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ORCAMENYO FAMILIAR, SEYOR DA QUALIDADE OPERACIONAL

Siglas:
SQO - Setor da Qualidade Operacional

ACR - Aviso de Carga Retida: trata-se de infor

macoes geradas atraves de uma tentativa de entrega na
qual mercadorias foram recusas devidas ou possuam
divergencias entre remetente e destinatario,

B.O - Boletim de Ocorrencia: volumes com
avarias, extravios, sobras e/ou trocas, gerados pela

Translovato.

Este setor possui ainda a responsabilidade de

gerenciar os B.O's e ACR's das bases operacionais dos

municipios atendidos, com dedicacao no atendimento
aos clientes e sendo responsaveis por informacoes
interligadas em tempo reaL

Todo 0 processo segue rotinas e regras parametri
zadas, inclusive comprazos para solucao.

"0 Setor da Qualidade Operacional (SQO)
tem comofinalidade monitorar toda demanda de
ndo conformidades ocorridas com a carga
executando tratativas e promovendo soluciies,
prestando informacoes dgeis e precisas ao
cliente, assim, proporcionando um relaciona
mento mais transparente e com qualidade. Hoje,
o setor tem atividade essencial e estd diretamente
ligado a competitividade e ao sucesso da
Translovato com funciondrios capacitados e
treinamentos periodicos, nos permitindo ter um
diferencial competitivo epositivo. "

Marcelo Alves Acosta
Supervisor de SQO Corporativo

os SQO's estao vinculados a area operacio

nal e sao responsaveis pelo acompanha
mento e gerenciamento das ndo-conformidades

ocorridas durante 0 processo de transporte da carga,
analisando causas, construindo e executando planos
de acoes corretivas para evitar reincidencias,

A Translovato conta, atualmente, com
dezoito SQO's vinculados as filiais e outros quatro

SQO's com atendimento exclusivo.
As nao-conformidades abrangem avarias,

extravios e trocas, e sao tratadas a partir da ferramenta
chamada B.O.

Alem das nao-conformidades internas, os SQO's
tambem sao responsaveis pelo gerenciamento das

cargas retidas originadas de desacordos comerciais,
mantendo contato com 0 cliente e auxiliando na
solucao das divergencias ate a solucao,

familiares e dezenas de outras. Epara essas despesas
que devemos pensar bern sobre elas e cada um de nos

tera uma conta diferente. Por exemplo: para vestuario
precisamos estimar aproximadamente 0 quanta vamos
gastar em um ana e dai dividir por 12 meses e conside

rar 0 resultado como uma despesa mensal como luz e
alugueL 0 mesmo devemos fazerpara todo 0 mobilia

rio das nossas casas, como televisao, maquina de lavar,
moveis, eletrodomesticos, etc. Se pretendemos trocar

a televisao a cada 10 anos, devemos verificar 0 preco
da televisao e dividir por 120 meses (10 anos) e incluir

o valor nas despesas do mes. Se vamos trocar 0 micro
ondas a cada 5 anos, entao dividimos 0 valor dele por

60 meses e tambem colocamos nas despesas do mes e
assim por diante, para todos os itens da nossa casa que
queremos um dia substituir.

Eo carro? 0 carro e uma conta um pouco diferen
te, pois ele tern valor de revenda. Entao, devemos

considerar 0 preco que compramos 0 veiculo menos 0

Este artigo ede
Leonardo Pilla,
graduado em Economia,
com especializacao em
Economia Empresarial.
Atua como gerente de
planejamento na
Translovato.

A o falarmos de orcamento familiar, nada
mais estamos falando do que uma maneira

de organizar nossos recursos de uma forma que

possamos evitar dificuldades e realizar nossos sonhos
sem entrarmos em armadilhas que dificilmente

conseguimos sair.
A primeira coisa que devemos fazer e reunir

nossos recursos, ter claro 0 quanta recebemos por mes.
Se moramos sozinhos, nossos recursos somos nos

mesmos, mas se moramos em familia e as pessoas
dessa familia colaboram entre si, entao podemos
somar os recursos de todos que possuem renda (em

geral se trata da renda do marido e da esposa).
Em seguida, precisamos saber 0 quanta gastamos

com aquelas despesas recorrentes, que sao aquelas
despesas que todo 0 mes se repetem, que em geral sao:

agua, luz, aluguel, condominio, gasolina, escola,
supermercado, internet, remedies, etc. Ate esse ponto,

praticamente todos nos ja calculamos, sabemos 0

quanta ganhamos e 0 quanta gastamos por mes, mas
nao sabemos entao por que a conta nao fecha.

A conta nao fecha porque temos muitas outras
despesas que nao acontecem todos os meses, sao

despesas que encaramos como eventuais e, por isso,
nao colocamos na conta, so que sao essas despesas

eventuais que, muitas vezes, se tornam maiores que as
despesas do mes.

Essas despesas sao as roupas que compramos,
sao os passeios que fazemos aos finais de semana, 0

restaurante, os presentes de aniversario dos amigos e
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