
Operação mais
efi ciente
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Conheça os projetos que desenvolvemos para 
melhorar a efi ciência e o atendimento em nossas lojas

Encontrar meios de oferecer o melhor a nossa 
cliente é uma de nossas metas constantes. 
Da entrega de nossa Proposta de Valor até 
o atendimento fi nal, estamos o tempo todo 
repensando processos, estratégias e abordagens 
para que nosso público se sinta cada vez mais 
bem atendido. Queremos consolidar uma cultura 
em que cada detalhe de nossa operação esteja 
voltado para o bem-estar e satisfação das clientes.

É com este objetivo que a Pernambucanas 
desenvolve diversos projetos e ações nas lojas, 
sempre com o intuito de aperfeiçoar a operação. 
Segundo Paula Ferreira Andrade, gerente geral 
de Operações e Vendas, a área está mobilizada 
para gerar cada vez mais efi ciência operacional. 
“Temos vários projetos que foram desenvolvidos 
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ao longo do ano. Alguns estão em fase piloto, 
sendo testados em algumas lojas, e outros já 
estão sendo implantados na rede”.

Um desses projetos é a mudança no 
atendimento de Vestuário. “Antes, esse 
atendimento era semiassistido e passou a 
ser sob demanda”, diz Paula. Ela explica que 
antes os colaboradores abordavam as clientes 
para oferecer ajuda, mas foi percebido que a 
cliente prefere ter mais liberdade para escolher, 
que não quer ser abordada imediatamente. 
Por isso, agora o colaborador deve priorizar 
a operação da loja, mantendo-a organizada, 
fazendo a reposição de produtos. Contudo, 
sempre atento às clientes para o caso de 
alguma precisar de ajuda.
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         Queremos entregar uma loja que possibilite à 
nossa cliente uma excelente experiência de compra. 
Queremos oferecer praticidade para o seu dia a dia 
e um atendimento que atenda às suas expectativas

Paula Ferreira Andrade, 
gerente geral de Operações e Vendas

“Com essa mudança, fi zemos com
que a loja ganhasse em agilidade e 
efi ciência, o que também se converte 
em um atendimento melhor. E isso já 
está gerando resultados positivos”, 
afi rma Paula.

Outra mudança na operação de loja 
foi a instalação de caixa nas Ilhas de 
Tecnologia. Antes, quando a cliente 
queria adquirir um produto, tinha de ir 
até o caixa fazer o pagamento e depois 
retornar com o comprovante para 
retirar o produto. Hoje, ela faz todo 
o processo ali mesmo, de forma mais 
rápida e efi ciente. Uma mudança que 
tem mostrado bons resultados.
 
Ainda na fase piloto, com oito lojas 
operando, o novo modelo para
Lar-Têxtil é mais um projeto que está 
gerando resultado. “Havia uma meta 
para todo o departamento e, agora, 
nesse projeto, essa meta está sendo 
individualizada”, conta Paula. Isso está 

gerando mais estímulo, fazendo com que o colaborador 
se sinta mais motivado a buscar seus objetivos para 
incrementar sua remuneração.

Atualmente, mudanças também estão sendo 
implantadas na operação de caixa. Hoje, dispomos 
de ferramentas que estabelecem parâmetros de 
produtividade e isso nos permite adequar a operação 
para garantir mais efi ciência no atendimento de caixa. 
Dessa forma, garantimos agilidade, redução de fi las e 
satisfação da cliente.

Projetos como esses são pensados a partir da análise
de práticas de excelência no mercado e também de 
nossa experiência interna, das observações das equipes 
e lideranças nas lojas. Todas se alinham com nossa 
visão de futuro e representam a cultura de que somos 
Todos pelo Cliente.

Outros projetos estão sendo elaborados e, em breve, 
começarão a ser implementados. Sempre com o objetivo 
de gerar efi ciência operacional e melhor atendimento. 

“Queremos entregar uma loja que possibilite à nossa 
cliente uma excelente experiência de compra”, ressalta 
Paula. “Queremos oferecer praticidade para o seu dia a 
dia e um atendimento que atenda às suas expectativas”.
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