7 APRENDIZAG EM DE UM A HISTÓRIA
INSPIRADORA

Viajar pelo interior da Argentina que produz e escutar os protagonistas que a
apoiam permite avaliar os pontos fortes e a necessidade imperiosa de mudar
crenças, humores e hábitos, na forma de gerir os nossos negócios, se queremos
transformar resultados . Inspire-se com o poder de uma história para
conseguir isso, dado por 7 lições inestimáveis.

Seus 7 aprendizados
Monte..buey..verde ... cor ..
Esta semana fui visitar clientes na província de Córdoba , e enquanto passava
por Monte Buey, - o primeiro município com certificação verde como compartilhei
com vocês em minha coluna Olhando seu campo com novos olhos -, estava atento
se encontrasse algum indício que o indicasse. Como afirma Ing Santiago
Lorenzatti, você tem que SER SUSTENTÁVEL, PARECER SUSTENTÁVEL
e
SABER
COMUNICÁ-LO.
Lá estava ele à minha esquerda, antes de sua entrada, (não consegui parar
para tirar uma foto dele porque o trânsito não permitia), e fiquei feliz
resgatando a coerência entre o que ele diz e o que se faz (pouco comum em
nossa sociedade) . Embora não fosse apenas o pôster, mas aprecie um verde
vívido absoluto, limpeza e limpeza durante toda a viagem pela cidade.
Porém, houve outro verde que me chamou a atenção, e é o que parecia brilhante,
o parque de funis, mixers e enfardadeiras redondas, exposto em frente ao
Montecor. E aí me lembrei e resgatei a força de sua história , "nascida debaixo
de uma árvore" que havia lido em uma nota de Agrovoz. E não é por acaso que
o apelido de uma das suas protagonistas e principais fundadoras Cristina
Monteverde (Monte Buey y ¡verde!) E o seu marido Omar Borgiani
empreendeu desde 1974, reparações de rodas d´água, equipamentos de
aeração e silos, como está, à sombra de uma planta.
Uma história de luta, visão e tomada de decisão olhando para o futuro.Cristina
não hesitou em deixar a cooperativa para apoiar o marido onde com mais
vontade do que meios, fizeram a primeira chamiquera. Aí vem a primeira
transformação, aprendendo a ESCOLHER parar o REPARO para passar para
a MANUFATURA que levou a qualquer atividade.

1ª aprendizagem
LIBERE o que estamos SENDO hoje para FAZER algo novo que nos permite
TRANSFORMAR
Eles começaram a fabricar na cidade, em um armazém de 200 metros
quadrados. A crise dos anos 80 não foi evasiva, mas optaram por crescer
apostando nas facilidades de quase o dobro, do lado da estrada provincial
número 6. Ser mais eficientes nos processos, na divisão de tarefas, na vocação de
venda e na garra de Cristina, e o espírito criativo e férreo de Omar, foram a
catapulta de um crescimento sustentado que hoje desenvolvem junto com os seus
filhos.
2º aprendizado:
ESCOLHA que a CRISE não gesso e aposte para CRESCER
A triste experiência do acidente de um funcionário os leva a decidir não fazer
mais chamiqueras e fazer tanques e reboques.
3º aprendizado:
ESCOLHENDO perante tempos difíceis O que aprendemos com o que nos
acontece? O que posso fazer de diferente?
Numa bela entrevista com Héctor Huergo, Cristina conta como o marido fazia
os desenhos no chão: «E foi assim que as coisas ficaram»… não havia
engenheiro.
4ª aprendizagem:
QUANDO VOCÊ ESTÁ CONVENCIDO E ACREDITA NA SUA IDEIA,
SEMPRE encontrará um caminho.
Nessa experiência de confecção de reboques optaram também por fazer
reformas nos reboques antigos nos autodescarregáveis (com base naquele
fundamento da reparação que lhes deu origem).
5º aprendizado
ESCOLHA transformar o que existe e SABEMOS, ADAPTÁ-LO a algo novo e
melhorado.
O impulso comercial de Cristina a leva a formar uma equipe de vendedores
ambulantes para sair e vender

6º aprendizado
APOIANDO VOCÊ COM UMA EQUIPE CONFIÁVEL, é um salto para a
EVOLUÇÃO
Como o provérbio sempre diz JUNTOS mais longe.
Não termina aqui. Mais tarde, foram incentivados a dar soluções para o gado,
fazendo comedouros agrícolas, depois vieram os batedores.
7º aprendizado:
ESCUTAR AS NECESSIDADES DE SEUS CLIENTES PARA FORNECER
RESPOSTAS abre possibilidades de INOVAÇÃO
Hoje eles têm quase 6.000 ms de instalações, empregam mais de 100
pessoas, têm uma rede de mais de 200 distribuidores e exportam para o
Paraguai Uruguai Chile e Venezuela
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