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coaching tem crescido vertiginosamente no
Brasil. E não é modismo que há anos é sucesso nos Estados Unidos e na Europa, e agora,
ganha força por aqui. Mas sim, um entendimento
cada vez maior dos profissionais e das empresas,
de que para ter resultados diferenciados é preciso
dispor de pessoas realmente diferentes também.
Essa nova realidade já começa a aparecer no
setor de varejo, seja em lojas pequenas, médias
ou gigantes. O fato é que o ramo varejista tem se
desenvolvido nos últimos anos, nos quesitos volume de vendas, layout das lojas, apresentação e
diversificação de produtos, aumento da quantidade de pontos de venda, etc. E essa expansão trouxe à tona uma questão: a necessidade de cuidar
da qualidade do atendimento no ponto de venda
para fazer frente à concorrência.

Todo comerciante sabe que as decisões de compra
e venda são tomadas no "piso da loja", e por isso,
fica cada vez mais claro que melhores funcionários
significam mais clientes e mais faturamento.E aí, o
processo de coaching tem sido um poderoso auxiliar
de vários lojistas. A começar pelo dono do negócio,
passando pelas chefias até chegar às equipes de
vendas.
O presidente da Sociedade Brasileira de Coaching,
ViIleia da Mata, explica o impulso que o coaching dá
para as empresas: "Como é um processo que visa
elevar a performance dos indivíduos, seja de uma
equipe de vendas ou da empresa como um todo,
ele aumenta os resultados positivos. Com o uso de
metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente
validadas, o profissional habilitado (o coach), atua. E
os resultados positivos logo aparecem".

Resultado de ponta a ponta
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mentos interpessoais, ou ainda, gerar interação positiva entre os profissionais de áreas interdependentes.
Outros pontos abordados também
serviram para aperfeiçoar a capacidade de negociação, ampliar as alternativas de abordagem a situações
problemáticas, solucionar conflitos
de forma produtiva, etc.
A presença de um coach num
negócio se converte num dos
melhores investimentos para as
empresas porque os lojistas estão
percebendo que o capital humano é
o responsável pelo sucesso do seu
empreendimento.
Javier Caparróz, diretor geral da
empresa: (Trabalhandocom), portal
de empregos líder na Espanha, diz:
Uma vez que os primeiros resultados
do coaching aparecem, as empresas
percebem que o sucesso da equipe é obtido de maneira mais rápida,
com maior participação e interesse
por parte dos empregados.

s

tem resposta eficaz e gera resultados para qualquer negócio, afirma
Flora.
Vi Mela da Mata lembra que
um coach pode desenvolver cada
uma das competências necessárias para que o negócio tenha
resultados positivos. Desde as básicas ou de comunicação, até as
competências emocionais e operacionais que envolvem gestão e
empreendedorismo.
Na área do varejo, as competências de comunicação e de relacionamento são o foco e a tônica dos
processos de interação entre as pessoas nas lojas, porque envolvem o
desenvolvimento da capacidade de
gerir outras pessoas, melhorar relacionamentos entre colegas e gerenciar o atendimento ao cliente. Tudo é
trabalhado para melhorar o negócio.
O coaching vem sendo usado nas
lojas para agregar novos recursos na
construção de melhores relaciona-

o

No varejo, cadeias de lojas usam
o coaching para treinar desde o lojista- dono da empresa - até líderes,
gerentes ou a equipe de vendas. Em
caso de empresas menores, o processo também tem sido aplicado
para encontrar alternativas de expansão ou opções para ampliar as
realizações.
Em qualquer caso, o foco é aumentar performance, potencializar
os pontos fortes para obter resultados positivos com soluções eficazes
e duradouras.
Flora Victoria, presidente da S B
Coaching - Soluções Corporativas, explica que o coaching está conquistando o varejo porque tem soluções
práticas para toda e qualquer necessidade do lojista. O cliente define
o que precisa para a sua empresa.
Pode desejar desenvolver habilidades de liderança, por exemplo, ou
competências de sua equipe. Não
importa a necessidade, o coaching
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No Brasil, ainda não existem pesquisas específicas sobre a participação do coaching no mercado varejista, mas nos Estados Unidos, a Harvard Business Review
Survey constatou que 48% das empresas no setor de varejo atualmente utilizam o
coaching para desenvolver alta performance em competências de liderança, desenvolvimento de habilidades de um coach para trabalho interno nas lojas ou através do
apoio de um coach profissional.
Essa percepção dos lojistas, na prática, quanto aos resultados do coaching para pessoas, profissionais ou empresas é constantemente validada por pesquisas acadêmicas,
organizacionais ou da mídia.
Um estudo feito pela Manchester Inc. mostra que as empresas ao usarem o coaching apresentaram melhoria significativa nos resultados da organização como: aumento nos lucros de 22% e melhoria na satisfação dos clientes em 39%.
Segundo publicação recente da revista Fortune 500, mediante um estudo com 100
executivos, o coaching é uma ferramenta de desenvolvimento que multiplica por 5 o
valor investido.
Uma das poucas pesquisas realizadas no Brasil, pela PUC de CAMPINAS (SP) com
executivos que passaram pelo processo de coaching mostra que: 100% aperfeiçoaram
a capacidade de ouvir, 80% melhoraram a flexibilidade, 80% aprenderam a aceitar
melhor as mudanças e 70% evoluíram na capacidade de inter-relacionamento.
Outro estudo nacional, publicado pela Folha de São Paulo, em junho de 2008, aponta: os profissionais que passaram por coaching aumentaram 90% em produtividade,
70% conseguiram melhorar o ambiente e o relacionamento no trabalho.
Diante de resultados práticos tão eloquentes, fica claro entender por que o coaching
aportou no setor varejista como um poderoso diferencial para o lojista, sua equipe e
o próprio negócio.
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Um processo de ganhos coletivos

Fonte: Dirigente Lojista, São Paulo, ano 38, n. 456, p. 64-66, nov. 2012.

