
   

 

  BB  

INDIGNAÇÃO 

 

Meu nome... bem podemos deixar esta parte de lado, afinal isto, neste momento não é 
tão interessante assim, há pontos muito mais urgentes que isto. 

Quando a indústria informou sobre a necessidade de se procurar um novo software no 
mercado pois o atual estava chegando ao final de sua vida, muitas vozes se levantaram e 
gritaram para todos ouvirem 

 “estava na hora, o Semeador é muito ruim.” 

Então a Associação compreendendo todo o problema nacional foi em busca de novos 
sistemas e apresentou dois para todos os novos usuários: 1 que já estava na rede e que 
nunca funcionou e outro que prometia o paraíso. 

Pois bem o paraíso é sempre melhor que qualquer outra questão e assim os entendidos 
deixaram as escolhas aos humildes concessionários que pouco entendem disto tudo, mas 
que estão aqui para atenderem as solicitações. Então o “pacote Associação” que foi 
contratado resolveria todos os problemas de todos. E o preço, isto deixe de lado para 
não termos um infarto neste momento que começa nossa reunião. 

Mas a vida é assim mesmo e nem tudo é maravilha, mas então chegou em nossa 
empresa uns distintos homens, com palavras bonitas e certezas universais e então nos 
apresentaram o nosso novo sistema, a nossa solução e que botava o Semeador no 
chinelo. 

As promessas da época, “todas verdadeiras” foram contratadas e claro é melhor adquirir 
algo que tenha um nome difícil como Indústria, Shell, Tot do que nacional como João 
Cervo, Concha ou Tudo, quem em sã consciência compraria um sistema de uma 
empresa chamada TUDO? E diga-se de passagem todas estas empresas de sistemas 
possuem estes nomes bonitos e difíceis de serem pronunciados. Deve ser modismo. 

Me lembro que quando começou tudo isto havia uma posição na hierarquia chamada 
Sponsor e então até briga deu para nomear um Sponsor. O que é isto? Eu quero. Porque 
você? Eu também quero ser Sponsor. É um nome bonito. Mas quando alinhado nada 
mais é que o padrinho de um projeto, ou simplesmente quem paga as contas. Então 
ninguém mais queria ser. 

Então ficamos estudando, estudando e cada novo encontro ao longo do ano de 2014 um 
caminhão de pessoas chegavam em nossa empresa para conhecer nossas 
funcionalidades e processos e tudo estaria pronto em dezembro-2014 e com 85% de 
tudo definido a transição seria tranquila. 
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O natal chegou muito rápido e com ele as festas e então quando foi-se ver o ano-novo já 
iluminava nossos dias e com seus raios novas esperanças e grandes expectativas e 
apreensões: “como será este novo sistema?”. 

Os primeiros dias é bom nem lembrar, vamos apagá-los da nossa história, afinal várias 
foram as solicitações de demissões, pois não se conseguia fazer nada e então um pedido 
destes foi atendido. 

Não conseguíamos dar entrada em nada, não se conseguia vender, entregar 
equipamento, nada e para atender nosso cliente que já nos xingava sem pudor, produtos 
foram entregas as dezenas sem nota fiscal, apenas com um documento do antigo 
sistema. O cliente por sua vez partiu de nossa loja e foi comprar com nossos 
concorrentes, e isto não apenas um, não apenas dez, mas um número superior a 20. 
Quanto isto nos deixou de prejuízo? Não fazemos idéia. E a confiança? Não sei 
responder. 

Na verdade não sei se não sabem o que fazem ou se querem jogar contra o projeto, mas 
a verdade é que haveria apenas necessidades de duas semanas para alinhar o que faltava: 
ledo engano, estamos praticamente dois meses da virada e não há qualquer previsão 
para que nossos colaboradores dêem esse ok tão sonhado, afinal não sabemos nem o que 
é tudo que falta. 

Vou dar uma parada aqui para entregar neste momento R$500,00 
(quinhentos reais) em espécie. Guarde-o por favor. 

- 

- 

- 

Vamos voltar aos nossos alinhamentos: 

Em 13 de janeiro deste ano, depois de tanta agonia, onde nada apresentava melhora e os 
problemas se avolumavam de uma forma traiçoeira foi enviado um e-mail sobre as 
pendências que naquele momento mais incomodavam e então? Eis novamente outro 
ponto de interrogação aqui. 

A resposta para isso é nebulosa, hoje mais de um mês depois pouca coisa andou e as 
relações de pendências dos setores são enormes e continuamos a nos questionar: 
Quando isto vai estar alinhado? 

Por tudo que passamos até agora entendemos que a jornada será árdua, muito mais do 
que imaginávamos, muito mais do que a Tot supunha e muito mais do que os 
entendidos da Associação acreditavam. 
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Claro que ouvimos que a complexidade dos processos da Revenda não eram esperados 
pelos analistas, mas todos os processos que a Revenda possui os demais concessionários 
também os tem, e provavelmente em alguns ainda num grau de maior complexidade.  

Mas todos os processos básicos de um concessionário não são padrão? A Indústria não 
quer que todos os distribuidores estejam na mesma estrada? Então porque situações 
básicas não estão contempladas no sistema revolucionário. Aqui mostra que o sistema 
estava incompleto e continua incompleto e que os analistas estão aprendendo com nossa 
empresa e o sistema não esteja tão alinhado com as diretrizes definidas pela Associação. 
Uma pena pois se isto fosse visto lá atrás muitos transtornos poderiam ser evitados. 

O financeiro que funciona igual em todo lugar do mundo foi começar a operar no dia 17 
de janeiro e até agora as pendências são inúmeras. Não vou me ater a elas, pois levaria 
muito tempo, assim como se formos discutir os demais departamentos, pois tem área 
que nem se iniciou os trabalhos ainda dois meses depois da implantação, mas: 

 - ainda não está autorizado os boletos, prejuízo com isto, pois vendas realizadas 
em janeiro de peças e serviços sem qualquer receita. Até o momento não é para enviar 
boleto para o cliente. A decisão interna foi mande assim mesmo; 

 - não se tem confiança nenhuma do que está sendo processado no financeiro e 
em outras áreas; 

 - podemos estar alimentando o que não se deve. 

 - Se nem ao menos os saldos bancários fecham, o que fazer? 

 - os relatórios que nos disseram na ocasião da venda “tem até o que vocês nem 
imaginam” pode não ser verdade afinal, o que precisamos para provar que está certo o 
que se faz não há; 

 - Nem devolução de demonstração não se consegue fazer.... 

 - Mas se acalmem, um outro funcionário será contratado para salvar as notas 
emitidas em PDF/Danfe e enviar novamente por e-mail aos clientes que ainda não 
recebem via e-mail os arquivos. Já pensaram no transtorno. 

 - Lembrai-vos Senhor os incentivos da Indústria, até o momento nenhuma 
solução. Nunca foi feito nada nenhuma nota de incentivo. O sistema não deixa fazer. 

 - Se os processos da indústria não são contemplados, imagine os demais.  

 - “as suas coisas estão por último”, também já escutamos. 

 ... e por ai vai. 
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 Além é claro de ouvir que sempre vai se fazer uma opção paliativa para resolver 
a questão. Claro, depois vem a customização. 

Então diante disto não devemos “tampar o Sol com a peneira” e sim devemos ser 
sabedores de que o prejuízo fique para o cliente. 

E não posso me esquecer do primeiro contato que tivemos com os analistas do sistema, 
quando foi falado do “maldito recibo”, uma piada. – Um sistema revolucionário não 
possui um comprovante a ser entregue ao cliente. 

Mas antes de continuarmos, por favor, me devolva aqueles 
R$800,00 (oitocentos reais) que foi entregue no inicio desta 
reunião. 

- 

- 

- 

Pois bem, este é o mesmo sentimento que meu cliente tem quando me entrega um 
dinheiro e eu o coloco no bolso. É a palavra dele contra a minha. 

Ou seja, o sistema é incompleto, foi vendido incompleto a preço de ouro e continua 
incompleto. Para adequar as necessidades básicas há sempre a mensagem “tem que 
customizar”. Aqui surge novamente outra questão: “O que compramos a preço de 
ouro?”. O carro sem os pneus, sem os bancos e olha só, sem o volante. 

Talvez seja isto mesmo, afinal já ouvi ai pelos corredores que os relatórios que apenas o 
financeiro precisa vai ficar em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Quem vai 
pagar por isto? Não será a Revenda. 

Então aquela informação que o sistema traria benefícios e poderíamos utilizar as mentes 
para pensar em novos processos e facilitar o trabalho está longe de ser realidade, só para 
ter idéia da forma que estamos hoje, somente no financeiro há necessidade de mais duas 
pessoas e isto só para conferir e correr atrás dos erros. Quem vai pagar esta conta 
também? A Revenda? A Associação? A Tot? 

Não acredito que haverá a coragem de cobrar em dobro aquilo que foi prometido, aquilo 
que é básico no sistema, aquilo que o faz andar e novamente aqui fica a dúvida: É este 
parceiro que queremos? É este parceiro que vai trilhar o futuro com a Revenda?”, ou 
será mais uma “jogada” como foi a questão da nota fiscal de serviços e que até o 
momento não funciona e que deveria funcionar em 20 de janeiro e de graça? 

Mas não esquenta  não, no dia 19 fevereiro ainda estavam discutindo como o sistema ia 
fazer para reter o imposto ISS. Parece palhaçada.  
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Não podemos nos esquecer que o processo de emissão de garantias automático não 
funciona. Um problema. Mais uma coisa que foi pago e não existe. 

Os problemas devem ser resolvidos com “vontade”, apenas isto. 

Customizar então – o nome da moda. 

Esta resposta é difícil de ser dita, mas faz parte do processo, e talvez seja por isso que os 
vendedores que aqui apareciam sempre agora desapareceram, mesmo com a nossa 
solicitação de um módulo de cobrança há três meses atrás. Até o momento nenhuma 
manifestação da parte. 

Em que terreno estamos pisando? 

Parece brincadeira este processo todo, uma hora as coisas estão indo e no momento 
seguinte o que estava certo já não está mais, onde fica a confiança. As coisas vão se 
arrastando, se arrastando. 

Neste quesito posso mencionar apenas uma questão que me vem à cabeça neste 
momento, a nota fiscal de número 93499 no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que 
foi emitida em 23 de janeiro ainda não aparece no financeiro. E-mail vai, e-mail vem e 
tudo se arrasta. Já se faz um mês. Neste caso temos o cheque do cliente no financeiro e 
há outros casos? Quem pode dizer? 

E não se engane a cada dia uma nova situação básica leva dias para ser resolvido, 
inclusive com multa já paga pela Revenda diante da Agenfa, quem vai pagar por mais 
isto? Mas prometi que não listaria as coisas básicas imprescindíveis e indiscutíveis que 
deveriam estar prontas antes mesmo do início do projeto, afinal são básicas. São coisas 
que não precisa que nenhum usuário solicite e muito menos estar assinado em qualquer 
MIT. Usuário ou cliente só vai entender do sistema e o que precisa quando realmente 
estiver usando e as necessidades aparecerem. Mas talvez seja assim que empresas com 
nomes difíceis trabalhem, produto a preço de ouro e solução cobrada a parte. 

Lembrando aqui, apenas como informação, a Revenda tem 42 anos de existência e em 
nenhum momento pagou multa ou juros por atraso, quer com fornecedor, quer com 
órgãos públicos. 

Neste caminho duas empresas já nos ligaram pedindo para fazer consultoria nestes 
processos de implantação. Uma de Cuiabá e outra que veio apresentar o programa para 
nós e agora quer fazer consultoria do próprio trabalho? E daí o que fazemos? Vamos 
atrás delas e pagamos novamente o que não precisa ser pago, ou paramos com tudo e 
voltamos ao saudoso Semeador que agora já não era tão ruim como se dizia por vozes 
insatisfeitas, ou vamos colocar um analista independente para fazer o que a empresa 
precisa, ou então batemos no peito e vamos adiante? 



   

 

  BB  

Não podemos nos esquecer de que há constante troca de analistas isto é péssimo para 
todos e um projeto só deve ser iniciado quando se termina o anterior ou então que tenha 
suporte para o mesmo. A Revenda sempre precisa ficar implorando para organizar a 
agenda do analista para consertar o que não deveria está incompleto.  

Mas a vida é assim, o cliente que neste caso somos nós, pode ir se adequando ao que o 
fornecedor dita. 

Realmente não sei o que dizer para a diretoria, afinal me questionam sobre o sistema e 
falo dos problemas. A diretoria questiona os analistas e dizem que está tudo certo. 
Quem diz a verdade? 

Mas tudo isto não é problema, o problema é que o cliente que espere. Aqui apenas um 
exemplo do que acontece no financeiro.  

 - Espere para pagar a conta porque os colaboradores estão ocupados fazendo a 
baixa de um cliente que veio pagar 40 (quarenta) títulos e só se baixa um a um e vai 
demorar, porque eu tenho que escrever em cada baixa que estou recebendo o título, de 
quem é e qual o número do título. Espere, se possível, por favor. 

 - Espere para pagar a conta no vencimento porque não podemos receber 
antecipado, o senhor não tem antecipação. 

Talvez o melhor seja parar. Apenas parar. 

Mas o que a Revenda precisa saber de fato é como ficam tantas despesas extras de avião 
pra cá, avião prá lá, hotéis, alimentação e veiculo e quando o projeto será entregue para 
que a Revenda possa dizer de peito estufado aos seus clientes: 

“o sistema que compramos tem nos ajudado”. 

E então penso que diante de tudo isto não preciso dizer meu nome. 

 

Walter Veroneze 

24.02.2015 


