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56ª Edição / Janeiro - Fevereiro e Março de 2015

Palavra do Presidente

Meus companheiros!
Vivemos sempre na expec-

tativa de melhores resultados. 
A representação comercial 

é uma atividade diferente das 
demais, ela nos consome tempo 

e preocupação, pois, a responsabili-
dade é muito grande. 
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Cantinho 
do Cliente
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O Cooperado Áquilas Rodrigues Cou-
tinho Neto, que reside em Três Rios 
- RJ, foi Convidado para participar do 
Cooperado em Foco nesta Edição do 
Expresso Coopernac.
Aproveitando a oportunidade, no 
Cantinho do Cliente, ele homenageia 
seu cliente Sr. Sebastião José Ber-
nardes Júnior. 
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A Comitiva Coopernac representada pelas funcionárias Graciana Costa, 
Giliane Rodrigues e Lecimar Souza  esteve presente nas cidades de Rio Pomba 
- MG, Varginha - MG e Barbacena - MG e Três Rios - RJ  nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março em reuniões/confraternizações com nossos cooperados.

18ª Assembleia Geral Ordinária

Estratégias para me-
lhorar suas vendas

Cooperados Admitidos

Sorrir é um

Ótimo
Remédio

Entretenimento

As melhores piadas, charges e uma re-
ceita deliciosa para o fim de semana!

Balanço 
Patrimonial
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A 18ª Assembleia Geral Ordinária ocorreu no dia 13 de março de 2015 na ci-
dade de Visconde do Rio Branco-MG, na Câmara municipal da cidade, situada na 
Galeria Eden Clube N°13 na Praça 28 de setembro.

Veja os Cooperados admitidos nos 
meses de Janeiro e Fevereiro. Pág 08

Dicas para conservar 
alguns equipamentos 
do carro Pág 09
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Palavra do Presidente

Companheiros!
Criemos novos hábitos.

Meus companheiros!
Vivemos sempre na expectativa de melho-

res resultados. 
A representação comercial é uma atividade 

diferente das demais, ela nos consome tem-
po e preocupação, pois, a responsabilidade é 
muito grande. 

Além do mais, somos reféns de nossos clien-
tes, temos que usar da psicologia sempre. 

As pessoas não são iguais. Cada um carrega 
um sentimento diferente. 

É muita dificuldade ao nosso redor!  
Mas, a despeito de tudo, devemos pensar 

nos horizontes que podemos atingir.
Não deixar que nada e nem ninguém atra-

palhe a trajetória. O que importa é vencer a 

batalha.
Elimine comportamentos sabotadores que 
nos impedem de conquistar sonhos, objeti-

vos e projetos para este ano.
Agentes considerados sabotadores, 

como:
A Desmotivação
Com a rotina do dia a dia é normal 

ficarmos desmotivados e sem ânimo 
para continuar. 

É preciso converter essa conduta ne-
gativa em uma força motivadora, para 

fazer de 2015 um ano diferente e muito 
mais promissor do que o anterior.
Temos que procurar, por exemplo, identifi-

car as causas deste mal e começar a trabalhar 
nesses fatores. 

Porque não realizar atividades que nos tra-
gam prazer e bem-estar. 

Se possível, sempre ter um bom relaciona-
mento interpessoal com os nossos colegas co-
operados, familiares e clientes, evitando focar 
toda a nossa atenção apenas nos problemas.

Lembrar de que todas as experiências pelas 
quais passamos têm um fator positivo. 

Por isso é primordial, identificar e tirar pro-
veito apenas do que for bom nestas situações.

A Ansiedade
A ansiedade é um agente considerado difi-

cultador e presente na vida de muitos profis-
sionais. 

A causa deste mal pode estar ligada às pre-
ocupações, à improdutividade ou mesmo ao 
cansaço. Este comportamento, se não traba-
lhado, adequadamente, pode prejudicar não 
somente a saúde física como também o lado 
psicológico dos profissionais.

Por esse motivo, para evitar a ansiedade, 
procure levar a vida de maneira mais leve e 
pegue menos “pesado” com você mesmo. Re-
laxe, descanse e mantenha hábitos saudáveis 
que se tornarão um diferencial positivo para 
sua vida.

A Desorganização
Se você é daqueles profissionais que sentem 

dificuldade em se organizar no seu cotidiano, 
é importante criar uma rotina, pensem nisto.

Fazer uso de uma agenda e segui-la ou mes-
mo, criar outras planilhas de tarefas, estas 
providências são de suma importância neste 
processo de organização.

A Falta de foco
Se seu maior sabotador foi a falta de foco, é 

hora de avaliar isso rapidamente e não deixar 
para depois. 

Para ter foco no que realmente é importan-
te, uma ótima dica é separar sua prestação de 
serviços por ordem de prioridades.

Afasta-se do que te desvia: como conversas 
paralelas, ligações pessoais ou mesmo as re-
des sociais. Deixe estas atividades para os mo-
mentos de intervalo.

Devemos ser profissionais em tudo e enten-
der que anomalias ocorrem a cada momento 
e muitas vezes não há como prever, neste sen-
tido, a nossa sobrevivência está na força e na 
nossa capacidade em administrar. 

Olhe o que você já fez, se arrependa de al-
gum ou outro ato e que ele sirva de experiên-
cia para condução dos seus negócios. 

Um grande abraço e que continuemos irma-
nados na busca de melhores dias e que as di-
ficuldades sejam aplacadas por nossa vontade 
de caminhar em frente!  

Até 31.01.2015 -20% -> 272,24
Até 28.02.2015 -15% -> 289,25
Até 31.03.2015  10% -> 306,27
Até 30.04.2015           -> 340,30

Cursos oferecido pela OCEMG em Abril 2015
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Região Metropolitana

Data               Curso                                                                                                                               Local  
08/04              Palestra: Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                                Belo Horizonte  
09 e 10/04 Formacoop - mód. II - História, Doutrina e Bases Legais do Cooperativismo        Belo Horizonte 
22/04              Palestra: Orientações Básicas sobre Cooperativismo                                                Belo Horizonte
26 e 27/01       Formacoop - Mód. VI                                                                                                     Varginha 
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Cooperado EM FOCO

Áquilas Rodrigues Coutinho Neto.

O Cooperado Áquilas Rodrigues Coutinho Neto que reside em Três Rios – 
RJ, foi convidado para ser homenageado pelo quadro Cooperado em Foco 
nesta Edição do Expresso Coopernac.

DO CLIENTECantinho

O Cooperado Áquilas Rodrigues Coutinho 
Neto, através do Expresso Coopernac 
presta uma homenagem ao seu cliente Se-
bastião José Bernardes Júnior que partici-
pa do Cantinho do Cliente 
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Nome: 
Áquilas Rodrigues Coutinho Neto.
Onde Nasceu: 
Três Rios – RJ.
Data Nascimento: 
12/07/1966.
Estado Civil: 
Casado.
Nome Esposo(a)/ companheiro(a): 
Ana Paula.
Tem Filhos? Quais os nomes? 
Sim. Álvaro e Augusto.
Pratica ou gosta de algum esporte? 
Sim. Futebol.

Qual cantor ou banda preferida? 
Pink Floyd.
Uma musica marcante: 
Stairway To Heaven (Led Zeppelin).
Se fosse para uma ilha deserta, qual livro le-
varia? 
O Diário de um Mago (Paulo Coelho).
Uma personalidade que admira: 
Papa Francisco.
Um filme interessante: 
A espera de um milagre.
O que gosta de fazer nas horas vagas: 
Pescar
Um pensamento: 
“Se você julga as pessoas, não tem tempo de 
amá-las. (Madre Tereza de Calcutá)
Uma Cor: 
Preto
Um perfume: 
Colônia Free
Um lugar que já esteve e que gostaria de vol-
tar? 
Represa de Três Marias - MG
O que você gostaria de fazer que ainda não 
fez? 
Subir o Pico da Bandeira
Complete esta frase:  MUITAS PESSOAS NÃO SA-
BEM ... 

A Pizaria e Restaurante da Praça Ltda é uma 
empresa de grande nome no mercado da ci-
dade de Três Rios , estado RJ , pois, coloca 
em primeiro lugar o bom atendimento a seus 
clientes, qualidade nos produtos e honestida-
de em seus preços. 

O Sr. Sebastião José Bernardes Júnior  está a 
frente dos negócios desde 1994. 

Ele é casado e tem 1  filho, sempre parti-
cipante da vida da comunidade. Juntamente 
com seu estabelecimento é o homenageado 
desta edição do EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
  Praça São Sebastião N°20, Centro, Três Rios, 
RJ
Qual ramo de atividade que explora?
  Restaurante.
Quanto tempo é estabelecido?
  20 anos.
Tem sócios? Quem são?
  Sim, Érica Maria de Oliveira.
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado 
Áquilas , que lhe atende? 
  Legal, atencioso e parceiro.
Os produtos distribuídos pela representada 
são de boa qualidade? Sim.
  E o atendimento? Sim.
Qual a maior dificuldade, que o comércio em 
geral atravessa? 
  Mão de obra, e aumento das tarifas (impostos).

O que o governo deveria fazer para melhorar 
a situação do comerciante no Brasil? 
  Abaixar as cargas tributárias.
Uma pessoa que admira? Porque?
  Irmão Geraldo (Diácono do Verbo Divino).
  Ele tem anos e está sempre à disposição da 
comunidade.
Pratica ou gosta de algum esporte? Qual?       
  Sim. Caminhada.
Qual cantor(a) ou banda preferida? 
  Zezé de Camargo e Luciano.
Uma musica marcante: Always on My Mind.
Se fosse para uma ilha deserta, qual livro     
levaria? A Bíblia.
Um filme interessante: A Paixão de Cristo.
O que gosta de fazer nas horas vagas: 
  Brincar com o filho.
Um pensamento: Desejar para o próximo o 
mesmo que você quer para você.
Uma Cor: Azul.
Um perfume: Azzaro.
Um lugar que já esteve e que gostaria de voltar?
  Aparecida do Norte.
Um lugar que gostaria de conhecer: 
  São Paulo (Capital).
O que você gostaria de fazer que ainda não 
fez? Tirar férias de 1 mês.
Complete esta frase:  MUITAS PESSOAS NÃO 
SABEM... O que querem.
Um pensamento: Pensar positivo sempre, 
para as coisas acontecerem.

Não conhecem Deus, sua Graça só pode ser conhe-
cida através da vivência do Evangelho de Cristo.
Um pensamento:
Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não 
mais eu, mas Cristo vive em mim. (Paulo, Após-
tolo).
O que o (a) levou a ser representante comercial?
Liberdade, amizades e relacionamento
Porque optou por ser cooperado?
União. Um dia vamos aprender a usá-la.
O que você aprendeu nesse tempo de experi-
ência como representante comercial?
Que metas e objetivos fazem parte do nosso 
cotidiano, com elas construímos e ajudamos 
no crescimento de nossa Representada.
Qual a sua opinião sobre a atual situação po-
lítica e econômica do nosso país? 
Nosso País? Tenho minhas dúvidas!... Nossas ri-
quezas minerais estão nas mãos de empresas 
internacionais; A Amazônia entregue aos gringos 
que, estão catalogando e patenteando tudo, para 
depois nos vender o que é nosso por direito.
Em sua grande maioria não são políticos, esta-
mos lidando com ladrões!
O que você sugere para que haja uma melhora 
em nosso país?
Mandar todos os corruptos para a cadeia e redu-
zir os impostos.

Agradecemos a participação do Sr. 
Sebastião José Bernardes Júnior, co-
locando esta sociedade a sua dispo-
sição e parabenizando-o pelo grande 
trabalho que presta a frente de tão 
prestigioso estabelecimento.
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Comitiva
Coopernac

A Comitiva Coopernac represen-
tada pelos(as) funcionários(as) Amélia 
Paiva, Giliane Rodrigues, Graciana Costa 
e Lecimar Souza,  esteve presente nas 
cidades de Rio Pomba (MG), Varginha 
(MG), Barbacena (MG) e Três Rios (RJ)   
nos meses de janeiro e Fevereiro em 

reunião/confraternização com nossos 
cooperados que prestam serviços à nos-
sas representadas Rio Branco Alimentos 
S/A - Pif Paf, Soma Indústria e Comércio 
de Alimentos Eireli e Jotaha Distribuido-
ra e R. de Alimentos Aurora Ltda. 

Nas reuniões foram discutidos assun-

tos relacionados à Instituição, como apre-
sentação da proposta do Plano de Saúde 
Unimed, novas coberturas do seguro de 
vida, confecção do livro caixa, acesso ao 
site da Coopernac, entre outros.

Nas oportunidades foram realiza-
dos sorteios de brindes.

Equipe Coopernac, na cidade de Rio Pomba - MG

Representada Soma Rações.

Confira abaixo as fotos dos eventos!

09/01/2015
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Jones Gomes Rodrigues e Graciana Costa.José Tibúrcio Bastos Neto, Graciana Costa e Helder 
Roberto da Silva.

Marcos Henrique Bizarro Fortini e Graciana.Ronaldo Luiz Lucide, Graciana Costa, Cristiano de Souza e 
André das Chagas Souza.

Gilson Gonçalves Dias e Graciana Costa. Graciana Costa, Helder Roberto da Silva e André das 
Chagas Souza.

Délio Soares Martins, Raphael Junqueira Miranda e 
Graciana Costa.

George da Costa Ferreira, Graciana Costa e Ronaldo 
Barbosa Coelho.

Equipe de Cooperados da Coopernac que prestam serviços à Representada Soma Indústria e C. de Alimentos EireliEquipe de Cooperados da Coopernac que prestam serviços à Representada Soma Indústria e C. de Alimentos Eireli

www.facebook.com/coopernac
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10/01/2015

Paulo Roberto Silvestre, Ednéia Aparecida de Souza e Lecimar Souza Paulo Roberto Silvestre, Altair Papp e Lecimar Souza Paulo Roberto Silvestre e Lecimar Souza

Ednéia Aparecida de Souza e Lecimar SouzaPalestrante Padre Eduardo Equipe de Cooperados Coopernac

09/01/2015

Herica Fiochi de Lemos e a Funcionária Giliane Rodrigues.Jobson Luiz Ferreira da Silva, Moises Sebastião Machado Barros e as Funcio-
nárias Giliane Rodrigues e Graciana Costa.

Julio César Stephano e a Funcionária Graciana Costa.

Maria Aparecida de Souza Pereira e as Funcionárias Graciana Costa e Amélia 
Paiva.

Maria Aparecida da Silva Pereira e a funcionária Graciana Costa. Leonardo Carraro Alvarez, Rodrigo Schuintd das Chagas e a Funcinária 
Giliane Rodrigues.

Rodrigo Mota Alves e a Funcionária Graciana Costa.Rossiane Batista da Silva, Eliane de Paula de Carvalho Bastos e a Funcionária 
Graciana Costa.

Adriano C. Fraga, Andre L. Monferrari, Airton L. Pereira e Rodrigo M. Alves.

Equipe Coopernac, na cidade de Varginha - MG
Representada Jotaha - Aurora.

Equipe Coopernac, na cidade de Três Rios -RJ

Representada Rio Branco Alimentos - Pif Paf
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Andre L.  Graciana Costa e Giliane Rodrigues.André Luis, Moises Sebastiao , Leandro Candido, Flávio Alex, Adair Luiz, 
Maria Ap., Aquilas Rodrigues, Adriano Costa, Graciana e Amélia.

Airton L. Pereira e Clércio B. Cabral.

Flávio Alex Ribas, Aquilas Rodrigues Coutinho Neto, Leandro Candido de 
Medeiros e a Funcionária Amélia Paiva.

Clércio B. Cabral, Flávio A. Ribas, Adriano C. Fraga, Julio C. Stephano, Herica 
F. de Lemos, André L. Monferrari e Giliane Rodrigues.

Aquilas R. C. Neto, sua esposa Ana Paula e Graciana Costa.

Flávio Alex Ribas, Leandro Candido de Medeiros, Graciana Costa, Maria 
Aparecida e Adair Luiz Pereira

Funcionaria Graciana Costa e a esposa de nosso cooperado Aquilas Rodri-
gues Coutinho Neto.

Gilliard Canto Tavares, Marcelo José de Souza Almeida, Gabriela Pinto Luiz, 
Fabio Forster Dornelas e a Funcionária Giliane Rodrigues.

21/04/2015

Alberto Valente de Queiroz e Graciana Costa. Rodrigo Miguel Rodrigues e Graciana Costa . Katia Aparecida de Freitas Teixeira, Sandro Marcos Morais e Graciana 
Costa .

Ana Augusta Rodrigues, Alberto Valente de Queiroz e Granciana Costa.Equipe Zona da Mata IIEquipe Zona da Mata II

Alessandro Kilson Cruz de Almeida e Graciana Costa. Alessandro K. C. de Almeida, Gustavo Jacinto, Rodrigo J. de Paula, Leonar-
do J. da Silva, Marcelo R. do Nascimento e Graciana Costa.

Equipe Coopernac, na cidade de Barbacena - MG
Representada Rio Branco Alimentos - Pif Paf
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18ª Assembleia Geral Ordinária
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A 18ª Assembleia Geral Ordinária ocorreu no dia 13 de Março de 2015 na cidade de Visconde do Rio Branco-MG, 
na Câmara Municipal, situada na Galeria Eden Clube N°13 na Praça 28 de setembro.

1 - Prestação de contas dos órgãos 
de administração do exercício de 2014, 
acompanhada do Parecer do Conse-
lho Fiscal, compreendendo: - Relatório 
de Gestão, Balanço Patrimonial, De-
monstrativo das sobras apuradas ou 
das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e do Parecer do 
Conselho Fiscal, Plano de Atividades da 

Sociedade para o exercício de 2015; 

2 - Eleição dos membros Conselho Fis-
cal; 

3 - Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas decorrentes da insufi-
ciência das contribuições para a cober-
tura das despesas da sociedade, dedu-
zindo-se, no primeiro caso, as parcelas 

para os fundos obrigatórios; 

4 - Fixação do valor dos honorários 
para os conselheiros administrativos, 
designados para as funções de Presiden-
te, Diretor-secretário, Diretor-Financei-
ro, bem como o da cédula de presença 
para os demais conselheiros e membros 
do Conselho Fiscal, pelo comparecimen-
to às respectivas reuniões

Foram discutidos todos os itens da pauta, do edital de convocação: 

Thadeu Roberto Sette Bicalho.

Renato Cunha Santos, Giliane Rodrigues, Hélio de Oliveira 
Gomes e Terezinha Cira Teixeira Gomes.

Marco Aurélio Rodrigues Carvalho, Hélio de Oliveira 
Gomes, Lecimar de Souza e Graciana Costa.

Lecimar de Souza, Helder Silva Araújo e Graciana Costa.

Lecimar de Souza, Alexandre Orlando de Oliveira, José 
Miranda de Souza e Graciana Costa.

Leandro Pereira Barcelos, Giliane Rodrigues e Helder 
Silva Araújo.

Jorge Elias Batista, Lecimar de Souza e Gilberto Luiz 
Machado Bonisson.

Hélio de Oliveira Gomes, Cindson Evenson Soares de Sou-
za, Giliane Rodrigues e Thadeu Roberto Sette Bicalho.

Hélio de Oliveira Gomes e Terezinha Cira Teixeira Gomes. Giliane Rodrigues e José Antônio Ceribelli. Eder Braz Franco e Wagner Carmanini de Almeida. Lecimar Souza, Alexandre Orlando, José Miranda e 
Graciana Costa

Lecimar Souza, Padre Eduardo e Helder Roberto. Lecimar Souza Jorge Elias. Lidiane Amâncio e Hélio Aleixo. Ítalo Caputo e Fabiano Silva.

Alonso Rodrigues Goncalves e José Miranda de Souza. Alex Pereira Medeiros e Cindson Evenson Soares de 
Souza.

Alberto V. de Queiroz, Sandro M. Moraes, Giliane Rodri-
gues, Marco A. R. Carvalho e Thadeu R. Sette Bicalho

18ª Assembleia Geral Ordinária da Coopernac.
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ENTRETENIMENTO
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O representante comercial estava numa 
dureza tão grande, havia meses não tira-
va um pedido, que resolveu ir na igreja se 
benzer. No caminho de volta, encontrou 
uma lâmpada mágica no meio da rua. Es-
fregou-a e de dentro dela saiu um gênio: 
- Meu amo! O senhor tem direito a três 
pedidos! - Então peraí que eu vou buscar 
o meu talão!

A loira chega na loja de eletrodomésti-
cos:

— Por favor, eu gostaria de comprar 
aquela televisão que está ali na vitrine.

— Sinto muito — responde o vendedor. 
— Não vendemos nada para loiras.

Muito indignada, ela vai pra casa, pinta 
o cabelo de vermelho e volta para a loja.

— Por favor, eu gostaria de comprar 
aquela televisão que está ali na vitrine.

O mesmo vendedor responde:
— Não vendemos nada para loiras.
A loira tenta novamente, mas desta vez, 

pinta o cabelo de preto:
— Por favor, eu gostaria de comprar 

aquela televisão.
E mais uma vez o vendedor:
— Desculpe, mas não vendemos nada 

para loiras.
A loira, já revoltada, pergunta:
— Mas como é que você sabe que eu 

sou loira, afinal?
E o vendedor:
— É que aquilo na vitrine é um mi-

croondas.

Numa loja a vendedora argumentava:
- Esse chapéu lhe caiu muito bem. Faz a 

senhora parecer dez anos mais nova.
- Então não quero - respondeu a cliente 

- Não posso me dar ao luxo de envelhecer 
dez anos cada vez que o tirar.

Um vendedor de aspirador de pó bate 
na porta de uma casa. A mulher abre a 

porta e ele, mais do que depressa, se in-
troduz na casa, descarregando no tapete 
um saco de bosta de vaca. Ele diz:

- Olha, dona, se este aspirador de pó 
não conseguir tirar toda esta sujeira e dei-
xar seu carpete como novo eu juro que 
como isso tudo!

A mulher, depois de se refazer do susto, 
responde:

- O senhor quer o que? Catchup ou pi-
menta?

- Como assim? - diz o vendedor intri-
gado.- É que eu acabei de mudar e a luz 
ainda não foi ligada.

Picanha ao Alho

Piadas de Representante Comercial

Ingredientes
1 peça de picanha 
(cerca de 1kg e meio)

100g de manteiga

1 colher e meia (sopa) 
de Gril MAGGI®

1 cabeça de alho sem 
casca

Preparo
Com o auxílio de uma faca, fure a peça de picanha e a reserve.

Misture a manteiga com o Gril MAGGI e os dentes de alho amassados e besunte toda 
a carne, principalmente entre os furos. 
Embrulhe-a em papel-alumínio e asse-a na churrasqueira.

Corte a carne em fatias e sirva a seguir.

O representante comercial ambulante, 
para a Dona Marocas:

- Interessa-lhe uma apólice de seguros?
- Não. Já tenho uma.
- E a enciclopédia Barsa, em nova enca-

dernação?
- Não, senhor. Muito obrigada.
- E uma bateria eletrônica, com 837 rit-

mos diferentes?
- Claro que não! Não quero nada!
- Para se ver livre de mim, a senhora 

compraria um sabonete?
- Compro até dois!
- Obrigado, madame. É isso mesmo 

que eu vendo. São cinco reais.
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Cooperados Admitidos Janeiro
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Renato Filizzola Mileo da Silva e Kézia .

Renan Favero da Costa Silva e Giliane. Márcio Cunha Blanc e Kézia.

Marcela Meneghetti e Sinval.

Kézia Lucas Teixeira de Carvalho.

Kézia e Marlon Wedel Júlio de Freitas.

Kézia e Ivosmar Vitorino de Oliveira.

Kézia e Diogo Monti Silveira . João Batista Vieira e Giliane. Jhonny Halffiman Vendas Rosa e Kézia.

Jair de Matos Silva e Kézia. Helen Magda Rodrigues Camargos e Kézia. Giliane e Maicon Querino da Silva e Giliane.

Cristiano Soares Apolinário. Arthur da Costa Cláudio Jardim e Kézia.

Giliane  e Anderson Dornelas de Matos Ferreira.

Fevereiro

Vanderli Ferreira da Silva e Angelina.Giliane e Ângelo Cardinali.

Douglas Gomes Ferreira e Angelina.Angelina e Gildo Afonso Vieira. Angelina e Volney Bernardo da Silva.

Rosilene Gonçalves da Silva e Kézia. Joilson Gomes dos Santos e Giliane. Giliane e Renato de Santana Tostes.

Giliane e Marco Aurélio Pereira Alexandre. Giliane e Antônio José dos Santos Junior.

Angelina e Vilma Ferreira dos Santos Carvalho.
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Estratégias para melhorar suas vendas

Há alguns anos, a única preocupação 
das pequenas e médias empresas era 
vender. Poucos eram os casos nos quais as 
organizações preocupavam-se com pro-
cessos, estratégias e planejamento para 
garantir que as vendas acontecessem.

Com o passar do tempo, o aumento 
da competitividade e o aprimoramento 
de diversos setores permitiram às com-
panhias notar que, para um crescimento 
substancial nas vendas, era preciso mais 
do que simplesmente buscar mais ven-
das: era preciso também se preocupar 
com a formação de uma equipe, a criação 
de técnicas e de uma estratégia de vendas 
específicas para cada nicho de clientes, 
além de elaborar ações de marketing di-
recionadas e prever o acompanhamento 

e a mensuração das dife-
rentes estratégias.

Vamos ver como apli-
car alguns destes concei-
tos e técnicas em peque-
nas e médias empresas?

Ações de marketing

As ações de marketing 
são o ponto-chave de 
uma estratégia de venda 
eficiente. Na era digital, 
muitas ações realizadas 
por meio de redes so-

ciais (Facebook, Twitter, Linkedin) e blo-
gs, que podem garantir maior impacto na 
venda de produtos e serviços. Focar na 
relação virtual com o cliente pode trazer 
aumento direto às vendas. São muitas as 
possibilidades de atuação nesses canais. 
Algumas ações e promoções pontuais 
podem, por exemplo, trazer contatos es-
pontâneos de clientes ou mesmo facilitar 
o trabalho do representante comercial e 
o fechamento do negócio offline.

Elaborar um planejamento

O principal engano que representantes 
comerciais cometem é viver um dia após 
o outro, buscando bater metas e “apa-
gando incêndios” pontuais. Outro enga-
no é ter ideias de ações interessantes e 

deixá-las apenas na cabeça. Para ambos 
os problemas, o planejamento é a solução 
ideal. Repassar resultados e ideias para o 
papel ou contar com um software que 
ajude nesse planejamento é mais do que 
necessário. Afinal, ninguém quer tropeçar 
bem em meio a uma campanha.

Boa dica!

A cartilha online Como elaborar um 
plano de vendas, disponibilizada pelo 
Sebrae, traz um material rico para  repre-
sentantes comerciais. Nela, tanto líderes 
quanto colaboradores podem aprender 
a elaborar um planejamento de suces-
so. Entre as dicas estão a necessidade de 
enxergar o mercado no futuro e a impor-
tância de analisar a situação econômica 
e política do país, entendendo como tais 
pontos podem interferir nos processos de 
venda da empresa.

Claro que, para que as técnicas e estra-
tégias obtenham bons e permanentes re-
sultados, aumentando as vendas constan-
temente, é necessário atualizar e rever os 
objetivos ao menos uma vez ao ano – e 
até mais vezes, se o produto de vocês tem 
ciclo de venda curto. 

Esta revisão deve ser realizada em con-
junto entre os representantes comerciais 
e demais colaboradores.

Dicas para conservar alguns equipamentos do carro
Está chegando a hora de ir para es-

trada e, além de fazer a revisão do carro, 
é preciso saber conduzi-lo, muitos moto-
ristas judiam de seus veículos sem saber. 
Utilizam o carro de forma errada e aca-
bam por diminuir a vida útil de vários 
componentes, alguns vícios como apoiar 
o pé no pedal da embreagem são velhos 
conhecidos, mas estes que relacionei a 
maioria dos motoristas desconhece.

1) Vamos falar primeiro do câmbio 
automático, algumas pessoas descem a 
serra com o câmbio automático na po-
sição N (neutro), em breve seu câmbio 
necessitará de manutenção, pois na po-
sição N (neutro) a bomba de lubrificação 
interna da maioria dos câmbios automáti-
cos não funciona, fato que provocara um 
desgaste prematuro nas peças internas da 
transmissão. A posição N apenas deve ser 
utilizada com o carro parado ou para pe-
quenos deslocamentos.

2) Outro hábito prejudicial no câmbio 
automático é parar o carro, colocar na po-
sição P (Parking) e depois puxar o freio de 
mão. O correto é parar o veículo, colocar 
a alavanca na posição N (neutro), puxar o 
freio de mão e depois colocar a alavanca 
na posição P (parking). O objetivo deste 

procedimento é evitar que 
o peso do carro fique sobre 
o câmbio do veiculo, princi-
palmente quando estacionar 
em ruas íngremes.

3)  Este erro tenho a 
certeza que você já come-
teu, ligar o ar-condicionado 
na estrada ou em avenidas 
em alta velocidade. Quan-
do você esta em uma velo-
cidade acima de 90 km/h o 
motor do seu carro estará 
com uma rotação próxima 
de 2.000 giros por minuto 
e o compressor do ar-con-
dicionado estará parado, no 
momento em que você liga o 
ar-condicionado, o compressor passa de 
zero a 2.000 rpm em uma fração de segun-
dos, o que causa um dano irreversível , 
chamado calço hidráulico do compressor.

4)  Se seu carro possui direção hidráu-
lica, não esterce o volante com o carro 
parado ou colado na guia. O sistema não 
permite ao motorista saber a verdadeira 
dimensão da força que o equipamento 
está fazendo para esterçar a roda. Este 
esforço excessivo acaba por provocar va-

zamentos na caixa e na bomba da direção 
hidráulica.

5)  Se você possui um carro com câm-
bio mecânico, desça a serra engrenado, 
apesar da rotação do motor subir, a in-
jeção eletrônica corta a alimentação dos 
bicos injetores quando você tira o pé do 
acelerador. Sendo mais objetivo, o con-
sumo de combustível será igual ao de um 
carro na “banguela”.
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