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Eaton utiliza 

showroom 

montado Em 

são Paulo Para 

trEinar cliEntEs 

E aPrEsEntar sua 

gama dE soluçõEs.

rEPortagEm: marcos orsolon

Espaço para
o cliente

Foto: ricardo Brito/hmnews

Com o objetivo de fortalecer 
suas operações no Brasil, a 
Eaton tem investido em uma 
série de ações para se man

ter próxima aos clientes, especialmente 
dos lojistas. E uma delas tem chamado 
a atenção e trazido bons resultados para 
a companhia: o showroom que foi mon
tado no bairro da Água Branca, em São 
paulo, junto ao escritório da empresa. 

o espaço começou pequeno, como 
um projeto da divisão de nobreaks. mas, 

com o passar do tempo, ganhou corpo e, 
hoje, é equipado com soluções também 
de outras divisões comerciais, como a 
de iluminação e distribuição de energia. 
Sem contar uma sala equipada para a 
realização de treinamentos.

“hoje, temos quase todas as divi
sões comerciais da empresa num mes
mo espaço (no escritório de São paulo). 
no entanto, a maior divisão nesse escri
tório é a de nobreaks, pois tem a parte 
comercial e a operação, com o pesso
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DiferenCial
Os equipamentos instalados no showroom ficam ligados para 
que os visitantes possam ver seu funcionamento.

O showroom 
é atualizado 
constantemente, 
à medida em 
que surgem 
novos produtos 
e soluções 
na linha da 
companhia.
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al de serviços, etc. por isso nossa ideia 
inicial foi montar um ambiente de data 
center no showroom, com piso eleva
do e vários equipamentos da empresa. 
E depois agregamos outros produtos, 
como as luminárias da divisão cooper”, 
explica Luís Eduardo Bucciarelli, diretor 
Geral – mercosul, revelando que, em 
breve, o ambiente também terá a parte 

de segurança, com detecção e alarme 
de incêndios, iluminação de emergência, 
etc. “Fizemos desse escritório um show
room. por isso ele começou pequeno e, 
aos poucos, as outras áreas entraram”.

Delson Ferraz, gerente comercial – 
integração américa Latina, destaca ain
da que a compra da cooper industries 
pela Eaton, em 2012, também colabo
rou para a ampliação do showroom. isso 
porque a aquisição gerou um movimen
to grande no sentido da integração das 
divisões da companhia. com isso, pas
souse a ofertar para o cliente um pacote 
diferenciado de soluções. “todos já es
tavam no mesmo prédio. E a motivação 
da empresa era fomentar a integração, 
quer dizer, foi mais uma oportunidade 
que contribuiu para a montagem desse 
showroom com todo o pacote”, destaca.

Um diferencial do espaço é que 
optouse por instalar os equipamentos 
e mantêlos ligados, energizados, para 
que os visitantes pudessem ver seu fun
cionamento. o público, aliás, é dividido 
em duas categorias: o cliente final, que 
pode ter uma dúvida de operação ou 

quer ver o equipamento funcionando, 
e o lojista (revendedor ou distribuidor) 
que, inclusive, pode fazer treinamentos 
no ambiente.

“Uma vez por mês a gente traz re
vendedores e distribuidores para serem 
treinados nesse espaço. no treinamen
to para os parceiros envolvemos tanto 
o lado técnico, quanto o comercial, de 
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modo que ele entenda o que é nosso 
equipamento e porque ele é melhor que 
o do concorrente”, comenta Luis Buccia
relli, que afirma que a procura tem sido 
cada vez maior: “Quando começamos 
este trabalho tínhamos dificuldade para 
encher a sala. mas, da metade do ano 
passado para cá, passamos a ter fila de 
espera, pois é um negócio que funciona, 
que agrega valor para o lojista”. 

Delson Ferraz completa: “Funciona 
porque não se trata apenas de uma sala 
para demonstração de um equipamen
to que não está ligado. o cliente tem a 
oportunidade de mexer, ver como fun

ciona, tirar dúvidas, etc. E até conhecer 
soluções que ele não sabia que a Eaton 
oferece. É a ideia do pacote, de ter todo 
o portfólio disponível ali. a interação é 
bem grande”.

importante destacar que o espaço 
é atualizado constantemente, à medida 
em que surgem novos produtos e solu
ções. além disso, a estratégia da em
presa é sempre ter no showroom equi
pamentos que estão em linha. no caso 
dos nobreaks, por exemplo, o ritmo de 
atualizações é muito rápido. E, sempre 
que surge uma novidade, o showroom 
é contemplado.

Difícil mensurar em números os efei
tos positivos do showroom. no entanto, 
a direção da Eaton acredita que ele tem 
colaborado para o incremento das ven
das de alguns itens. Embora, obviamen

te, a evolução dos negócios também se 
deva a outras ações da empresa.

“tivemos um incremento de ven
das razoável em um produto específico 
que vendemos via canal. pois passamos 
a ter gente mais qualificada vendendo 
nosso produto. mas, obviamente, isso 
não se deve apenas a essa iniciativa 
do showroom. tem também um pacote 
de ações que fazem parte do nosso po
wer partner program (ppp), criado em 
2009”, comenta Luis Bucciarelli.

“Esse pacote todo faz com que a 
gente sinta o incremento de vendas. 
2014 foi o nosso melhor ano em ter
mos de venda de produtos monofási
cos via canal (a Eaton registrou cres
cimento de cerca de 30% na linha de 
nobreaks de pequeno e médio porte). 
isso já é fruto desse pacote de bene
fícios”, acrescenta Bucciarelli, desta
cando que, para o canal, o showroom 
é importante no sentido de qualificar 
e certificar os lojistas. 

atualmente, 30% das vendas da 
Eaton no Brasil ocorrem via canal (lo
jistas). Bem diferente do comportamen
to das vendas da empresa nos Estados 
Unidos, onde esse montante chega a 
70%. no entanto, Bucciarelli acredita 
que a participação dos revendedores 
e distribuidores tende a aumentar nos 
próximos anos. 

“Queremos crescer no canal. ainda 
há muitas oportunidades e caminhos 
para trilharmos nessa parte. não chega
remos a ter 70%, mas deveremos crescer. 
Em 2014 já houve um aumento conside
rável nos canais de ti. temos uma polí
tica para esse pessoal e queremos ter o 
canal como parceiro de fato”, afirma o 
executivo, que projeta que as vendas da 
empresa deverão registrar aumento em 
2015, em todas as divisões.

Showroom funciona e traz 
resultado porque é muito mais 

do que uma sala para demonstrar 
equipamentos.

Delson ferraz | gerente 
ComerCial –

integração amériCa latina

2014 foi o nosso melhor ano em 
termos de venda de nobreaks 
monofásicos via canal.
luís eDuarDo BuCCiarelli | 
Diretor geral – merCosul

Efeitos começam a  
repercutir nas vendas
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