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Responsável pelas negociações entre varejistas e fornecedores, o comprador é 
profissional chave para as grandes redes de supermercados. Principalmente em 
eventos como a Expo Abras 2003, maior feira do setor que terminou ontem e 
movimentou R$ 9,7 bilhões. A carreira, que antes exigia apenas tino comercial e 
experiência, segue a tendência de profissionalização do varejo. O comprador deixa de 
ser mero negociador para assumir o posto de gestor de c ompras. 
 
- Fazer uma compra hoje requer visão ampla da empresa e do produto. É preciso 
conhecer seu posicionamento no mercado, a demanda e a hora certa de adquirir - diz 
o diretor de operações do Grupo Sendas, George Washington Mauro. Diretor comercial 
da rede Sonae, Abílio Almirante conta que começou na profissão no chão de loja, 
passou a chefe de departamento e, depois então, a gerente comercial.  
 
Apesar da trajetória ainda ser comum na área, a tendência é as redes investirem 
naqueles com formação acadêmica, preferencialmente em Administração e Finanças. 
"O ideal é o comprador ter pós-graduação em Administração, com foco em Economia, 
ou em Marketing, pois são áreas que preparam para a flexibilidade necessária à 
posição. O curso de MBA também é bem-vindo", diz Fernando Menezes, diretor 
comercial do Wal-Mart. 
 
Para o diretor de operações do Grupo Sendas, o mais indicado é mesclar profissionais 
com bom nível acadêmico e aqueles essencialmente operacionais, embora admita que 
os postos de comando estão cada vez mais nas mãos dos que têm formação superior. 
"O RH faz essa seleção desde os trainees. Os que vêm de outras companhias devem 
ter experiência no varejo e se possível em compras", diz ele. 
 
interação com outras áreas 
Já o diretor comercial da rede Sonae acredita na possibilidade de um profissional vindo 
da indústria ser bem sucedido no comércio. Para Almirante, o fundamental é que ele 
possa atuar de maneira multifuncional, interagindo com as outras áreas da rede. "O 
que se aplica ainda mais os gestores de unidades de negócios, responsáveis pelas 
equipes de compras e pela estratégia", explica Almirante. 
 
É interessante ainda, segundo o executivo do Sonae, que estes profissionais tenham 
visão de negócios, capacidade de analisar dados e medir o resultado de suas ações. 
"Características que podem estar presentes em alguém originário de qualquer ramo da 
indústria", reforça. 
 
Ter boa capacidade de relacionamento com os clientes, agilidade nas decisões, ser 
íntegro, ousado e firme nas negociações são outras características essenciais ao 
profissional de compras. "Perseverança, responsabilidade e ousadia completam o 
perfil, pois o varejo está, ano a ano, se profissionalizando", diz Menezes. 
 
O grau de autonomia desses funcionários também aumenta constantemente. 
"Identif icam itens, avaliam mercados, têm visão estratégica dos produtos, dos custos 
além de cumprirem metas definidas mensalmente", resume. 



 
PERFIL DO COMPRADOR 
>> Sabe lidar com mudanças 
>> Suporta o estresse e a pressão do mercado 
>> Tem determinação e atitude 
>> É ousado 
>> Sabe ser detalhista e perfeccionista. 
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