ATA DA CÂMARA DE DISTRIBUIDORES

DATA: 10.05.2018

INÍCIO: 14h

TÉRMINO: 16:00h

LOCAL:
ENDEREÇO:

Sede do SINAFER/ABFA
Av. Paulista, 1313 - 7º andar - cj. 707 - São Paulo - SP

1. Participantes
Nome

Empresa

Francisco Marcondes

Metithus Marketing e Engenharia

Giorlanio Novais

ABFA

Guilherme Macarron

ABFA

Halim Abud Neto

Escritório Lima Júnior

José Edson Bernini

Atuativa – Ferramentas e Assessoria

Marcio Ytiroko

Mitsu Comércio de Ferramentas

2. Pauta
- Apresentação da ABFA/SINAFER
- Eleição do representante da Câmara de Distribuidores na Diretoria da ABFA
- Metas de trabalho:
Curto Prazo (em até 03 meses)
Médio Prazo (em até 06 meses)
Longo Prazo (em até 12 meses)
- Outras Demandas

3. Resumo da reunião
Neste encontro, tentamos identificar algumas características dos distribuidores. Nossa intenção é
fazer com que este grupo cresça e novas empresas venham para agregar e aumentar a
representatividade deste setor.
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Começamos nossa conversa, tentando entender como funciona a rotina de um distribuidor e quais
são as demandas diárias destas empresas. Assim:

- grande parte destas empresas é de pequeno porte, onde o principal e as vezes o único executivo é
o próprio dono;
- O deslocamento é sempre complicado, já que o horário comercial é usado para atender clientes e
cumprir demandas da rotina de trabalho;
- Grande parte da capacitação dos distribuidores recebe treinamento direto do fabricante, assim
diminuindo o interesse em treinamentos diversificados oferecidos na grade da ABFA;
- outro desafio, será reunir as empresas na sede da ABFA.

Após analisar estes cenários e conversar sobre o histórico de ações da ADIMAFER, chegamos a
algumas conclusões:

- Melhor dia para reunir os distribuidores, às quintas feiras, sempre no final da tarde;
- Conciliar estes momentos para agregar informação relevante para a tomada de decisão dos
distribuidores;
- Tornar este ambiente informal, uma troca de experiencias aliada a uma oportunidade de encontro e
confraternização do grupo;
- A necessidade de trazer a Câmara de Distribuidores grandes empresas para participarem do grupo;
- Identificamos também como um bom serviço, tentar formar parcerias com empresas prestadoras de
serviços, para negociar o volume do grupo e assim tentar melhorar as condições atualmente
praticadas;
- Nesta reunião também definimos que o Marcio Ytiroko e o José Edson Bernini serão os
representantes da Câmara de Distribuidores nas reuniões de diretoria.

Próximo encontro será na sede da ABFA (Rua Minas Gerais, 190), às 16:00. Data a definir.

2

