


Atacado distribuidor deverá ampliar o quadro de funcionários 
em 2010 ao buscar profissionais capacitados e, ao mesmo tempo, 
promover o desenvolvimento de pessoas, para que elas evoluam 
e acompanhem um mercado em constante transformação 
POR DANIELA GUIRALDELLI 

Começa um novo ano e as estimativas dos pelo Ministério do Trabalho. Além dos 

não poderiam ser mais otimistas para fatores macroeconômicos, a C o p a do M u n -
quem busca uma boa colocação no do de Futebol e as eleições também movi-

mercado de trabalho. Os analistas estimam mentarão o comércio varejista. Diante desse 
que o País crescerá 5%, e que, com o aumento cenário que se descortina na ponta da cadeia 
da demanda na produção industrial, o número de abastecimento, os especialistas acreditam 
de postos de trabalho duplicará em todos os que o atacado distribuidor deverá elevar o 
setores da economia, passando de um milhão, número de contratações - dando preferên-
número de vagas geradas em 2009, para dois cia aos profissionais preparados - em um ano 
milhões de empregos com carteira assinada em que o setor deverá seguir a tendência de 
neste ano, de acordo com números projeta- crescimento dos anos anteriores. Na última 

...aposta na qualificação para obter ganhos de eficiência 0 crescimento do PIB em 5% aquecerá o comércio e criará novas vagas 



CONHECIMENTO 
NO PDV 
Um parceiro estratégico do varejo 
e com amplo conhecimento sobre 
ponto de venda. Assim evolui a 
função do RCA (Representante 
Comercial Autônomo) e do vendedor 
no atacado distribuidor, que se 
tornaram muito mais do que tiradores 
de pedidos, passando a desempenhar 
o papel de consultores de varejo. Em 
consequência dessa nova realidade, 
será cobrado dos interessados em 
ocupar vagas na área comercial, cada 
vez mais, um nível de qualificação 
que englobe, acima de tudo, uma 
série de conhecimentos sobre ponto 
de venda (PDV), como técnicas de 
exposição, layout, merchandising 
e vitrinismo. "Vários vendedores têm 
boa percepção a respeito de como 
trabalhar o ponto de venda, mas falta 
a eles fundamentação teórica. Muitos 
distribuidores investem em cursos 
de técnicas de venda, mas é a 
prestação de serviço que irá gerar 
a venda e fidelizar o cliente", 
alerta Andrés Ganzelevitch, diretor-
executivo da Ganzelevitch Vargas. 

P R O C U R A M - S E LÍDERES 
É nas áreas de supervisão, gerência 
e diretoria que o atacado distribuidor 
vislumbra as maiores contratações 
para 2010. As empresas querem 
ter no seu quadro de funcionários 
gestores e líderes com habilidade 
para conduzir pessoas, dosando o 
lado da competitividade com uma 
visão macro do negócio. "Cabe a nós, 
diretores e administradores, socializar 
e dar ferramentas para motivar os 
profissionais, sem nos descuidar 
do mercado", diz Luís Fernando de 
Souza, gerente-administrativo da Souza 
Roxo. Para executar esse tipo de tarefa, 
as empresas sairão em busca de 
profissionais que valorizem o trabalho 
em equipe e ajudem profissionais 
a crescerem individualmente. "Gestores 
que compreendem a importância das 
pessoas ajudam o negócio a crescer 
e a se manter sólido. Mais do que 
isso, é importante que as empresas 
busquem lideranças responsáveis por 
meio da participação e do envolvimento 
de pessoas", afirma Ralph Chelotti, 
presidente da ABRH - Associação 
Brasileira de Recursos Humanos. 

GESTOR DE MATERIAIS 
O profissional de compras, que era 
considerado um centro de despesas 
para a empresa, cuja função era 
gastar o dinheiro do caixa, passou, 
nos últimos anos, a desempenhar uma 
função estratégica, que pode trazer 
rentabilidade para o negócio, caso 
realize negociações certeiras. "Uma 
compra bem feita pode aumentar em 
até 2% o lucro líquido da empresa. 
Essa meta faz com que o comprador 
se torne um profissional comprometido 
com o trabalho, desenvolvendo bons 
relacionamentos com o fornecedor e 
alianças estratégicas, a fim de trazer 
uma relação duradoura, de médio a 
longo prazo", diz Caio César Ferrari, 
administrador e especialista 
em logística empresarial. 

DIFERENCIAL 
COMPETITIVO 
O profissional logístico de hoje e do 
futuro precisa estar qualificado para 
lidar com sistemas de informação, 
computadores, softwares e 
equipamentos para inserção de dados, 
pois esses fazem parte do dia a dia da 
área. "Essa complexidade crescente das 
atividades logísticas exige profissionais 
altamente capacitados tecnologicamente. 
Portanto, entender conceitos básicos, 
como registrar dados e ler mapas para 
avaliar alternativas diferentes, é um 
atributo cada vez mais indispensável 
aos que trabalham na área. Profissionais 
que dominam tecnologia vêm 
conseguindo aumentos salariais 20% 
acima da média de outras funções 
nos últimos cinco anos", afirma Chelotti. 
Além de conhecimento tecnológico, 
um dos perfis que devem ser mais 
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procurados para preencher vagas 
na área de logística em 2010 é o 
do profissional que tem alguma 
experiência em finanças, e que 
entende e sabe comandar as relações 
em toda a cadeia de suprimentos, 
ou suply chain. "A demanda pelos 
profissionais da área de logística 
cresceu mais de 4 0 % nos últimos 
cinco anos, o que gerou uma escassez 
de profissionais disponíveis. Isso fez 
com que o setor passasse a atrair 
profissionais de outras áreas, como 
finanças, administração e engenharia, 
'oxigenando' o setor com profissionais 
dotados de visões diferenciadas", 
explica Chelotti. 

EXTENSÃO DO 
ATENDIMENTO 
Estudos sobre o segmento de 
transporte de carga mostram que as 
perdas se devem a acidentes e roubos, 
com 70% para acidentes e 30% para 
roubos de carga. Por conta disso, as 
empresas da cadeia de abastecimento 
deverão valorizar, cada vez mais, 
profissionais habilidosos e experientes, 
que dirijam de modo defensivo, e 
que tenham bons antecedentes e até 
perfil de crédito. Mas dirigir é apenas 
uma das atribuições que cabem ao 
motorista. Além da obrigação de ser 
hábil no comando do volante, para se 
candidatar à vaga no setor o candidato 
precisa saber se comunicar, apresentar 
comprometimento com o trabalho 
e ter noções de negociação. 
"O motorista faz parte do atendimento 
ao cliente. A denominação 
deveria mudar para 'profissional 
do atendimento'", afirma Marilene 
Delmagro, psicóloga organizacional. 

pesquisa realizada sobre empregabilidade no 
setor, o Ranking A B A D / N i e l s e n 2009 (ano-
base 2008) apontou que o número de contra
tações aumentou 25, l % com relação a o ano 
anterior, o equivalente à criação de 13.416 
novos empregos, sem contar o número de 
contratações indiretas. 

Além de ser impulsionado por esses fatores, 
o atacado distribuidor, que gera 204 mil empre
gos diretos, continuará sob a pressão predomi
nante da concorrência exercida pelos grandes 
players varejistas, como o Assai (Grupo Pão 
de Açúcar), o Maxxi Atacado, o Sam's Club 
(Walmart) e o Atacadão (Carrefour), sendo 
que alguns deles, além do autosserviço, tam
bém passaram a atuar na distribuição. "Depois 
da entrada dos grandes players, os atacadistas 
passaram a valorizar as pessoas como ativos da 
empresa. Ficou claro que não adiantava inves
tir em caminhões de última geração se não se 
dispusesse de profissionais capacitados", define 
Caio César Ferrari, administrador e especialista 
em logística empresarial. 

Outro fator importante que impactará no 
desenvolvimento do atacado distribuidor é a 
oferta de uma melhor prestação de serviço ao 
varejo de bairro. " C o m o varejo se sofisticando 
e se profissionalizando de modo concorrencial, 
o setor deverá dar preferência para pessoas 
mais qualificadas e capacitadas", acredita E u 
gênio Foganholo, diretor da Mixxer, consultoria 
especializada em varejo. 

MUDANÇAS NO PERFIL 
Tantas mudanças na cadeia de abastecimento 
e no negócio do atacado distribuidor deman
dam, cada vez mais, uma prestação de ser
viço de qualidade para continuar a crescer, e 
alteram profundamente o perfil dos funcioná
rios que trabalham no setor. Além de investir 
no desenvolvimento de profissionais, para que 
eles cresçam e retribuam com os resultados 
esperados, na hora de contratar, as empresas 
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do setor passaram a dar preferência a perfis 
que apresentem, além de alguma experiência 
operacional, uma bagagem teórica satisfató
ria. "Investir no fator humano se tornou um 
ponto de sobrevivência para um setor que 
não tem fábricas e depende de vendedores e 
motoristas", diz Guilherme Tiezzi , professor 
de Trade Marketing do Insper-SP - Instituto 
de Ensino e Pesquisa de São Paulo. 

Até mesmo no que se refere às funções 
operacionais, principalmente aquelas relacio
nadas ao trabalho nos centros*de distribuição, 

as empresas tenderam a se tornar mais sele
tivas, dando preferência a profissionais com
prometidos com o trabalho e interessados em 
aprender sobre o funcionamento do atacado. 
A complexidade operacional está aumentan
do a cada dia. O trânsito nas cidades tem sido 
um constante desafio, as exigências do cliente 
são cada vez maiores, e a pressão nas mar
gens também é constante. Por isso, o desafio 
com que nos defrontamos nesse setor é o de 
continuar crescendo, e oferecendo qualidade 
com um custo competitivo. Nesse caminho, 
contar com pessoas comprometidas e treina
das é fundamental para ajudar a manter esse 
difícil equilíbrio", afirma José Costa , diretor 
da JC Distribuição. 

Para se diferenciar dos concorrentes, as 
empresas do setor devem reforçar a contra
tação de gestores em todas as áreas, da ge
rência aos departamentos comercial e de lo
gística, mas também devem buscar, na área 
mercadológica, estrategistas para desenvol
ver um núcleo de inteligência de mercado, a 
fim de formar executivos multifacetados. "E 
necessário ter profissionais capazes de enxer
gar, com foco estratégico, o mercado em que 
a empresa atua para acompanhar o ambiente 
competitivo que se modifica e se sofistica", 
define Foganholo. 

U m a vez que as pessoas passem a se tor
nar importantes ativos do negócio, haverá 
uma demanda na busca por profissionais para 
cargos gestores em liderança, como gerentes, 
supervisores e diretores, que saibam conduzir 
pessoas e desenvolver o trabalho em equipe. 
O u t r a área que deverá recrutar mão de obra 
qualificada em 2010 é a de trade marketing, 
que buscará profissionais com competências 
distintas daqueles que, tradicionalmente, es
tão ligados à compra e à venda, e que são 
aqueles que, tipicamente, atuam no setor. 
" C o m a concorrência dos grandes players, o 
ambiente se torna mais competitivo e arroja-
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• Ter capacidade e habilidade de 
negociação, para saber se comunicar com 
a equipe e aceitar ideias acima de seus 
propósitos e interesses. 

• Saber argumentar estrategicamente. 
• Ter compromisso com resultados, para 

poder atingir metas e superá-las. 

• Desenvolver inteligência emocional, 
para ser capaz de lidar com as próprias 
emoções e poder exercer a liderança com 
maturidade e equilíbrio. 

• Ser criativo, para criar soluções novas para 
processos, visualizando-os de maneira 
diferente da convencional. 

C O M P R A Q U E LUCRA 
Há quinze anos na Distribuidora Müller, de Santa 
Catarina, e há dez no cargo de comprador, Fábio 
Reis começou sua trajetória na empresa na área 
da expedição. Anos mais tarde, passou para 
o departamento de compras, onde aprendeu 
o trabalho na prática. Percebeu que realizar 
negócios rentáveis para a empresa e exercer a 
função com sucesso, ter visão macro do negócio 
e entender como funcionam todas as áreas, da 
logística ao departamento comercial, são exigências 
fundamentais para se poder mesclar todos os 
processos e levá-los à mesa de negociação com 
o fornecedor. "O objetivo é obter o melhor custo/ 
benefício em cada negócio fechado", diz. 
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do, cabendo aos atacados regionais criarem 
alternativas para permanecer em um merca
do globalizado", afirma Evangelita de C a r v a 
lho, superintendente do Grupo Carvalho. 

VISÃO PRÁTICA 
Gestores logísticos também deverão ser ab
sorvidos rapidamente pelo segmento, que 
contratará profissionais com visão prática, 
capacidade para planejamento e domínio tec
nológico, além de gestores que promovam 
uma melhor estruturação da área de Recur
sos Humanos (RH) , uma vez que muitas em
presas do setor ainda utilizam o ultrapassado 
e burocrático Departamento Pessoal (DP) 
para contratar mão de obra. 'A área de recru

tamento é extremamente operacional no se
tor, não se concentrando no desenvolvimento 
de pessoas. A ausência de profissionais de 
Recursos Humanos é ainda o grande entrave 
para o desenvolvimento de competências no 
segmento", a lertaTiezzi . 

No modelo de negócio do distribuidor es
pecializado, haverá uma nova leva de contra
tações de profissionais de vendas, assim como 
também haverá, dentro dos armazéns de boa 
parte das Regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste, necessidade de funções técnicas 
e especializadas, relacionadas a processos de 
movimentação e armazenagem, como as dos 
operadores de paletes e empilhadeiras, que 
deverão ganhar espaço nas contratações. 
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