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Profissional deve saber mediar conflitos entre funcionários 
 
Líder, conselheiro, administrador. O gerente de uma loja deve se dividir em várias figuras para 
administrar bem as lojas. Consultores e lo jistas traçam o perfil ideal, destacando a importância de 
um treinamento direcionado e o desenvolvimento de competências.  
 
O consultor Luiz Freitas, diretor do Centro de Estudos do Varej (CEV), prepara para 2005 o 
lançamento do livro "Desafios do Gerente". Na obra, Freitas pretende traçar um perfil desta peça 
fundamental no andamento da loja, mas, segundo ele, negligenciado.  
 
 
Na pesquisa feita para o livro, Freitas descobriu que a maioria dos gerentes no varejo são 
homens; 80% tem entre 25 e 45 anos; 60% tem curso superior incompleto; 30% tem curso 
superior completo. "Dois terços chegaram ao cargo com cinco anos de casa", relata. Outra 
observação feita pelo consultor é que a maioria dos gerentes, por desmotivação, não vê seu 
trabalho como uma carreira, mas como um momento de passagem.  
 
- O bom gerente tem como objetivo fazer a operação acontecer e pensar no futuro. Motiva seus 
subordinados e se preocupa na formação do pessoal. Seu lema é "como posso ajudar?" - explica 
Freitas.  
 
Cristina Roberto, propriet ária da loja de calçados Cris Roberto, acredita que acima de tudo, o bom 
gerente deve ser um bom vendedor. "As três gerentes das lojas nos shopping Tijuca, Gávea e 
Vertical são ex-vendedoras", diz. 
 
Bom vendedor  
- Nem sempre o bom vendedor se tornará um bom gerente, mas o bom gerente deve ser um bom 
vendedor, para conseguir auxiliar os subordinados em uma venda difícil, ou finalizar uma venda - 
avalia. 
 
A empresária Nice de Oliveira Silva, proprietária da Nicinha Modas, no Top Shopping, acredita que 
autoridade é importante, mas não pode ser autoritário. "O gerente deve saber tratar bem 
funcionários e clientes, igualmente", lembra. 
 
As empresárias concordam que jogo de cintura é fundamental para os funcionários que gerenciam 
suas lojas. "A gerente é responsável por tudo na loja, deve perceber quando há problemas de 
falta no estoque, entre os vendedores, com o shopping. Deve ter jogo de cintura e saber trabalhar 
o emocional dos vendedores", diz Cris Roberto. 
 
O treinamento é uma forma encontrada para orientar os gerentes. Luiz Freitas lembra que o 
aprendizado ocorre na prática, mas existem as opções de cursos em entidades como o Sebrae, 
Senac e Senai,públicos ou ministrados dentro das lojas.  
 
-Com o modelo de gestão centralizada, quando o proprietário sai da loja, tudo fica nas mãos do 
gerente - diz. Deste modo, avalia o consultor, é impossível se atualizar em feiras e cursos, com 
tantas responsabilidades. "O gerente deve ser capacitado para delegar poderes e pensar a 
administração da loja", enfatiza Freitas. 
 
Cibele Martins, proprietária de duas lojas em Botafogo e Ipanema com seu nome, acredita que 
postura de líder é o pré-requisito para ser um bom gerente. "Ele precisa saber resolver 
problemas, administrar crises, mas sem ser autoritário", explica.  
 



Além da liderança, outras qualidades do bom gerente, segundo Cibele, são simpatia, 
compreensão, ser seguro do seu trabalho, sempre em diálogo com sua equipe.  
 
- O gerente precisa dizer aos subordinados que eles também podem subir e assumir postos de 
comando. Tenho a sorte de ter dois gerentes companheiros, que são respeitados por suas 
equipes. Todos trabalham em conjunto. Também fazemos reuniões semanais. Acredito que a 
união faz a força - avalia. 
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