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Um plano de negócios bem elaborado e o conhecimento profundo do mercado de atuação são 
primordiais no início de um negócio, mas a preocupação com os funcionários é fundamental 
para que a empresa prospere e se mantenha no mercado. No varejo, o peso do atendimento 
no bom relacionamento da empresa com os clientes torna o assunto ainda mais importante. 
Oferecer capacitação e estímulo para os funcionários está entre as principais iniciativas de 
gestão que podem ser adotadas no pequeno varejo e foram debatidas ontem no seminário “As 
melhores práticas de gestão para micro e pequenas empresas”, promovido pela Associação 
Comercial do Rio Janeiro (ACRJ), em parceria com o Sebrae/RJ.  
 
No início de suas atividades como empresária, Mônica Reis Buriche, dona da lavanderia 
Laundry Service, no Leblon, Zona Sul do Rio, teve problemas com a mão-de-obra. O giro de 
funcionários era tanto que, em dois anos, cerca de 50 funcionários passaram pela lavanderia.  
 
“Comecei a perceber que teria que ter outra visão de como comandar a loja. O melhor a se 
fazer era encarar os problemas. Entrei num curso do Empretec, do Sebrae/RJ, e aprendi a ter 
idéias novas e a bolar uma estratégia para meus funcionários. Preparei minha equipe, comecei 
a fazer reuniões, defini metas e bônus para quem as cumprisse”, contou a empresária, no 
seminário de ontem. Mônica aprendeu que o trabalho na loja tem que ser sempre em equipe. 
“É tudo um ciclo: se o entregador falta, a atendente não recebe. É preciso focar na função de 
cada um”.  
 
Atendimento 
 
O atendimento personalizado é o diferencial na hora de abordar o cliente, para a agência de 
viagens CR Viagens e Turismo, há oito anos no mercado. “Meu lema não é fazer o que gosta, 
mas sim gostar do que faz. Topo tudo pelo cliente”, filosofa Cristina Rocha, dona da agência. 
Para agradar os clientes, a agência não se resume a vender pacotes de viagem. “Organizo até 
festas de casamentos entre estrangeiros e brasileiros, se for preciso, para garantir a fidelidade 
de meus clientes”, conta.  
 
Internamente, o engajamento dos funcionários é fundamental para encantar o cliente. Isso 
vale para empresas de qualquer porte, segundo Cláudio Nasajon, dono da Nasajon Sistemas, 
empresa especializada no desenvolvimento de softwares de gestão, que falou no seminário da 
ACRJ sobre gestão de recursos humanos. “É preciso encantar o cliente. Qualidade é entregar o 
prometido e exceder as expectativas. Para isso acontecer, é necessário investir em mão-de-
obra”, afirmou.  
 
Nasajon ressaltou a importância de reter talentos. “Cerca de 70% do meu capital é gerado 
pela mão-de-obra. Para isso, é preciso pagar o salário em dia, tratar as pessoas com respeito, 
respeitar as férias dos empregados e promover atividades de integração da equipe, com 
reuniões e festas de final de ano”, sugeriu o empresário.  
 
A integração entre os empregados – e deles com os chefes e até com o dono da empresa – 
ajuda a transmitir conhecimento e definir processos. Os empregados podem, assim, tornarem-
se geradores de conteúdo, ensinando uns aos outros.  
 
O vice-presidente do Conselho Empresarial de Jovens Empreendedores da ACRJ, Aureo Ricardo 
Salles, lembrou, no seminário, que a boa gestão de recursos humanos deve ser somada ao 
conhecimento específico sobre o mercado e ao gosto pelo risco – que deve ser calculado – 
como as principais características do bom empresário.  
 
Já o analista financeiro do Sebrae/RJ, Jaime Barros Rego, ressaltou a importância de preparar 
um plano de negócios no momento certo e com o menor custo possível, projetando os 
recursos financeiros necessários. “A formação do preço de venda deve ser justo para o 
consumidor e adequado para garantir a sobrevivência da empresa. É essencial apurar todo 
mês os custos fixos, como salários, aluguel, contador, entre outros”, recomendou.  



 
Nesse quadro, a gestão financeira também é importante. O erro mais comum é misturar as 
finanças pessoas com as da empresa. “Isso pode contaminar a apuração de custos. É preciso 
separar a pessoa jurídica da física”, resumiu Rego. 
 

 
 

 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 

ASSOCIATIVISMO 
 
Comunicação ajuda na gestão  
Viviane Faver  
 
A comunicação entre os empresários é um ponto importante da gestão do varejo, mas 
muitas vezes não há troca de informações entre os comerciantes. De acordo com o vice-
presidente do Conselho Empresarial de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ), Aureo Ricardo Salles, juntar os empresários do mesmo segmento 
pode ser uma ótima defesa em momentos de crise — e o associativismo vale para todo tipo 
de organização.  
 
“No varejo, é importante porque dá para saber se houve um aumento no número de 
cheques sem fundo e, a partir daí, você pode dar preferência para os pagamentos no cartão 
ou à vista. Além disso, mostra como anda o mercado lá fora, sem precisar viajar. Aqui na 
associação comercial, existem câmaras de comércio de diversos países. É vantajoso 
consultar essas pessoas e saber como estão as tendências”, ponderou ontem Salles, em 
seminário na ACRJ.  
 
Para ele, a troca de informações deve começar antes mesmo de o negócio ser inaugurado. 
“Antes de abrir algum negócio no varejo, deve-se analisar o mercado e o público-alvo. O 
objetivo é procurar atender a demanda do público, avaliar a rotatividade do produto e fazer 
uma pesquisa com outros comerciantes na área onde se pretende abrir a loja para saber as 
dificuldades existentes”, aconselha Salles. 
 


