
Para reduzir o turnover no varejo  
Yuki Yokoi 
 
Falta de planos de carreira faz com que setor seja visto como trampolim  
 
Atender a todos os clientes com um sorriso constante no rosto pode ser uma tarefa difícil até 
mesmo para os vendedores mais experientes. A falta de planos de carreira no varejo faz com que 
a profissão seja vista como passageira pela maioria.  
 
Para reduzir o turnover (rotatividade) e aumentar a produtividade no comércio, alguns lojistas 
investem no aprimoramento da mão-de-obra já contratada pela empresa. A perspectiva de 
aumentar o salário e ter cargos mais altos seduz os funcionários e aumenta a qualidade do serviço 
final prestado aos clientes.  
 
A consultora do Ivar Filomena Mato y Mato afirma que os altos índices de turnover demonstram 
que a empresa selecionou de maneira inadequada sua equipe ou que contratou mais funcionários 
do que precisava. Segundo Filomena, os planos de carreiras fortalecem as relações humanas, 
principalmente quando há um canal de diálogo aberto e franco entre os vendedores e a empresa.  
 
- O funcionário do comércio também gosta de saber de seu futuro. Por isso, é imprescindível ter 
um plano de carreira. Avaliando o desempenho e investindo em projetos de treinamento e 
desenvolvimento dos funcionários, o lojista consegue, inclusive, fidelizar os clientes - diz.  
 
Entre os principais benefícios do aprimoramento da mão-de-obra do comércio está também a 
sedimentação da filosofia da empresa, que mostra ao contratado que ele tem um lar corporativo. 
Assim, é natural que os funcionários trabalhem com mais empenho e buscando melhores 
resultados. Filomena destaca ainda como resultados positivos do investimento na carreira dos 
vendedores a maior fidelização de clientes e o aumento do tempo disponível para a captação de 
novos negócios e oportunidades.  
 
- O empresário, principalmente o pequeno, costuma achar que cuidar do seu negócio é estar atrás 
do balcão durante todo o tempo. Apesar de ser fundamental vivenciar o dia a dia da empresa, o 
empresário precisa de tempo para captar novos negócios e identificar oportunidades. Com 
funcionários de confiança, bem treinados e experientes, é possível abrir mão de uma parcela do 
tempo destinada ao trabalho simplesmente administrativo - comenta Filomena.  
 
De acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), o comércio 
emprega hoje cerca de 320 mil pessoas. Em 2002, foram registradas mais de 15,5 mil demissões. 
Nestes números, no entanto, estão incluídos apenas os demitidos que possuíam mais de 12 meses 
de trabalho.  
 
Apenas um local de trabalho  
 
Rosana Santos, sócia do Bar Luiz, sabe o valor que funcionários frutos do investimento da 
empresa têm. Ao longo dos mais de 100 anos de tradição do bar, diversos funcionários adquiriram 
cargos de chefia. Alguns até se aposentaram tendo o Bar Luiz como único local de trabalho.  
 
Geralmente, os contratados começam como auxiliar de serviços gerais. De acordo com o resultado 
do trabalho e também do interesse do funcionário, a empresa investe no seu treinamento para 
subir de posto.  
 
 
 
 



- Nosso gerente geral tem 29 anos de trabalho na empresa e começou com auxiliar de serviços 
gerais. Ele passou por todas as etapas. Tivemos um outro caso que foi mais longe, pois começou 
como auxiliar, foi garçom e foi até sócio da filial da Barra, que já fechou - conta Rosana, que 
destaca como principal vantagem destes funcionários a confiabilidade por parte da empresa e 
também dos clientes.  
 
Na loja Taco, por exemplo, nenhum dos funcionários que ocupam cargos de chefia nos pontos-de-
venda - supervisores, gerentes e subgerentes - foram contratados para assumir imediatamente 
estas funções. Todos, sem exceção, começaram como vendedores. Como a empresa exige apenas 
o segundo grau completo para a admissão, a Taco já está fazendo convênios com instituições de 
ensino superior e escolas de idioma.  
 
- Temos supervisores que já estão cursando pós-graduação. Para sair da posição de vendedor e 
chegar a um cargo de chefia, como a supervisão de lojas, o funcionário demora pelo menos 
quatro anos. Neste período, o salário pode ser triplicado, em média - afirma André D'Avila, 
gerente de franquias e desenvolvimento humano.  
 
Além dos planos de carreira, Filomena diz que as empresas de varejo podem investir também em 
planos de benefícios progressivos e programas de desenvolvimento. Os benefícios - não abrangem 
tíquete-refeição e vale-transporte, que são direitos do trabalhador - podem ser descontos em 
estabelecimentos comerciais e hotéis. Os funcionários, conforme forem subindo de cargo, 
passariam também a ter mais destes benefícios.  
 
Os programas de desenvolvimento podem ser usados para aprimorar o conhecimento dos 
funcionários. Por meio de convênios com outras empresas (podem ser fornecedoras), os 
vendedores recebem treinamento externo e, na volta, passam aos demais colegas através de 
palestras.  
 
- Quando o funcionário volta e tem a oportunidade de passar a experiência para os outros, sente-
se valorizado. Com isto, os demais também trabalharão com empenho, vislumbrando a mesma 
oportunidade - diz Filomena.  
 
O que pode ser oferecido  
 
>> Plano de carreiras. A partir de uma avaliação de desempenho, identificar quais são os 
funcionários que podem e desejam ser treinados visando ao desenvolvimento profissional.  
 
>> Plano de benefícios progressivos. De acordo com o desempenho, dar ao funcionário um cargo 
mais alto na hierarquia. Para presenteá-lo, oferecer benefícios proporcionais ao cargo.  
 
>> Programa de desenvolvimento. Oferecer treinamento para determinados funcionários em 
empresas fornecedoras, por exemplo. Na volta, o funcionário pode fazer uma palestra e passar á 
experiência aos demais.  
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