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Problemas podem ser eliminados a partir da adoção de treinamento. 
 
São muitas as ferramentas disponíveis no mercado para aumentar a eficiência dos negócios, 
abrangendo, principalmente, controles de custos de produção mediante análise de preços de 
insumos. Mais recentemente, no entanto, têm surgido programas de computador que levam em 
conta, sobretudo, o desempenho da mão-de-obra sem descuidar, é claro, da famosa relação 
custo-benefício entre produção e vendas.  
 
Um desses programas, por exemplo, conhecido pela sigla ABS, adotado pela Valéria Vidros , 
fabricante de espelhos e vidros especiais, tem a capacidade de analisar a gestão do tempo das 
equipes. Nessa empresa, ao adotar a novidade informática, os gestores passaram a ter 
compilados os dados sobre o tempo gasto por seus vendedores no trânsito, em salas de espera, 
em burocracia e em reuniões. Ao mesmo tempo, puderam comparar o desempenho dos 
vendedores quanto ao faturamento que cada um deles trazia para a empresa.  
 
Notou-se, assim, uma grande diferença entre o resultado do dia-a-dia que eles e a empresa 
julgavam ideal e o praticado.  
 
Além disso, a partir do software, a Valéria Vidros acabou tendo condições de identificar quem na 
sua cartela de clientes era considerado inativo e há quanto tempo havia deixado de comprar, com 
que freqüência costumava comprar e como evoluíram os negócios com cada um deles nos últimos 
meses. Isso proporcionou aos gestores da empresa mudar o planejamento de vendas e 
reorganizar suas equipes. “Muitas vezes o problema está na nossa frente e não conseguimos 
enxergar. Este sistema nos ajuda a tornar a gestão mais profissional e menos dependente do 
dono”, disse Wilson Farhat Júnior, executivo da Valéria Vidros que, agora, toda sexta-feira avalia 
os resultados da empresa com seus funcionários. No Rio de Janeiro, Sandro Tannuri, sócio diretor 
da Filiperson Papéis Especiais, disse que aplica programa semelhante em sua fábrica. “Tínhamos 
problemas que causavam interrupções ou diminuições de produção. Mas não sabíamos como 
medir o efeito de cada um deles e, por isso, não os colocávamos como prioridade. Com o sistema 
ABS, identificamos os maiores causadores de ‘não-produção’ e os resolvemos”.  
 
Treinamento 
 
Em seu relato, os usuários de programas de gestão afirmam que essas ferramentas são muito 
práticas e, de fato, ajudam a administração das empresas. Lembram, porém, que muitos dos 
problemas podem ser eliminados a partir da adoção de programas de treinamento de mão-de-
obra.  
 
Nossa experiência mostra que quando a pessoa é bem treinada, dificilmente a tarefa é executada 
com baixa performance. Certamente um vendedor que tenha recebido bons conhecimentos e 
práticas de suas atividades perderia muito tempo em reuniões e salas de espera. E até mesmo no 
trânsito, pois buscaria o nível ótimo de produtividade, deslocando-se em horários e rotas mais 
“econômicos” e, em muitos casos, poderia resolver seus negócios pela Internet. Essas 
observações, aparentemente óbvias, nada têm a ver com o caso da Valéria Vidros, onde a 
aplicação do software era mesmo necessária. Vale, porém, lembrar que não se pode atribuir ao 
software o sucesso ou o fracasso dos empreendimentos. Ressalte-se o que disse Sandro Tannuri, 
da Filiperson, também usuário do sistema, ao alertar seus colegas empresários: “Geralmente, 
culpam-se fatores externos pelos maus desempenhos, até porque é mais fácil dizer que o 
mercado está recessivo do que arrumar a casa. Não existe empresa que trabalhe a 100% de 
eficiência.  
 



Quem pensa que a sua o faz, está precisando vê-la de fora. Temos de melhorar cada processo. Se 
não, o concorrente com certeza vai fazê-lo”. 
  
Fonte: DCI, São Paulo, 14 a 17 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 
 


