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O ATUAL CENÁRIO
DO VAREJO E
O MARKETING
HOLÍSTICO

O atual cenário do varejo brasileiro
mantém o desafio com que sempre

esse ramo de atividade se depara,
mas agora potencializado por
alguns fatores bastante significati-
vos, como economia aberta, infla-
ção baixa, ganhos operacionais e
não financeiros, consumidor infor-

mado e exigente, acirramento de
concorrência, busca por fatores
diferenciais e empresas profis-
sionalizadas. Esses fatores defini-
tivamente encerram um período em
que o varejo atuou em uma eco-
nomia fechada, com inflação alta,
ganhos predominantemente finan-
ceiros, consumidor sem informa-
ções e sem direitos, pouca con-
corrência e gestão familiar.

Estamos, então, na era do varejo
on-line, bem como do varejo tran-

“Saber que se sabe o que se sabe e que não
se sabe o que não se sabe: eis a sabedoria.”
Chen Ling (poeta chinês do século 3)

O VAREJO E O DESAFIO DE

GERIR
PESSOAS

Este artigo tem por objetivo discutir o papel da gestão de pessoas no cenário atual
do varejo brasileiro, onde as mudanças se entrelaçam aos diversos ambientes –
econômico, social, tecnológico, cultural – trazendo a imperiosa necessidade de
inovação no pensar, sentir, decidir e agir. De uma forma simples e mecanicista de
ver o mundo e suas inter-relações, passamos a um modelo complexo, interconectado
e global, onde a fluidez do tempo demanda consciência lúcida e focada, para a
sustentação do propósito.

Estamos, então, na era do varejo
on-line, bem como do varejo
transitório (lojas que são abertas
por um período planejado de
tempo), onde as fusões e
aquisições, assim como os novos
hábitos dos consumidores desafiam
velhas fórmulas de sucesso.
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sitório (lojas que são abertas por um
período planejado de tempo), onde
as fusões e aquisições, assim como
os novos hábitos dos consumidores
desafiam velhas fórmulas de suces-
so, fazem repensar o negócio, o
marketing, as estratégias e, funda-
mentalmente, a importância dos
profissionais para o alcance dos
resultados.

Os desafios são muitos, múltiplos
e globais, mas, de maneira simpli-

ficada, poderíamos dizer que a
grande ênfase continua sendo a
busca da superação das expecta-
tivas dos clientes, a conquista de
sua fidelidade e a geração de ga-
nhos para os acionistas.

Mas, como vencer esses desafios?

Segundo Kotler e Keller, na 12a edi-
ção do livro Administração de Mar-
keting, o conceito de Marketing
Holístico1 traz uma perspectiva,

ampla e integrada, que julgo ser in-
teressante explorar como proposta
a esses desafios.

O interessante desta abordagem é o
fato dela estar embasada fundamen-
talmente em uma postura mais íntegra
dos profissionais, o que é um aspecto
crucial para o varejo: traz um olhar
para o cliente e para o mercado mais
integrado, exige um comportamento
focado no mesmo propósito, um
posicionamento harmônico, enfim

Esses fatores definitivamente encerram um período em que o varejo atuou em uma
economia fechada, com inflação alta, ganhos predominantemente financeiros, consumidor
sem informações e sem direitos, pouca concorrência e gestão familiar.
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uma nova forma de relacionamento
com clientes e parceiros e uma nova
visão. Para manter o alinhamento
necessário a fim de superar esses
desafios há de se fazer uma revisão
do modelo de liderança utilizado,
nos critérios presentes na gestão de
pessoas e buscar a quebra de para-
digmas comportamentais, a partir do
próprio líder.

UM NOVO OLHAR
INTEGRADO, ONDE
TUDO IMPORTA

A ênfase no marketing holístico é que
tudo é importante, tudo conta, ou seja,
não se pode mais olhar nenhum
processo de forma isolada e
fragmentada. Cada ação precisa ter

a visão do todo, ou seja, o marketing
deixa de ser uma área isolada e
particular e passa a ser uma preo-
cupação de todos os profissionais da
empresa, independentemente de
função ou setores de trabalho.

Indo mais além, nenhuma parte da
empresa pode atuar de forma inde-
pendente das demais. Todo o com-
plexo sistema financeiro que há por
trás das operações varejistas, por
exemplo, não deve agir sem levar em
consideração o posicionamento da
empresa no momento da venda. O
processo logístico e operacional pre-
cisa estar integrado a todas as decisões
de marketing e vendas, assim como
o de recursos humanos deve também
exercer suas responsabilidades de
maneira estratégica e integrada a

todas as áreas. No entanto, ainda nos
deparamos com situações onde os
profissionais parecem competir entre
si, desqualificando-se mutuamente,
ou seja, perdendo o foco principal
para resolver questões menores,
normalmente geradas pelo ego e pela
individualidade, pela falta de pro-
fissionalismo e pelo apego ao velho
jeito de ser.

Essa fragmentação e perda de foco
por vezes também é conseqüência
do imediatismo de que é vítima o
varejo, gerando uma desconexão
entre o esforço para o alcance dos
números, os resultados e a orienta-
ção/comunicação com os cola-
boradores. Ou seja, a pressão recai
sobre os resultados buscados sem a
consciência do propósito, sem a

Cada ação precisa ter a visão do todo, ou seja, o marketing deixa de ser uma área isolada e particular e passa a
ser uma preocupação de todos os profissionais da empresa, independentemente de função ou setores de trabalho..✲
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visão que determina para onde a
empresa realmente quer ir. Em
alguns casos, essa visão é prati-
camente inexistente. Em outros,
apenas os presidentes a conhecem.
Alguns a transmitem para a lide-
rança, mas poucos líderes real-
mente fazem a lição de casa, no
sentido de compartilhar a visão e
dar significado ao trabalho reali-
zado, seja pelo vendedor, seja pelo
caixa, seja pelo estoquista.

É interessante, então, lembrar das Lo-
jas Renner, que fizeram um grande
trabalho integrado, quando a visão
passada incansavelmente pelo

presidente, José Galló, era a de
“encantar os clientes”. Todo o mar-
keting interno e externo era alinhado
a essa visão; a liderança foi treinada,
avaliada e acompanhada para que
esse propósito realmente alcançasse
todos os colaboradores. E, como
resultado, tem-se, não só números
invejáveis, mas também uma equipe
comprometida com a mesma causa,
com o mesmo sonho, constante e
incansavelmente relembrado.

The Body Shop é outro exemplo. Com
sabedoria, Anita Roddick, fundadora
desta rede de lojas de cosméticos
globalizada – com franquias – afirma

tratar os clientes como convidados.
Mas, para que isso aconteça, atenção
especial deve ser dada à comuni-
cação com todos os colaboradores.
Intensa e exaustiva, a comunicação
e o marketing são alguns dos mais
importantes impulsionadores do
sucesso.

COMUNICAR
DENTRO E FORA
EXAUSTIVAMENTE

Então, apenas para enfatizar a im-
portância da comunicação, outro
aspecto determinante ressaltado no

Todo o complexo sistema financeiro que há por trás das operações varejistas, por exemplo, não
pode agir sem levar em consideração o posicionamento da empresa no momento da venda.✲
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marketing holístico é de que o
marketing interno é tão importante
quanto o externo. Não se pode ter o
marketing externo bem-sucedido se
o mesmo não acontecer com o
marketing interno. Então, as ações,
as campanhas e os movimentos de
valorização interna devem ser
cuidadosamente planejados e valo-
rizados, para que haja um efetivo
orgulho de “ser parte”, pertencer,
enxergando a empresa não só co-
mo fonte de sustento, mas também
origem de prazer, significado, que
está integrada à comunidade e é
responsável por aspectos sociais que,
de alguma forma, contribuem para
a humanidade.

Divulgar e valorizar tudo o que é
feito para a comunidade e para os

próprios colaboradores é o que todo
líder tem de fazer para estimular
esse sentimento de pertencimento.
No entanto, muitas vezes, a própria
liderança não reconhece os esforços
empreendidos e acaba perdendo
uma grande oportunidade de
conquistar seus próprios cola-
boradores e direcioná-los para uma
causa maior, que ultrapasse o coti-
diano e seus problemas.

Este objetivo nem sempre é fácil de
ser atingido, pois depende de uma
mudança no modelo mental dos va-
rejistas, assim como de um olhar mais
profundo para o negócio, vendo-o
como parte da sociedade onde atua,
portanto responsável também pelo seu
desenvolvimento e sustentação. Cabe
uma avaliação crítica das práticas

exercidas, dos produtos comercia-
lizados, das estratégias adotadas,
assim como dos critérios utilizados
para a gestão do negócio e, em
particular, para a gestão de pessoas.

Os colaboradores das empresas
varejistas são um dos pilares mais
importantes para a sustentação do
negócio, mas, para que as lideranças
os enxerguem como merecedores de
informações e atenção diferenciada,
muito do que se vê em relação aos
princípios e práticas de gestão de
pessoas no varejo precisa sofrer
profundas alterações.

Há algum tempo, lembro de uma
empresa onde as informações
ficavam de tal forma escondidas,
que as campanhas de marketing,
de tão sigilosas, eram informadas
aos colaboradores... pelos clientes.
Ainda hoje não é difícil encon-
trarmos vendedores desinformados
em relação às iniciativas, promo-
ções e ações da loja ou do produto
que está sendo comercializado,
gerando repercussões desastrosas à
imagem do negócio e da marca.

Está claro que esses problemas po-
dem ocorrer em função da falta e
dificuldade de comunicação, mas
a quem cabe comunicar? A quem
cabe manter a equipe constante-
mente informada? A quem cabe
fazer o marketing interno da em-
presa? A todos os líderes que, como
uma cascata, repassam as informa-
ções que recebem. Apesar de
óbvio este princípio, são realmente
poucos os que, por iniciativa
própria, se dispõem a manter a
equipe informada. Pela ânsia em
“fazer acontecer os números”,
minimizam a importância de

É interessante, então, lembrar das Lojas Renner, que fizeram um grande
trabalho integrado, quando a visão passada incansavelmente pelo
presidente, José Galló, era a de “encantar os clientes”.
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realinhar as informações, de di-
vulgar fatos e decisões, perdendo
a oportunidade de reforçar os
valores e, portanto, de sustentar na
equipe o orgulho de pertencer.

A Companhia Brasileira de Dis-
tribuição – CBD mantém várias
práticas que ajudam o líder a
manter sua equipe alinhada aos
objetivos estratégicos da empresa.

Uma delas é a reunião semanal
com todos os executivos, coorde-
nada pelo presidente do grupo.
Outra ação institucionalizada nos
diversos supermercados da rede
Pão de Açúcar, Extra e Compre
Bem, é o que chamam de “rapi-
dinha”, uma rápida reunião se-
manal que todo líder faz com a
sua equipe, objetivando a dis-
seminação das orientações com
agilidade e efetividade. Não é raro
observar em um desses supermer-
cados um grupo de pessoas
reunidas com a liderança, em meio
às gôndolas e aos produtos. Os
líderes estão, nesse momento,
cuidando do alinhamento da
comunicação interna, responsa-
bilidade de cada gestor do grupo.

Por outro lado, um aspecto que se
contrapõe a uma boa prática de
gestão e que vale a pena ressaltar
é a miopia que acontece quando a
liderança divulga apenas as ações
que envolvem a própria área, mas
não os movimentos feitos pelos ou-
tros departamentos. A miopia está em
olhar apenas para o próprio umbigo,
não levando em consideração que o
sentimento de pertencer é muito maior
do que a área onde se trabalha e,
independentemente da autoria do
movimento, para o colaborador o
importante é valorizar e reconhecer
a empresa como um todo conectado
e não como partes fragmentadas.

Percebe-se, então, que o marketing
interno é da responsabilidade de cada
líder. Sua falta gera espaço para que o
cliente veja a dualidade existente na
própria empresa. Uma coisa é a
propaganda, outra é a prática. E não há
nada mais prejudicial à imagem e ao
resultado da empresa do que esta

Divulgar e valorizar tudo o que é feito para a comunidade e para os
próprios colaboradores é o que todo líder tem de fazer para estimular
esse sentimento de pertencimento.
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dualidade, por vezes expressa nos ques-
tionamentos do próprio colaborador,
que, por não encontrar espaço de
diálogo com o gestor, acaba levando
ao cliente seus dissabores e descontenta-
mentos em relação à empresa.

TUDO ESTÁ
CONECTADO
COM TUDO

Outro aspecto relativo ao marke-
ting holístico é a importância da
integração das ações de marketing.
Ou seja, é necessário tomar deci-
sões e agir, sabendo-se que tudo

está conectado com tudo, que cada
ação/decisão impacta as partes e
o todo, como uma grande rede, on-
de um pequeno fio é capaz de
fazer a rede toda se movimentar.

Isso nos traz uma outra grande ne-
cessidade: a do trabalho em equipe,
da consciência de que todos são res-
ponsáveis pelo resultado final e que
o individualismo só conduz à redução
das possibilidades. Como liderar
pessoas para que trabalhem em
equipe? Desde a seleção esta com-
petência deve ser um dos pré-re-
quisitos buscado nos candidatos. A
avaliação e o desenvolvimento ga-

nham atenção especial neste
quesito e cabe ao líder estimular a
cooperação entre todos os colabo-
radores, dando sinais claros de que
o que se espera é a união entre as
pessoas e não a competitividade.
No entanto, o que se observa é que
ainda existe e é cultivada a com-
petição entre áreas, chegando até
ser estimulada por algumas lide-
ranças que consideram a admi-
nistração por conflitos uma boa
estratégia. Essa postura está na
contramão da história, mas ainda
é muito presente, por vezes, entre
líderes pares que competem por
prestígio e poder, atenção e espaço.

SUSTENTANDO
VÍNCULOS PARA
MANTER TALENTOS

Voltando ao nosso foco – o marke-
ting holístico – outra importante
ação é trabalhar no marketing de
relacionamento, não só para a cria-
ção e manutenção do vínculo com
clientes, fornecedores, agências,
distribuidores, intermediários,
canais, mas principalmente com os
próprios colaboradores, já que são
eles os que têm a maior influência
sobre o marketing da empresa.

Tem-se, assim, um outro fator de
extrema relevância para o varejo,
ou seja, a capacidade de fazer e
sustentar relacionamentos, para que
se consiga a fidelidade dos clien-
tes, tanto internos quanto externos.
O que se pretende com isso é
garantir a fidelidade desses dois
públicos, e uma das melhores
maneiras para isso é estabelecer
vínculos produtivos. No caso dos

Com a prática de olhar para as telas dos computadores, para as gôndolas,
para os produtos e relatórios numéricos, a liderança pouco olha para seus
colaboradores, o que gera uma imensa dificuldade em enxergar além do que é
dito, em observar as frustrações e os fatos que levaram à desmotivação.
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colaboradores essas ligações são
estabelecidas a partir de um real
interesse pelas pessoas e por seu
trabalho, diálogo franco e honesto,
prática constante do feedback e do
reconhecimento não remunerado,
aspectos que são básicos e essen-
ciais no processo de gestão de
pessoas. Esta é uma forma de manter
os talentos vinculados à empresa.

É uma pena quando se constata a
perda de talentos. Raros e impor-
tantes para qualquer empresa, em
especial para o varejo, a perda
desses profissionais acontece não
só pela demissão, pela saída real
de um colaborador. Por vezes,
existe apenas sua presença física,
ou seja, o corpo está presente, mas
o olhar perde o brilho. A “perda do
brilho nos olhos” acontece paula-
tinamente e a liderança pode nem
perceber. Os olhos, antes brilhantes
e vivos, passam a apresentar um
àspecto mais enevoado, o sorriso
desaparece da face e, um belo dia,
vem a constatação desta perda,
com frases como “Fulano não é
mais o mesmo...”, “Parecia tão
bom.... não sei o que aconteceu...”.

Com a prática de olhar para as telas
dos computadores, para as gôndo-
las, para os produtos e relatórios nu-
méricos, a liderança pouco olha
para seus colaboradores, o que gera
uma imensa dificuldade em enxer-
gar além do que é dito, em perceber
as frustrações e os fatos que leva-
ram à desmotivação. É interessante
observar, nos Programas de Lide-
rança, o susto que alguns partici-
pantes tomam ao receber os ques-
tionários respondidos pelos próprios
colaboradores que afirmam estarem

longe de se sentirem plenamente
utilizados e reconhecidos pelo seu
valor.

Gerir pessoas, então, torna-se algo a
ser realmente cuidado, desde a seleção,
a integração, a comunicação, até e
principalmente a qualidade de contato
– o olhar individualizado e cuidadoso
para cada elemento da equipe, fator
básico para a manutenção dos profis-
sionais que fazem diferença. É só
olhando que o líder poderá acolher,
valorizar o que existe de melhor em
cada um, e, finalmente, colher os frutos
de uma gestão integrada, coesa, cons-
ciente do seu papel de formador de
gente, desenvolvedor de pessoas e não
só instrumento na busca de números
vazios e frios.

PARA FINALIZAR,
O P DE PESSOAS

Cabe, então, para finalizar, per-
ceber que há necessidade de uma
análise bastante cuidadosa sobre a
importância das Pessoas em todo o
contexto do atual varejo. Keller, na
palestra que acompanha o livro
Administração de Marketing, já
citado, propõe uma revisão nos 4Ps
tradicionais do marketing: de pro-
duto, preço, promoção e praça,
para pessoas, processos, programas
e performance.

Resumindo, podemos então dizer
que esse momento é ímpar em ter-
mos de mudanças, o que gera uma
nova postura em vários aspectos da
gestão. Especificamente na gestão
de pessoas, uma nova consciência
deve permear as relações entre
líderes e liderados. Assim, algumas

ESPM

competências são indispensáveis
para qualquer profissional que
pretenda desempenhar minima-
mente a função de gestor de pes-
soas, como, por exemplo: foco e
visão integrada, visão holística, co-
municação clara e consciente,
capacidade de estimular e trabalhar
em equipe, sensibilidade para o
relacionamento interpessoal, ca-
pacidade de criar e manter vínculos
e foco no real valor das pessoas.
Para tanto, um último requisito: a
capacidade de se desapegar do
velho – das velhas formas de pensar,
sentir e agir, dos antigos paradigmas
e preconceitos que impedem a
ancoragem do novo.

Os desafios, enfim, sempre exis-
tiram e serão uma constante. O que
os tornam oportunidades é a postura
de cada profissional que vai além
do não saber e, como um simples
aprendiz, se predisponha a transfor-
mar-se para transformar.


