
Aprendendo
juntos

Todos ganham quando fornecedores e lojistas

unem esforços para criar ações de capacitação

e treinamento para os vendedores do varejo

por môn ica pupo foto casa da photo

O
que aulas de maquiagem, um prático livro de bolso e
uma enorme carreta podem ter em comum? Aparente-
mente nada, a não ser o fato de todos serem utilizados
como suporte para treinamentos oferecidos para profis-

sionais do comércio. Com o objetivo de capacitar a mão-de-obra do
varejo, cresce o número de fornecedores que investem em estratégias
diferenciadas de capacitação para garantir que seus produtos sejam
apresentados da melhor forma possível ao consumidor. Se no passado
a relação com o ponto-de-venda se limitava à mera promoção de
produtos, hoje a indústria não poupa esforços para capacitar - e,
conseqüentemente, fidelizar-vendedores e lojistas.

Segundo Fernando Lucena, presidente da Friedman Consultoria,
esta mudança de perspectiva por parte da indústria teve como fina-
lidade agregar valor ao negócio dos clientes - no caso, os lojistas.
"No início, as ações de capacitação giravam apenas em torno do
produto, e hoje migram para técnicas de atendimento e gestão do
negócio como um todo", conta o consultor.

A parceria entre indústria e varejo nas ações de capacitação
surgiu com mais força a partir de meados da década de 90, como
reflexo de uma postura estratégica adotada por algumas empresas
para diferenciar seus produtos e serviços no ponto-de-venda. Nas-
cia aí o conceito de trade marketing. "Enquanto anteriormente a
preocupação maior dos industriais era com a escala de produção,
com o passar do tempo - e com o aumento da concorrência e da
segmentação do mercado - foi preciso se aproximar dos canais de
comercialização. Afinal, só assim seria possível estreitar vínculos
com os varejistas e ao mesmo tempo conhecer melhor as reais
necessidades do consumidor final, gerando informações capazes de
aprimorar a qualidade da produção", diz Lucena. Em um primeiro



SHASTIN e o site do programa PDV 10 da Bayer: "Queremos agregar serviço
para o ponto-de-venda e não apenas levar uma equipe de promoção até lá"

momento essa relação esbarrou em
práticas polêmicas como a d is t r i -
buição de prêmios e brindes para
incentivar vendedores que indicas-
sem determinados produtos - o
que acabou gerando a antipatia de
muitos lojistas, que se incomodavam
com a situação de "ofereço ao cliente
que me pagar mais" -, mas hoje a
situação evoluiu para uma parceria
mais madura e duradoura.

valor agregado
"Queremos agregar prestação

de serviço para o ponto-de-venda,
muito mais do que somente levar
uma equipe de promoção até lá

para vender nossos produtos", afir-
ma Kelly Shastin, gerente de trade
marketing da Bayer Healthcare, que
desde maio promove um programa
de desenvolvimento voltado exclusi-
vamente para o varejo farmacêutico,
o PDV 10. O treinamento surgiu por
meio de uma parceria com a Editora
Price e consiste na veiculação de 12
fascículos mensais encartados no
Guia da Farmácia, uma das principais
publicações do setor. Com tiragem
de 30 mil exemplares por edição, a
iniciativa pretende atingir um número
ainda maior de profissionais, já que
o conteúdo pode ser acessado na
íntegra pela internet. Os temas abor-
dados vão desde a escolha do ponto

comercial, passando pela gestão de
estoque, técnicas de marketing e de
recursos humanos. O farmacêutico
mineiro Fernando Amaral de Calais
é um dos mais de 700 profissionais
cadastrados no site do PDV l O para
ter acesso às avaliações e atividades
interativas. "O conteúdo é excelente
e inclusive já utilizei um dos módulos
como fonte de consulta para um tra-
balho de pós-graduação", relata Ca-
lais, que faz questão de recomendar o
site para os colegas e funcionários da
rede de farmácias em que atua.

Outro fator que leva as empresas
a adotar esse tipo de iniciativa é o
desejo de se aproximar do consumi-
dor f inal e entender, enfim, quais são
as reais necessidades do mercado.
E se a idéia é chegar mais perto do
consumidor, nada melhor do que
estreitar os laços com os varejistas.
"É u m a m a n e i r a de sabermos o
que se passa lá fora e, ao mesmo
tempo, oferecer condições para que
o vendedor conheça melhor nosso
produto", diz José Miguel Far inha
Morgado, gerente da área de revendas
da Denver Impermeabilizantes. Ele
conta que a idéia de criar uma ação
específica para lojistas surgiu em de-
corrência do sucesso de treinamentos
anteriores oferecidos a pedreiros,

PRESENCIAL
O mais tradicional formato
de treinamento é, também,
considerado por alguns espe-
cialistas como o mais eficiente,
já que propicia contato direto
com os participantes. Exem-
plo: palestras, aulas e cursos.

ON-LINE
A educação a distância é
grande tendência do momen-

to, pelos baixos custos, cres-
cimento do acesso à internet
e possibilidade de atingir
pessoas em todos os locais.
Deve primar pela interativida-
de e agilidade. Exemplo: sites,
salas de bate-papo e a cria-
ção de ambientes virtuais que
simulem uma sala de aula.

querem atingir pessoas
em diversas cidades e não
dispõem - ou não querem se
utilizar - de um centro fixo de
treinamento.

Ideal para servir como
material de apoio aos demais
formatos de treinamento, já
que não há muito sentido em

lançar uma publicação sem
oferecer algum tipo de supor-
te para os participantes.

Modalidade que usa esportes
radicais e atividades que
estimulem a competição,
utilizando-os como metáfora
para os desafios empresariais.
Exemplo: montanhismo, rapei,
paintball.



ANA PAULA, da Dicico, e o livro de bolso da Denver: depois que os vendedores fizeram
o curso, as vendas dos impermeabilizantes da marca aumentaram consideravelmente

mestres-de-obras e engenheiros. Denver depois que os vendedores
O treinamento, que tem duração

de um dia e acontece na fábrica da

empresa em São Paulo, consiste em

uma parte teórica - em que os ven-

dedores conhecem os laboratórios

e processos de produção - e outra

prática, quando é possível lidar com

os produtos, aplicá-los e entender

melhor suas funções. "Antes de

tudo, é importante que o vendedor

saiba vender impermeabilização,

mesmo que ofereça um produto

concorrente", afirma Morgado.

De acordo com Ana Paula Me-

neguini, gerente da área de pintura

da rede Dicico, especializada em

materiais para construção, a ação

tem rendido resultados concretos no

ponto-de-venda. "Trabalhamos com

três marcas de impermeabilizantes

na loja e notamos uma grande

melhora na saída dos produtos da

fizeram o curso", comenta. Outra
ação promovida pela empresa foi
0 lançamento de um livro de bol-
so com cerca de 200 dicas sobre
vendas. In t i tu lada "No Balcão da
Construção", a obra foi produzida
em parceria com José Antônio Fer-
reira, professor de pós-graduação da
Faap. Em frases curtas e objetivas,
traz dicas genéricas de atendimento
que podem ser utilizadas por lojistas
de qualquer segmento, com apenas
10 tópicos específicos sobre imper-
meabilização.

criando vínculos
Para André Aloísio Toledo, pro-

fessor da pós-graduação em Gestão
do Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas da PUC-PR, o medo de
favorecer a concorrência aliado a
uma idéia preconcebida de que há

grande rotatividade de vendedores
e seria inúti l treiná-los são receios
que, por muito tempo, perduraram
na mentalidade de alguns empresá-
rios. "Hoje, entretanto, os produtos
se tornaram commodities, e o gran-
de diferencial está no fator humano;
o treinamento passou a ser visto
como questão de sobrevivência",
afirma Toledo. "Nem que seja por
um dia apenas, mas o vendedor que
é treinado vai apresentar o produto
de uma forma digna e à altura da
marca, criando um vínculo com o
consumidor."

Foi justamente o fator humano
que levou a Caçula, empresa ata-
cadista do ramo de informática e
papelaria, a criar a Escola do Varejo.
"A implantação da escola está de
acordo com nossa missão corpo-
rativa, pois queremos retomar a



pessoalidade que tínhamos quando

começamos e que foi se perdendo

com o crescimento da empresa",

afirma o diretor-geral Eduardo Cas-

tro. Através de cursos realizados

no Centro de Distribuição no Rio

de Janeiro, os participantes têm

a chance de conhecer técnicas de

gerenciamento de estoque, custos,

recursos humanos, entre outras.

Mais do que reforçar as relações

comerciais e institucionais, o pro-

grama de treinamento transmite

conhecimentos sobre gestão e

propicia o crescimento de pequenos

e médios empresários do ramo de

papelaria. "Os varejistas de hoje

estão realmente mais sensíveis a

fornecedores que se preocupam em

agregar valor ao produto e serviço",

completa Castro.
A busca de uma maior proximi-

dade com vendedores e consumi-

dores também levou a Contém l g,

rede de franquias de cosméticos e

perfumaria, a incorporar o foco na

capacitação à sua cultura empresa-

rial. Com dois centros de

treinamento - nas cidades

de São Paulo e Rio de Ja-

neiro, onde se concentra

a maior parte dos 200

franqueados - a empresa

possui ainda uma equipe

itinerante que percorre as

lojas localizadas em outros

estados. O objetivo é capa-

citar as vendedoras como

"vendedoras-maquiado-

ras". "Notamos que muitas

LUCENA: "Não há um
modelo vencedor para
o treinamento, já que o

formato vai depender
muito do produto e da
cadeia de distribuição"

mulheres não utilizam uma linha

completa de itens de maquiagem

simplesmente porque não sabem

como usá-la", explica Luiz Paulo

Tonini Jr, gerente de treinamento e

desenvolvimento de pessoas. A rede

oferece dois tipos de capacitação:

o de gestão - obrigatório para os

franqueados - e o de produtos, que

se divide em níveis básico, interme-

diário e avançado.

"Antes de inaugurar a loja eu já

havia me surpreendido com os cur-

sos e suporte oferecidos, mas o que

me chamou a atenção mesmo foram

os resultados que o treinamento

proporcionou para minhas ven-

dedoras", conta Sandra Almagro,

franqueada da Contém l g no Rio de

Janeiro. Animada com o crescimen-

to de 60% no volume de vendas e

com o aumento do tíquete médio

de R$ 40 para R$ 70 após duas de

suas funcionárias participarem do

programa, a empresária atribui o

sucesso à dinâmica do treinamento,

que vai além de apenas promover os

produtos. "Eles ensinam a vender

valores agregados, ou seja, as ven-

dedoras voltam sabendo tudo sobre

pele e retoques de imperfeições",

completa.

A fabricante de esquadrias de

alumínio Sasazaki é outra empresa

que investe no formato itinerante

para dar conta de treinar os profis-

sionais dos 5 mil pontos-de-venda

em que atua. A bordo de duas carre-

tas multimídia que se transformam

em sala de aula, a marca percorre as

estradas das regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste e vai de encontro aos

lojistas em suas próprias cidades.

"Em lojas que são muito pequenas
para comportar a carreta, nós en-

viamos uma equipe de carro para

treinar os vendedores no próprio

showroom", explica o gerente de

marketing Douglas Sasazaki. O

objetivo, mais uma vez, vai além da

promoção. Dividido em três módu-

los, o treinamento mescla técnicas

de venda, motivação e informações

técnicas sobre os produtos. "Leva-

mos praticamente parte da

fábrica até os revendedores,

para que possam conhecer

as nossas matérias-primas, a

produção e os diferenciais",

diz. O retorno, segundo o

gerente, é verificado atra-

vés de pesquisas junto às

revendas. "A nossa curva

de venda está sempre em

nível crescente", comemora

Sasazaki.

além da motivação
Mas, afinal, o que de-

termina o sucesso de um

treinamento? Segundo o

professor André Aloísio To-

ledo, "costuma-se confundir



A SASAZAKI aposta no treinamento itinerante, indo de encontro aos varejistas
a bordo de carretas equipadas com toda a estrutura para realizar palestras

muito a capacitação com a questão

pura e simplesmente motivacional".

Divididos nos modelos comporta-

mental, vivencial e motivacional, os

programas de treinamento devem

ser minuciosamente planejados

para corresponder às expectativas.

"Enquanto ações de caráter motiva-

cional - como as populares palestras-

show- implicam apenas mudanças

momentâneas no estado de espírito

dos participantes, as vivenciais por

sua vez estimulam a formação de

equipes e prometem resultados

a médio e longo prazos", explica

Toledo. Um bom exemplo de treina-

mento vivencial é o outdoor training,

que utiliza esportes de aventura para

estimular a capacidade competitiva

dos participantes. No entanto, ele

alerta que esse tipo de atividade só é

válido se aplicado por especialistas,

ou corre o risco de se tornar puro

entretenimento. "Já a vertente com-

portamental, por sua vez, consiste

na capacitação individual, partindo

do princípio que o desenvolvimento

pessoal deve refletir em benefícios

para a corporação", completa.

Seja na forma on-line, presencial

ou itinerante, as opções de formato

são muitas e devem estar de acordo

com os objetivos e metas estipu-

lados pela empresa que oferece o

treinamento. De acordo com os

especialistas em capacitação, antes

de formatar um programa desse tipo

é preciso fazer um diagnóstico geral,

avaliando as ações que já foram -ou

estão sendo - desenvolvidas. Além

disso, deve-se levar em conta o pla-

nejamento estratégico para alinhar

o conteúdo e o cronograma do trei-

namento aos rumos que a empresa

traçou para o futuro. "Não há um

modelo vencedor, já que a escolha do

formato depende muito do produto

e da cadeia de distribuição", diz o

consultor Fernando Lucena.

Apesar dos programas de ca-

pacitação terem se tornado uma

tendência, os lojistas devem estar

atentos ao fato de que, se não hou-

ver uma mudança geral na cultura da

empresa, de nada vale apenas treinar

os funcionários. Se não houver um

comprometimento por parte de

todos os envolvidos, o treinamento

pode cair em desuso rapidamente. "É

muito comum as equipes de vendas

serem treinadas, enquanto o gerente

e o supervisor não passaram pelo

mesmo processo", revela Lucena,

concluindo que o acompanhamento

é fundamental para conseguir bons

resultados. "Tem gente que pensa

que treinamento funciona como a fo-

tossíntese: basta colocar as pessoas

em uma sala, ligar a luz e começar

a falar que elas se desenvolvem na-

turalmente, quando, na verdade, o

que faz a diferença é a continuidade

do processo."

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, ano V, n. 50, p. 17-22, jul. 2008.




