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12  meses e terá, no ano,  9.000 clientes

mensalmente.
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MMAAIISS  DDIICCAASS  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIISSTTAASS
Para trazer mais elementos para que os confeccionistas

brasileiros consigam atravessar a crise e sair fortalecidos dela,
Costura Perfeita conversou com dois especialistas no setor:
Anderson Ozawa, coach de empresas e pessoas, especialista em
gestão de varejo e prevenção de perdas e diretor dessa mesma
área no Grupo Boucinhas, e Edson Jaccoud, fundador e promotor
da Threesale Sales & Tool Sales Services. Confira a seguir.

CCiinnccoo  ppoonnttooss  qquuee  lleevvaarrããoo  oo  ccoonnffeecccciioonniissttaa  bbrraassiilleeiirroo  aa  uumm  ppoorrttoo
sseegguurroo  ee  oo  lliivvrraarrããoo  ddee  uumm  nnaauuffrráággiioo::

11.. O empresário brasileiro do setor
têxtil precisa estar atento para
reinventar seu negócio continua-
damente. Quando digo reinventar,
estou falando em mais do que
inovação e atualização. Além de se
atualizar e inovar, é preciso se
perguntar “o que meu consumidor
deseja?” e fazer o impossível para
atendê-lo.

22.. Aprender a se comunicar cor-
retamente com seu mercado. Em
tempos de internet e equipamentos

móveis, não basta apenas ter um site, ele tem que ser interativo
com o consumidor e sua empresa visível em todo tipo de
dispositivos existentes, ou seja, no PC, tablet, celular etc., e
otimizar para ferramentas de busca SEO (do inglês Search Engine
Optimization) de forma intensa, para apresentar seus produtos no
topo do ranking, já que a forma de pesquisa hoje em dia não é mais
o passeio no shopping, mas sim pelo novo verbo: “googar”.

33.. Saber que o poder de decisão de compra e de
determinação do preço dos produtos não está mais nas mãos do
empresário, mas sim do consumidor. Na verdade, hoje o
comprador sabe mais sobre o produto que deseja comprar do que
o vendedor. Geralmente, o comprador pesquisa na internet e
conhece os benefícios e o preço dos produtos antes de entrar
numa loja ou de acionar a ajuda de um vendedor.

44.. Saber que o que é melhor leva tempo para ser feito.
Portanto, além do produto certo e produzido corretamente, o
pessoal de atendimento precisa de treinamento e isso demanda
tempo de seus líderes. A capacitação dos colaboradores no
atendimento não pode ser negligenciada, sob pena de levar a
empresa à falência. Como pode um empregador recrutar, contratar
e colocar um profissional na área de trabalho sem investir um
número mínimo de horas em treinamento consistente? Isso leva
tempo! Como pode esperar dos criativos responsáveis por
desenvolver os produtos que devem atrair seus clientes sem dar a
eles a devida atenção em treinamento, motivação e ferramentas
criativas? A motivação estimula aquela atitude que cria a confiança
necessária para manter a persistência. Sem investir tempo e
recursos significativos, é melhor desistir de continuar no mercado.
Não existe mais espaço para empreender sem qualificação
específica. O profissional “faz tudo” não é bom em nada, porque
ninguém pode ser bom em tudo ao mesmo tempo.

55.. Administrar estoques como administra sua conta bancária.
Olhar para suas prateleiras e enxergar “dinheiro”, e não produtos.
Só assim a administração do estoque será eficaz. Eliminar o que
demora para girar e se concentrar no que é o seu melhor é a

fórmula para o sucesso, mas suas decisões precisam ser tomadas
com base em informações válidas, a era do “achismo” ficou para
trás. O produto deve gerar lucro para que a empresa cresça. Se o
estoque não for qualificado, valerá menos do que o dinheiro que
custou para fazê-lo, e isso é prejuízo.

AAss  eemmpprreessaass  ddeevveemm  tteerr  uummaa  vviissããoo  ddee  ffuuttuurroo  ee,,  ppoorr  oobbrriiggaaççããoo  ––
nnããoo  ppoorr  ssiittuuaaççããoo  ––,,  ddaarr  aatteennççããoo  aa  ppoonnttooss  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  qquuee

ppoossssaamm  vviivveerr  ––  ee  nnããoo  ssoobbrreevviivveerr  ––  eemm  qquuaallqquueerr  cceennáárriioo..  
DDeessttaaccoo  ooss  pprriinncciippaaiiss::

MMiissssããoo,,  VViissããoo  ee  VVaalloorreess:: toda
empresa deve saber qual sua razão de
ser, por que ela existe. Toda empresa
deve saber aonde quer chegar, qual
sua visão de futuro, quais são os
valores necessários para tudo isso.
Sente, invista tempo para definir esses
três importantes itens.

PPllaanneejjaammeennttoo  eessttrraattééggiiccoo:: saiba
onde você estará nos próximos anos.
Faça um planejamento estratégico de
no mínimo cinco anos, projetando
cenários econômicos, de negócios,

expansão, novos produtos, novas plantas, entre outros. 
PPrroocceessssooss  ddeeffiinniiddooss:: ter os processos escritos e formalizados

possibilita a garantia de segurança e controle em sua execução.
Quando você coloca seus processos no papel, consegue
identificar pontos de melhoria e pontos de risco, ou seja, onde não
pode falhar. Auxilia também na capacitação dos colaboradores em
uma linguagem única.

PPeessssooaass  aappaaiixxoonnaaddaass:: evoluir do Departamento Pessoal para
o Recursos Humanos e, assim, ter foco nas pessoas e deixá-las
apaixonadas pela sua empresa, pela sua missão, pelos seus
produtos. Quanto mais paixão elas tiverem, mais disciplinadas nos
processos, mais criativas, mais comprometidas serão. 

FFiiccaarr  ddee  OOllhhoo  nnaass  PPeerrddaass:: o processo produtivo carrega
consigo as perdas que, sem controle, afetam o seu número final. É
importante identificar, medir e combater as causas na origem.
Imagine seu negócio com uma perda que pode representar até 2%
do seu faturamento? Feche os buracos deste vazamento! 

CCoonnhheeççaa  sseeuu  CClliieennttee: os hábitos dos consumidores mudaram
e eles estão menos fiéis às marcas, produtos e empresas.
Conhecer seus clientes ajudará a entender qual a melhor solução –
e não mais o melhor produto – atende às suas necessidades. 

EEnnttrree  nnoo  mmuunnddoo  oonnlliinnee: você deve estar no mundo online. Hoje
as pessoas consultam tudo na internet e compram mais ainda. Sua
empresa tem “apenas um site”? Ela precisa mais do que isso.
Precisa adotar o marketing digital e os meios de venda online que
podem levar sua empresa a novos clientes e fideliza-los. 

OOppttee  ppoorr  nnããoo  eennttrraarr  nnaa  ccrriissee: quando você toma esta
decisão, sai do modelo mental de que não pode fazer nada para
uma atitude de que sua parte você pode fazer, e muito bem. A
crise existe, mas na sua estratégia, na sua empresa, não! 

Em suma, quanto mais eficiente você for, menor será o
impacto dos fatores externos em sua empresa. E para avançar
neste campo de batalha, só chegarão ao final aquelas empresas
que estiverem preparadas. Infelizmente, as que não estiverem,
ficarão no caminho. Assim é, e sempre foi, o mundo dos
negócios.

EDSON JACCOUD

ANDERSON OZAWA

Fotos: Divulgação
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