


No BRASIL, BOA PARTE DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO APOSTA NA 

QUALIFICAÇÃO PARA MANTER VENDEDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO POR 

CATEGORIA DE PRODUTOS. PORÉM, EXISTEM EXEMPLOS DE SUCESSO DE REVENDAS 

QUE INVESTEM NA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAR UM ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO, COM ORIENTAÇÕES SOBRE TODOS OS SEUS DEPARTAMENTOS, 

ENQUANTO OUTRAS EXPLORAM AS VANTAGENS DE AMBOS OS FORMATOS. 

INDEPENDENTE DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA ESTRUTURA, O SUPORTE 

DO VENDEDOR BEM TREINADO, COM UM DESEMPENHO CAPAZ DE ENTENDER ÀS 

REAIS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR, PARA CONQUISTAR SUA CONFIANÇA E 

CREDIBILIDADE, É INDISPENSÁVEL. 

Todo cliente que consulta ou pede auxílio 
sobre um determinado produto à ven
da no varejo de material de construção 

espera receber mais do que um atendimento 
eficaz, amigável e simpático por parte do ven
dedor. Para que se sinta seguro na decisão so
bre a compra, o cliente deseja ter uma atenção 
que vá além dos seus anseios e seja capaz 
de surpreendê-lo em função do alto nível de 
conhecimento do profissional que o assiste. 

No entanto, atingir a excelência do atendi
mento ao consumidor e fazer com que vende
dores e balconistas dominem os atributos dos 
produtos e da arte de negociar não são tarefas 
fáceis para o comércio de material de constru
ção. Dentro desse contexto, cada lojista cria 
sua estratégia para estruturar a equipe de ven
das, mas todas elas convergem para um mes
mo ponto: investimentos constantes em trei
namento e qualificação destes profissionais. 

De acordo com a análise de especialis
tas em varejo, a tendência nas lojas de mate
rial de construção do Brasil é o atendimento 
e venda técnica por seção, com profissionais 
especializados em determinadas categorias 
de produtos. Esta forma de divisão é reali
zada, principalmente, para garantir um maior 
nível de conhecimento por parte do vendedor, 
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que está atuando num tipo de comércio que 
dispõe de um mix diversificado de produto, 
sendo muito complexo um único profissional 
conhecer bem todos eles, 

"A venda de material de construção tem 
características técnicas, ou seja, em sua com
pra o critério racional se sobrepõe ao emo
cional. Por isso, o modelo de especialização 
é extremamente adequado para este tipo de 
comércio", afirma o doutor e mestre em Ad
ministração Estratégica na área de mercado 
da construção, José Lupoli Junior, professor 
do Departamento de Marketing da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP/Les-
te, professor do MBA de Varejo da FIA (Fun
dação Instituto de Administração) e consultor 

do PROVAR - Programa de Administração de 
Varejo. Ele explica que, no supermercado, a 
pessoa leva sua lista básica, mas muitas ve
zes usa critérios emocionais na compra, por 
exemplo, ao ver um queijo e um vinho, que a 
remete a um jantar num ambiente agradável. 
Na revenda de material de construção também 
existem produtos com apelo emocional, além 
de marcas e grifes, mas na compra os critérios 
envolvem detalhes técnicos, tais como resis
tência, durabilidade, facilidade de higiene e 
limpeza, formas de aplicação do produto, etc. 
"Se fizermos uma análise fria notaremos que, 
produto a produto, todas as lojas vendem as 
mesmas coisas, Por isso, o suporte do vende
dor técnico é muito importante, principalmente, 
para as pessoas comuns, leigas, que não são 
expert nesse tipo de produto", avalia Lupoli. 

O consultor Eugênio Foganholo, diretor 
da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, con
sultoria especializada em bens de consumo e 
varejo e que atende tanto a fabricantes quanto 
a redes varejistas, concorda que no comércio 
existem muitos exemplos do que pode ser 
denominado 'mais do mesmo', ou seja, lojas 
que praticamente fazem o mesmo que seus 
competidores. Mas, para ele, o conceito de 
estratégia e operação das lojas de material de 
construção no Brasil tem uma enorme possibi-

JOSÉ LUPOLI JUNIOR O modelo 
de especialização é extremamente 
adequado ao comércio de material 
de construção. 

lidade de ser melhorado. "Existem oportunida
des a serem exploradas, dentre elas, o geren
ciamento por categoria, que significa organizar 
a loja para verdadeiramente oferecer a solução 
completa para o consumidor, agregando di
ferentes categorias para um único benefício", 
observa Foganholo. Sugere, ainda, mais au-
tosserviço, sem que isso signifique abrir mão 
dos vendedores, mas sim tornando seu papel 
mais nobre. "Um dos principais fundamentos 
do autosserviço é oferecer mais informação 
impessoal para o consumidor, fazendo com 
que ele compreenda melhor as característi
cas das categorias vendidas. É comparar, por 
exemplo, diferentes marcas, das mesmas ca
tegorias, em seus vários atributos, auxiliando 
o consumidor a uma compra mais assertiva e 
correta", completa. 

A multinacional francesa Leroy Merlin, 
home center de material de construção, de
coração, jardinagem e bricolagem, tem apro
ximadamente quatro mil colaboradores e uma 
equipe preparada para prestar uma venda as
sistida e departamentalizada.Os assessores 
de vendas têm a possibilidade de conhecer 
em profundidade e tecnicamente a gama de 
produtos de sua seção e suas aplicações e, 
com isso, pode orientar melhor o cliente de 
acordo com sua necessidade. Essa estrutura 
é adotada em todo o Grupo, como informa a 
diretora de Recursos Humanos da empresa, 
Cynthia Serotti. "A estratégia na Leroy Merlin 
tem demonstrado que o conhecimento técnico 
dos produtos permite que o assessor de ven-

Text Box
Foto



das tenha maior segurança na recomendação 
do produto ao cliente e saiba oferecer itens 

complementares, que serão necessários para 
aplicação do item principal, evitando assim 

que o consumidor deixe de comprar tudo que 
precisa", explica. 

GENERALISTA: ACOMPANHAMENTO 
DO INÍCIO AO FIM DA COMPRA 

Embora a venda técnica e departamenta-
lizada seja uma opção bastante encontrada no 
varejo de material de construção, os consu
midores sinalizam uma satisfação maior pelo 
atendimento feito nas lojas que investem num 
único vendedor para acompanhá-lo do início 
ao fim da compra (ver box nas páginas 48 e 
49). Essa personalização torna a compra mais 
ágil e contribui para que o cliente saia com 
uma boa imagem da loja. 

Do ponto de vista do consumidor, con
forme análise de Foganholo, comprar em 
uma loja de material de construção, em ge
ral, é uma situação que ocorre poucas vezes 
- na construção, reforma ou manutenção. 

Desta forma, o ato da compra traz incerte
zas, pois embute um razoável desconheci
mento sobre as categorias e seus atributos. 
Ao lançar mão de um consultor de compras 
para o cliente, que o acompanhe integral
mente em todo o processo, certamente uma 
revenda geraria um alto diferencial em sua 
atuação, pois passaria confiança junto ao 
consumidor. "A grande dificuldade para esta 
prática é como compatibilizar o nível de co
nhecimento necessário deste consultor em 
relação às várias categorias comercializadas 
pela loja", comenta. 

A Nicom Material de Construção (SP) 
é um exemplo de sucesso: a revenda inves

te na formação de mão de obra para prestar 
um atendimento personalizado, com orienta
ções sobre todos os seus departamentos. Seu 
quadro de funcionários é composto por 300 
colaboradores, sendo 55 especializados nas 
técnicas de negociação e vendas. "Nossos 
vendedores são preparados para atenderem 
ao consumidor desde o material básico até o 
acabamento. Considero que este formato faz 
o cliente se sentir em casa, pois oferecemos 
uma fácil idade que tem o objetivo de descom-
plicar a venda. Com este formato, consegui
mos obter um grande sucesso e a sua plena 
satisfação", declara Hiroshi Shimuta, presi
dente da Nicom. 

UM MISTO ENTRE SETORIZADO E GENERALISTA 
Explorar as vantagens de cada formato 

tem sido a opção adotada por alguns home 
centers, dentre eles, a Telhanorte, empresa 
do grupo francês Saint-Gobain, que conta 
com 3.200 colaboradores e 41 lojas distribu
ídas em todo o País. A rede conta com dois 
modelos de atendimento: generalista e seto-
rista. Durante a compra, um único vendedor 
acompanha o cliente, porém, quando neces
sário, conta com o apoio de um profissional 
técnico, que auxiliará na escolha do produto e 
esclarecerá dúvidas sobre a melhor utilização, 
durabilidade e variedade de materiais dispo
níveis. O diretor de Recursos Humanos (RH) 
da Saint-Gobain Distribuição Brasil, Fernando 
Moreno, lembra que o ato da compra numa 
loja de material de construção é uma decisão 
que envolve a família, por se tratar de consu
mo de bem durável, exige alto grau de conhe
cimento técnico, bem como um atendimento 
especializado e focado nas particularidades de 
cada etapa da obra. "Uma segunda construção 

ou reforma não costuma ser feita num curto 
prazo de tempo. Por isso, em cada departa
mento, existe um técnico e vendedores pre
parados para atender ao cliente e auxiliá-lo na 
escolha do produto. Nossa equipe de vendas é 
preparada, tem embasamento e conhecimento 
dos produtos e materiais, e procura se dedi
car para fidelizar, oferecendo uma melhor 
experiência de compra", frisa Moreno 

Dependendo do tamanho da 
loja, a Breithaupt - que tem uma 
forte atuação na região Norte e li
toral do Estado de Santa Catarina 
- também adota os dois modelos 
de estrutura de vendas. A empresa 
mantém 11 lojas especializadas em 
material de construção e nas maio
res, que possuem áreas que exigem 
um conhecimento técnico maior, como 
material básico, metais sanitários, tintas 
acabamentos, ferramentas e equipamentos 
para construção civil, por exemplo, dispõe de 

vendedores capacitados para fazer uma ven
da técnica. Para compras mais aprimoradas, 
mantém arquitetos e estagiários de arquitetu
ra. Eles atuam, principalmente, nas áreas de 
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revestimentos e acabamentos e desenvolvem 
projetos para os clientes. "Temos também 
promotores e profissionais técnicos, que são 
contratados pelos nossos parceiros, indús
trias e fornecedores. Eles fazem a apresenta
ção do produto e, às vezes, negociam preços 
ou estimulam a venda para que o vendedor se 
encarregue de efetivá-la. Embora tenha essa 
setorização, não há impedimentos para que o 

vendedor ajude em outras áreas. Esses profis
sionais passam o dia na loja e conhecem um 
pouco de tudo. Como ganham comissão em 
tudo que vendem, não há problema", garante 
o diretor Comercial, Roberto Breithaupt. "Já 
nas lojas que possuem o modelo tradicional, 
com vendas atrás do balcão, não temos como 
ter essa estrutura e, em função de custo, op
tamos pelo vendedor generalista", completa. 

VENDA ASSISTIDA POR SEÇÃO: 
FÓRMULA INTERESSANTE 

A compra no varejo de material de cons
trução é um processo um tanto inseguro para o 
consumidor. Ao entrar numa loja para adquirir 
qualquer tipo de produto, ele leva consigo al
guns medos, dentre eles, o de errar na compra, 

perder tempo ou não adquirir o produto com a 
qualidade esperada e, portanto, sempre almeja 
ser assessorado. Com base neste aspecto, os 
consultores avaliam que ter vendedores técni
cos por seção pode ser vantajoso para os lo-

EUGENIO FOGANHOLO A 
dificuldade está em reunir, num único 
vendedor, um conhecimento amplo 
e complexo sobre as categorias 
comercializadas peia loja. 
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HIROSHI SHIMUTA O trabalho de 
treinamento deve ser eterno, pois 
quem qualifica satisfaz o vendedor, 
a loja e o consumidor. 

jistas e consumidores. "Eles possibilitam me
lhorar o nível de serviço e de atendimento e, 
geralmente, têm condições para uma orientação 
adequada. Essa relação permitirá a conquista 
ou uma maior aproximação com o cliente", es
clarece Eugenio Foganholo. 

Na opinião do consultor José Lupoli, a 

venda assistida por seção é interessante, pois 
permite criar vínculos com o consumidor, que 
passará a reconhecer o vendedor que conhece 
tudo dos produtos e, numa oportunidade, irá 
procurá-lo. "Dentro das categorias, há produ
tos que foram comprados de uma forma mais 
favorável para o varejista e aqueles que pre
cisam de um apelo mais específico para ser 
vendidos. Por outro lado, existe a necessida
de fundamental de fidelizar o que chamamos 
de shopper, termo em inglês que utilizamos 
para diferenciar o consumidor do comprador 
de uma empresa. E nem sempre quem compra 
utiliza o produto e, às vezes, os critérios de 
decisão são bem diferentes. Por isso, quando 
existe uma equipe de vendas especializada e 
preparada, ela agrega valor não só agradando 
o cliente, mas dando segurança de que ele não 
será desagradado no processo. Assim, o lojis
ta cria ou desenvolve uma confiança maior do 
consumidor pela sua loja", pondera. 

A experiência da Leroy Merlin tem de
monstrado que a venda assistida por seção é 
vantajosa e possibilita à empresa a formação 
de equipes com domínio e conhecimentos 
atualizados constantemente, que sabem o que 
perguntar para identificar as reais necessida
des do cliente. A partir desse entendimento, 
são oferecidos os produtos. "Não pensamos 

VENDA GENERALISTA: 
MELHOR RELACIONAMENTO 

COM O CLIENTE 
O atendimento generalista também pro

porciona um maior grau de confiança e credi
bilidade, bem como um melhor entendimen
to do vendedor frente às reais necessidades 
e capacidade financeira do consumidor. A 
principal vantagem percebida pela Nicom é a 
possibilidade de estreitar o relacionamento. 
"Ter um único profissional para acompanhar 
o cliente do início ao fim da compra gera um 
contato mais próximo e, por isso, procura
mos ter uma relação de simpatia e atender às 

solicitações com orientações na medida exa
ta às necessidades. Com essa facilidade, ga
nhamos o consumidor pela amizade. Quando 
sentimentalmente dá certo, ele compra e acaba 
voltando", afirma o presidente da empresa. 

A loja que adota um serviço persona
lizado cria uma relação ainda mais in
timista com seu cliente. Em contra
partida, os custos deverão ficar 
bastante elevados e, portan
to, não é indicado para quem 

em mudar nossa estrutura. Procuramos evitar 
descontentamentos com uma indicação errada 
e oferecemos produtos complementares e ser
viços que são úteis ou realmente necessários 
ao consumidor", esclarece Cynthia Serotti. A 
empresa presta, também, um atendimento fo
cado na solução de um projeto para clientes 
que vão, por exemplo, reformar o banheiro e 
querem comprar argamassa, rejunte, revesti
mentos, banheira, chuveiro, torneiras, encana
mento e vaso sanitário. "Para nós, são produ
tos de três seções, que estão ligados e, juntos, 
compõem o mesmo mundo de projeto. Neste 
caso, temos assessores qualificados e capa
zes de vender as três seções. As vantagens são 
as mesmas de guardar a competência técnica 
e poder orientar bem o cliente", afirma ela. 

A eventual desvantagem desse formato 
ocorrerá quando um consumidor precisar ser 
assistido numa compra maior. "Ele poderá não 
ser atendido no momento adequado, devido ao 
fato do vendedor especializado naquela ses
são estar atendendo a outro cliente", alerta o 
consultor Foganholo. 
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FERNANDO MORENO Compra 
de material de construção exige alto 
grau de conhecimento técnico, bem 
como atendimento especializado. 

possui limitação orçamentária. Para o varejo, 
principalmente de grande porte, não é fácil 
manter uma equipe de vendedores generalis
tas, capacitados para vender produtos de to
das as categorias da revenda, como relata o 

consultor Foganholo: "a dificuldade está em 
reunir, num único vendedor, um conhecimento 
amplo, vasto e complexo sobre as categorias 
comercializadas pela loja". 

Quem mantém esta estrutura também corre 
o risco de não ter vendedores suficientes para 
atender com qualidade em dias e horários de 
pico e, como eventual desvantagem, deixará 
de prestar bom atendimento ao consumidor. 
"É uma equação difícil, mas o lojista tem que 
procurar o equilíbrio. Existe uma relação con
flitante entre custo baixo e qualidade de servi
ço. Por exemplo, você vai num restaurante por 
quilo buscando uma relação ótima de custo 
baixo. Para que o dono do restaurante faça isso, 
ele tem que reduzir seus custos. Então ele tira 
o garçom e coloca alguém menos qualificado 
para servir. Agora, no restaurante de um bair
ro mais nobre da cidade, existe maître e gar
çom, ou seja, paga-se o custo disso. Portanto, 
sempre que olhar o modelo de uma loja, o pro
prietário encontrará esse paradoxo: se quiser 
vender e trabalhar com baixos custos terá de 
retirar serviços", enfatiza Lupoli. Ele conta que 
o lojista deve, sempre que possível, procurar 
essa relação ótima, ou seja, o quanto o cliente 
está disposto a pagar e para que tipo de servi
ço está disposto a pagar. "Portanto, se o lojista 
coloca muita personalização, terá custos cres
centes e, por conta da concorrência acirrada e 
por atuarem no mesmo nicho de mercado, en

contrará dificuldades de repassar os aumentos 
de custo ao seu preço, sacrificando sua margem 
e seu ganho", complementa. 

A conclusão do diretor Comercial da Brei-
thaupt é que não existe uma receita pronta. 
"Entendo que não há um modelo único, pron
to. Tem situações em que o balconista dedica 
dois ou três anos na loja, conhece todo o mix 
e consegue ser um bom vendedor, mas em ou
tros casos, ele fica confinado em seu mundo, 
não se desenvolve e acaba dependendo de 
outras pessoas para dar um apoio. Outra ob
servação é que, dificilmente, um balconista 
que tem afinidade com as vendas de pisos, 
louças e metais, terá bom desempenho em 
tubos e conexões, por exemplo. Nessas si
tuações, ele pode até perder a venda por não 
passar e segurança e, consequentemente, 
não saber convencer o consumidor", diz Ro
berto Breithaupt. E como é difícil definir um 
formato único, há a necessidade dos apoios 
técnicos, com soluções pontuais - como a 
contratação de profissionais especializados 
em vendas, especificadores como arquitetos 
e funcionários subsidiados em parceria com 
a indústria - capazes de suprir a necessidade 
de atender bem ao cliente. Porém, para todos 
os formatos, uma coisa é unânime: a estru
tura de vendas no varejo precisa treinar seu 
funcionário constantemente para surpreender 
o consumidor. 

RESPONSABILIDADE SOBRE A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A loja é uma plataforma de prestação 
de serviços para o seu cliente. Isso signi
fica dar o máximo possível de suporte, de 
orientação, para que possa realizar a ven
da. Se o consumidor se sentir inseguro, não 
comprará e irá buscar outro lugar que dê a 
ele mais segurança para fazer uma compra, 
onde as soluções e os benefícios sejam 
maiores. Por isso, o lojista deve assumir 
a responsabilidade e superar os possíveis 

entraves sobre a formação de mão de obra 
- e, não raro, o interesse da concorrência 
em atrair seu profissional mais capacitado. 
"A falta de profissionais qualificados é um 
problema estrutural do País, que atinge to
dos os setores de negócios. Mas tem que 
treinar, mesmo que o varejista tenha um alto 
turn over (rotatividade). Faça um raciocínio 
ao contrário: e se eu não treinar e o vende
dor ficar? Na verdade, esse seria um gran-
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de problema para o comerciante", destaca 
o consultor José Lupoli Junior. 

Mesmo sendo um processo complexo, 
que gera investimento e dedicação de tem
po e energia da loja, ao longo dos anos, a 
vivência como consultor de varejo demons
trou a Eugenio Foganholo que as melhores 
equipes de atendimento e vendas são aquelas 
formadas pela própria empresa varejista. Ao 
mesmo tempo, isso pode gerar o risco dos 
concorrentes 'roubarem' os funcionários, 
"Ainda com todas estas questões, tem alta 
vantagem competitiva os lojistas formado
res, aqueles que forjam a força de trabalho 
para um verdadeiro servir ao consumidor", 
garante o diretor da Mixxer. 

Na avaliação do presidente da Nicom, se 
o lojista não treinar, ficará dois passos para 
trás perante a concorrência. O pensamento de 

que não vale a pena treinar para que os funcio
nários não sejam atraídos pelos concorrentes 
é, na visão de Hiroshi Shimuta, uma maneira 
obtusa de enxergar a realidade do varejo de 
material de construção. "O trabalho de trei

namento deve ser eterno, pois quem qualifi
ca satisfaz o vendedor, a loja e o consumidor. 
Quando o funcionário está treinado e sabe que 
tem possibilidades de crescimento, a perda é 
muito baixa", resume. 
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O QUE AS REVENDAS FAZEM PARA TREINAR 
Existem enormes oportunidades e meca

nismos para que os lojistas melhorem o grau 
de capacitação do pessoal do varejo. No mo
delo de estrutura implantado na Leroy Merlin, 
a responsabilidade pelo desenvolvimento do 
funcionário é do líder, um profissional desta
cado para acompanhar seu colaborador, que 
pode melhor identificar suas necessidades 
de desenvolvimento. "É claro que a área de 
Recursos Humanos tem papel fundamental 
em prover as ferramentas necessárias de for
mação e acompanhamento do conhecimento 
adquirido", informa Cynthia Serotti. Ela relata 
que não há dificuldades para manter este for
mato, pois existem desafios de formação das 
equipes, seja sobre produtos e serviços, seja 
sobre a venda propriamente dita. "As equipes 
recebem muito investimento em formação e 
demonstram evolução de suas competências 
técnicas e comportamentais". A empresa tam
bém possui uma estrutura de formação para 
as missões comerciais, que abrange habilida
des sobre os produtos, parceiros, técnicas de 
vendas, processos e sistemas internos liga
dos à venda, gestão de estoques, entre outras. 

O propósito da Nicom é uma escola de 
formação de vendedores e sua estrutura para 

capacitar envolve o departamento de treina
mento e seleção do Recursos Humanos, con
sultores e os próprios colaboradores. O RH 
é responsável por acompanhar e buscar os 
cursos disponíveis no mercado e administrá-
los para seus vendedores e, como parte desse 
trabalho, acaba de estabelecer uma parceria 
com uma empresa de consultoria. "Contra
tamos seis módulos de treinamento com o 
tema liderança, que beneficiará todos os fun
cionários e líderes da área de vendas. Para 
nós, toda pessoa é líder ou acaba deixando 
de ser não porque ela não tem competência, 
mas porque não sabe como se manifestar, não 
conhece os sentimentos das pessoas. Com 
esse treinamento de liderança, queremos criar 
nos nossos profissionais uma postura que os 
tornam capazes de, a curto, médio ou longo 
prazos, assumirem a posição de liderança 
para chefiar equipes. Todos precisam estar 
preparados para serem líderes e nós vamos 
administrar líderes", afirma Hiroshi Shimu-
ta. Para os funcionários recém-contratados, 
a empresa nomeia um vendedor mais antigo 
para apadrinhá-lo, com a finalidade de ensi
nar, repassar seus conhecimentos, esclarecer 
dúvidas, enfim, dar todo o suporte para faci-

ROBERTO BREITHAUPT Embora 
tenha setorização, não há 
impedimentos para que o vendedor 
ajude em outras áreas. 
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litar as vendas. "Se deixarmos um vendedor 
independente, ele não cresce e nós não ven
demos. Com este formato, todos crescem", 
garante o presidente da Nicom. 

A Telhanorte possui dois projetos dife
renciados de capacitação para o varejo. Um 
deles é a Escola do Varejo, que tem mais de 
40 horas/aula e, por isso, equivale a um cur
so técnico reconhecido pelo MEC (Ministé
rio da Educação). As aulas são ministradas 
nos ambientes de ensino da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing) e Se-
nac (Serviço Nacional de Aprendizagem Co
mercial). A formação de funcionários envolve 
todos os aspectos da gestão do varejo, como 
merchandising, gestão comercial, formação 
de preço, administração de categoria, entre 
outros, visando a qualificação dos serviços 
prestados pelos colaboradores da rede e me
lhor atendimento ao cliente em sua experiên
cia de compra. No módulo merchandising, 
por exemplo, os funcionários são capacita
dos sobre layout, exibitécnica (arte de exibir 
produtos), história da arte, vitrinismo, etc. Ao 
final,os participantes defendem projetos de 
conclusão de curso, submetendo-se a bancas 
examinadoras como em cursos de nível supe
rior e de pós-graduação. "Eles saem da Escola 
do Varejo com diplomas de duas renomadas 

PAULO CORTIZO ANDION Tem aumentado o número de empresas dedicadas 
a realização de cursos bem técnicos para venda de material de construção. 

instituições de ensino que são parceiras no 
projeto. Queremos, com essa proposta, for
mar uma equipe forte e centrada que, alinha
da com as necessidades da empresa, possa 
colaborar efetivamente nos resultados, inde
pendente das intempéries mercadológicas", 
explica Fernando Moreno. 

0 outro projeto - intitulado Somos Nota 
10! Excelência em Vendas e Atendimento -
é um treinamento intensivo para vendedo
res e colaboradores, que pretende estimu
lar o aperfeiçoamento do atendimento nos 
pontos de venda. Ao todo, mais de 2,3 mil 

pessoas participarão do treinamento, que 
consumirá um total de 150 mil horas. Sua 
estruturação foi feita com base em pes
quisas internas e externas realizadas pela 
empresa em 2009, cujos resultados foram 
obtidos por meio de ferramentas como 
clientes ocultos, focus group e entrevista 
presencial com consumidores e abrange
ram uma análise de todos os aspectos de 
atendimento e vendas a partir da visão do 
comprador. Para o projeto, foram criados 
quatro módulos: o PETC (Programa Espe
cial de Treinamento Comportamental); Aten
dimento; TPN (Treinamento Personalizado 
de Negociação) específico para gestores e 
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vendedores e Liderança de Alto Impacto, 
para gestores e supervisores. Palestras, 
vídeos, vivências, estudos de caso, litera
tura, exercícios práticos e teóricos, traba
lhos em grupo e dinâmicas fazem parte das 

atividades que compõem o treinamento. De 
acordo com o diretor de Recursos Huma
nos da Saint-Gobain, este modelo é novo 
no mercado e exclusivo da empresa. "Com 
este projeto, além da melhoria do nosso 

corpo de vendas, pensamos nas possibili
dades que surgem com o aquecimento do 
setor. Nunca foi apresentada uma carga tão 
intensa de horas que agregasse qualidade 
de conteúdo", completa Moreno. 

A indústria tem um papel bastante 
representativo no processo de formação 
técnica. Em seus treinamentos, realizados 
com expertise própria, apresenta novida
des em produtos, materiais e tecnologias 
de sua fabricação e diretrizes complemen

tares de vendas. Entretanto, na avaliação 
de Eugenio Foganholo, é enorme a zona de 
oportunidade para a indústria auxiliar na 
formação adequada do pessoal de atendi
mento e vendas das lojas de material de 
construção. "Quanto mais e melhor um 

vendedor conhecer as características téc
nicas e benefícios de uma categoria de pro
duto, com mais confiança e assertividade 
atenderá o consumidor. E tão importante 
quanto difundir as eventuais vantagens de 
uma marca, é solidificar as características 



e atributos da categoria. Isto reforça, ainda 
mais, a credibilidade na marca. Portanto, 
as oportunidades para a indústria estão em 
se formar vendedores capacitados não só 
para a marca, mas também em relação à 
categoria", analisa o consultor. 

0 treinamento oferecido pela indústria 
também é avaliado como uma ferramenta 
fantástica para o varejista, na opinião do 
consultor José Lupoli Junior. Segundo ele, 
além de transmitir informações para o con
sumidor independente da marca, a ação é 
gratuita e possibilita qualificar os profis
sionais sem desembolsos. Lembra ainda 

que é possível encontrar nas equipes co
merciais profissionais altamente capacita
dos para treinar e explicar sobre um deter
minado produto, pois as indústrias sabem 
que a grande maioria do varejo carece de 
uma capacitação e, por isso, se prepara
ram. Mas, o trabalho de qualificação será 
perdido se o vendedor não fizer sua parte. 
"Ele deve fazer leitura do material ou folder 
explicativo e o lojista tem que cobrar o re
sultado dessas coisas simples. Uma saída 
é fazer uma brincadeira com o vendedor e 
fazer perguntas como se o lojista fosse o 
próprio consumidor", orienta. 

E possível negociar exigências com a 
indústria, dentre elas, que o treinamento 
tenha, no mínimo, 20% de conteúdo de
dicado às técnicas de vendas do produto. 
Essa medida é seguida pela Nicom. "Antes 
de fechar uma ação em parceria, consul
tamos os fornecedores e combinamos um 
formato mínimo. A indústria tem de orien
tar sobre como o vendedor deve abordar, 
quais aspectos técnicos deve analisar para 
propor tal produto, até porque não é pos
sível decorar informações para ganhar o 
cliente. Da nossa parte, incentivamos to
dos os funcionários a participar de todas 



as ações da indústria, pois é uma forma 
de adquirir experiências", expõe Shimuta. 

0 fato de a indústria focar seu treina
mento nos produtos da marca, e não nos 
atributos da categoria, é avaliado pelo di
retor Comercial da Breithaupt como um 
processo natural. Mas, ele confirma que 
muitas atrelam complementos e os vende
dores aprendem por similaridade a aplica
ção do item - por exemplo, ao falar de uma 
tinta acrílica, a empresa aborda os tipos de 
pinceis indicados para usar ou as formas 
de se tratar a superfície que será pinta
da. "Penso que o lojista e a indústria têm 
obrigações de fazer parcerias e capacitar 
os vendedores. Os comerciantes devem 
focar, principalmente, nas técnicas co
merciais, visando efetuar uma venda bem 
feita. Já a indústria tem condições de dar 
um respaldo técnico e tem profissionais 
com informações sobre as vantagens e 
desvantagens do seu produto", comenta. 

COMO SUPERAR O TURN OVER 
DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS? 

Atendimento, conhecimento e capacita
ção são enormes fontes de vantagem com
petitiva para a empresa varejista. A formação 
continuada deveria ser sistêmica e perma
nente, ainda que com risco de perda para a 
concorrência. "Tão importante quanto manter 
um bom vendedor é manter a filosofia de em
presa formadora, pois o concorrente poderá 
'roubar' o funcionário, mas jamais a filosofia e 
a vantagem competitiva de uma empresa sis
tematicamente formadora de gente", enfatiza 
o consultor Foganholo. 

A Nicom tem essa característica de for
madora de profissionais: antes de chegar 
à equipe de vendas, o funcionário exerce 

FLÁVIO MACHADO Cursos 
representam oportunidade para 
que os vendedores ingressem no 
varejo de material de construção de 
maneira qualificada. 

funções em outros departamentos, visando 
melhorar suas atividades gradualmente e 
conforme suas habilidades. De acordo com 
Hiroshi Shimuta, os iniciantes podem, por 
exemplo, começar como caixa, que permite 
um contato direto com o produto e faz com 
que ele conheça o mix da revenda. Depois, 
poderá seguir para o setor de reposição de 
estoque, que possibilita andar pela loja e 
reconhecer os itens de cada prateleira. Em 
seguida, para o balcão de atendimento do 
setor de ferramenta, onde começará a ter 
contato direto com o cliente. A partir daí, 
se ele tiver habilidade para vendas, a em
presa dá uma meta que, uma vez atingida, 
o promove a vendedor júnior, pleno e sê
nior. Com esse plano de carreira, assegura 
que é possível amenizar a rotatividade. "O 
turn over sempre fará parte do comércio de 
material de construção e encontrar profis-
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sionais qualificados é como procurar dia
mantes, não se encontra em qualquer lugar. 
Mas, se encontrar, tem que pagar o preço. 
Essa é a luta do mercado, ou você cria ou 
você busca. Para nós, fica mais fácil for
mar do que buscar. Enquadrar uma pessoa 
com a nossa exigência não é fácil. E mais: 
plano de carreira é importante, mas ele só 
terá seu valor se integrar o tratamento dado 
ao colatorador, ou seja, é preciso fazê-lo se 
sentir bem e motivado, e criar condições e 
um ambiente que o faça querer ficar", en
sina Shimuta. 

Para suprir a necessidade de assessores 
de vendas, a Leroy Merlin trabalha com recru
tamento interno e planos de desenvolvimento. 
"Acompanhamos os colaboradores através de 
processo formal de avaliação de performance, 
valorizamos as boas práticas e os melhores 
profissionais que foram avaliados pelo clien
te através da pesquisa de atendimento e sa
tisfação. Também o convidamos a participar 
de grupos de trabalho onde possam ampliar 
seu conhecimento e ajudar a empresa no seu 
crescimento, valorizando assim sua experiên
cia", destaca Cynthia Serotti. 

PRATICAR UMA POLITICA DE 
SALÁRIO JUSTA TAMBÉM AJUDA 
A maior complexidade que envolve os 

consultores de vendas é compatibilizar seu 
comissionamento. Todos esperam uma po
lítica justa de salário e, para os consultores 
entrevistados, a saída é adotar uma remune
ração variável e mista. "Minha experiência 
no varejo demonstra que o comissionamento 
jamais deve ser realizado assumindo-se um 
único critério, como vendas, por exemplo, 

mas sim uma cesta com vários critérios, que 
tenham pesos diferentes. Por exemplo, dos 
100% da comissão, 50% serem gerados pe
las vendas, 30% pelo nível de rentabilidade e 
20% por vendas financiadas, que geram ga
nhos financeiros à empresa", sugere Eugenio 
Foganholo. Ter um componente que avalie o 
resultado por seção e outro pelo da loja é ex
tremamente positivo, como explica o consul-

PAULO SERGIO PLACHE Lojistas 
demonstram maior interesse pela 
formação de mão de obra. 

tor Lupoli: "porque cria vínculos entre os co
laboradores e possibilita minimizar as brigas 
internas. Por outro lado, é preciso ampliar a 
permanência do cliente para aumentar o ti-
cket médio da loja. Então, quando se traba
lha com remuneração variável mista, o lojista 
tem grandes chances de obter vantagens para 
o resultado da revenda". 

A Leroy Merlin não trabalha com comis
sionamento. Na empresa, a remuneração va
riável complementa a remuneração de base, 
que está atrelado ao resultado coletivo e li
gado diretamente à função do assessor, ou 
seja, o atendimento ao consumidor. "Não 
queremos uma remuneração individual por
que acreditamos no trabalho coletivo e que
remos que nossos colaboradores atendam 
a necessidade do cliente e não ao seu inte
resse de remuneração individual", justifica 
Cynthia Serotti. 

Na Breithaupt e na Nicom, a remune
ração é feita por comissão. "Trabalhamos 
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nesse formato há muito tempo e julgamos 
que é o mais adequado. Até existem casos 
em que a remuneração é fixa, mas a grande 
maioria é comissionada mesmo", alega Ro
berto Breithaupt. Ele explica que o salário do 
profissional não tem limites, depende única 
e exclusivamente dele e, em contrapartida, o 
funcionário ajuda a empresa a desenvolver 
novos produtos, por exemplo. 

A Nicom adota o sistema de comissio
namento, pois considera que vendedores 
competentes e dedicados devem receber 
mais. E, por lá, todos sabem disso. "Co
locamos metas e fazemos de tudo para 
criar artifícios e instrumentos para que a 
pessoa supere os desafios e desperte suas 
competências", esclarece Hiroshi Shimuta, 
Quem atinge os objetivos estabelecidos, 

ganha um presente de incentivo, pois o 
presidente da empresa tem como filoso
fia recompensar quem luta para conquis
tar algo. "Também existem momentos de 
frustração e quando acontece um problema 
desse tipo não podemos deixar cair a mo
tivação da equipe. Além de tudo, é impor
tante manter sempre em alta a autoestima 
de todos", conclui. 

CURSOS PARA VENDEDORES DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Independentemente do formato adotado 
pelo lojista em sua estrutura de vendas e da 
discussão sobre de quem é a responsabili
dade pela formação da mão de obra, não se 
pode negar que conhecimento e qualificação 
dos vendedores trazem uma enorme vantagem 
competitiva ao varejista. 

Diante desta realidade, os cursos dirigi
dos especificamente aos vendedores de ma
terial de construção começam a se proliferar 

pelo Pafs. Mas as iniciativas ainda são insu
ficientes para atender à demanda e, apesar da 
evolução neste campo, reconhece-se que há 
um longo caminho a ser percorrido. 

Paulo Cortizo Andion, diretor de Merca
do da empresa Varejo21 Consultoria Ideias 
Resultados, especializada no varejo e em 
capacitação empresarial, lembra que existe 
muita carência por qualificação no setor de 
material de construção e que o bom atendi-

mento ajuda a tirar as dúvidas do consumi
dor, um momento bastante propício para fi
delizá-lo. "Quem entender essa característica 
peculiar do varejo de material de construção 
e capacitar sua equipe, terá dado um grande 
passo para a sua diferenciação e posiciona
mento no mercado", destaca Andion. 

"Nos últimos anos, surgiram diversas 
empresas que já se dedicam aos cursos bem 
técnicos para venda de material de construção 
e algumas Acomac's (Associação dos Comer
ciantes de Material de Construção) têm con
tratado esses cursos e oferecido aos seus lo
jistas associados. Também há iniciativas por 
parte do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas) - mais vol
tados aos gerentes e proprietários de lojas - e 
do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) e órgãos de classe do nosso se
tor", observa Roberto Breithaupt. Porém, ele 
adverte: "É um setor que tem crescido bas
tante, evoluído, mas ainda tem muito para se 
desenvolver". 

Outro exemplo é a Loja Escola do Varejo 
da Construção Civil, de São Paulo, criada com 
o intuito de aprimorar e compartilhar conheci
mentos do varejo de material de construção. 
São oferecidos cursos de aperfeiçoamento de 
diversos temas, incluindo um MBA, para pú
blicos variados. Mas a novidade fica por conta 
da primeira turma do curso Vendedor de Ma
terial de Construção, com início em agosto e 
duração de três meses. 



CURSOS DISPONÍVEIS 
0 curso Vendedor de Material de Cons

trução, gratuito, é uma iniciativa do Sin-
comaco (Sindicato do Comércio Ata
cadista de Materiais de Construção 
no Estado de São Paulo), Senac 
São Paulo e Anamaco e visa capa
citar o participante em técnicas de 
comercialização de produtos e qua
lidade no atendimento ao cliente do 
segmento de material de construção, 
habilitando-o a identificar as diferentes 
categorias de produtos de acordo com a ne
cessidade do cliente. 

As aulas serão realizadas na Loja Escola 
do Varejo da Construção Civil e, para partici
par do processo de seleção, o candidato pre
cisa atender a alguns pré-requisitos, como 

apresentar renda individual familiar de até um 
salário mínimo e meio e não estar matriculado 
em nenhum outro curso do Senac São Paulo, 

"Trata-se de uma oportunidade para que 
os vendedores ingressem no mercado de tra

balho de maneira qualificada, 
com referências e, portanto, 
com grandes chances de cres
cimento em um segmento 
onde o potencial de desen
volvimento também é 
grande", destaca 
Flávio Machado, 

Oval
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diretor de Marketing da Loja Escola Varejo. 
A Acomac Campinas e Região, que já rea

lizava cursos dirigidos aos lojistas associa
dos, apostou num projeto piloto, específico 
para a formação de vendedores de material 
de construção em 2010. O resultado foi tão 
positivo que já está sendo organizado o cur
so da segunda turma e a iniciativa, provavel
mente, deve ser mantida nas próximas gestões 
da associação, segundo o atual presidente da 
associação, Paulo Sergio Plache. 

Para a realização do curso, foram contra
tados um consultor de vendas e também um 
engenheiro, que abordam as etapas de uma 
construção, desde o alicerce até a cobertura, 
incluindo como fazer cálculos de quantidade 
de tijolos, cerâmicas, telhas, etc, até técni
cas de venda. Também participam algumas 
indústrias, que focam suas palestras em suas 
linhas de produtos. O currículo de cada alu
no fica disponível no site da Acomac e pode 
ser enviado para as lojas associadas que de
monstrarem conhecimento. 

Na Acomac Bahia, os cursos destinados 
aos vendedores são realizados há vários anos, 
segundo o diretor executivo da associação, An
tonio Carlos Martinez. Geralmente, os cursos 
acontecem de duas a quatro vezes por anos e 
o foco é o marketing pessoal do vendedor, in
cluindo conceitos como Atendimento com Qua

lidade, Marketing Pessoal, Negociação no Va
rejo, Mudanças de Hábito de Consumo e Cria
tividade no Varejo de Material de Construção. 

Os cursos são realizados com turmas 
de 30 pessoas, no período noturno, durante 
três dias. Ao término, o participante recebe 
certificado de frequência. A Acomac Bahia 
comunica seus associados e os interessa
dos convidam seus funcionários a partici
par, gratuitamente. "O interesse do lojista, 

que paga pela inscrição de seus vendedo
res, é melhorar a qualidade do atendimento 
prestado aos consumidores. É uma forma de 
dividir os custos e tornar estes treinamen
tos bem mais acessíveis", destaca Martinez. 
Para a realização dos cursos, a Acomac Bahia 
mantém uma parceria com uma consultoria 
especializada em varejo, a Varejo 21 Consul
toria Ideias Resultados, da Bahia, onde são 
realizados os encontros. 

INTERESSE DOS PROFISSIONAIS EM ALTA 
De acordo com os organizadores dos cur

sos de formação de vendedores, o interesse 
por parte destes profissionais tem aumentado 
e, como em qualquer atividade profissional, a 
qualificação se tornou imperativa para o mer
cado de trabalho. Paulo Andion, da Varejo 21 

Consultoria Ideias Resultados, acredita que o 
crescimento intelectual dos colaboradores do 
varejo de material de construção representa 
um grande diferencial no atendimento e, por 
consequência, na boa reputação da loja: "O 
conhecimento aumenta a autoestima das pes
soas, melhorando e expandindo sua rede de 
relacionamentos, ou seja, gerando satisfação 
e ampliando os clientes da loja". 

Além de conhecimento técnico, os cur-

F O R M A Ç Ã O Aumenta no setor o 
interesse pelos cursos. 

sos disponíveis desenvolvem seus conteú
dos visando a melhoria da motivação e auto
estima, aperfeiçoamento das técnicas de ne
gociação, melhoria da imagem do vendedor, 
melhoria do relacionamento com os colegas 
de empresa, fomento da criatividade e inova
ção e progresso intelectual. 

"Toda vez que lançamos um curso, as 
pessoas se manifestam. Não tivemos ne
nhum caso de falta de adesão. Pelo contrá
rio, muitos que já participaram querem fazer 
novos cursos", conta o diretor executivo da 
Acomac Bahia, lembrando que a frequência 
dos cursos é de 100%. 

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Revista Anamaco, São Paulo, ano 19, n.209 p. 34-56, jul. 2010. 




