


Com 27 anos de idade e muita 
ambição, o recém-formado 
em economia, João Sirvente 
de Moura, abandonou o em-

prego, vendeu seu único bem na época 
(um Aero Willys 1964) e investiu o di-
nheiro na compra de para-choques pa-
ra Fusca. Alugou uma garagem e fun-
dou, em 1971, a primeira loja da Jocar. 
"A ideia surgiu ainda na faculdade, 
quando meu ex-sócio e eu éramos es-
tudantes de economia do Mackenzie e 
entre uma conversa e outra decidimos 
montar uma loja de venda de peças 
para carro, inicialmente somente para-
choques. O único recurso que tínha-
mos era o capital que levantamos com 
a venda dos nossos carros, e a parceria 
de um amigo que tinha uma indústria 
que também estava começando e nos 
forneceu para-choques em consigna-
ção", relembra Moura. 

Como estratégia para seu negócio, o 
empresário confiou nas dicas do Dale 
Carnegie, no livro "Como fazer amigos 
e influenciar pessoas", e apostou no re-
lacionamento com o cliente em uma 
época em que o código de defesa do 
consumidor ainda era utopia. Tomou 
a decisão de atender pessoalmente os 
clientes na loja e ter a oportunidade de 
identificar as demandas do seu público 
como produtos para incluir na linha, 

fornecedores que mais agradavam e 
ideias para promoções e brindes. 

"A empresa cresceu rapidamente, 
primeiro pela falta de concorrência. 
Para a época, foi um negócio inova-
dor, principalmente porque ainda rea-
lizávamos entrega nas oficinas das re-
giões. A verdade é que iniciei o negó-
cio com a cara e com a coragem, co-
meti alguns erros, mas se tivesse que 
fazer tudo de novo, faria", ponde-
ra Moura. Com foco na satisfação do 
consumidor, a Jocar acabou lançando, 
em 2005, um site cuja missão é repro-
duzir on-line a mesma qualidade do 
atendimento das lojas e oferecer ao 
internauta a segurança de comprar 
autopeças à distância sem necessida-
de de códigos e dados técnicos. 

Outro ponto importante, que confir-
ma a atenção dada ao atendimento ao 
cliente, é a postura adotada pela empre-
sa de garantir a devolução do dinhei-
ro, caso o cliente não se satisfaça com 
o produto e o devolva em condições 
de comercialização, ou caso o produto 
apresente algum defeito. "Nossa estra-
tégia é compreender o que o cliente pre-
cisa e entregar isso em boas condições, 
oferecendo a melhor relação custo x be-
neficio.", garante o empresário. 

Segundo o empreendedor, a principal 
dificuldade que enfrentou foi o espaço 



físico. "Conforme o estoque crescia, o 
imóvel ia ficando cada vez menor, daí 
alugamos a casa ao lado para depósito 
e um apartamento no prédio em cima 
para o mesmo fim. No começo não tí-
nhamos retirada, toda a receita da em-
presa era reaplicada em novas merca-
dorias, local para guardar peças, etc". 

Hoje, com três lojas em São Paulo, 
um portal de e-commerce e mais de 
35 mil produtos em linha, a Jocar es-
tá entre as grandes do setor de varejo 
de autopeças. E, como o atendimen-
to pessoal gerou ótimos resultados, 
Sirvente de Moura continuou apos-
tando na estratégia; é comum encon-
trá-lo atendendo clientes ou simples-
mente batendo papo. 

Alma do negócio 
Com 120 funcionários, a Jocar in-

veste em cursos de vendas, motivação, 
entre outros, para capacitar seus pro-
fissionais. Também realiza parcerias 
com fornecedores e entidades do se-
tor para promover cursos sobre novi-
dades do segmento e particularidades 
de alguns produtos. "Tento envolver 
os funcionários em tudo que estamos 
realizando, para ele se sentir parte do 
processo e responsável pelo nosso su-
cesso", diz Moura. 

E para identificar as necessidades de 
seus clientes, ele resolveu disponibili-
zar, em todas as lojas, fichas de suges-
tão e reclamações, além de um e-mail 
de contato para envio de manifesta-

ções. "Algumas dessas reclamações 
são encaminhadas a mim e eu entro 
em contato com o cliente, avaliando a 
melhor solução. Quando se tem foco 
no cliente, os problemas são simples 
de se resolver. E esse é nosso maior di-
ferencial. Tanto que nosso site foi de-
senvolvido de modo que qualquer um 
possa comprar peças para carros, se-
ja ele leigo ou conhecedor do assunto. 
Além disso, todas nossas lojas são ma-
peadas e com controle de estoque. Ao 
buscar por algo, o funcionário já sabe 
se tem, onde está e tem acesso ao es-
toque daquela mercadoria nas demais 
lojas", conta Sirvente de Moura. 

Outro diferencial, segundo ele, é a 
inovação tecnológica. A empresa es-
tá constantemente atualizando seus 
equipamentos e sistemas, para me-
lhorar a qualidade do atendimento e 
dos processos internos. Entre os pla-
nos de Moura para este ano está abrir 
mais uma filial, ampliar a linha de 
produtos da rede para 40 mil itens e 
crescer aproximadamente 20%. A em-
presa também passou a investir em 
marketing e divulgação, buscando a 
parceria de companhias especializa-
das. "O empreendedor tem que reco-
nhecer que não sabe tudo e que al-
gumas coisas terão que ser feitas por 
profissionais com mais conhecimento 
que você. O importante é nunca desa-
nimar, fixar no objetivo e correr atrás, 
buscando meios de conseguir o que 
deseja sem perder o foco." 
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