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zação com o proprietário permanecendo na loja
durante o tempo iodo? Até que ponto a sua pre-
sença pode inibir os funcionários e atravancar o
crescimento do negócio em um cenário empre-
sarial e mercadológico que não permite erros?

A presença tísica do proprietário na operação
da loja só é conveniente durante a formação da
empresa, para que ele conheça o negócio e se
inteire do processo. Depois disso, e na medida em
que a empresa cresce e ganha porte, se ele insistir
em monitorá-la isso é sinal de que algo está erra-
do. É preciso que e e saia da operação e se trans-
forme em um gestor. Caso contrário, sua figura
será parecida com a de um pai que não deixa os
filhos ganharem autonomia e que acaba atrapa-

"Com ele sendo executor e empreendedor ao
mesmo tempo, não tem como dar certo. Ninguém
pode ser o juiz e o jogador ao mesmo tempo, Há
um determinado momento em que a figura dele
na loja fica perniciosa e atrofia o crescimento. Se
ele não largar a loja, será dono a vida inteira e

lhando o seu desenvolvimento, É preciso encon-
trar o meio-termo e se comportar como os pais
que ajudam os filhos até eles andarem, falarem e
comerem sozinhos. Quando os pais sentem que
os filhos já estão prontos para fazer tudo sozinhos,
é hora de deixar que, aos poucos, eles aprendam
com o mundo. É assim que acontece com a loja.
No momento em que o empresário sentir que ela
pode caminhar sozinha, ele perceberá que se dei-
xar lentamente a loja, os funcionários não perce-
berão sua saída. O afastamento não precisa ser
físico. O empresário pode continuar dando expedi-
ente no escritório dentro da loja e deixar a parte
operacional com os funcionários e as outras pes-
soas encarregadas de tocar o chão da loja.

não será empresário, Se ele não deixar de moni-
torar a loja, ele será durante a vida inteira apenas
um empregado privilegiado. A independência do
negócio é fundamental, pois a loja deve crescer
sozinha. Portanto, ele precisa ser o empresário
com relação ao gerente e aos funcionários, e não
o jogador", opina Antônio Galvão Vasconcellos, da
Automacom Consultoria.

De acordo com o consultor, o proprietário se jul-
ga auto-suficiente, o que é urna grande mentira.
Outro erro vem do fato de ele não confiar nas
pessoas e as considerar desonestas. Isso dificul-
ta o crescimento da empresa e o condena a ser
dono de uma loja a vida inteira. O fundamental é
sair da operação da loja e partir para a gestão,
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Desse modo, o dono pode passar a ser empre-
endedor e empresário, e dedicar o tempo a ques-
tões mais globais, como as de aumentar o tama-
nho da loja e o número de itens no mix de produ-
tos, procurar outros pontos, olhar a concorrência,
e se dedicar mais às compras e ao sistema de
informação da empresa. Ao manter esse distan-
ciamento com relação ao estabelecimento, o em-
presário consegue ver a loja sempre de cima, e
não no nível de execução dos procedimentos, o
que garante um melhor resultado final. "A pre-
sença física do proprietário na loja deve se res-
tringir a supervisionar o que está certo e o que
está errado, a melhorar o aspecto visual e a corri-
gir eventuais falhas. Na medida em que ele se
afasta e permite que a loja ande sozinha, ele con-
segue enxergar mais defeitos do que se ele pró-
prio estivesse em cima do cavalo. Ele tem de ser
crítico o suficiente para saber se quem está to-
cando o cavalo dele tem realmente competência,
e para saber se é ou não melhor substituí-lo por
alguém mais competente", acredita Vasconcellos.

Enquanto nos médios e grandes supermer-
cados os clientes encontram os gerentes, no
pequeno supermercado são os clientes que en-
contram o dono. Dessa maneira, os clientes
falam sobre as necessidades, levantam proble-
mas e conversam com o proprietário expondo
a ele os pontos positivos e negativos do negó-
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cio, O proprietário também aproveita essa pro-
ximidade com os clientes para fazer dela um
poderoso instrumento de fidelização, pois as-
sim identifica as suas necessidades e expecta-
tivas quanto ao atendimento, ao sortimento de
produtos e aos preços. Por isso, quanto mais
sintonizado ele estiver com os clientes, melhor
será para o negócio. O importante é recorrer
sempre à simpatia, à atenção e ao respeito, mas



sem perder a autonomia do negócio e sabendo
dizer "não" para o cliente quando isso for ne-
cessário. "O proprietário deve estar presente no
negócio o tempo todo e atuar em tarefas que
não podem ser substituídas, entre elas as de
estreitar o relacionamento com o cliente e de ter
um relacionamento profundo com os fornece-
dores. Além disso, ele deve conhecer e visitar a
concorrência, e aprender com exemplos bem-

sucedidos", diz o
professor Juracy
Parente, coordenador
do Centro de Ex-
celência em Vare-
jo (GVcev) da Fun-
dação Getuíio Var-
gas (FGV).

Para não se
atrapalhar com a
gestão do super-
mercado e conti-
nuar a manter
esse relacionamento próximo com os clientes,
ou seja, para sair da operação da loja e se dedi-
car à gestão, o proprietário precisa dividir o tem-
po de trabalho em três ao longo da semana de
trabalho, dedicando-se às compras, ao financei-
ro e à loja. Com os horários dessas três ativida-
des bem definidos, o proprietário disporá de tem-
po para cuidar de outros processos, como, por
exemplo, recursos humanos, sistemas, manuten-
ção, marketing, promoções, contatos externos
com bancos, fiscaização, visitas aos fornecedo-
res e às feiras, contatos com associações, com
a concorrência e com a vizinhança.

Flávio Constant Pires, diretor-geral da ProSu-
per, consultoria de supermercados, comenta o fato
de que o sistema de gestão será melhor quando
os profissionais da loja estiverem mais bem pre-
parados. É o nível de preparo profissional dos fun-
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cionários que indica até que ponto a delegação
de poderes pode chegar. Quanto mais delegar
para profissionais competentes, mais tempo o em-
presário tem para se dedicar ao aprimoramento
da empresa e, conseqüentemente, ao aumento
da produtividade e da lucratividade. "Ele precisa
de tempo para ganhar dinheiro, pois se ele está
tão envolvido no seu trabalho que o tempo falta
em vez de sobrar, ele pode começar a perder di-
nheiro em vez de ganhar."

O importante é o proprietário saber que, ao de-
legar poderes aos funcionários, ele pode se dedi-

transparente com
os funcionários, sa-
ber o que quer, di-
zer o que deve ser
feito, e substi tuir
func ionár ios que
não se encaixam na
f i loso f ia ou nas
normas da empre-
sa. A presença do
proprietár io tam-
bém não deve inibir

car a questões maiores, como, por exemplo, as
de expansão, desenvolvimento, treinamento de
pessoas e marketing. "O fundamental é que ele
ultrapasse a atividade de negociante e se torne
empresário. Enquanto o negociante está com a
barriga no balcão fazendo todos os tipos de tare-
fa, o empresário move a empresa como um em-
preendedor, delega tarefas e responsabilidades
e procura aprimorar a qualidade de todos os pro-
cessos da empresa", afirma Pires.

O empresário deve ter um relacionamento

os funcionários, Não importa o tamanho da em-
presa, o empresário deve ser um líder. Mas ele
só será um bom líder quando perceber que o
funcionário gosta de vê-lo na loja porque ele
transmite segurança, "A gestão do medo não
cabe no mundo atual, pois com medo ninguém
produz, não cria e nem sugere. A liberdade é
fundamental para que o funcionário possa cri-
ar e inovar, mas ele tem de ser muito bem ge-
renciado para que esse processo de adminis-
tração não seja tão solto" ressalta Pires,
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