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Com a ajuda de um programa de coaching, a rede varejista adota um novo sistema de 
meritocracia que valoriza não só a quantidade de vendas – mas também prazos, descontos e 
até qualidade do atendimento. 

 

 

 

Implementado desde abril, o projeto "Coaching para Resultados" já está trazendo excelentes 
resultados para as Lojas Colombo. Prova disso está no Prêmio Top Ser Humano 2008, que a 
empresa recebeu da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) no início deste 
mês. Depois de um período de preparação e treinamento dos cerca de 4 mil vendedores - hoje 
chamados de "consultores de negócios" - e 450 gerentes, a Colombo se aliou à consultoria de 
negócios Allcon para concluir um processo de reformulação cultural de sua rede de lojas, cujas 
unidades estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em 
Minas Gerais.  

"Era preciso perder a miopia do varejo e instaurar um conceito de venda consultiva", explica 
Beto Gonzalez, gerente de vendas da Allcon. Ele conta que foi necessário utilizar uma 
metodologia específica - baseada em mudança de atitude e de cultura junto aos funcionários - 
que hoje se revela um sucesso. É que a Colombo preparou durante três meses uma equipe de 
consultores de varejo da Allcon, que hoje atuam in loco nas lojas da rede. O principal alvo 
deles está nas unidades que apresentam índices de desempenho abaixo das expectativas, ou 
aonde há dificuldades de desempenho de colaboradores. "As lojas são ranqueadas conforme 
balanços de indicadores. Nelas, o consultor/coach acompanha de perto a vida do gerente, 
analisando como ele desenvolve sua liderança, e também o trabalho do vendedor, verificando 
comportamento, técnica e atitude dele", conta Rodrigo Bortoluzi, diretor de operações da 
Allcon. 

Hoje, são dez consultores presentes nas lojas da rede. Eles já passaram por 70 unidades 
Colombo, nos cinco estados aonde a empresa atua. Em cada unidade, o tempo médio de 
coaching vai de semana a dez dias. Bortoluzi faz questão de destacar que não se trata de uma 
auditoria: "A intenção é que eles [consultores] sirvam como uma ferramenta, apontando 
pontos fortes e fracos, ajudando". E é exatamente isso o que vem acontecendo. Segundo o 
diretor de Recursos Humanos das Lojas Colombo, Rogério Souto - que é um dos idealizadores 
de toda esta mudança comportamental dos funcionários e da empresa - inicialmente foram 
selecionadas as dez lojas com menor desempenho na avaliação global da rede Colombo. Já no 
primeiro mês, nove delas aumentaram a sua performance individual e também em grupo. 



"Algumas obtiveram incrementos de mais de 100% nos indicadores avaliados em relação ao 
período anterior à aplicação do programa", explica, lembrando que o monitoramento engloba 
aspectos qualitativos e também quantitativos. 
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