da empresa”, comenta Guerra.

Em tempos de recessão econô-
mica como o atual, ter um braço 
digital é uma questão de sobrevi-
vência para as empresas. “Por mais 
que a inserção tecnológica não 
tenha sido uma escolha, não pode-
mos negar que trouxe crescimento 
para o varejo, principalmente ao 
ampliar as possibilidades de ven-
das e sem necessitar da ampliação 
de espaço da loja física. Isso não 
é mais uma tendência, é o futuro 
do varejo”, observa Guerra. O 
superintende cita um estudo feito 
pela E-Bit/Nielsen, que mostra um 
crescimento de 26% nas vendas 
online em 2021.

A serviço do vendedor
Com o crescimento do varejo 

apoiado em suportes tecnológicos, 
os softwares voltados para a gestão 
de clientes se tornaram um caminho 
sem volta e estão cada vez mais 
populares e acessíveis. Os pacotes 
oferecidos pela Zendesk, por exem-
plo, partem de US$ 49 mensais, 
mas existem diversas opções no 
mercado. “O grande atrativo é a 
democratização de acesso, já que 
a tecnologia ofertada é a mesma 
tanto para o micro e pequeno em-
presário quanto para as maiores 
organizações mundiais”, reforça a 
consultora Carla Gavazzoni. Além 

do preço acessível, existem outras 
vantagens, como a centralização 
de dados, histórico de contatos e 
compras independentemente do 
canal utilizado, padronização do 
conhecimento e das informações 
entre todos os atendentes, maior 
produtividade da equipe, rapidez 
de respostas e fluidez na jornada. 
“Contribui também com dados 
para a criação de campanhas de 
vendas e o principal: o cliente não 
precisa ficar se repetindo, uma vez 
que todas as informações estão 
cadastradas no sistema”, completa.

Outra vantagem é a possibilida-
de de inserção de catálogos de pro-

dutos, com descritivo técnico das 
peças, o que facilita o atendimento 
e a comunicação com o cliente. “A 
ferramenta digital possibilita ainda 
a integração com o estoque e o uso 
da informação correta durante a 
negociação, evitando outro proble-
ma recorrente no varejo: a troca do 
produto”, finaliza Marcos Guerra.
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Se essa vitrine fosse minha...
A indústria e o varejo trafegam lado a lado 

na diversificada cadeia automotiva, mas nem 
sempre emitem o mesmo sinal na hora de falar 
com o consumidor. Enquanto o lojista expõe 
o maior número possível de Itens e marcas, o 
fornecedor procura uma brecha para exaltar as 
vantagens específicas de seus produtos.

Na tentativa de aperfeiçoar o diálogo, a Revista 
Pellegrino ouviu a opinião de representantes dos 

Quais seriam as principais características dos produ-
tos a serem realçadas pelo revendedor?

Para que a estratégia de 
marketing seja bem-sucedida, 
devemos considerar três 
frentes primordiais: caracte-
rísticas, benefícios e diferen-
ciais. É importante levar em 
consideração não apenas as 
características do produto, 
mas também quais são os be-
nefícios agregados que levam 
mais valor ao usuário final, 
assim como o diferencial 
competitivo.

Se o vendedor tiver clareza 
de todas as informações desses três pilares, a decisão 
pela compra ficará mais fácil. Ou seja, se eu estou 
falando que a minha embreagem é inovadora, isso é 
uma característica. Mas se eu falo que ela proporcio-
na maior vida útil para o frotista e o caminhoneiro, 
isso é um benefício. Já se reforço que ela tem uma 
garantia vitalícia, isso é um diferencial competitivo.

Se formos citar exemplos de alguns produtos 

EATON, como as transmissões automatizadas e 
embreagens, prezamos sempre pela qualidade, ro-
bustez, confiabilidade e contamos com o know-how 
da engenharia brasileira – desenvolvimento local. 
Acreditamos que esse posicionamento seja muito 
forte e relevante para o mercado. O conjunto desses 
argumentos contribui para a venda dos produtos.

Quais são as falhas mais comuns na exposição dos 
produtos, nas lojas físicas ou virtuais?

Nas lojas virtuais, os erros mais comuns são a falta 
de atratividade, o baixo apelo visual, falta de infor-
mação detalhada do produto, e o baixo investimento 
em marketing digital, o que tornaria a experiência do 
usuário mais prazerosa. Nas lojas físicas, os PDV’s pre-
cisam ser mais atrativos, valorizar o produto, e desper-
tar a atenção do cliente com material de informação 
qualificado, além de incentivar os vendedores. Esses 
detalhes fazem a diferença, especialmente no nosso 
segmento automotivo.

Se você fosse o responsável por colocar uma peça na 
vitrine, o que destacaria? 

Para ambos os casos, virtual ou físico, destacaria 
o bom posicionamento de marca, atributos e atrativi-
dade, que são peças-chave para destacar o produto. 
Informações desorganizadas, fora do contexto, propi-
ciam uma experiência inadequada ao cliente.

Qualidade, robustez, confiabilidade
EATON Ana Carolina Santos, responsável por 
Comunicação Corporativa externa e Marketing de 
Produto

Por Paulo Carneiro

principais fabricantes de autopeças do país para 
saber o que fariam se tivessem a missão de 
organizar uma vitrine ou site de vendas. 

O resultado é um exercício de imaginação e 
criatividade que vale a pena acompanhar, pois, 
afinal, o marketing também é uma ferramenta.
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Demonstrar diferenças

Quais seriam as principais características dos pro-
dutos a serem realçadas pelo revendedor?

A Philips tem mais de 100 anos no desenvolvimento 
de lâmpadas automotivas, por isso, sempre destacamos 
a enorme diferença que isso faz na prática e na vida 
real das pessoas. A matéria-prima de primeira qualida-
de, a tecnologia de produção e o controle de quali-
dade diferenciam as linhas de lâmpadas automotivas 
Philips das demais em durabilidade, estilo e segurança.

Quais são as falhas mais comuns na exposição dos 
produtos, nas lojas físicas ou virtuais?

O principal problema é desconsiderar os detalhes 
que fazem toda a diferença, comparando os produtos 
somente por preço. Por ser a iluminação um atributo 

PHILIPS   João Paulo Borgonovi - General 
Manager Commercial / Automotive / Latam

essencialmente visual, 
o ideal seria mostrar um 
produto instalado e fun-
cionando, dando ao con-
sumidor a oportunidade 
de enxergar a diferença 
na prática. Outro ponto 
importante é incentivar a 

troca em pares, o mais correto para iluminação mais 
uniforme e segura.

Se você fosse o responsável por colocar o produto 
na vitrine, o que destacaria?

Demonstraria a diferença da iluminação, quando 
comparado à lâmpada original do veículo. Quando 
o consumidor percebe a diferença que a lâmpada 
Philips faz, ele opta por nossa marca.

Um equívoco, que procuraria ao máximo evitar, é 
mostrar somente imagens de lâmpadas, sem a embala-
gem e informações sobre os benefícios.

Destacar a qualidade do produto

TECFIL Amanda Czank, coor-
denadora de Trade Marketing

Quais seriam os principais ca-
racterísticas do produto a serem 
realçadas pelo revendedor?

Os produtos da Tecfil possuem 
inúmeras características que devem 
ser ressaltadas. Entretanto, destaco 
como principais a qualidade e o 
portfólio completo para veículos 
leves, pesados e motocicletas. A 

Tecfil é a maior indústria de filtros de toda a América 
Latina e está há 68 anos no mercado automotivo sem-
pre um passo à frente no desenvolvimento de novos 
produtos e soluções para o revendedor. Outra caracte-
rística que deve ser ressaltada é que a Tecfil investe e 
acredita que um serviço de qualidade é fundamental. 
Por este motivo, investimos em equipes de campo, 
treinamentos com laboratórios móveis e, em breve, 

vamos lançar mais uma novidade para o mercado.
Quais são as falhas mais comuns na exposição, nas
lojas físicas ou virtuais?

Entre as omissões mais comuns em lojas físicas, 
destaco o atendimento. Todos nós gostamos de ser 
bem recebidos em qualquer local, e sempre retorna-
mos quando o atendimento é diferenciado. As lojas 
virtuais também devem proporcionar uma experiên-
cia de compra que se assemelhe à de uma loja física.

A boa organização e exposição dos produtos são 
fatores muito importantes, pois um produto bem 
posicionado gera vendas inesperadas. Além disso, é 
fundamental que os dados das aplicações dos produ-
tos sejam completos e suas fotos, de boa qualidade.

Se você fosse a responsável por colocar uma peça 
na vitrine, o que destacaria?

Acredito que o principal é destacar a qualidade, 
disponibilidade e o preço competitivo. E evitar sem-
pre que haja informações incompletas ou confusas.
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são importantes para 
o nosso segmento 
informações sobre 
as dimensões, peso, 
garantia e recomenda-
ções. Recomendo ainda 
apresentar um link onde 
o cliente possa buscar 
mais informações.

Se você fosse o respon-
sável por colocar uma 

peça na vitrine, o que destacaria?
A imagem do produto é o primeiro ponto que 

devemos trabalhar, com foto em boa resolução. Já na 
apresentação em vitrines, as embalagens ajudam na 
identificação do produto. A imagem, é claro, deve es-
tar acompanhada de um bom título a fim de prender 
a atenção do cliente, ajudando-o a encontrar o que 
busca. Usar hashtags também ajuda muito.

Capricho nas imagens

SCHAEFFLER Bruno Martorelli – Gerente de 
Vendas – Aftermarket Automotivo

Quais seriam as principais características do produto 
a serem realçadas pelo revendedor?

Nossa equipe está sempre focada em trazer as 
melhores soluções aos nossos clientes, por isso 
destacaria os kits de reparação, que trazem numa 
única caixa tudo o que o reparador precisa. Os Kits 
de Distribuição INA, por exemplo, contêm todas as 
peças para um reparo eficiente, incluindo as peças 
acessórias, como juntas e parafusos, ou o famoso Rep-
Set LuK. Isso tudo com a qualidade original de fábrica 
da Schaeffler.

Quais são as falhas mais comuns na exposição, nas 
lojas físicas ou virtuais?

As falhas mais comuns são a falta de informações 
completas sobre o produto, como, por exemplo, em 
quais veículos a peça pode ser aplicada. Também 
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Soluções de para-choque a para-choque
BOSCH  Viviane Vedovatto, responsável por Trade Marketing na Bosch Automotive Aftermarket

Quais seriam as principais 
características dos produ-
tos a serem realçadas pelo 
revendedor?

A Bosch possui um 
portfólio completo para o 
mercado de reposição au-
tomotiva – tanto para linha 
leve quanto pesados, além 

de ser única a oferecer soluções de “para-choque a 
para-choque”. É importante ressaltar que as nossas 
soluções também envolvem conectividade e são base-
adas em processamento de dados que permitem que 
os processos e serviços sejam realizados com mais 
rapidez e eficiência.

Em Injeção Direta, por exemplo, a Bosch tem a 
tecnologia e lançamentos constantes em toda família 
de produtos para atender as necessidades de mer-
cado com todas as especificações e qualidade de 
produto original, garantindo performance e o melhor 
custo-benefício ao mercado.

Quais são as falhas mais comuns na exposição dos 
produtos, nas lojas físicas ou virtuais?

É importante destacar que os produtos Bosch têm 
características técnicas e especificações diferenciadas. 
Dessa forma, o consumidor tem ainda mais segurança 
em uma compra de qualidade. Ademais, os repara-
dores têm o papel de decidir qual peça será aplicada 
nos carros que entram nas oficinas. Por isso, a falta de 
informação técnica adequada pode ocasionar falhas.

Se você fosse o responsável por colocar uma peça na 
vitrine, o que destacaria?

A orientação para os revendedores é facilitar o 
acesso e a visualização dos produtos, além de forne-
cer informações em banners e catálogos, para que 
o cliente possa conhecer as soluções completas. Em 
anúncios virtuais, também ressaltamos a importância 
em disponibilizar imagens e/ou vídeos explicativos 
com todas as características técnicas dos produtos. Se 
possível, também apresentar o resultado que ele pode 
esperar com a utilização do produto.
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EATON
(19) 3881-9444
www.eaton.com.br
PHILIPS
(11) 2121-0203
www.philips.com.br
TECFIL
0800 800 6964
www.tecfil.com.br

Produtos exaustivamente testados
FRAS-LE  Guilherme Adami, diretor de Negócio de Linha Leve

Quais seriam as principais 
características dos produtos 
a serem realçadas pelo reven-
dedor? 
De início, destacaria que os 
produtos da marca Fras-le são 
sinônimos de qualidade e segu-
rança no mercado de reposição, 
com performance superior, 
estabilidade de atrito e alta 

durabilidade. A fim de exceder as expectativas dos 
nossos clientes, nossos produtos seguem um criterioso 
processo de desenvolvimento, e são exaustivamente 
testados em nosso centro de pesquisa e no nosso 
Centro Tecnológico Randon (CTR), que estão entre os 
mais avançados da América Latina. 
Para dar um exemplo, as pastilhas Fras-le Advanced 
garantem alta durabilidade e performance em diver-
sas condições de aplicação. Já as Fras-le Ceramaxx 
geram significativamente menos pó na roda, têm 
altíssimo controle da emissão de ruídos e garantem 
maior conforto e estabilidade ao motorista durante as 
frenagens.

Em sua opinião, quais são as falhas ou omissões 
mais comuns, nas lojas físicas ou virtuais? 
De modo geral, revender diversos produtos/marcas 
é um trabalho bastante desafiador, principalmente 
quando é necessário explicar aos clientes as diferen-
ças existentes. É importante alertar para que se evite 
a poluição visual nas vitrines, o que pode confundir 
o consumidor. Outro aspecto a ser considerado é a 
tendência em simplificar a explicação dos diferen-
ciais entre produtos, fazendo com que todos pareçam 
“iguais”, levando em consideração apenas o preço 
final. Essa é uma prática bastante comum, e pode pre-
judicar a escolha do consumidor por um produto com 
melhor custo-benefício devido sua alta tecnologia. 
Outro ponto a salientar é a dificuldade na identifica-
ção da peça correta para o veículo em manutenção. É 
importante ter em mãos um catálogo confiável.

SCHAEFFLER
(15) 3335 1500/0800 011 10 29
www.schaeffler.com.br
BOSCH
0800 7045446
www.bosch.com
FRAS-LE
0800 7 512 169
www.fras-le.com

SAIBA MAIS

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

ISTOCKPHOTO

Se você fosse o responsável por colocar uma peça 
na vitrine, o que destacaria? 
Minha principal preocupação seria destacar que as 
pastilhas de freio Fras-le apresentam máximo controle 
de ruído e excelente performance de frenagem. A 
marca traz consigo credibilidade e a certeza de ofe-
recer o melhor produto para os veículos. Destacaria 
de alguma forma que a Fras-le é fornecedora oficial 
da principal categoria do automobilismo brasileiro, 
a Stock Car, e os mecânicos a escolheram como a 
marca de pastilhas mais lembrada e comprada do 
Brasil. Vender produtos do segmento de autopeças 
é um grande desafio, e neste contexto saber muito 
bem sobre o produto que se está ofertando é o grande 
diferencial dos melhores vendedores. Portanto, evitar 
informações equivocadas e redundantes, focando 
apenas nas características técnicas e diferenciais 
competitivos, faz toda a diferença na hora da venda. 
Além disso, cria uma base de clientes satisfeitos que 
retornarão para sua loja.

GIRO NO MERCADO
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AVENTURAS DE UM SUPERBALCONISTA
DIVIRTA-SE

38

CRUZADAS

6
9

10
13
16
17
19
20
21
24
25
26
28
30
31
32

1
2
3
4
5
7
8

11
12
14
15
18
22
23
27
28
29

HORIZONTAIS
Reboca vagões em estradas de ferro (plural)
A voz do gato
Depende do comburente para entrar em combustão
Roda com dentes (plural)
Pequeno item que forma as correntes
Ajuda de uma pessoa a outra
Cessar o movimento
Parceira do pinhão
Trabalho puxado
Transfere rotação do motor de arranque para o de combustão
Antônimo de “acorda”
Número indeterminado de pessoas
Pulveriza o combustível na câmara de combustão
A melhor parte de algo
Cheio de coragem
... de boxe (plural)

VERTICAIS
Está mais presente nas rodas da frente
Sistema que prepara a mistura do ar com o combustível
Transmissão ao vivo por meio das redes sociais
Doença que dificulta a passagem do ar aos pulmões
Aquele que afia ferramentas cortantes
Antônimo de cozido
Lambreta, scooter, motinha
Energia, força física ou moral
É a última que morre
Objeto pouco ou nada vulgar
... das baianas
Desobstrução
Caixa de ...
Eixo ...
... ou não ter, eis a questão
Sabor amargo
Artigo indefinido indicativo do feminino singular

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20

21 22 23

24

25

26 27 28 29

30

31 32

HORIZONTAIS 6 LOCOMOTIVAS 9 MIO 10 COMBUSTÍVEL 13 ENGRENAGENS 16 ELO 17 APOIO 19 ARRETAR 20 COROA 21 AFÃ 24 BENDIX 25 DORME 26 GENTE 28 FLAUTA 30 FILÉ 31 ARRENTO 32 LUVAS  VERTICAIS 
1 DISCO 2 ALIMENTAÇÃO 3 LIVE 4 ASMA 5 AMOLADOR 7 CRU 8 MOTONETA 11 VIGOR 12 ESPERANÇA 14 RARIDADE 15 ALA 18 DRAGAGEM 22 CÂMBIO 23 AXIAL 27 TER 28 FEL 29 UMA SOLUÇÕES
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