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AGILIDADE
NO ATENDIMENTO
Com diálogo e fidelidade, Grupo
Andaluz consegue lidar com
fornecedores de várias áreas



e já é difícil escolher bem a lista
de fornecedores quando a em-
presa atua somente em uma

única área, o que dizer então quando
o campo de trabalho não se restrin-
ge somente a um segmento? Este é o
caso do Grupo Empresarial Andaluz,
que oferece soluções de segurança,
limpeza e terceirização. Fundada em
Í996. a empresa faturou R$ l ,3 milhão
no ano passado.

Mas como conseguir lidar com par-
ceiros de áreas tão distintas? O presi-
dente do Grupo, Adriano de Oliveira,
conta que o segredo está na palavra
comunicação, que traz a agilidade ne-
cessária para o cumprimento de pra-
zos. "Utilizamos todos os meios pos-
síveis de comunicação, seja rádio, te-
lefone, programas de mensagem ins-
tantânea ou e-mail. Precisamos que
os parceiros nos atendam a qualquer
hora. Hoje, a agilidade na entrega tem
sido um fator determinante na esco-
lha dos nossos fornecedores. Pois,
mesmo tendo o estoque que temos,
existem casos em que a demanda é
maior" observa.

O diálogo destacado por Oliveira
como fator essencial para a relação
empresa/fornecedor já o livrou de al-
guns apuros. Entre eles, o empresário
cita uma ocasião em que um produ-
to foi para o cliente final sem ter dado
entrada no estoque do escritório por
uma falha do fornecedor. "Quando
questionamos o fato, via MSN, não
demorou para que recebêssemos urna
ligação que mostrou o quão alterado
estava. Ele explicou que tinha colo-
cado o produto direto em um de nos-
sos veículos de entrega e esqueceu de
passar pelo estoque. Com diálogo, re-
solvemos a questão", exemplifica.

Em contrapartida, Oliveira expli-
ca que é trabalhoso encontrar bons
parceiros nas áreas de segurança,
limpeza e terceirização. "Antes da
seleção, é feita uma análise criterio-
sa que inclui testes dos produtos que
serão adquiridos. Muitos não pas-
sam da fase de teste. Na área de lim-
peza, por exemplo, tivemos alguns
problemas para adequar a cera e os
produtos de limpeza hospitalar, pois
muitos não estavam de acordo com
a determinação da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Na
área de segurança, tivemos menos
percalços, mas houve dificuldade
para achar câmeras de segurança de
qualidade", observa.

Apesar disso, o executivo afirma
que, durante esses 12 anos de negó-
cio, quase não trocou de fornecedor,
já que a fidelidade é entendida por
ele como fator essencial de cresci-
mento. "Quase não trocamos de par-
ceiros. A gráfica que faz nossos ma-
teriais, por exemplo, é a mesma des-
de a inauguração. Quando trocamos
é porque o fornecedor não pode nos
atender mais, seja pelo aumento de
demanda ou porque vai se mudar",
observa.

Em relação ao futuro, Oliveira tem
o objetivo de, além de aumentar o ne-
gócio, criar uma nova área de atuação
em um segmento que está sendo es-
tudado por sua esposa Ana Lúcia de
Oliveira. Além disso, há a estimativa
de implantar o sistema de integração
informatizada e monitorada em to-
das as portarias operadas pela em-
presa. É um sistema que funcionará
24 horas, via Internet. "Hoje passa-
mos por um processo de reestrutu-

ração. Otimizamos nossa parte ad-
ministrativa de forma que possamos
ver todas as áreas da empresa on-line.
Dificuldades sempre existiram, mas
eu nunca desisti, sempre que abaixei a
cabeça, mesmo que por um instante,
tive uma companheira que levantou a
minha moral", orgulha-se.
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