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FERRAMENTAS

Tecnologia para decisão
Sistemas de informática específicos e serviços de consultorias especializadas auxiliam o gestor na hora de apostar em
um negócio, de decidir por um investimento e até mesmo no momento da contratação ou promoção de um colaborador
» NAIRA SALES
NSALES@JCOM.COM.BR

A

competitividade do
mundo dos negócios
tem obrigado cada vez
mais empresários a
abandonar a gestão “por intuição”. Mais do que disposição,
administrar nos dias de hoje exige conhecimento e a tecnologia
se tornou uma grande aliada
nesse processo. Sistemas de informática específicos e os serviços de consultorias especializadas auxiliam o gestor seja na hora de apostar em um negócio, ou
de decidir por um investimento,
melhorias ou até mesmo no momento da contratação ou promoção de um colaborador.
Com 21 anos de atividades no
mundo dos negócios, a Vecchi
Ancona – Inteligência Estratégica, uma das maiores referências
em consultoria nas áreas de varejo, indústria oferece clientes
duas ferramentas importantes
para a estratégia de negócios e
que atuam como sistemas de
avaliação. Tratam-se da MPSC
(Medição da Percepção da Satisfação dos Clientes) e da Análise
de Perfil Comportamental Profissional (APCP).
A primeira é voltada para empresas que queiram realizar pesquisa de satisfação de clientes
B2B. É ideal para as companhias
que queiram aprimorar o desempenho junto ao seu público
e funciona como uma pesquisa
online, que analisa as informações e cruza as principais características a serem avaliadas. O

resultado é um diagnóstico das
deficiências estratégicas e operacionais, clima, processos e
gestão com o objetivo de propor
medidas corretivas.
Já a APCP é uma ferramenta
analítica online que analisa o
conjunto de 12 competências e
transforma a gestão estratégica
de pessoas. A partir dos resultados, o perfil gerencial do profissional é apresentado ao cliente.
Ela pode ser utilizada em processos seletivos de funcionários
e franqueados, identificação de
potenciais, adequação de cargos, formação de equipes, promoções e movimentação interna de pessoas, tomadas de decisões, ações de treinamento e desenvolvimento, gestão de carreira, retenção de talentos e ações
de planejamento estratégico.
“É uma ferramenta em sintonia com a velocidade da era da
informação. Da aplicação do
questionário à emissão dos relatórios analíticos, todo o processo transcorre on-line”, explica
Paulo Ancona Lopez, diretor da
Vecchi Ancona.
Para o diretor da Qualiti Imóveis, Fabiano Henrique Martins
Neaime, investir em avaliação
do perfil do profissional e entender em qual área da empresa ele
se sairia melhor foi determinante para a melhoria nos processos
e atividades da empresa e foi
pensando nisso que a empresa
decidiu apostar nos serviços da
consultoria. “A vantagem para a
empresa é a possibilidade de
aplicar o ‘Job Rotation’, ou seja, a
troca de funções e até cargo en-
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Silvinei Toffanin, diretor da DIRETO: gestão mais profissional

tre os colaboradores”, revela.
“Notamos que, com isso, há muitos ganhos para a empresa, pois
muitas vezes o colaborador não
está exercendo sua função com
qualidade e seria demitido. A
empresa teria o custo com esta
demissão e, ainda, a nova contratação e treinamento do novo
profissional. Obtendo o perfil do
colaborador e a troca de função
ele poderá exercer ou cobrir
uma área deficitária não implicando em ações de demissão e
contratação”, completa Neaime.
Segundo a diretora da Vecchi
Ancona, Ana Vecchi, em tempos
de crise econômica, muitos empreendedores optam por cortar
todos os custos. “É no momento
de cortar custos que se deve avaliar o que pode ser reduzido sem
prejudicar a produção”, analisa.

Para ela, em um ano como este,
o varejista, por exemplo, deveria
investir em comunicação, atendimento, vendas, relacionamento com os clientes existentes, análise dos indicadores e definição de melhorias integrando
as áreas. “Não pode haver áreas
melhores que outras, pois se
uma vende a outra deve entregar”, comenta.
A consultora comenta ainda
que há maneiras de medir o grau
de satisfação do cliente. “A nossa
ferramenta MPSC permite ter
uma visão estratégica e operacional da organização, a partir
de entrevistas com clientes reais
e equipe interna (auto avaliação
sobre a relação com os clientes)”, explica.
Na opinião de Silvinei Toffanin, da DIRETO Contabilidade

Gestão e Consultoria, as ferramentas, softwares e aplicativos
colaboram bastante para a gestão do negócio, pois envolvem
todas as funções gerenciais, ajudam a controlar todos os processos e oferecem suporte ao
planejamento empresarial.
Visando atender a necessidade que os clientes tinham de ter
uma opinião sobre a sua gestão,
surgiu a ideia de criar o Personal
Controller, que reúne relatórios
contábeis padrão e relatórios
gerenciais. “Apontamos, por
meio desses relatórios, os principais indicadores do negócio. A
ferramenta promove um acompanhamento e a análise desses
relatórios e orientamos quanto
às correções a serem executadas
por eles para atingir os objetivos
planejados”, comenta Toffanin.
O objetivo da ferramenta Personal Controller é auxiliar o empresário a tomar decisões com
base nos relatórios econômicos
e financeiros desenvolvidos para a empresa e estar junto com
eles na análise de situações e tomada de decisões, sempre pautados em relatórios e análises
dos números do negócio.
Segundo Toffanin, é possível
medir a eficiência do negócio e
cortar os custos que não são estratégicos. “As empresas pequenas não têm uma estrutura administrativa e financeira profissional e fazem um controle caseiro. É aí que surgem os problemas. Nós profissionalizamos a
gestão. Os benefícios são ter um
apoio de um profissional qualificado que tem experiências em

vários segmentos da economia e
que está atualizado nas áreas
administrativa, financeira, contábil e tributária”, analisa o executivo, que afirma, ainda, que
esse trabalho deve durar pelo
menos um ano para que seja
possível avaliar os períodos de
sazonalidade.
De acordo com o consultor, o
método já foi utilizado por mais
de 20 empresas de maneira eficiente. “Todo empresário quer
ver sua empresa competitiva. Isso exige uma equação que une
produtividade e eficiência à alta
lucratividade e custos menores.
Sendo assim, uma função que
antes era apenas de suporte,
passa a ter uma importância estratégica”, finaliza Toffanin.
A Ortoplan Especialidades
Odontológicas, maior rede de
franquias de odontologia do
Mercosul, também é um exemplo de empresa que aprova o
uso de ferramentas para gestão
do negócio. A rede de clínicas
odontológicas utiliza um sistema próprio de controle de seus
steakholders (parceiros), através
de um sistema operacional chamado SIFRA- Sistema Inteligente de Franquias. “Os retornos
são muito evidentes e claros para nossos parceiros. Existe em
nosso sistema um e-commerce
onde são inseridos os produtos de nossos parceiros trazendo, assim, a oportunidade do
franqueado ter acesso a todos
os novos produtos homologados por uma franqueadora”,
explica o presidente da empresa, Faisal Ismail.
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Fashion Mall recobra sua "alma"
Em dezembro do ano passado,um dos shopping centers
mais tradicionais do Rio,o Fashion Mall,em São Conrado que tem 32 anos de vida - foi comprado pelo Grupo Saphyr.
Pouco tempo depois,o anunciante contratou a agência
X-Tudo para trabalhar a comunicação e já começam a
aparecer os resultados de um profundo trabalho de
reposicionamento liderado pelo marketing do Mall.
O que mudou da gestão BR Malls para a gestão Saphyr?
Bem, o Fashion Mall não foi vendido, foi comprado, e isso já
faz uma grande diferença. Serão direcionados investimentos
para mudanças nas áreas comuns, aprimoramento do mix de
lojas, e melhoria dos serviços. Os investimentos em marketing
já começaram com diversas novidades como séries infantis
aos domingos, maior exposição na mídia e o Fashion
Mondays, evento repaginado com três palestras simultâneas
por edição voltadas para as mais diversas faixas etárias e
interesses.
Qual o maior desafio, hoje, para o mall destinado à classe alta?
O Fashion Mall tem grande potencial, mas se perdeu em seu
posicionamento original ao longo do tempo. O foco em luxo
deve se manter, mas com serviços e conveniência para o
morador de São Conrado, assim como todo o cliente que o
frequente. A meta é manter o perfil do Shopping, com foco no
segmento de luxo, melhorando serviços, entretenimento e o
mix de lojas, de forma a resolver a vida deste cliente exigente
que necessita de um agregado de lojas e serviços mais
completo e funcional.
São Conrado une num bairro só a maior favela do Brasil e pessoas de

renda bastante privilegiada. Como lidar com esses contrastes?
Lidamos com isso de uma forma bastante natural. Grande parte
de nossos colaboradores vive nas comunidades próximas.
Buscamos também apoiar ações e iniciativas das comunidades do
nosso bairro, como recentemente a da Casa Geração Vidigal, que
ajuda a formar profissionais para o mercado da moda. A nova
campanha institucional do shopping reverte todo o caché das
personalidades que participaram para esta instituição. Este é o
segredo para enfrentar o desafio: desempenhar o papel de
fomento da economia local, inerente à qualquer
empreendimento de porte, mas mantendo, com foco e
direcionamento, seu posicionamento voltado para a classe A da
cidade e do bairro.
Quais os planos do marketing?
Através de um marketing consistente e focado neste resgate de
posicionamento, o Fashion Mall vai atuar ao longo do ano nos
pilares Moda, Gastronomia, Arte e Entretenimento, sendo estes a
alma das ações e eventos que irão acontecer no seu calendário.
Desta forma, o shopping começa a viver um novo momento,
atrelado às oportunidades que surgem em uma região com pessoas
cada vez mais interessadas em desfrutar das belezas naturais de
uma das áreas mais belas e valorizadas do Rio de Janeiro.

Um novo olhar para tudo
Marketing é ter um olhar novo para tudo. Este é o
conceito da campanha de lançamento da edição
2015 do Prêmio Marketing Contemporâneo, que
escolhe os melhores
cases e os
profissionais de
destaque do
marketing brasileiro,
organizado pela
Associação Brasileira
de Marketing e
Negócios (ABMN). A
campanha da 11:21
mostra novos ângulos
ou aspectos menos
conhecidos de
paisagens do Rio,
homenagem pelos
seus 450 anos. Em
jornais, revistas, sites
e redes sociais.

Bob's apresenta novo slogan
"Vem se lambuzar no Bob's" é o novo slogan do
anunciante, criado via pesquisas com
consumidores que associaram a marca a
autenticidade e abundância. Para marcar o novo
posicionamento, o Bob´s lança campanha para
TV e Internet, assinada pela NBS, que apresenta
o Big Bob, principal sanduíche da marca, por
apenas R$ 6,50 por tempo limitado. O filme é
estrelado por Antonio Tabet, roteirista e criador
dos sites Kibe Loco e Porta dos Fundos.

MIX
Cannes - O redator carioca Leonardo Konjedic, da FCB Brasil, foi escolhido para integrar a
delegação brasileira da competição Young Lions do Cannes Lions International Festival of
Creativity.

Miami Ad School/ESPM Rio, nesta segunda-feira, e fala sobre os "DRs" das mulheres com
as marcas para os novos alunos dos cursos de Redação Publicitária, Direção de Arte e Design Gráfico.

Escola - Dani Ribeiro, diretora de criação da Publicis, fará abertura da aula inaugural da

Wave - Essa semana tem Wave Festival, o tradicional festival latino-americano de criativi-

dade do Grupo Meio & Mensagem. Quarta e quinta-feira, no Copacabana Palace. Mais em:
www.wavefestival.com.br.
Digital - A produtora digital com foco em mobilidade Outra Coisa -criada em 2014 pelos
sócios Fernando Tchê Gouvêa e Marcelo Gluz - passa a fazer parte do Grupo Artplan.
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