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Black Friday Gazin 2015! Confira as dicas do Gazin Atacado para o Black Friday. 
Semana de treinamento na Matriz da Gazin, veja o que aconteceu no treinamento 
Gazin Max, com depoimento exclusivo do professor Randes, o treinamento Cenários 
do Varejo, com 44 gerentes do Mato Grosso, e o Integração, 9 vendedores e 3 cai-
xas de Rolim de Moura e Seringueiras. Passos que Salvam, uma linda Ação Social que 
aconteceu na filial 96. Veja a mensagem de Natal que preparamos pra você! 

Boa Leitura!

Essa é a Black Friday 
Gazin 2015!



E hoje começou oficialmente o Black Friday!
Uma ação de vendas anual criada nos Estados Unidos, ocorre na 4ª sexta-feira de no-
vembro, após o feriado de Ação de Graças. 
Durante a Black Friday, as lojas oferecem promoções de diversos produtos durante 
todo o dia.
No Brasil o Black Friday começou em 2010 e é sempre um sucesso de vendas.
E na Gazin, o Black Friday acontece hoje e amanhã! 
Aproveite essa oportunidade para fechar vendas e fazer o melhor pra todos os clientes! 

BLACK FRIDAY

Com essas super dicas do Gazin Atacado você pode aproveitar o Black Friday para 
cultivar relacionamento com o Cliente. 
Confira:
- Em troca dos descontos, solicite ao seu cliente informações que podem ser úteis para 
vendas futuras. Por exemplo: aniversário do marido/da esposa, aniversário do filho, qual 
o seu time de futebol do coração, etc. Além disso, não se esqueça de registrar o tele-
fone, e-mail, endereço e assim por diante. Com essas informações, você pode surpre-
ender seu cliente em ocasiões especiais (você precisa definir previamente como fará 
isso), fidelizá-lo e garantir vendas recorrentes e indicações.
- Outra ideia interessante para esse momento é provocar no cliente a vontade de vol-
tar em dezembro. Como? Quando ele fechar as compras da Black Friday, aproveite 
para oferecer descontos ou condições especiais de pagamento para as compras de 
Natal. Afinal, como ele provavelmente fará algumas compras no mês que vem, por 
que não se assegurar de que essas compras sejam feitas na sua loja?

Filial 200, Porto Velho.  



GAZIN MAX

A combinação destes fatores fortaleceu este time para alcançar o cubo da competência, isto 
é, C2H=A denominado como: Conhecimento + Comportamento + Habilidade = Atitude.  Assim, 
o resultado foi o coadjuvante neste cenário, pois o excelente ambiente de trabalho da GAZIN, 
somado as pessoas que fazem dela estar entre as maiores empresas do Brasil, puderam brilhar 
ainda mais o protagonismo deste time “fodástico” (adjetivo criado na própria sala de aula que 
simplifica o que estes líderes são capazes de fazer). Sucesso Sempre”! Prof. Randes, Msc – Funda-
ção Getulio Vargas (FGV)

“Estar em crescimento no mercado exige muito aprendizado e conhecimen-
to. O Programa GAZIN MAX nos deu uma grande oportunidade de estar com 
ótimos professores e profissionais que nos ensinaram a entender e lidar com as 
rápidas mudanças do mercado competitivo. Agradeço a oportunidade que 
recebi de estar com profissionais de diversas áreas da empresa, de forma que 
contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal” diz Marta Busso-
la, Orçamento. 

O Programa GazinMax Trainee 
desenvolvido sob medida pela Trecsson 
Business terminou na última quarta feura 
(25). As aulas foram realizadas na sede 
da Gazin em Douradina-PR. 
 
A Trecsson Business atende a através 
soluções corporativas como: cursos, 
consultorias e treinamentos. O Programa 
GazinMax Trainee é um curso de 
formação de gerentes, 15 Gestores 
participaram do curso que teve 224 
horas de duração.  

“Tive a satisfação de contribuir na formação dos Líderes do Futuro em duas dis-
ciplinas e pude experienciar a vontade de cada um em potencializar suas com-
petências, deixar os velhos hábitos e principalmente quebrar as barreiras para o 
novo aprendizado, pois todos estavam empenhados em realizar uma mudança 
tanto no seu próprio comportamento como também no ambiente a qual esta-
vam inseridos em cada desafio mensal.



CENÁRIOS DO VAREJO

INTEGRAÇÃO

PASSOS QUE SALVAM

44 Gerentes do Mato Grosso partici-
param do treinamento Cenários do 
varejo com duração de 54horas. 
Com o intuito de capacitar os Geren-
tes para otimizar a performance Gazin, 
o treinamento falou sobre inteligência 
competitiva e inovação, liderança, 
coach, gestão de pessoas, estratégias 
para a execução e muito mais.  

Vendedores e Caixas
Rolim de Moura e Seringueiras 

A filial 96 realizou no último dia 19 (quinta feira) uma cam-
panha de conscientização de Câncer Infantil e do Cân-

cer da Próstata. 
Todos os colaboradores foram envolvidos na ação que 

contou com as palestras do Dr. Odair Flauzino de Moraes, 
do Vereador Garcia e sua Equipe. 

E no dia 22, (domingo) às 9h foi realizada a caminhada 
Passos que Salvam, do Hospital de Câncer de Barretos. 



NATAL

O Natal é uma festa que celebra a esperança. 
Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia 
a dia, e que a esperança seja um objetivo concretizado. 
Que a luz do Menino Jesus percorra cada lar, trazendo ale-
gria aos nossos corações.
Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas se-
mentes plantadas, que serão colhidas com maior sucesso no 
ano vindouro. 
Que o amor, a paz e a sabedoria, estejam em nossas vidas. 

Feliz Natal!


