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Luís Norberto Paschoal, pro-
prietário de uma das principais
empresas de serviços automo-
tivos do país, a DPaschoal, re-
solveu reinventar seu negócio
e está pagando um preço alto
por isso. O empresário criou
uma estratégia denominada de
“economia verde”. Basica-
mente consiste em orientar
seus clientes a só trocar pneus
e peças quando necessário, es-
ticando a durabilidade dos
produtos. Para os clientes, si-
gnifica economia. A natureza
também agradece, uma vez
que há uma demanda menor
de recursos. Mas a DPaschoal
vem amargando uma queda em
suas vendas.

Em 2008, primeiro ano do
novo posicionamento, o fatura-
mento da empresa recuou 30%,
enquanto o mercado cresceu o
mesmo percentual. Em 2009, a
queda foi ainda maior, 70%. No
total, cerca de 1 milhão de pneus
e 100 mil amortecedores deixa-
ram de ser vendidos pela com-
panhia. Os dados, porém, não
abalam Luís Paschoal. Para ele,
o posicionamento sustentável
trará retornos a longo prazo.

“Nas nossas contas vamos
‘perder’ quatro anos. Mas é um
sacrifício válido, que antecipa
tendências e nos coloca à frente
no mercado. Foram R$ 280 mi-
lhões em treinamento de 3,8
mil funcionários, que além de
serem vendedores conseguem
auxiliar o cliente para que os
produtos sejam substituídos
somente quando houver real
necessidade”, diz.

Paschoal reconhece que a es-
tratégia pode parecer contradi-
tória. “O principal objetivo de
qualquer companhia é o lucro.
Mas nossa intenção é tirar todo
o anabolizante das vendas e
construir uma empresa emba-
sada numa carteira de clientes
fidelizados”, afirma.

Segundo o consultor André
Belchior Torres, no mercado de
reposição de fato são trocadas
mais peças do que o necessário.
De acordo com ele, a estratégia
da DPaschoal de reduzir as ven-
das é arriscada, mas benéfica
para a imagem da companhia.

“A DPaschoal é uma empresa
familiar, por isso pode lançar
mão desse recurso ousado, que
implica em perdas monetárias.
Uma empresa de capital aberto
não poderia se arriscar dessa
forma. No longo prazo, a ten-
dência é que a companhia recu-
pere participação de mercado e
consiga fidelizar os clientes. Afi-
nal, tanto na hora de comprar
um carro, quanto na hora de re-
por as peças, a confiança na em-
presa é o que mais pesa.”

Retomada
Paschoal relata que foi preciso
ousadia para implantar a estra-
tégia ‘verde’. “Em 2006 nós
completamos dez anos conse-
cutivos com ritmo de cresci-
mento acima de dois dígitos. Foi
quando pensamos que uma hora
isso iria acabar, afinal, o cresci-
mento precisa ser sustentado e
nenhuma economia comporta
taxas tão altas tanto tempo. Nós
antecipamos a crise”, afirma.

O empresário acredita que
2011 deve ser o ano da retoma-
da. “Em 2006, antes do novo
modelo de negócios, nosso lu-
cro líquido foi de R$ 60 mi-
lhões. Em 2008 tivemos um ga-
nho de R$ 10 milhões. Este ano
devemos ter R$ 30 milhões de
lucro e em 2011 o montante deve
chegar a R$ 50 milhões”, estima.

Para alcançar este resultado no
ano que vem, a DPaschoal precisa
comercializar 2 milhões de itens
automotivos. Este ano, o número
deve ficar em 1,7 milhão. A em-
presa vende menos, mas o valor
do serviço aumentou. “Nossos
funcionários orientam os clientes,
mas os serviços são em média
20% mais caros do que a concor-
rência”, admite Paschoal. ■

DPaschoal vende
menos para tentar
fidelizar o cliente
Com apelo ecológico, estratégia é alongar a vida das peças; o
faturamento cai, mas companhia tende a aumentar credibilidade

Desde o último
trimestre de 2007,
quando iniciou o
modelo de negócios,
a empresa deixou
de comercializar
1 milhão de
pneus e 100 mil
amortecedores

Companhia vai
Aporte é estimado em R$ 30
milhões e será usado em
treinamento e infraestrutura

Luís Norberto Paschoal, presi-
dente da DPaschoal, relata que
o objetivo da empresa é investir
100% do lucro obtido neste ano
em treinamento de funcioná-
rios e melhorias na estrutura da
empresa. O montante é estima-
do em R$ 30 milhões e, segun-
do o executivo, a decisão faz
parte da estratégia verde da

empresa. “Quando implanta-
mos o plano que alonga a vida
útil das peças automotivas, sa-
bíamos que não teríamos gran-
des ganhos, ao menos por qua-
tro anos, período previsto para
maturação do modelo de negó-
cio. Por isso, o lucro obtido em
2010 será direcionado para ben-
feitorias na empresa.”, diz.

Um dos planos do empresário
é ampliar a atuação da compa-
nhia por meio de instalação de
lojas em localidades que hoje

Luís Norberto Paschoal, presidente
da DPaschoal: após queda de 70% no
faturamento, a expectativa é retomar
os resultados positivos no próximo ano

VAREJO

Best Buy anuncia previsões de resultados
mais baixos neste ano e derruba ações
A rede de lojas de eletrônicos americana Best Buy reportou declínio no
resultado trimestral e nas vendas com base nas mesmas lojas e cortou
suas previsões para o ano, citando a fraca demanda no seu mercado-chave,
os Estados Unidos. O fraco resultado da varejista, que é vista como
um termômetro do consumo de eletrônicos nos EUA, motivava queda de
11% das ações da Best Buy antes da abertura do pregão em Nova York.

MONTADORA

Toyota faz recall de 110 mil minivans Sienna
por risco na frenagem na América do Norte
A companhia afirmou não ter sido notificada sobre acidentes
ou ferimentos relacionados ao problema e que os proprietários
serão notificados em janeiro. O conserto, no entanto, será adiado
até que as peças para substituição estejam disponíveis, em fevereiro,
segundo a Toyota, quando os proprietários serão convocados
a levar os veículos às concessionárias. O modelo é do ano 2011.

Divulgação
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investir todo o lucro obtido neste ano
não contam com unidades da
rede. Atualmente, a DPaschoal
conta com 500 pontos de venda
no país, sendo 200 unidades
próprias e 300 lojas franquea-
das. “Nossa estratégia não é au-
mentar este número e sim an-
gariar locais que necessitem dos
nossos serviços em temporadas.
Campos do Jordão (SP) é uma
localidade que não comporta
uma unidade definitiva, porém,
no inverno há uma demanda
enorme. Vamos investir em um

formato menor e transitório,
que seja solicitado de acordo
com a demanda”, diz.

Fidelização
Há 40 anos no comando da
DPaschoal, o empresário diz
que fidelização dos clientes é a
estratégia. “Quando meu avô
abriu um pequeno comércio em
Campinas (SP), há 102 anos, ele
sabia a relevância do vínculo
com os clientes e me ensinou
isso. A DPaschoal surgiu em

1949 suportada por uma cartei-
ra de clientes fiéis. Temos de
acompanhar a evolução do per-
fil do consumidor e nos adequar
às suas necessidades”, diz.

A partir deste mês, por exem-
plo, a companhia passa a enviar
e-mails aos clientes cadastrados
para lembrar as datas de manu-
tenção. “Elaboramos um sistema
que notifica, com um mês de an-
tecedência, a data de manuten-
ção do carro de cada cliente. As-
sim, há tempo de agendar e au-

mentar a qualidade do serviço”,
explica Paschoal.

A concorrência com as con-
cessionárias não é motivo de
preocupação. “Cada vez mais as
montadoras ampliam a garantia
dos veículos como forma de fa-
zer com que o cliente fique pre-
so às concessionárias para não
perder o benefício. Porém, nós
prestamos serviços que as con-
cessionárias não fazem e o con-
trário também é real. Há espaço
para todos”, finaliza. ■ M.L.

A partir deste mês,
clientes DPaschoal
recebem notificação
por e-mail com as
datas da manutenção
automotiva

LUCRO

70%
menor foi obtido pela DPaschoal
em 2009, em relação a 2008,
em decorrência da implantação
do novo modelo de negócio
da empresa, a ‘economia verde’.

GANHOS

R$ 30 mi
deve ser o lucro líquido da
companhia este ano. Para 2011,
a previsão é de que o valor some
R$ 50 milhões, número ainda
inferior aos R$ 60 mi em 2006.

PRODUTOS

20%
mais caros são oferecidos
pela DPaschoal, em relação à
concorrência. Empresa justifica
alta com aumento de vida útil
dos produtos comercializados.

Murillo Constantino

AMPLIAÇÃO

Dell investe US$ 250 bilhões na China
até 2020 para ganhar mercado na Ásia
A Dell deve desembolsar US$ 250 bilhões em aquisições e outros
investimentos na China nos próximos 10 anos, como parte de sua
estratégia de expansão no segundo maior mercado mundial de
computadores. A Dell também lançará mundialmente, no segundo
trimestre de 2011, um novo tablet com tela de 10 polegadas.
O novo modelo complementaria as linhas existentes da Dell.

EQUIPAMENTOS

Acer aposta em tablets para ampliar
operações no mercado chinês
A Acer, segunda maior fabricante mundial de computadores, planeja que
suas operações na China respondam por mais de 20% de suas vendas
mundiais em cinco anos, com a ajuda de tablets e de uma aliança com
o grupo chinês Founder Technology. A Acer está apostando pesadamente
em seu crescimento no mercado de computadores tablet, no qual, tal
como outras concorrentes, planeja combater o bem-sucedido Apple iPad.

Shannon Stapleton/Reuters
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