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Filial em
Campinas
já está em
funcionamento
Espaço foi inaugurado para
atender as necessidades e
demanda dos clientes
da região

Nesta Edição

Excelência do
pós-venda é um dos
diferenciais da Romac

Nova sede
de Chapecó já está
em funcionamento

Escavadeira
hidráulica
Doosan DX140LC

O desenvolvimento começa aqui.
A melhor solução com alta qualidade e tecnologia
em produtos e serviços.

www.romac.com.br | romac@romac.com.br

Editorial

REFLEXÃO
“Confie no Senhor de todo o coração e não se
apoie na sua própria inteligência, lembre de
Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o
caminho certo”.
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Um ano especial
I
nvestir para avançar. Esse sempre
foi o nosso pensamento, mesmo
em momentos de instabilidade
do mercado, e os resultados mostram
que foi uma escolha correta. Mas
também sabemos que para isso é necessário oferecer soluções e produtos
de qualidade para satisfazer nossos
clientes.

dade estratégica que conta com um
novo espaço e passará a atender a
crescente demanda da região. Entre
os serviços destacamos o pós-venda,
mais um fator determinante que nos
posiciona como referência no mercado e que demonstra a preocupação de
atender e satisfazer os clientes com
excelência.

Nesta edição você poderá conhecer a nova filial de Campinas, que
marcou a entrada na Romac em São
Paulo, o maior mercado consumidor
do país. A chegada ao Sudeste também foi acompanhada da representação da Bobcat, mais uma marca que
passa a integrar o nosso portfólio.

Entre as soluções apresentamos
a escavadeira hidráulica Doosan
DX140LC. O equipamento foi aperfeiçoado para proporcionar um resultado ainda mais eficiente aliando
potência, durabilidade, tecnologia e
conforto.

Outro destaque nas próximas páginas é a nova sede de Chapecó, uni-

Patrick Motta
Superintendente Regional Norte da Romac

Boa leitura!
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Destaque

Romac chega ao
mercado de São Paulo
A

Romac inaugurou sua primeira unidade fora da
região Sul do país. A empresa expandiu seu mercado de atuação com abertura da filial em Campinas (SP). O empreendimento, que conta com 6.200 m²,
comercializará máquinas das marcas Doosan e Bobcat,
além de contar com serviço de pós-vendas e espaço para depósito. Em breve, a empresa pretende apresentar novidades
sobre a distribuição nos estados do Rio de Janeiro, Espírito
Santo e Mato Grosso do Sul.
A abertura da filial foi motivada pela possibilidade de
crescimento, estimada em 20% para 2015, a presença no
maior mercado brasileiro e o convite da Doosan para representar a marca também em São Paulo. Com a unidade,
que conta com 20 colaboradores, a Romac está presente em
mais de 50% do mercado nacional.
O diretor Administrativo da Romac, Jefferson Recus,
explica a importância para a empresa em estar presente no
Sudoeste. “São Paulo representa 25% do mercado brasileiro
e isso significa dobrar as oportunidades de participação em
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negócios. Além disso, será feito um trabalho com a Doosan,
atuando forte no pós-vendas com foco no cliente, como já
acontece na Região Sul. Outro fator importante é que estaremos no mesmo estado da fábrica da Doosan, que fica em
Americana. Isso facilitará a logística de comercialização dos
produtos da marca”, ressalta.

Destaque

Unidade conta com 6.200 m²
e comercializa máquinas das
marcas Doosan e Bobcat, além
de contar com serviço de pósvendas e espaço para depósito.

Com a abertura da
filial em Campinas, a
Romac está presente
em mais de 50% do
mercado brasileiro.

“São Paulo representa 25% do
mercado brasileiro e isso significa
dobrar as oportunidades de
participação em negócios”.
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Bobcat

Romac representa marca
Bobcat em São Paulo
Empresa incorpora mais um nome de destaque para distribuição

A

tenta ao mercado de São
Paulo, a Romac inaugurou
uma filial em Campinas
(SP). O empreendimento, que conta com 6.200 m², tem como destaque a comercialização das máquinas
da marca Bobcat Company, líder no
fornecimento de máquinas compactas para construção. “Essa será uma
das grandes novidades estratégicas
que apresentaremos nessa nova unidade. Trazer mais essa marca de peso
para unir às outras que já trabalha-
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mos, irá agregar ainda mais qualidade em um completo atendimento
das demandas”, salienta o diretor
Administrativo da Romac, Jefferson
Recus.
A Bobcat é destaque no fornecimento de equipamentos compactos
para construção global e trabalha
com máquinas como escavadeiras,
carregadeiras, telescópicas, veículos
utilitários, entre outras e atende diferentes segmentos como agricultura, manutenção de terrenos, traba-

lhos para o governo, indústria e o
mercado de mineração. Com equipamentos versáteis e ágeis, a marca se tornou referência no mundo
quando o assunto é confiabilidade e
qualidade.
A nova unidade também comercializa máquinas da marca Doosan, além de contar com serviço de
pós-vendas e espaço para depósito.
Com esse empreendimento, a Romac está presente em mais de 50%
do mercado nacional.

Expointer

Sucesso marcou a participação
da Romac na Expointer 2014

E

Estar presente na Expointer,
um dos maiores eventos de
agronegócios da América Latina, que acontece anualmente no
Parque de Exposições Assis Brasil, em
Esteio (RS), traz sempre bons resultados para a Romac. Em 2014 não foi
diferente. Durante a feira, que aconteceu de 30 de agosto a 7 de setembro, a empresa despertou a atenção
do público pelos inúmeros modelos
apresentados e com isso, teve a possibilidade de fechar excelentes negócios. Ao longo dos dias, mais de 500
mil visitantes passaram pelo evento.

Entre os modelos apresentados
estava a carregadeira de rodas DISD
SD200, a escavadeira hidráulica
Doosan DX225LCA_BR, a miniescavadeira Doosan S75V, o compactador de asfalto Bomag BW 138-AD5,
a pavimentadora Bomag BF 223C e o
manipulador telescópico Dieci Apolo
25.6. “O destaque ficou com a escavadeira hidráulica Doosan DX225LCA_BR, que despertou a atenção dos
visitantes e foi uma das principais
máquinas comercializadas no evento”, salienta o diretor Administrativo
da Romac, Jefferson Recus.

“Marcar presença em feiras
do porte da Expointer e estar
em contato direto com nossos
clientes faz parte do nosso
perfil. Ter essa proximidade
durante a venda e negociação,
assim como no suporte e pós
venda, nos torna uma marca
forte e confiável para o nosso
público.”
Jefferson Reccus

Outra atração foi a Unidade Móvel
da empresa, que é utilizado como estande durante as feiras que a Romac
participa. O espaço foi desenvolvido
para ser um escritório itinerante para
receber os visitantes e conta com 15
metros de comprimento. A carreta ainda conta com sistema de climatização
e sala para reuniões, utilizada por clientes e parceiros da Romac. “Ficamos
muitos otimistas com a participação
na Expointer e com o fechamento de
novos negócios e parcerias, além de
termos ampliado o nosso posicionamento no mercado”, destaca Jefferson.

Feira foi marcada por excelentes negócios e novas parcerias para a Romac

Clientes e parceiros foram conferir o estande da empresa durante os dias do evento

Uma das atrações foi a Unidade Móvel da empresa, utilizada como estande

Além da exposição das máquinas, Unidade Móvel conta com sala de reuniões

Junho 2015 - Romac News

7

Expansão

Chapecó comemora nova sede

O

segundo semestre de 2014 teve um marco importante para a Romac e a cidade de Chapecó (SC),
já que o município recebeu a instalação de uma
nova sede da empresa. O espaço conta com uma estrutura para a área comercial, peças e administrativo, e aos
fundos está localizado um pavilhão para a oficina, onde
se concentra todo o departamento de serviços. De acordo
com o direto Administrativo da Romac, Jefferson Recus, a
reformulação da sede é proveniente de necessidades observadas, especialmente no que se refere a um ganho qualitativo no atendimento. “Percebemos a necessidade da obra,
pois precisávamos construir uma estrutura e uma sede que
pudesse sustentar nosso atendimento, seguindo os padrões
que a Romac trabalha”, explica.
Distante mais de 550 quilômetros de Florianópolis, a
cidade tem uma posição estratégica para a expansão dos
negócios da empresa. O município é considerado um polo
de distribuição para toda a região Oeste de Santa Catarina.
“Pela localização geográfica e pela facilidade de logística
entre os estados, a filial poderá atender, inclusive, a região
Noroeste do Rio Grande do Sul”, afirma o diretor.
Para marcar a abertura da nova sede, a Romac reuniu
autoridades, diretoria da empresa, clientes, colaboradores
e imprensa da região para um jantar de inauguração oficial, realizado no dia 18 de setembro. “Ficamos extremamente satisfeitos com o projeto da sede, que contribuirá
para estarmos presentes de maneira ainda mais efetiva e
com maior escala na região”, comemora Jefferson.

Nova sede surge para atender a crescente
demanda da empresa e também para manter
a qualidade do serviço oferecido
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Autoridades, diretoria da empresa, clientes, colaboradores e imprensa da
região prestigiaram a inauguração da sede

Délcio Moschetta, Marcos Thalheimer, Egidio Giuriatti, Silvia
Cristina, Fabiano Fagundes, Paolo Troggian e Nelson Magnan
formam a equipe da Romac na nova sede

Espaço conta com
uma estrutura
para a área
comercial, peças,
administrativo
e um pavilhão
para oficina

Expansão
Espaço foi inaugurado para
atender as necessidades e
demanda dos clientes da região
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A Máquina

Nova escavadeira hidráulica

Doosan DX140LC

A

escavação, remoção e movimentação dos solos são
trabalhos pesados que exigem um equipamento adequado e
confiável. Para atender essas demandas com eficiência, a Doosan conta
com a nova escavadeira hidráulica
DX140LC, que reúne as vantagens
do modelo anterior e foi desenvolvida com o conceito de propiciar um
ótimo valor ao usuário final.
O projeto da DX140LC aperfeiçoou a ergonomia, colocando o operador no centro do desenvolvimento,
aumentando a eficiência e a segurança
com maior espaço interno e visibilidade de 360 graus. Um diferencial do
equipamento é o assento com suspensão pneumática, item opcional que

reduz ainda mais a transmissão
de qualquer vibração para o operador no trabalho ou em deslocamento.
A melhor produtividade
e a maior economia de combustível se devem à otimização
eletrônica do sistema hidráulico,
à nova geração de motores Doosan
e ao sistema de controle e-EPOS.
Essa combinação é o que proporciona ciclos de trabalho mais rápidos e maior torque para garantir a locomoção com mais
facilidade. As opções de modos de operação de Trabalho
e Potência asseguram as condições ideias para os mais variados tipos de usos.

Aumento da
produtividade
O novo motor produz 95 hp (71 kw/96
PS) com apenas 1.850 rpm e mais
torque graças ao projeto cuidadoso
combinado com o uso de flauta de
injeção e quatro válvulas por cilindro.
Essas características ajudam a otimizar
a combustão e minimizar a poluição. O
motor conta com ciclos de trabalho mais
rápidos que aumentam a produtividade,
a eficiência energética reduz o consumo
de combustível e o maior torque facilita
a locomoção.
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Potência, durabilidade,
facilidade de
manutenção e
controle preciso
garantem o
excelente
retorno sobre o
investimento

A Máquina

As opções de modos de
operação de Trabalho e
Potência asseguram as
condições ideias para os
mais variados tipos de usos.
A confiabilidade é garantida pelo uso
de materiais de alto desempenho que
impactam diretamente no aumento da
expectativa de vida dos componentes, reduzindo os custos de operação e aumentando a permanência do equipamento
nos canteiros de obras. Durante os períodos de pesquisa e desenvolvimento, os
engenheiros da Doosan testam os produtos em condições extremas para
assegurar a confiabilidade e a
longevidade do produto.

Mais
conforto

Fala Operador

A

Sandro Zanetti Aluguel
de Máquinas, com filial
em Chapecó, em Santa
Catarina, conta há dois anos com
a escavadeira hidráulica Doosan
DX140LC. A máquina integra o
portfólio de soluções que a empresa
oferece aos clientes e é utilizada
principalmente no setor agrícola
para trabalhos como a remoção de
pedras e a construção de açudes.

O operador da escavadeira,
Sadi Alberti, detalha como é
trabalhar com o equipamento.
“A DX140LC é uma máquina
ágil e rápida. Além disso, é
extremamente resistente, pois está
com quase 6 mil horas de uso e
nunca apresentou um problema.
Trabalho há mais de 30 anos com
máquinas e ela é uma das melhores
que já operei”, ressalta Sadi.

A qualidade do trabalho está diretamente ligada ao desempenho de quem opera.
Para isso, a Doosan desenvolveu a nova DX140LC para proporcionar mais conforto
ao operador. Mais espaço, melhor visibilidade, ar condicionado e o assento
confortável são elementos que asseguram excelentes condições de trabalho por
longos períodos.
Junho 2015 - Romac News
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Notas

Colaboradores recebem capacitação
técnica para equipamentos Doosan

C

om intuito de aprimorar os conhecimentos dos colaboradores sobre o pós-venda, a Romac organizou,
durante o segundo semestre de 2014, treinamentos
internos relacionados aos equipamentos da marca Doosan
nas filiais de Biguaçu (SC) e São José dos Pinhais (PR). Foram capacitados 14 profissionais da empresa com curso de
nível básico, contemplando conceitos de elétrica e hidráulica de equipamentos da marca sul-coreana.
O treinamento em Biguaçu ocorreu entre os dias 21 e
25 de julho, com a presença dos colaboradores Elias Augusto, Michel de Souza, Mauro Savi, Marcio Cristiano, Glauco Munich, Lúcio Soares, Alencar de Souza Neto e Poliana
Renner. Na filial de São José dos Pinhais, o treinamento foi
Turma participante do treinamento. Em 2015, A Romac prevê outras capacitações
para as equipes

Colaboradores receberam instruções sobre conceitos de elétrica e hidráulica das
máquinas da empresa sul-coreana

• Durante o período de 24 a 28 de agosto, o presidente da Romac, Paulo Recus esteve na Irlanda
para uma visita técnica a fábrica da Sandvik. Na
viagem, Paulo foi acompanhado de representantes
dos clientes das empresas Ouro Preto Mineração,
de Camboriú/SC; Construtora Giovanella, de Porto
Alegre/RS e Toniolo e Busnello, de Portão/RS. Os
participantes tiveram
a oportunidade de conhecer o funcionamento da unidade da marca
e aprofundaram os conhecimentos sobre os
equipamentos Sandvik.
Visita técninca na fábrica
da Sandvik, na Irlanda
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realizado entre os dias 18 e 22 de agosto, com a participação dos colaboradores Saymon Vargas, Jandir Osmar Canabarro, Rafael Pereira de Sena, Antônio Amauri Cassiano,
Adriano Trindade e Marcelo Trindade.
A capacitação traz vantagens para o pós venda, como explica o supervisor de serviços da Romac, Tiago Porto. “Com
essas formações preparamos nossos colaboradores e mecânicos para identificar e resolver problemas com mais eficiência
e rapidez, o que resulta na otimização do serviço”, explica.
Para 2015, a Romac prepara novos cursos e capacitações
envolvendo os equipamentos da Doosan.

• A aquisição da Terex Roadbuilding pelo Grupo
Fayat está trazendo bons resultados para a Romac. A
empresa, que representa as marcas Bomag e Marini
do grupo francês, realiza a compra de peças e equipamentos através da unidade de Cachoeirinha, sede da
Terex. O serviço de pós-venda e a reposição de peças
também estão sendo favorecidos com a maior agilidade e praticidade para os clientes. Outro benefício
para a Romac é que a Bomag passou a ser responsável
pela importação de produtos. Além disso, o compactador autopropulsado vibratório Bomag BW 212 será
produzido em Cachoeirinha, o que possibilitará aos
clientes adquirir o modelo através do FINAME, que
conta com linhas de crédito para a aquisição de máquinas com juros mais baixos e prazo maior para o
pagamento.

Pós-venda

Pós-venda: agilidade
e qualidade no
atendimento

G

arantir a plena satisfação dos clientes é a
grande missão da Romac. O conceito é empregado em todos os setores através da alta
tecnologia, profissionais qualificados e preços competitivos. Mas, a empresa também destaca outro diferencial eficiente que traz benefícios para os clientes e fideliza a parceria: o serviço de pós-venda.
“A venda é apenas o início do relacionamento com os
clientes. Oferecer um bom serviço de pós-venda mostra
que a empresa tem a intenção de construir uma relação
de longo prazo e não apenas realizar uma transação comercial”, destaca o gerente de Serviços da Romac, Ivandro Soares.
Com o pós-venda, a Romac busca a excelência e monitora os tempos médios de atendimento para manutenções preventivas, corretivas e máquinas paradas por linha
de produto. Tudo isso identificando maneiras para que
o atendimento seja efetuado no menor tempo possível.
O segredo para a eficiência do serviço está ligado a disponibilidade de peças no estoque, que conta com mais
de oito mil itens para entrega imediata, disponíveis nas
sedes de Gravataí (RS) e São José dos Pinhais (PR).
Outro diferencial do pós-venda está na equipe. A Romac possui profissionais treinados para realizar o atendimento com presteza e rapidez. Além disso, a oficina
dispõe de alta tecnologia e sistemas para diagnosticar
com precisão as falhas nos equipamentos. Além disso,
a empresa conta com um engenheiro de suporte técnico
que realiza a interação entre as filiais e os fabricantes
para agilizar a solução de problemas e, nos casos mais
críticos, realizar visitas de campo para oferecer suporte.

“A venda é apenas o início do
relacionamento com os clientes. Oferecer
um bom serviço de pós-venda mostra que
a empresa tem a intenção de construir uma
relação de longo prazo e não apenas realizar
uma transação comercial.”
Gerente de Serviços da Romac,
Ivandro Soares
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Destaque
Ação

Diretores, gerentes e vendedores reuniram-se
na cidade de Itá para mais uma edição da
Convenção Anual de Vendas da Romac

Convenção Anual de Vendas
promoveu interação entre
equipes e troca de conhecimento

A

cidade catarinense de Itá foi o local escolhido
para mais uma edição da Convenção Anual de
Vendas da Romac. O encontro acontece entre os
dias 19 e 21 de setembro, no Resort e Spa Itá Thermas
e reuniu 46 colaboradores de diversos setores, incluindo
vendedores, gerentes, administração de vendas e diretores.
A ação tem como objetivo promover a interação entre a
equipe e a reciclagem de conhecimentos.
Os colaboradores participaram de treinamentos com
atividades que representam a realidade vivida no cotidiano da empresa e com isso, puderam trocar informações e
Egidio Giuriatti, Alessandro
Lisowski e Marcos Thalheimer.
Alessandro recebeu o prêmio de
colaborador destaque em vendas
do último trimestre

Mais de 40 profissionais
participaram do encontro
que promover a troca de
experiências e reciclagem de
conhecimentos
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experiência sobre as práticas diárias. As ações realizadas
nessa edição foram focas em vendas, conhecimento técnico e comercial dos equipamentos e ainda abordagem de
situações apresentadas pelo mercado.
“O encontro gerou excelentes resultados e contou
com a participação de todos os convocados, que vestiram
a camisa e entenderam o objetivo da convenção. Conseguimos perceber a dedicação dos colaboradores e como a
troca de conhecimento é essencial para as atividades do
cotidiano”, destaca o diretor Administrativo da Romac,
Jefferson Recus.

Clientes

Irmãos Nichele - RS

Minski Terraplanagem – SC

A Irmãos Nichele foi fundada em 1978 em São Valentim
do Sul, no Rio Grande do Sul. Considerada uma das empresas mais modernas do setor moveleiro, utiliza equipamentos
de última geração para atuar de maneira eficiente e com responsabilidade ambiental.
“A excelência é a meta do nosso trabalho e a escavadeira hidráulica Doosan DX225LCA se adequou perfeitamente neste contexto. Estamos muito contentes com a
produtividade, o desempenho e a economia proporcionada pelo modelo” - André Nichele

A Minski Terraplanagem, de Xaxim, em Santa Catarina, realiza serviços de terraplanagem, obras de urbanização como ruas, praças e calçadas e o transporte rodoviário
de cargas. Recentemente, a empresa adquiriu o primeiro
equipamento da Romac, a escavadeira hidráulica Doosan
DX138LC.
“Com o aumento da demanda de trabalho necessitávamos de uma nova máquina que aliasse potência,
custo-benefício e durabilidade, o que encontramos na
escavadeira da Doosan” – Clacir Minski

Prefeitura de Constantina – RS

Recicle Catarinense de
Resíduos – SC

Com cerca de 10 mil habitantes, Constantina está localizada na região Norte do Rio Grande do Sul. Para melhorar
a qualidade dos serviços prestados à população, a Prefeitura
está renovando a frota de máquinas e adquiriu recentemente uma escavadeira hidráulica Doosan DX180LC.
“É a segunda escavadeira que adquirimos da Romac
e elas se somam a uma pá carregadeira Doosan DL200
e um rolo compactador Bomag BX177D-4. São equipamentos de muita qualidade que realizam com eficiência
e excelência os serviços necessários” – prefeito José Leomar Behm

A Recicle Catarinense de Resíduos foi fundada em 1993
em Brusque, em Santa Catarina. A empresa atua na área de
saneamento básico, com ênfase na coleta e destinação final
de resíduos domiciliares de classe II. Para atender a demanda
crescente de compactação de resíduos, a Recicle adquiriu uma
compactadora de resíduos Bomag BC672RB.
“A escolha foi baseada em uma análise muito criteriosa
que levou em conta o pós-venda, desempenho, custo-benefício e retorno do investimento, o que nos levou a optar pelo
equipamento da Bomag” – Sérgio Hang
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Clientes
De Carli Negócios Imobiliários – SC

Demolidora Schuch – RS

A De Carli Negócios Imobiliários, da região de Concórdia, em Santa Catarina, atua no setor de construção civil com
serviços de terraplanagem. Recentemente, a empresa adquiriu
uma escavadeira hidráulica Doosan DX80R para reforçar os
equipamentos que realizam serviços na região.
“Com o aumento da demanda de trabalho necessitávamos de uma nova máquina que aliasse potência, custo-benefício e durabilidade, o que encontramos na escavadeira
hidráulica da Doosan” - Enderson de Carli

A Demolidora Schuch, de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, atua com a locação de mini escavadeiras e escavadeiras,
serviços de demolição, escavação e terraplenagem. A empresa é
reconhecida em seu segmento pela constante renovação da frota com máquinas de última geração e a velocidade e qualidade
na execução de seus contratos.
“Buscamos sempre oferecer as melhores soluções para os
nossos clientes e, para isso, adquirimos uma escavadeira hidráulica DX27Z. Ficamos muito satisfeitos com o desempenho da máquina, que conta com excelente custo-benefício e
eficiência para os mais diversos trabalhos” - Marcelo Schuch

G.G. Escavações – SC

Minerocha Catarinense – SC

Com sede em Chapecó, em Santa Catarina, a G.G. Escavações atua na região com a remoção e terraplanagem de solos.
Para aumentar a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes
a empresa ampliou o quadro de máquinas com a aquisição da
escavadeira hidráulica Doosan Solar 75V.
“O nosso diferencial é agilidade e qualidade na execução dos serviços e a escavadeira da Doosan se encaixou perfeitamente nesta linha de trabalho” – Celso Giordani

Sediada em Caçador, em Santa Catarina, a Minerocha Catarinense atua na prestação de serviços na área de perfuração
e desmonte de rochas. Para auxiliar na demanda de carregamentos de materiais, a empresa adquiriu uma pá carregadeira
Doosan DL200.
“Buscamos sempre oferecer as melhores soluções em serviços e a máquina da Doosan se enquadra perfeitamente
neste quesito. Com isso, conquistamos a satisfação dos nossos clientes com a eficiência e qualidade do equipamento”
- Fausto Fontana– Irineu Bauer
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Clientes

Miguel Conte - PR

Terraplanagem Zeni - PR

Com atuação em Mangueirinha e região, no Paraná, o empresário Miguel Conte trabalha com a abertura de poços artesianos, transporte de veículos acidentados e está ampliando os
negócios para a locação de máquinas de pequeno porte.
“Antes da aquisição fiz uma ampla pesquisa, sondando
pessoas da região, e as informações positivas foram fundamentais para optar pela escavadeira hidráulica Doosan
DX27Z. O resultado está sendo extremamente satisfatório”
– Miguel Conte

Localizada em Cafelândia, no Paraná, a Terraplanagem
Zeni realiza a escavação de açudes, readequação de estradas
rurais, terraplanagem entre outras obras na região. Com o aumento das demandas, a empresa adquiriu uma escavadeira hidráulica Doosan DX225.
“Optamos pela escavadeira hidráulica DX225 pelas
vantagens técnicas, o custo benefício e pela credibilidade da
Romac que conhecemos através de informações obtidas com
vários proprietários de máquinas da região” - Elvis Zeni

JL de Moraes Transportes – RS

Prefeitura de Lobato - PR

Fundada em 1985, a JL de Moraes Transportes possui sede
em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. A empresa, que atua na área de energia e recursos minerais não metálicos, possui uma parceria antiga e duradoura com a Romac,
contando com cinco veículos da marca em sua frota.
“A qualidade e o atendimento são os grandes diferencias
da Romac. A eficiência das quatro escavadeira hidráulica
Doosan DX225LCA foram fundamentais para a aquisição
mais recente, a pá carregadeira DISD SD200” - Jorge de
Moraes

A Prefeitura de Lobato, no Paraná, foi mais um cliente a
optar pelas soluções da Romac. Para realizar serviços de manutenção e conservação, o município adquiriu recentemente
uma carregadeira de rodas DISD SD200.
“A qualidade e o atendimento são os grandes diferencias da Romac. Aliado ao excelente custo benefício, optamos pela aquisição da carregadeira DISD para reforçar o
nosso quadro de máquinas” - Fabio Chicarolli
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Colaboradores

“Gestão horizontal é o sucesso da empresa”

E

m Biguaçu (SC), a Romac conta, desde abril de
2012, com o colaborador Orestes Sutil Stefanes, 28
anos, que é responsável pelo setor de Peças da filial.
Dentro da sua rotina, na qual vende peças, analisa e regula
o estoque e demanda, tem como premissa desenvolver as
tarefas com foco na satisfação do cliente. “Executo minhas
atividades visando o cliente como centro, partindo dele
para pensar juntamente com os gestores a solução mais eficiente e eficaz para o problema ou necessidade”, explica.
O colaborador ainda aponta diversos pontos positivos
sobre o trabalho na Romac. “Sinto-me estimulado, tendo
em vista o crescimento da empresa e as oportunidades que
surgem em conjunto. Um ponto que me impressiona é a
gestão horizontal, pois não é comum vermos nas empresas
os gestores de nível estratégico tão próximos do operacional
e dos clientes. Acredito que esse tipo de gestão é um dos
fatores de sucesso da empresa”, conclui Orestes.

“Romac é uma
grande família,
sem burocracias”

U

m ambiente agradável para crescer profissionalmente, que deixa o colaborador a vontade para executar
os trabalhos. É assim que o Consultor de Vendas da
Romac, Wagner João Bataglia, de 34 anos, que atua na filial
da marca em Marialva (PR), define o trabalho na Romac.
O profissional atua desde outubro de 2012 na empresa, comercializando equipamentos para o setor do açúcar, álcool
e órgãos públicos da região Norte do Paraná.
Na Romac, a excelente recepção e estilo de trabalho
motivaram ainda mais o colaborador a vestir a camisa da
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empresa. “Apesar de ser um grande desafio, explorando
uma região ainda pouco conhecida pela marca, o apoio da
empresa foi incrível para que juntos pudéssemos colher frutos desse trabalho” declara Wagner.
O colaborador ainda salienta os pontos positivos percebido nesses dois anos dentro da empresa. “Acho interessante
a maneira direta que a empresa define as negociações, sem
burocracias, além do tratamento dado aos colaboradores,
que são vistos como uma grande família” salienta o profissional, reforçando o caráter de união da Romac.
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