
Com a tendência de centralização extrema por 

parte das redes varejistas, a gestão de loja é hoje 

uma atividade cada vez mais restrita em decisões. 

As grandes redes investem em novos sistemas 

de gestão de varejo e t iram das lojas muitas 

das decisões do dia a dia. já há muito tempo as 

compras voltaram a ser centralizadas, e isso faz 

realmente todo sentido. Comprar descentraliza-

damente gera perda de oportunidades trazidas 

pelo efeito escala. 

Um gerente de loja tende a ser um gestor dos 

recursos disponibil izados pela diretoria. Cabe 

ao gerente de um estabelecimento varejista 

a manutenção predial e de equipamentos, a 

segurança patr imonial e de clientes, o bom 

atendimento, a motivação de sua equipe, a 

apresentação de produtos e o cumprimento das 

metas propostas pela diretoria. 

Pouca margem de manobra tem esse gerente 

para garantir a superação de metas, dado que seu 

nivel de decisão é cada vez menor naquilo que ca-

racteriza a operação comercial: comprar e vender. 

As compras são centralizadas, assim como 

a precificação; portanto, qual a influência da 

equipe da loja? Restam, assim, os demais 

fatores, como atendimento, apresentação e 

exposição de produtos. 

Aliás, a exposição também é definida pela 

administração central da loja que define os pla-

nogramas e os envia a cada uma de suas lojas. 

Imagino que este primeiro momento será de 

uma quase-homogeneização, ou seja, trans-

formação de lojas umas iguais às outras, por 

necessidade de garantir o controle. Estamos 

falando em uma opção estratégica que dá foco a 

processos e tira o foco do cliente. 

Ninguém melhor que a própria loja para 

entender o comportamento de seus clientes e a 

partir disso oferecer-lhes as melhores soluções 

de consumo. Entretanto, a tendência é inver-

sa, ou seja, estabelecer padrões e oferecê-los 

aos clientes na esperança de que venham a se 

adaptar a eles. 

Por trás dessas mudanças estão: 



• a pressão de acionistas que querem ver cum-

pridos os b u d g e t s apresentados e aprovados; 

• as novas tecnologias que aprimoram os 

processos operacionais e facil itam sua imple-

mentação por aqueles que estão de longe, na 

administração central. 

Entretanto, podemos imaginar um momen-

to seguinte, em um breve futuro, em que os 

s o f t w a r e s comandarão as lojas. À medida que a 

loja começa o seu dia e tem seu desempenho 

registrado em vendas, em movimentação de 

clientes, e em recebimento de produtos, entre 

outros, a inteligência do sistema pode ser ca-

paz de dar ordens aos gestores lotados na loja, 

como, por exemplo, a redução de um preço, a 

mudança da exposição de um produto de um 

local para outro, e assim por diante. 

Já há um termo criado em lojas que ut i l izam 

métricas geradas internamente e as apl icam 

de imediato em mudanças de l a y o u t , introdu-

ção e exclusão de produtos, comunicação no 

ponto-de-venda e identif icação de clientes. É 

o shopper-centricity. 

Como decorrência dos investimentos em no-

vas tecnologias e em centralização de decisões, 

temos já salários mais baixos do que costuma-

vam perceber os gestores de loja. No auge dos 

hipermercados, por exemplo, os salários de 

diretores de loja, sem contar bônus, ultrapas-

savam U$ 10,000.00 (dez mil dólares) mensais, 

mais automóveis de padrão executivo 

e benefícios de alto nível. 

Entretanto, a carreira em loja não deixa de 

ser interessante e importante para os que 

pretendem atuar no varejo: é sempre uma etapa 

rica em experiência e contará positivamente 

no currículo daqueles que ocuparão postos de 

comando dos head o f f i c e s dos grandes varejistas. 

A centralização abre enormes brechas para 

concorrentes menores. Empresas de pequeno 

e de médio porte, gerenciadas pelas famílias 

proprietárias do negócio, acabam por imprimir 

maior agilidade à tomada de decisão e com isso 

conseguem bater seus rivais de grande porte. 

Nada melhor que a equipe da própria loja 

para entender as características de seus clien-

tes. Com os recursos necessários à tomada 

de decisão, a equipe de loja pode estabelecer 

concorrência de igual para igual entre grandes 

e pequenos varejistas no que tange a atendi-

mento e conhecimento do comportamento de 

compras do consumidor no ponto-de-venda. 

Sem esse conhecimento, a resolução dos 

problemas vai sempre desaguar em descontos, 

promoções e preço baixo. Com isso as mar-

gens caem e as grandes empresas continuam a 

tentar reduzir custos, num caminho inglório. 

Investir em proporcionar novas experiên-

cias de compra aos clientes, em capacitar as 

equipes em gestão de varejo, motivá-las —não 

com bônus, mas pelo prazer de criar e ver suas 

idéias frutif icarem— este sim, pode ser um 

caminho mais seguro no longo prazo. 

Crescer quantitativamente ou qualitativa-

mente: eis a questão. A primeira exige lojas 

padronizadas e equipes pouco motivadas, 

dadas as limitações de tomada de decisão. A 

segunda exige lojas capazes de agregar valor à 

experiência de compra de seus clientes. 

O sucesso da extrema centralização passa 

pela qual idade da equipe que estará pre-

sente em cada loja. As novas gerações, 

notadamente a Geração Y, buscam desafios 

profissionais, não atividades operacionais e 

enfadonhas; portanto, os empregos devem 

propor desafios à sua intel igência. 

Enfim, sem equipe motivada, sem sucesso.• 
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