
de seus subordinados um melhor 

desempenho, o que é bom para 

todo mundo", diz Reinaldo Berti, 

gerente de operações. Começou 

com um projeto-piloto no maior 

hipermercado da rede. Com os 

bons resultados, o trabalho foi es-

tendido a cinco supermercados e 

às lojas de material de constru-

ção, móveis, eletrodomésticos e 

auto-centers. Para facilitar a assi-

milação, a implantação foi dividi-

da em quatro fases. Acompanhe. 





para consulta. Em seguida, o con-

sultor trabalhou a parte prática por 

meio da técnica teatral, com simu-

lação de situações idênticas às vi-

venciadas diariamente. A ideia era, 

de forma lúdica, ajudar a quebrar 

as barreiras na comunicação entre 

liderança e equipes. "É difícil para 

o líder mostrar que, ao questionar 

um colaborador, sua intenção é 

identificar a causa do problema, e 

não culpados", comenta Carla Zipf, 

coordenadora de gestão da rede. 

Em um dos exercícios, os líde-

res foram preparados para abor-

dar um funcionário com desem-

penho aquém do desejado. Eles 

deveriam expor o motivo da con-

versa de forma direta e ouvir tudo 

o que o colaborador tinha a dizer. 

Deveriam também fazer pergun-

tas específicas, como: "você acha 

que agindo assim atingirá os ob-

jetivos?" ou "você reconhece que 

é um problema de comportamen-

to?" Por fim, deveriam informar 

o funcionário dos procedimentos 

sendo desempenhadas de forma aleatória, o que 

ocasiona problemas. Não por acaso, o terceiro pas-

so do projeto foi dedicado à implantação de uma 

ferramenta de verificação da rotina, o checklist. 

"Muitas vezes as situações simples fogem da obser-

vação, o que gera erros, além da falta de padroniza-

ção na operação das lojas", resume Carla Zipf. 

O checklist consiste em uma relação de itens 

que devem ser verificados pelo gerente a cada se-

mana, quinzena e mês. O acompanhamento facilita 

a identificação de problemas e sua rápida solução. 

Na prática, ajuda na comunicação entre as lideran-

ças e seus subordinados. 



garantido o cumprimento das rotinas de trabalho 

por meio do checklist, só faltava medir os resulta-

dos dos procedimentos. Por essa razão, o ciclo foi 

encerrado com a implantação de auditorias, cujo 

objetivo era verificar o cumprimento das ferramen-

tas implantadas. 

O processo consiste em medir o desempenho do 

líder em termos de resultados e de gestão da sua 

área. Uma parte da avaliação diz respeito a indica-

dores como faturamento, rentabilidade (%), perdas 

gerais (%), turnover (%), reclamação de clientes, 

número de colaboradores e quantidade de líderes. 

Para cada quesito há uma meta a ser atingida. 

"A auditoria resulta em um processo de competi-

tividade interna sadia, em que cada gestor busca al-

cançar o melhor resultado para sua loja", garante 

Carla. "E essa competição faz com que a equipe tor-

ne-se comprometida e motivada a fazer o melhor 

em seus processos", completa. 

Segundo a coordenadora, um dos principais ga-

nhos para o Breithaupt foi a conversão de gestão 

centralizadora para um modelo descentralizado, 

em que todos são qualificados para assumir a res-

ponsabilidade de suas atribuições 

como líder. "Hoje, o Breithaupt 

possui lideranças prontas para 

assumir novos desafios quando a 

empresa expandir", afirma. Para 

Bento Raupp, consultor que lide-

rou a implantação do projeto, en-

tre outros benefícios o trabalho 

ajudou a aumentar os níveis de 

controle sobre os processos da 

empresa, tornou mais justa a re-

lação entre líderes e subor-

dinados e trouxe melho-

rias na proposição de solu-

ções para os obstáculos 

identificados nas diversas 

áreas da empresa. 

Entre os participantes, 

as impressões são igual-

mente positivas. Odenir 

dos Santos, gerente de 

loja, que o diga. "Além de 

auxiliar o gestor a manter 

as normas e procedimen-

tos da organização, o pro-

grama cria na equipe um 

senso de disciplina e com-

prometimento, que forta-

lece a cultura de fazer cada 

vez melhor", afirma. Hoje, 

os gestores são bem ava-

liados até entre colabora-

dores que deixam a companhia. 

Dos profissionais desligados da 

empresa em julho deste ano, 83% 

disseram considerar o trabalho 

de seus líderes bom, muito bom 

ou excelente. 

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 41, n. 10, p. 98-101, out. 2010.




