
EMPRESÁRIO JOSE GALLO 
está de olho em tudo. De sua 
sala, ele acompanha o anda
mento de todas as lojas Renner 
e Camicado pelo Brasil. Um 
verdadeiro reality show do va
rejo. Para isso existe uma razão: 
proporcionar ao seu público 
produtos de qualidade a preços 
convidativos. E é isso que ele 

mostra diariamente aos seus colaboradores. Com frequência 
visita os pontos de venda, ajuda a arrumar as roupas nos mos
truários ou até mesmo faz um embrulho, se for preciso. Se 
algum colaborador sai da linha, de forma cordial, mas sempre 
direto, ele trata de mostrar que, para trabalhar no grupo, é pre
ciso responsabilidade, transparência e respeito pelo cliente. Foi 
esse jeito de gerir que atraiu os controladores da empresa, em 
1992, convidando-o a atuar na companhia. Em 1999 se tornou 
presidente, cargo que ocupa até hoje. 

• Em quais segmentos a Renner 
atua? 

A Renner atua no segmento da 
moda, principalmente na con
ceito Estilo de Vida, na qual 
a companhia foi a pioneira 
em implantar no País, em 2002, 

o desenvolvimento de suas co
leções e a organização de suas 
lojas. A exposição coordenada 
de roupas, calçados e acessórios, 
sob marcas que refletem dife
rentes atitudes, interesses e per
sonalidades, facilita a escolha 
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dos clientes, pois permite que 
eles identifiquem claramente o 
conjunto de peças que melhor 
reflete seu jeito de ser e de vi
ver, otimizando o seu tempo 
de compras. 

• Em poucos anos a marca ultra
passou concorrentes para ser 
soberana no ramo de vestuário. 
A quais ações o senhor credita 
esse feito? 

Os patamares de rentabili
dade e crescimento são con
sequência da sólida cultura 
corporativa, da criação de 
valor aos acionistas, da per
manente atenção à missão de 
encantar clientes, da qualida
de e diversidade do mix de 
produtos e da prestação de 
serviços de alto nível. A es
tratégia Renner - "Oferecer 
moda de qualidade a preço 

competitivo, diferenciando-se 
ao proporcionar peças combina
das em conjuntos coordenados 
de roupas e acessórios, confor
me os diversos Estilos de Vida"-
é posta em prática em todas as 
regiões do Brasil. 

*A Renner possui quantas lojas 
atualmente e qual a meta para 
este ano? E a Camicado? 

A Renner possui 188 lojas e a 
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Camicado, 41. A meta para am
bas ainda será divulgada. 

• Qual a importância do presi
dente, diretores e gerentes 
nas unidades de varejo face 
to face? 

Contratamos, desenvolvemos 
e mantemos as melhores pes
soas, que gostam de gente, que 
têm paixão pelo que fazem e 
brilho nos olhos. Trabalhamos 
em equipe, e nosso pessoal tem 
autoridade e responsabilidade 
para tomar decisões. 

• O senhor sente que faltam 
profissionais qualificados no 
varejo? Realiza treinamen
tos constantes? 

A Renner acredita que o desen
volvimento de seus colabora
dores é o ponto-chave para o 
andamento dos negócios e a 
implementação bem-sucedida 
de sua estratégia de incremento. 
Com senso de urgência, atitude 
e obstinação na busca de resul
tados, a companhia tem um time 
que está sempre garimpando 
oportunidades e agindo para 
perpetuar a cultura e a filoso
fia da empresa. Garantimos re
sultados melhores, por termos 
colaboradores engajados e com 
perspectivas de crescimento. 
Dessa maneira, todas as ações 
são refletidas nos resultados da 
companhia. Os investimentos 
na formação de colaboradores 
são a marca da Renner e fazem 
parte dos princípios corporati
vos. Dessa forma, os investi
mentos em gestão de pessoas 

serão ampliados, proporcional
mente ao crescimento da com
panhia. Em média, oferecemos 
150 horas de treinamento por 
colaborador, por meio da Aca
demia Renner de Varejo e da 
Universidade Renner. 
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Text Box
Fonte: Lide Varejo, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 52-56, 2013. 




