AQUITEMNOTÍCIA
Informativo do Grupo Podium - Ano 01 - Edição 1 - jun/jul de 2014

CENTRALIZAÇÃO
DA GESTÃO TORNA
GRUPO PODIUM
MAIS UNIFICADO
Veja as características dos padrões de
qualidade de cada marca do Grupo
Podium > pág. 03
É campeão! Podium Vitória ganha
Copa Sincodives, e Podium Serra fica
em terceiro > pág. 04
Confira os benefícios oferecidos aos
funcionários que querem adquirir um
carro > pág. 06

Em entrevista, Valéria Aquino
e Adriana Pereira contam
como foi realizada a centralização
e tiram as dúvidas sobre o
processo de mudança no Grupo

PALAVRA DO PRESIDENTE

NÓSEMGRUPO

Agora,
todas as
nossas
marcas têm
a certificação
ISO
A centralização que otimiza
No início deste ano, demos início a um processo fundamental para
o futuro do Grupo Podium, que foi a implantação da Administração
Central. Nasceu como um projeto e foi discutido com nossa diretoria
e gerentes. Em seguida, definimos local e estrutura. Fizemos obras
significativas e agora, enfim, ela tomou forma e já está operando.
Funcionando no terceiro piso da nossa matriz, a Podium Vitória, ela
concentra todos os processos de venda, que seguem padrões definidos
por nós, mas que respeitam as particularidades das nossas três marcas
– Kia, Fiat e Volkswagen.
Uma das vantagens desse formato é a facilidade para medir os resultados
e fazer correções e intervenções rápidas. Quando cada empresa adota
padrões próprios e independentes, o acompanhamento fica muito
difícil, às vezes quase impossível.
Outra grande vantagem é a otimização de recursos, tanto financeiros
quanto de pessoal. A definição de padrões e a centralização permitem
que as atividades sejam executadas com menos gasto de energia
porque todos já sabem o que deve ser feito. Isso é bom para a empresa
e para o colaborador, que tem suas atividades bem definidas.
Por fim, mas não menos importante, a retirada de parte da estrutura
administrativa de dentro das concessionárias permite que gerentes e
consultores de vendas estejam mais focados nos seus objetivos, nas
vendas. Poderia elencar muitos outros benefícios, mas acho que esses
são muito significativos e, por si sós, justificam o nosso investimento.
Mais informações sobre a Administração Central e notícias sobre nossas
empresas você poderá conferir nas próximas páginas.
Augusto Giuberti
Presidente do Grupo Podium

EXPEDIENTE

2

Diretor Executivo: José Geraldo Cunha
Diretor Comercial: Sandro Marinho
Diretora do Departamento de Qualidade:
Stephanie Giuberti
Gerente Administrativo: Valéria Aquino
Gerente Contábil: Adriana Pereira
Gerente Comercial das Concessionárias Premium:
Marcos Alcantara

No último mês de maio, as
concessionárias Volkswagen Premium de
Linhares, Colatina e Aracruz receberem
a certificação ISO 9001:2008 de
qualidade, a mais importante do mundo
nesse quesito.
Em março, as concessionárias Kia Plena
de Vitória e Serra também receberam e,
em abril, foi a vez das concessionárias
Fiat Podium de Vitória, Cariacica, Serra e
Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
A certificação foi conferida pela DNV
Business Assurance, líder mundial no
setor, e é referente aos serviços de venda
de veículos novos, peças e acessórios
da marca, venda de veículos seminovos
multimarcas, manutenção e assistência
técnica. “As certificações são os frutos
do trabalho em equipe e dedicação aos
clientes, fatores essenciais para o sucesso
do grupo”, ressalta o diretor executivo,
José Geraldo da Cunha.
“Estas são conquistas importantes
que evidenciam a preocupação da
diretoria em manter um padrão de
qualidade em todas as lojas, garantindo,
principalmente, nosso comprometimento
com os clientes”, avalia a diretora do
Departamento de Qualidade do Grupo
Podium, Stephanie Giuberti.

Gerente F&I: Carlos Eduardo da Silva
Gerente Geral de Assistência Técnica: Gélio da Silva Pinto
Gerente Geral de Peças: Marcelo Soares
Supervisora de Marketing: Simone Cid
Supervisora de Recursos Humanos: Ellenn Sartório
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Padrão Grupo Podium de qualidade
Há pouco mais de um ano foi criado o Departamento de
Qualidade nas concessionárias do Grupo Podium, mas
você sabe como e quando nasceu o Padrão de Qualidade?
Ele teve início muito antes do departamento, em 1996,
com a primeira Podium, em Vitória. O programa foi se
aperfeiçoando e existem, desde 2007, os “Padrões de
Atendimento”, em vigor até hoje. Com a unificação do
Grupo e a necessidade de maior atenção à área da qualidade, decidiu-se, então, montar o departamento para gerir os programas já existentes e implantar a ISO 9001:2008
nas concessionárias.
A implantação do Programa de Qualidade nas lojas Fiat
dura cerca de cinco semanas, e as lojas Podium já passaram
por essa fase. Agora é manter e perpetuar esse trabalho.
A Kia possui alguns requisitos a serem cumpridos e, junto
a essas exigências, foram implementados os padrões de
qualidade do Grupo, que culminaram com a certificação
ISO. Já nas lojas Premium, o Programa de Qualidade foi implementado em 2008. O Dealer Qualification visa a melhorar os processos da concessionária, como gestão de estoque, controle de fluxo de loja e, principalmente, aumentar
a satisfação dos clientes e os resultados.

De acordo com a diretora do Departamento de
Qualidade, Stephanie
Giuberti, a implantação
de programas de qualidade não é obrigatória,
mas existem benefícios
para as concessionárias
que as implantam. “A
Fiat, por exemplo, avalia as lojas por um item
Stephanie afirma que o foco dos
padrões de qualidade é sempre o
denominado CSI, uma
bom atendimento aos clientes
pesquisa realizada pela
marca. Então, se a concessionária tem os padrões de qualidade, ela será mais bem
avaliada, e isso é refletido em benefícios oferecidos pelas fábricas”, pontua.
Stephanie salienta ainda a importância da padronização
nas empresas do Grupo. “Nosso foco é que a pessoa que
é bem atendida em Vitória, também seja bem atendida lá
na nossa loja em Cachoeiro ou em qualquer outra unidade. Queremos a excelência no atendimento, pois temos
um padrão, e todos os funcionários são treinados em cima
disso, para que o Grupo possa pensar e agir como um só”.

Volkswagen de Vila Velha
agora é Premium
As concessionárias Premium, já destaque no interior
do Espírito Santo, abriram em julho mais uma unidade
Volkswagen, desta vez na Grande Vitória. O local
escolhido foi Vila Velha, iniciando as atividades do
Grupo Podium com a marca na Região Metropolitana
de Vitória.
A estrutura da empresa que funcionava no local será
mantida, com os serviços de vendas de novos, seminovos,
peças e acessórios, além da assistência técnica.
“O objetivo é fazer uma transição gradual para que não
haja impactos negativos para o cliente da marca. Neste
primeiro momento, o objetivo é manter os serviços
funcionando plenamente como estão”, ressalta José
Geraldo Cunha, diretor executivo do Grupo Podium.
Novos investimentos ainda devem ser feitos nos meses
seguintes. “Queremos fazer investimentos na estrutura
física e na ampliação dos serviços”, destaca o diretor.

3

A nova concessionária vai receber investimentos na
estrutura física e na ampliação dos serviços

Todos os serviços e negociações que estiverem em
andamento serão executados e respeitados.
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Funcionários assumem novos
desafios no Grupo
Um dos significados para a palavra mudança é alteração
ou transformação, seja ela física ou moral. E no dia a
dia de uma empresa, observamos que muitas vezes as
mudanças são necessárias. Como parte de uma nova
gestão, iniciada há pouco mais de seis meses, o Grupo
Podium realizou mudanças em alguns setores das
concessionárias, visando a potencializar ao máximo as
experiências de cada gestor e a trocar conhecimentos
entre as empresas.
Segundo o diretor comercial do Grupo, Sandro Marinho,
as mudanças vão promover novos desafios aos
gestores. “Essas mudanças fazem parte de uma ação
estratégica, definida entre os diretores, para dinamizar
a forma de trabalho nas empresas. O objetivo é levar as
experiências adquiridas em uma loja para outra, trazer
uma nova visão de mercado para as marcas e uma nova
motivação para os gestores. Além disso, as mudanças
vão melhorar a integração dos colaboradores com as
demais concessionárias, tornando-nos parte de um
único grupo: o Grupo Podium”, ressalta.

Quem é quem:
Concessionária

Cargo

Nome

Podium Vitória

Gerente de Vendas

Vanderlei Pimenta

Podium Serra

Gerente de Vendas

Genivaldo Corteletti

Podium Cariacica

Gerente de Novos
e Venda Direta

Carlos José de
Souza

Podium Campos

Supervisor de Vendas Wagner Quitete

Podium Cachoeiro

Supervisor de Vendas Carina Stein

Podium Venda Nova Gerente de Vendas

Rogério Cazoni

Plena Vitória

Supervisor de Vendas Rafael Abreu

Plena Serra

Supervisor de Vendas Edson Repossi

Premium Aracruz

Supervisor de Vendas Fábio Vafré

Premium Colatina

Gerente de Vendas

Premium Linhares

Supervisor de Vendas George Manette

Premium Vila Velha

Gerente Comercial

Gilmar Magnago

Marcos Alcantara

É campeão!
Podium Vitória ganha a Copa Sincodives, e Podium Serra fica em terceiro
Em ritmo de Copa do Mundo, a Podium Vitória conquistou
a taça de campeã da 7ª Copa Sincodives, e a Podium
Serra ficou em terceiro na disputa. E as premiações do
Grupo Podium não param por aí. A Podium Vitória ainda
teve o artilheiro da Copa, Thiago Oliveira, e o goleiro
menos vazado, Emerson Correia.
A Copa Sincodives é um campeonato organizado pelo
sindicato, com a finalidade de melhorar a interação
entre os colaboradores e proporcionar um momento de
descontração e lazer. Todas as concessionárias do Estado
são convidadas, e, nesta Copa 2014, o Grupo Podium
participou com a Podium Vitória, Podium Cariacica,
Podium Serra, Premium Colatina e Premium Linhares.
Thiago de Oliveira Botelho, artilheiro da Copa
com nove gols, é assessor de TI II da Podium
Vitória e conta que este
ano a Copa foi bem acirrada. “A competição estava em um nível muito
alto, pois os times eram
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1º lugar da Copa Sincodives, time da Podium Vitória recebe o
troféu de campeão

muito bons. Ganhar o troféu de artilheiro é uma sensação
incrível, pelo reconhecimento do seu esforço. As pessoas
que trabalham com você, o veem como o cara de TI e não
imaginam que você saiba jogar bola. Sem falar que foi muito legal também conhecer os funcionários das outras lojas
e interagir com os colegas de serviço. Enfim, foi uma experiência bem legal”.
No ano passado, a Podium Serra foi vice-campeã e ainda
levou o prêmio de goleiro menos vazado.
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A centralização da gestão unificou não só procedimentos administrativos, mas também os funcionários,
que agora possuem um ambiente único e espaçoso para gerir o Grupo Podium

Administração central otimiza
gestão das empresas do Grupo
Há cerca de cinco meses o Grupo Podium iniciou a
implantação de um novo modelo de gestão, centralizada,
que teve impacto direto em algumas lojas. O que antes
era resolvido na própria concessionária, com cada empresa
adotando seu próprio modelo de trabalho, agora será
padronizado e realizado pela administração central.
Mas quais são as vantagens disso? A gerente administrativa,
Valéria Aquino, e a gerente contábil, Adriana Pereira,
conversaram com o Aqui Tem Notícias para tirar as dúvidas
sobre essas mudanças na administração.

Aqui Tem Notícia: Qual o principal objetivo da
centralização da gestão no Grupo Podium?
Valéria Aquino: O principal objetivo é unificar os
procedimentos administrativos, unir forças, atitudes e
estratégias de todas as empresas e manter um padrão de
atendimento e de procedimento não só administrativo,
mas também comercial, jurídico e de recursos humanos.
Adriana Pereira: Tornar uma empresa flexível aumenta a
competitividade e, como resultado, melhora a qualidade
no atendimento ao cliente, otimiza os custos e cria o
sentimento de pertencimento a um Grupo.

ATN: Como ocorreu esse processo?
VA: A centralização da gestão foi uma estratégia traçada
pelo presidente do Grupo, o vice e o comitê da diretoria,
para uma melhor colocação e atuação do mercado. A
partir de um posicionamento definido em conjunto, foram
delimitadas as formas mais eficazes de alcançar os objetivos
do Grupo. E a centralização de gestão administrativa e
financeira foi a principal.

ATN: Como está sendo a mudança nas
concessionárias?
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AP: Toda mudança gera um impacto, e quando envolve
mudança na estratégia de ação e nos procedimentos,
acaba sendo um choque. Por isso, estamos realizando a
adaptação gradativamente. Às vezes pode parecer mais
burocrático, mas é o procedimento mais correto e formal
para ser aplicado na empresa.

ATN: Como era e como será daqui para a frente?
VA: Antes, cada marca tinha decisões descentralizadas,
os procedimentos eram executados separadamente por
cada loja. Hoje, de procedimento estrutural unificado
existem recrutamento e seleção, toda a parte de recursos
humanos, pedido de compra, help desk e outros. E todos,
seguindo um padrão único de atendimento e realização
dos processos.
AP: Com a implantação da gestão centralizada, existe uma
célula-mãe, para onde todas as demandas são enviadas.
Isso tornou o processo mais rápido e eficaz, já que
recebemos a informação de uma única fonte.

ATN: Por último, quais são os próximos passos da
nova gestão?
VA: Hoje a diretoria pensa em conjunto nas estratégias
de venda de cada marca, se posicionando no mercado
como um todo, devido ao comportamento organizacional
único, causado por essa gestão centralizada. Os padrões
e procedimentos saem da célula-mãe para todas as
empresas. A partir de então, nossa principal meta é
capacitar os administrativos de cada loja, para que
percebam a importância da centralização na gestão e
possam nos ajudar, fazendo a ponte entre as demandas da
loja e os processos da administração.
AP: Vamos aprimorar cada vez mais os processos de
controle, para que o corpo executivo possa tomar as
decisões e montar suas estratégias com segurança e
rapidez.
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Projeto Sempre Novo: mais uma
novidade da Fiat
Carro e tempo são fatores fundamentais para o homem
moderno. Com o tempo livre escasso, fazer pequenos
reparos no veículo tornou-se uma missão quase impossível.
Pensando nisso, a Fiat lançou o Projeto Sempre Novo.
O Sempre Novo é um conceito da Fiat de reparos
rápidos em funilaria e pintura, agregado ao que há de
mais moderno em tecnologia e processos de reparação
automotiva. O Grupo Podium deu início ao Projeto no
dia 19 de maio, e a concessionária-piloto foi a Podium
Serra. O objetivo do projeto é oferecer ao cliente a
oportunidade de renovar o aspecto visual do veículo,
no curto espaço de tempo em que o carro é deixado
na concessionária.

É isso que o projeto vai valorizar. Segundo o supervisor
de assistência técnica, Marcos Antônio Vieira, o foco
do Projeto Sempre Novo é a rapidez. “A pretensão é
realizar reparos com um período de tempo pequeno.
Ao realizar as revisões programadas ou outro tipo de
serviço já agendado com o cliente, a oficina aproveita
esse momento para realizar os reparos de pintura,
evitando assim que o cliente tenha que retornar para
executar esse serviço”, salienta.
O Projeto Sempre Novo é voltado principalmente para os
clientes que já estão com os veículos na concessionária
realizando algum tipo de serviço e não dispõem de
muito tempo para deixar o veículo na oficina.

Concessionária Podium Serra implementa projeto da Fiat
para pequenos reparos

Funcionários têm condições
especiais para comprar seu carro
O Grupo Podium está com um plano de benefícios especial
para os funcionários de todas as lojas: agora é possível
comprar o carro com o qual trabalha todos os dias e ainda
pagar menos por ele.
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deverá ser pela marca com a qual trabalha, exceto os
funcionários da Podium Participações.

De acordo com as regras para comprar veículos zero-km
da Fiat, Volkswagen e Kia, o prazo mínimo para permanecer
com o carro será de 1 ano.

A venda deve ser autorizada pela Diretoria Executiva antes
da efetivação do negócio. Portanto o gerente de vendas
da loja negocia com o funcionário, em seguida comunica
ao superior imediato e envia o e-mail padrão solicitando a
autorização da venda.

Outro requisito para a aquisição do veículo é que a
preferência de compra para os funcionários do Novos

Converse com seu gerente sobre mais detalhes do plano
de benefícios e garanta seu carro novo.

