
conomia estável , moe
da sólida e aumento da 
renda do trabalhador es
tão contribuindo para o 
aquecimento do setor de 
varejo, que promete ser 

um dos maiores empregadores do 
país em 2010. "Estamos vivendo um 
momento muito especial no que tan
ge ao desenvolvimento da economia 
e à ascensão das classes menos favo
recidas ao consumo", diz Pedro Fer
reira, diretor de recursos humanos 
da Máquina de Vendas, holding cria
da da fusão da mineira Ricardo Ele-
tro e da baiana Insinuante. Muitas 
redes t êm planos de expansão para 
este ano, o que deve aumentar a de
manda por mão de obra. 0 setor vem 
se profissionalizando e tornando-se 
cada vez mais sofisticado, exigindo 
formação e qualificação. Por isso, até 
quem tem cargo de gestor está vol-

tando para a escola, como é o caso 
de Rafael Pereira, de 35 anos, geren
te da marca Lucy in the Sky. 

A pesquisa Retratos do Varejo, rea
lizada pela Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) em parceria 
com a Nielsen, a Kantar WorldPanel 
e a Gfk, apontou que 74% dos varejis
tas estão otimistas com o setor. De 
acordo com o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), o varejo será res
ponsável pela abertura de 850 000 no
vos postos de trabalho neste ano, dos 
quais 700 000 só em São Paulo. Ao 
todo, o setor emprega hoje cerca de 
6 milhões de funcionários, conforme 
divulgou o Cadastro Geral de Empre
gados e Desempregados (Caged), ór
gão do Ministério do Trabalho e Em
prego. As lojas de shoppings respon
dem por 15,6% deste total e vão con
tinuar contribuindo para um gran
de volume de contratações. Serão 
44 novos empreendimentos por to
do território nacional até o fim do 
ano, o que criará, aproximadamen
te, 57 200 oportunidades nos shop
ping centers. A área supermercadis-
ta t ambém será uma das que mais 
crescerá, com expectativa de gerar 
27 000 novos empregos. 

Seguindo as estimativas de cres
cimento para o setor, grandes redes 
t ambém buscam profissionais. A 
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Máquina de Vendas quer dobrar, até 
2014, o número de lojas que ambas as 
marcas têm hoje. Serão cem novas lo
jas que deverão recrutar 30 000 pessoas. 
0 Grupo Pão de Açúcar anunciou que 
deve investir no Nordeste e prevê criar 
10 000 vagas ainda neste ano. A Lojas 
Renner terá 900 vagas com a abertu
ra de 14 novos magazines. O Walmart 
abrirá mais cem novas unidades e 
vai precisar de 10 000 funcionários. 

CRESCENTE 
PROFISSIONALIZAÇÃO 
A maioria das vagas é operacional, mas 
também há oportunidades gerenciais. 
Para ambas as carreiras é cada vez mais 
necessária a qualificação do profissio
nal. "Tem sido frequente a busca por 
candidatos com melhor formação em 
razão da evolução e da tecnologia uti
lizada no varejo, bem como da neces
sidade de atendimento cada vez mais 
especializado, exigido pelo consumi
dor atual", diz Nabil Sahyoun, presi

dente da Associação Brasi
leira de Lojistas de Shopping 
(Alshop). De acordo com Eu
gênio Foganholo, professor 
do MBA em varejo do Insti
tuto Nacional de Pós-Gradu
ação (INPG), essa necessida
de ocorre porque o varejo tor
nou-se mais competitivo. "0 
setor é cada vez mais com
pleto, utiliza ferramentas de 
gestão cada vez mais sofis
ticadas, a lém de as empre
sas estarem crescendo ace
leradamente", diz. Na ava
liação de Maurício Morgado, 
professor do Centro de Ex
celência em Varejo da FGV-
Eaesp, o setor está vivendo 
dois fenômenos: a profissio
nalização e a internacionali-
zação. "A chegada de empre
sas multinacionais e o inves
timento de capital estrangei
ro nesse mercado t êm exigi

do uma administração mais organi
zada. Além disso, muitas companhias 
têm passado por um processo de pro
fissionalização de sua gestão, deixan
do de ter administração familiar e con
tratando executivos para administrar 
o negócio, o que amplia a necessida
de de mão de obra qualificada", expli
cou Maurício. "A concorrência é mui
to grande. Se não nos estruturarmos, 
não nos manteremos", completa Ra
fael Pereira, da Lucy in the Sky. 

Para trabalhar no setor, o profissio
nal, independentemente da área, tem 
de ter um perfil bastante específico: 
habilidade para atendimento ao pú
blico, boa comunicação, capacidade 
de trabalhar em equipe e identifica
ção com um ambiente dinâmico, rá
pido e, além disso, não pode se im
portar em trabalhar nos fins de sema
na. A maior parte das vagas operacio
nais é para caixas, vendedores, con
sultores e estoquistas e, normalmen
te, o público-alvo são jovens univer-
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sitários ou recém-formados. 
"Em redes mais sofisticadas e 
em shoppings mais elitistas 
muitas lojas têm atendentes 
bilíngues, com domínio do 
inglês ou de outro idioma", 
conta Nabil, do Alshop. Pa
ra quem tem formação su
perior, os cursos mais valo
rizados no varejo são admi
nistração, economia, enge
nharia e tecnologia da infor
mação. Profissionais dessas 
áreas podem atuar no setor 
comercial, de logística, de 
recursos humanos e na ge
rência de lojas, com chan
ces de alcançar cargos ain
da mais altos de liderança. 

Formado em comunicação 
social, Rafael Pereira passou 
por esse processo de cresci
mento no varejo. Ele traba
lhou como gerente de lojas 
de shoppings durante dez 
anos, até adquirir a experiência ne
cessária para ser gerente de marca da 
Lucy in The Sky, na qual é responsável 
pela compra de material e pelo desen
volvimento de campanhas, funções 
que antes eram exercidas pelos pro
prietários da marca. "Aprendemos a 
dinâmica do varejo no dia a dia. Mas 
não se pode ficar num círculo vicioso, 
temos que nos reciclar sempre. Sen
ti necessidade de me aprimorar e fa
zer um MBA para dar um salto na car
reira. E este é um setor no qual você 
pode crescer, sim", conta. A jornalis
ta Cristiane Freitas, de 27 anos, sem
pre se interessou por comércio, mais 
especificamente por compras. Come
çou a trabalhar na C&A, foi trainee da 
empresa e depois se tornou gerente 
da loja em João Pessoa, capital da Pa
raíba. Até que surgiu a oportunida
de de ir para a Dufry e focar no que 
sempre quis: planejamento de com
pras e escolha de produtos. "Quis 
me aprimorar nos estudos voltados 

ao varejo para fazer a diferença na 
companhia em que trabalho." Um 
ponto em comum no discurso dos 
dois é a experiência. "Você chega a 
cargos de liderança por sua vivência 
no mercado", completou Cristiane. 

0 diretor de capital humano do Wal-
mart, Giovane Costa, que o diga. Ele 
começou há mais de 20 anos como em
pacotador e hoje, formado em Direito, 
alcançou o cargo mais alto em gestão 
de pessoas na empresa. "Eu sou exem
plo disso. Levamos em consideração 
os resultados e que a pessoa seja um 
líder que sirva à sua equipe", diz. Cer
ca de 80% dos líderes do Walmart fo
ram formados dentro da empresa. Na 
Máquina de Vendas esse número che
ga a 70%. Em outras áreas isso se repe
te. Célio Guedes, de 42 anos, formado 
em tecnologia da informação e ago
ra cursando o MBA na área do varejo, 
começou no Grupo Pão de Açúcar há 
16 anos como analista de sistemas e 
hoje ocupa o penúlt imo cargo de lide-

rança em TI, o de gestor de sistema de 
business intelligence. "A empresa está 
me ajudando com o subsídio de 50% 
do curso." Ainda segundo à pesqui
sa Retratos do Varejo, 78,1% dos vare
jistas pretendem investir na capacita
ção dos funcionários e acreditam que 
esta iniciativa é importante para en
frentar desafios juntos. Para isso, vá
rias redes têm criado cursos internos e 
subsidiado o estudo dos empregados. 
É uma prática muito comum também 
trazer as insti tuições de ensino pa
ra dentro das empresas, oferecendo 
o que se chama de MBA in company. 
E muitas escolas t êm criado cursos 
específicos para a área. A Fundação 
Instituto de Administração (FIA), o 
INPG e a FGV são algumas delas. 0 
Walmart mantém parcerias com insti
tuições como a Fundação Dom Cabral 
para a formação de executivos e man
tém um convênio com a FGV, que ofe
rece o curso dentro da companhia pa
ra a capacitação dos funcionários. 
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e a economia de um país vai 
bem, as montadoras de ca
minhões vão ainda melhor. 
Não por acaso, grandes fa

bricantes anunciaram recentemen
te planos de expansão da capacida
de produtiva nacional e a NC2 Global 
LLC, joint venture da Navistar e da Ca
terpillar, escolheu o Brasil para mon
tar sua mais nova fábrica, ainda sem 
local definido. Depois da queda nas 
vendas no mercado interno e nas ex
portações em 2009, causada pela crise 
financeira internacional, o setor come
mora a recuperação confiante em um 
futuro promissor, que tem pela fren
te obras gigantescas como a hidrelé
trica de Belo Monte, no Pará, a Copa 
do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 
2016. O reflexo desse aquecimento já 
é sentido nas vendas internas: entre 
abril e janeiro deste ano foi registrado 
um aumento de 21% em relação a 2009. 

"A última vez que o Brasil investiu 
tanto em infraestrutura foi na década 
de 1970", diz Roberto Cortes, presiden
te da multinacional alemã M A N La-
tin American, que teve de implantar 
um terceiro turno na linha de produ
ção e contratar 700 profissionais para 

aumentar sua fabricação em 60%. Ele 
se diz otimista com o reaquecimento 
da economia e prevê um crescimen
to de dois dígitos para os próximos 
anos. A empresa confirmou no mês 
passado a intenção de investir 1 bi
lhão de reais em cinco anos e já come
ça a procurar 50 engenheiros especia
lizados para os projetos futuros. "Va
mos lançar a nova marca da M A N La-
tin America com a Volkswagen. São 
caminhões que já existem na Euro
pa, mas precisam de adaptações pa
ra o mercado brasileiro", diz Roberto. 

Outro player que aposta no cresci
mento do Brasil é a Mercedes-Benz, 
que prepara para 2011 o lançamen
to do extrapesado Actros. A mon
tadora alemã vai aguardar a defini
ção do modelo — rodoviário ou fo
ra de estrada — para só então esti
mar sua capacidade de produção e 
calcular quantos empregos serão 
criados. A versão rodoviária é ut i l i 
zada no transporte de bens e a ver
são fora de estrada, na construção 
civil e na mineração. Ambas t êm ca
pacidade de 40 toneladas. Enquan
to o consumo continuar em alta e a 
construção civil seguir sua trajetória 
de expansão, muito provavelmen
te novos empregos serão anuncia
dos pelo setor nos próximos anos. 
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profissão de consul
tor de imagem cor
porativa já existe no 
mundo desde a déca
da de 40, mas nunca 
foi muito difundida 

no Brasil. Agora, com a necessidade 
de reorganizar os padrões de indu
mentária de algumas empresas, es
se profissional está em alta por aqui 
também. O principal motivo é a ins
tituição nas empresas brasileiras de 
um estilo mais informal de se vestir 
no trabalho. O excesso de liberdade 
algumas vezes acaba causando con-

fusão na cabeça das pessoas. "Já t i 
ve que atuar em dois casos diferen
tes. De um lado, gente muito formal, 
que tive que adaptar o guarda-rou
pa para a sexta-feira informal, com
prando jeans e camiseta. De outro, 
pessoas extremamente informais, 
que aproveitaram a sexta-feira para 
se soltar de vez. E ai houve a neces
sidade de agir na reeducação", diz a 
consultora Ana Pasternak. 

O movimento do Casual Friday, 
dia em que funcionários podem se 
vestir de maneira mais informal, 
surgiu na década de 90 nas compa

nhias do Vale do Silício, nos Estados 
Unidos. Aqui, essa prática foi adota
da há menos de uma década. "Essa 
forma de se vestir cria um ambiente 
mais descontraído, estimula a inte
ração entre os funcionários e contri
bui para quebrar visualmente a hie
rarquia", diz a consultora de imagem 
liana Berenholc, membro da Asso
ciation of Image Consultants Inter
national. "Empresas como a consul
toria Fesa e a gigante de tecnologia 
IBM adotaram o Casual Friday, en
quanto há exemplos como o da cer
vejaria AmBev e da Kraft, do setor de 



alimentos, que inst i tuí ram a infor
malidade todos os dias", afirma Ana. 
Essa mudança no jeito de se vestir é 
o principal motivo para a valorização 
do passe das consultoras de imagem. 

"Ninguém explicou quais seriam as 
condutas quando foi ins t i tu ído o 
Casual Friday. Por isso, os funcioná
rios ficaram perdidos. Agora, as em
presas t êm contratado pessoas para 
ensinar os funcionários como de
vem se vestir", diz Ilana Berenholc. 

O consultor de imagem corporativa 
é o responsável por ajudar as compa
nhias a solucionar questões relativas 
à identidade visual e ao comporta
mento de seu pessoal, com a finalida
de de transmitir profissionalismo. "0 
consultor é capaz de identificar defi
ciências na comunicação da imagem 
da companhia e adequar o visual dos 
colaboradores a sua cultura, seus va
lores e seu público", explica a consul
tora de imagem corporativa Gabrie
la Faula, recém-formada, de 22 anos. 

A contratação normalmente é fei
ta pelo departamento de marketing 
ou pelo RH. Quando o marketing 
contrata, o objetivo do trabalho é o 
alinhamento da equipe à imagem 
da empresa, seja num lançamento 
de novos produtos, seja em repo
sicionamento da marca no merca
do. Nesse caso, o trabalho t a m b é m 
pode envolver palestras motivacio-
nais. E, quando é o RH que contra
ta, o objetivo é adequar os funcioná
rios aos padrões da corporação. Isso 
é comum no momento da definição 
de uma normativa interna para em-
basar o que está sendo colocado co
mo regra. "Também acontece quan
do um funcionário precisa alinhar 

sua imagem pessoal ao segmento 
sem perder a identidade e quando 
funcionários possuem habilidades 
necessárias para uma promoção, po
rém, a imagem pode atrapalhar", diz 
Ana. A clientela t ambém é formada 
por executivos que precisam de aju
da para mudar de cargo ou ambiente 
de trabalho. Regra geral, eles procu
ram esse tipo de assessoria para sa
ber como arrumar as malas para via
gem de negócio e compor o modelo 
para uma reunião de trabalho. "Ou
tro tipo de contratação é quando as 
empresas presenteiam seus funcio
nários com palestras em tom diverti
do. É uma educação mais velada, não 
é cobrada do funcionário", diz Ilana. 

Ana Pasternak, que já atendeu com
panhias como IBM, Vale e a rede de 
hotéis Mercure, diz que a remunera
ção começa a partir de 300 reais por 
um atendimento a um executivo e 
de 1800 reais para a consultoria nu
ma empresa. "Cobramos por hora de 
trabalho ou por pacote de serviços. 
Os valores variam de acordo com o 
serviço desenvolvido e com a expe
riência do consultor", diz Roberta 
Tomazini, de 36 anos, profissional 
recém-formada num curso de con
sultoria corporativa. Quem tem no
me no mercado chega a ganhar a par
tir de 7 000 reais por trabalho. "Para 
workshops, cobra-se, em média, 2 500 
reais. Para uma consultoria completa 
em empresas de médio porte, cobra-
se 12 000 reais e, em grandes, 20 000 
reais. É importante ressaltar que a 
remuneração é bastante relativa", 
conta a jovem consultora Gabriela. 

Para entrar na área, não basta ape
nas gostar de moda, é necessário 

ter vivência no mundo corporati
vo. "Quem não teve contato com es
se mercado não vai ter o olhar pre
ciso para este tipo de trabalho. Vo
cê não vai à empresa falar de mo
da, mas, sim, de cultura corporati
va. Vai entender o ramo do negócio 
e a mensagem que deve ser passada 
por meio das roupas dos funcioná
rios", diz Ilana. Há profissionais de 
recursos humanos que se especia
lizam na área e voltam para o mer
cado para tratar especificamente da 
imagem da companhia. A rotina de 
um consultor inclui trabalho de re
lacionamento direto com os clien
tes, reuniões e palestras. 
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