
Intimidade, sem exageros 
Marcos Lobo 
 
Saber impôr limites aos funcionários é essencial para o sucesso 
 
É difícil evitar que o ambiente da loja vire uma grande família. Em virtude das longas horas de 
trabalho, é natural que vendedores e lojistas compartilhem assuntos pessoais entre si. Não há 
como fugir disso, mas especialistas pedem cuidado. É bom saber separar a amizade do trabalho 
antes que o lojista perca o comando da equipe. 
 
A empresária Danielle Kremnitzer, da Fragrance Cosméticos, que fica no Shopping da Gávea, se 
considera uma "mãe" para seus funcionários. "Passo a mão na cabeça, ouço os problemas e acabo 
dando conselhos também", diz. Embora se diga feliz por ter esse comportamento, Danielle 
reconhece que já teve problemas pela forte relação de amizade que tem com seus funcionários. 
 
Essa atitude não chega a ser reprovada por especialistas. Porém, alguns pedem cautela nessa 
relação. O consultor e professor de gestão de negócios do Senac/RJ, Flávio Sabra, diz não ser 
contra amizade entre lojista e vendedores. Mas reitera que, antes de tudo, é preciso estabelecer 
limites. "O ideal é definir com clareza espaços e responsabilidades dentro da loja", recomenda.  
 
No caso de Danielle, ela afirma que seu sócio, Ronaldo Dorf, serve para contrabalançar o 
relacionamento com lojistas. "Enquanto ele é mais quieto, durão, eu procuro descontrair as 
pessoas", brinca. Dorf concorda e diz que esse equilíbrio tem funcionado. "Ela entende cada 
história, ouve o resto da equipe. Eu já sou mais focado nas metas da loja, nas cobranças", diz. 
 
Demitir um amigo é sempre complicado  
Ainda assim, Danielle se lembra da última vez que precisou demitir uma vendedora. "Éramos 
muito amigas, até de sair à noite, mas aqui na empresa acabou não dando certo", recorda. 
Comunicar sua decisão foi a tarefa mais complicada. "Como tinha criado vínculos, foi difícil 
explicar a situação", diz. 
 
Por experiência semelhante passou a empresária Mônica Nakamura, dona da Aroma Zen, no 
Shopping Barra Garden. "Hoje já estou vacinada, mas confesso que já penei em outras ocasiões", 
brinca, referindo-se a problemas com a contratação de pessoas indicadas por amigos. "Estava 
acostumada a ser amiga de cada um, mas hoje vejo que assumir a posição de patroa é melhor", 
diz. 
 
Certa vez, admitiu vendedor indicado por uma amiga. "A pessoa trabalhou bem durante quatro 
meses", lembra. Pouco tempo depois, a decepção. "O rapaz se desligou sem dar explicações, não 
veio mais", explica. Mônica credita isso ao comportamento que tinha na loja. "Costumava ser mãe 
para todos, nunca fui durona. Talvez isso tenha atrapalhado as coisas", acredita.  
 
Para Sabra, do Senac/RJ, até é possível a contratação de amigos, mas antes faz algumas 
recomendações. "Devem colocar o objetivo do negócio acima de tudo. Mostrar que a cadeia de 
funcionamento da loja não pode parar", diz. "Já fui vendedor e gerente e sei que o funcionário 
tem que entender as regras do jogo, sob o risco de prejudicar toda a equipe", completa. 
 
Ele lembra ainda que a melhor maneira de tornar saudável o ambiente na loja é estimular o bom 
desempenho dos funcionários. "O dono deve se concentrar na motivação de sua equipe", sugere. 
Segundo ele, estabelecer metas para vendas, com premiação ao final do mês, costuma funcionar 
nas poucas lojas que adotaram esse modelo. "Dar satisfação ao funcionário melhora o ambiente", 
diz. 
 
 
 



O respeito mútuo é fundamental  
Há também outros pontos que podem aliar satisfação e profissionalismo no dia-a-dia da loja. É o 
que pensa o consultor e diretor da RH Fácil, Marcos Simões. Ele considera indispensável ter 
respeito pelo trabalho do funcionário. "E isso pode se refletir na montagem de uma carga horária 
adequada para a pessoa, sem excessos", sugere.  
 
Outro ponto é quanto à responsabilidade do lojista para trabalhar o emocional dos empregados. 
Segundo Simões, deve-se ampliar a visão dos vendedores para além da rotina diária. "Não acho 
que deva apenas prepará-lo para os desafios na loja, mas na vida de forma geral. O principal é 
mostrar ao funcionário a importância da conquista de um cliente para seu aprendizado", diz.  
 
Um terceiro aspecto também não deve ser menosprezado. Brigas constantes entre sócios podem 
minar o desempenho dos vendedores. "Causa confusão na cabeça dos funcionários quando cada 
chefe diz uma coisa diferente", afirma. E esses conflitos, garante, podem azedar o clima na loja. 
"Sem dúvida atrapalha a relação entre lojista e empregado", diz.  
 
Falta de conhecimento sobre como comandar uma equipe também não pode mais ser aceito como 
desculpa, dizem especialistas. Eles afirmam que hoje há variados cursos que podem orientar o 
lojista antes mesmo de montar o negócio. Essa, aliás, é a principal sugestão para quem não quer 
prejudicar o clima profissional dentro da loja. 
 
CONDIÇõES PARA O CLIMA PERFEITO  
 
>> Saiba definir, com clareza, posições dentro da loja. 
>> Estabeleça responsabilidades para cada função, inclusive a sua. 
>> Saiba cobrar e exigir dos funcionários, mas também encontre tempo para elogiá-los. 
>> Estimule o desempenho de sua equipe. Estabeleça metas de vendas e ofereça prêmios para os 
melhores do mês. 
>> Evite contratar amigos.  
>> Procure orientação se achar necessário. 
 
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 mar. 2005, Jornal do Lojista, p. B-8 


