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Os varejistas americanos têm um novo instrumento para pressionar seus vendedores: 
programas de computador que determinam quem deve trabalhar quando e por quanto tempo. 
 
A AnnTaylor Stores Corp., uma rede de lojas de roupa feminina, instalou um sistema desses 
no ano passado. Quando a vendedora Nyla Houser digita seu código numérico numa caixa 
registradora na loja do grupo no shopping Oxford Valley, nesta cidade no Estado da 
Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, a máquina exibe dados sobre o desempenho da 
funcionária: média de vendas por hora, peças vendidas e dólares pagos por transação. O 
sistema escala os vendedores mais produtivos para trabalhar nas horas de maior movimento. 
 
"Estamos na ponta da mira para sermos uma organização administrada de maneira mais 
eficiente", diz Scott Knaul, diretor de operações das lojas da varejista, que vai fechar 117 das 
suas 959 lojas nos próximos anos. No início houve uma "crise de auto-estima" para alguns 
empregados, comentou Knaul numa reunião de varejistas realizada em maio. Mas o sistema, 
segundo ele, ajudou a transformar em comprador gente que antes só entrava na loja para 
olhar. 
 
Esses sistemas de "gestão da força de trabalho" estão se espalhando pelo setor, na luta dos 
varejistas para aumentar a produtividade e cortar custos de salário. Instalaram programas 
recentemente a Limited Brands Inc. (controladora de varejistas como Victoria's Secret e Bath 
& Body Works), a Gap Inc., a Williams-Sonoma Inc., de móveis e outros utensílios domésticos, 
e a GameStop Corp., de videogames. Alguns funcionários não estão nada contentes com essa 
tendência. Dizem que o sistema os deixa com turnos mais curtos, dificulta o planejamento de 
suas vidas e libera forças darwinianas entre os empregados que derrubam o moral deles. 
 
"Havia muita hostilidade" contra o sistema, diz Kelly Engle, que trabalhou numa loja Ann 
Taylor de Ohio até o ano passado. "Os computadores não são muito clementes quando se trata 
da vida de uma pessoa." 
 
Os sistemas podem ter um grande impacto no trabalho dos americanos. Cerca de 15 milhões 
de pessoas trabalham no varejo dos EUA. O setor é o terceiro maior empregador privado do 
país. O trabalho não é particularmente lucrativo. Muitos empregos são de meio expediente, o 
salário por hora é baixo e a maior parte deles não é sindicalizada. Na Ann Taylor, funcionários 
que trabalham meio expediente não têm a garantia de renda semanal mínima. 
 
A apatia da economia americana levou muitos varejistas a contar os centavos. "O maior custo 
controlável no varejo é gente", diz Carl Steidtmann, economista-chefe da consultoria Deloitte 
LLP. Como poucos empregados no varejo são sindicalizados, diz ele, é mais fácil para os 
empregadores "mover as pessoas de um lado para o outro".  
 
Fornecedores dos sistemas dizem que eles podem aumentar a produtividade em 15% ou mais 
e ajudar no corte de custos trabalhistas em até 5%. O Wal-Mart Stores Inc. acaba de 
completar um ano de uso de um sistema computadorizado de planejamento para 1,3 milhão 
de funcionários. A empresa citou o ganho de 12% em produtividade no trabalho como fator de 
melhora nos resultados do seu trimestre fiscal encerrado em 31 de janeiro.  
 
"Há uma resistência natural em pensar em seres humanos como peças de um quebra-cabeças 
em vez de indivíduos", diz John M. Gibbons, consultor de pesquisas da Conference Board e ex-
diretor de recursos humanos da Gap. "Quando se têm esses métodos claros de medição, e 
entrega 'just in time' para gerenciamento de estoque, é uma transição natural aplicá-los 
também em recursos humanos." 
 
Os vendedores chamam essa indústria de gerenciamento de capital humano. Ela alcançou US$ 
7,2 bilhões em receita no ano passado e tem projeção de crescer na média de 12% ao ano nos 
próximos cinco anos, segundo a firma de pesquisa AMR Research, de Boston, que dá 



consultoria sobre tecnologia de informação para empresas. Grandes fornecedores de sistemas 
para empresas, como a Oracle Corp. e a SAP AG, estão nesse setor. 
 
A AnnTaylor (no nome da empresa, as duas palavras ficam juntas, mas no das lojas, vão 
separadas) chama seu sistema de Sistema de Alocação de Trabalho Ann Taylor (Atlas, na sigla 
em inglês). Ele foi desenvolvido pela RedPrairie Corp., firma de software para varejistas com 
sede em Waukesha, no Wisconsin. "Comparamos o sistema a um painel de avião com cem 
diferentes chaves, alavancas e botões", diz Knaul, da AnnTaylor. Chamá-lo de Atlas, diz ele, 
"foi importante porque isso deu uma personalidade ao sistema e, assim, [os empregados] 
odeiam ele e não a gente". 
 
Funcionários atuais e que trabalharam na loja de Langhorne dizem que, poucos meses depois 
da instalação do sistema, em maio de 2007, o ambiente mudou de coleguismo para altamente 
competitivo. "Você podia ver pessoas roubando vendas umas das outras", diz Julie Abrams, 
ex-caixa da loja. Os vendedores "tentavam tirar colegas da frente para pegar um cliente", diz 
ela. 
 
Maria Sceppguercio, porta-voz da AnnTaylor, diz que o objetivo da companhia era "ter nas 
lojas as pessoas certas nas horas certas, e ser mais produtiva com as horas de trabalho nas 
lojas. Não foi para cortar folha de pagamento". 
 
A AnnTaylor, que tem como público-alvo a mulher que trabalha e gosta de moda, foi 
estremecida pela queda de tráfego nos shopping centers e está passando por uma 
reformulação que inclui fechamento de lojas, corte de empregados e mudanças na diretoria, 
como novos diretores financeiro e de marketing. A ação da empresa caiu em torno de 17% nos 
últimos 12 meses. 
 
Antes de instalar seu sistema, a empresa passou um ano estudando eficiência no trabalho. 
Estabeleceu padrões para o tempo que os empregados deveriam levar para completar certas 
tarefas: 3 segundos para cumprimentar um cliente, 2 minutos para ajudar alguém a 
experimentar uma roupa, 32 segundos para dobrar um suéter e, o mais importante, 5 minutos 
para fechar uma venda. Com base no tráfego de clientes, a intenção era calcular quantos 
funcionários precisaria ter numa loja em determinados horários. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B10. 


