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Entusiasta do ramo, Fábio vibra ao falar 

do comércio que, desde criança, é o mun-

do que o cerca na empresa familiar. Dire-

tor Regional da Distrital Leste da APAS 

É hora de se planejar para a esta-
ção que vem quente, aquecendo 
o consumo. 
É hora de atender o cliente que 
vem à procura de produtos de 
época, para refrescar seus dias. 

Quem administra um super-

mercado convive com um 

grande desafio: ter um óti-

mo controle de estoque a 

fim de que se evitem perdas. 

Descubra como transmutar 
o pesadelo - do entre e sai de 
colaboradores nos super-
mercados -  no sonho de re-
ter uma equipe qualificada e 
engajada 

Mês do ano, período do mês, 

dia da semana, estes são so-

mente alguns dos fatores 

que podem influenciar a de-

manda de um supermercado.
no espírito da empresa. 
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2020 ficará para a história. E a 
atuação do setor supermercadista 
nesse tempo, também.
Para falar da realidade que o segmento enfrentou 

neste ano que termina, e suas projeções para o 

ano que vem, entrevistamos Fábio Hiroyuki Iwa-

moto, 42,  sócio do Grupo Chama Supermerca-

dos ao lado do seu pai, Fumio Iwamoto, fundador 

do negócio há 41 anos.

Entusiasta do ramo, Fábio vibra ao falar do 

comércio que, desde criança, é o  mundo que o 

cerca na empresa familiar. Diretor Regional da 

Distrital Leste da APAS (Associação Paulista de 

Supermercados), ele vive e convive intensamente 

com o dia a dia desse importante setor varejista. 

Acompanhe a entrevista:  

Revista Checkout: Fale da Rede Chama Super-

mercados que você representa, conte um pouco 

dessa história.

Fábio H. Iwamoto:  O Grupo Chama completou 

41 anos de existência, é uma empresa familiar -   

eu e meu pai somos sócios. São 15 lojas, a maior 

parte delas concentrada na zona leste de São 

Paulo. E outras em Guarulhos, Santo André, Cara-

picuíba e Osasco. Temos também um Centro de 

Distribuição, e uma farmácia localizada em uma 

das nossas lojas. 

Revista Checkout: Há quantos anos você está no 

setor?  Fale da sua trajetória como supermerca-

dista.

Fábio H. Iwamoto:  Entrei oficialmente na em-

presa no começo de  2000 – há  21 anos. Foi logo 

após me formar. Mas antes disso, frequentemen-

te estive nas lojas -  como nas férias escolares 

e em outros momentos livres. Pois quem nasce 

em uma família supermercadista, é assim mesmo 

-  já nasce dentro do supermercado. No início 

da carreira, em 2000, comecei como um  auxi-

liar, fui aprendendo a parte comercial, trabalhei 

alguns anos nas compras, depois fui assumindo 

outras atividades na empresa. Hoje, cuido mais 

de áreas de back office – manutenção, infraes-

trutura, TI, RH, jurídico e logística. Essas são as 

áreas em que  sou responsável diretamente. Mas 

sendo sócio, acabo me envolvendo em tudo, no 

todo da empresa. Na área comercial, por exem-

plo, apesar de ter uma pessoa responsável,  eu 

sempre acompanho de forma estratégica. E na 

área operacional eu também atuo, visitando 

sempre as lojas -  porque  temos sempre que 

ficar próximos delas. É aquele velho ditado: “O 

olho do dono é que engorda o gado”...Inclusive, já 

escutei algumas vezes, de consultores inclusive, 

que empresas que têm dono, têm também uma 

atuação diferenciada -  no sentido de estarem 

mais próximas do consumidor, de buscarem um 

atendimento melhor, uma qualidade melhor em 

todos os serviços. Porque essas empresas  têm 

um foco maior no cliente, diferentemente das que 

chamamos de  “empresas sem dono” -  que são 

as empresas grandes,  multinacionais ou de capi-

tal aberto, cujos objetivos são mais voltados  aos 

seus executivos do que nos clientes.

Revista Checkout: 2020 foi um ano de grandes 

desafios para o setor, que foi protagonista no 

abastecimento à população. Que desafios foram 

esses?  Como o segmento conseguiu se adaptar 

a esses novos tempos?

Fábio H. Iwamoto:  Nós fomos, de certa forma, 

privilegiados por sermos considerados um setor 

essencial. Portanto, não fechamos -  ficamos 

abertos direto, mas isso não quer dizer que não 

tivemos muitas dificuldades, principalmente no 

início da pandemia. Porque ninguém sabia direi-

to como iria ser, como as coisas iriam ficar dali 

para a frente -  a curto prazo e médio prazo. E a  

própria população, com medo do desabasteci-

mento, lotou as lojas. Foi aquela loucura,  aquele 

boom. Tivemos mais que um dezembro no mês 

de março, e fomos obrigados a nos adaptar ra-

pidamente -  com os novos protocolos, medidas 

de segurança, e toda a orientação à nossa equipe 

de colaboradores. Foi um momento muito difícil, 

estressante, mas de muito aprendizado também. 

Acho  que o papel do setor foi fundamental, 

justamente para acalmar a população, mostrando 

que não havia problemas de desabastecimen-

to, e aos poucos as pessoas foram vendo que 

não havia motivo para aquele pânico todo. Pena 

que uma parte da imprensa sensacionalista, não 

teve esse reconhecimento com o nosso setor – 

ao contrário,  nesse período acusou o setor de 

aumentos abusivos, como se estivéssemos nos 

aproveitando da situação. Na verdade, só repas-

samos os aumentos, pois devido ao aumento 

súbito da demanda, os fornecedores começaram 

a subir os  preços -   e não tivemos  outro cami-

nho  senão repassar esses aumentos. Mas vale 

dizer que, no geral (não posso falar por todos, 

evidentemente),  o repasse pelo nosso setor 

foi muitas vezes menor ao consumidor, do que 

entrevista
Chama Supermercados
Fábio Hiroyuki Iwamoto 

2020 – 2021
Desafios, Aprendizados 
e Perspectivas do Setor
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integralmente. Porque o setor supermercadista é 

tão concorrido, que não tem espaço para querer 

praticar aumentos abusivos. Ou seja, o mercado 

se ajusta – não adianta querer vender mais caro, 

porque o consumidor vai para outra loja comprar 

mais barato. Então, não tem essa de querer tirar 

vantagem. Essas acusações são muito injustas 

com o nosso setor.  

Revista Checkout: Como foi para o Chama 

Supermercados adaptar-se às novas demandas 

provocadas pela pandemia?

Fábio H. Iwamoto: Tivemos dificuldades,  em 

alguns momentos,  de comprar certos produtos 

-  porque devido à pandemia muitas empresas 

fornecedoras foram obrigadas a afastar funcio-

nários, diminuir seu time de produção, e as coisas 

ficaram realmente mais difíceis. Não chegou a fal-

tar produtos, mas digamos que eles não estavam 

à vontade -  às vezes havia demora nas entre-

gas...Então, tivemos  que nos  preparar, compran-

do um pouco mais. Mas acho que, no final das 

contas, faltou pouca coisa. Teve o caso do álcool 

gel, por exemplo, que foi muito noticiado, e por 

conta disso  a APAS fez aquele acordo para se 

vender o produto no preço de custo. Foi, de fato, 

um momento difícil quanto à preocupação em 

não deixar faltar produto, não deixar de atender 

aos consumidores.  Mas considero que, no geral, 

conseguimos passar esse período com poucos 

problemas de falta de produto.

Revista Checkout: Quais os pontos positivos e 

negativos  que você aponta para o setor, neste 

ano de 2020?

Fábio H. Iwamoto: Quanto aos pontos positivos, 

este ano nos ensinou que  temos uma capacidade 

impressionante de adaptação, que muitas vezes 

não imaginamos -  e isso o setor todo vai levar  

como um grande aprendizado.  Porque muitas 

vezes pensamos que não dá para fazer determi-

nada coisa, e na verdade conseguimos fazer...e 

num espaço de  tempo tão curto. Outro apren-

dizado,  foi como lidar com situações como essa 

-  porque não se pode desesperar em momentos 

de crise, como esse, tomando medidas precipita-

das. Enfim, temos que ter muito cuidado, muita  

cautela, para  depois não vir o  arrependimento, 

sobre o que poderia ter sido pensado melhor.  

Acho também, que se reforçou todo o cuidado 

com higiene, com essa parte sanitária, que  é 

uma preocupação que o setor já tem no seu dia 

a dia – porque somos fiscalizados pela vigilância 

Revista Checkout: Quais são as suas perspec-

tivas para este segmento em  2021, do ponto 

de vista logístico, econômico, de crescimento e 

oportunidades para o setor?

Fábio H. Iwamoto: Sinceramente, para mim ainda 

está tudo muito incerto. Na questão da Covid, 

apesar da vacina já estar começando em alguns 

países, a perspectiva mais concreta no Brasil é 

chegar só no primeiro trimestre para os mais 

idosos...Então, tudo vai depender muito dessa 

situação.  Na questão da economia, do comércio 

-  agora São Paulo  voltou à fase amarela -   há 

um ambiente de muita  incerteza, na minha opi-

nião. Tem muita gente achando que o ano que 

vem será muito melhor.  Mas eu tenho uma certa  

cautela. Inclusive,  para preparar o nosso plane-

jamento para o ano que vem,  estou bastante 

preocupado em como fazer essa projeção -   pois 

tudo é uma grande incógnita. A situação fiscal do 

país, por exemplo,  preocupa muito, pois   influen-

cia demais na economia -  e tudo vai depender de 

medidas do governo  para melhorar essa situação 

fiscal.  Também todo o gasto do governo esse 

ano, por conta da pandemia,  afetará diretamen-

te todos os setores. Há, portanto, uma diferença 

entre desejo e expectativa: eu desejo que seja um 

ano muito melhor, é claro – que as coisas voltem 

a uma certa normalidade...,mas, quanto a expec-

tativas, eu ainda tenho um certo receio  – acho 

que no primeiro semestre de 2001 ainda será um 

pouco difícil, e talvez no segundo semestre a 

economia volte a crescer.  

sanitária constantemente.  Temos sempre todos 

os procedimentos sanitários de boas práticas, 

mas nesse período houve uma intensificação 

nesse quesito. Obviamente, com os protocolos 

de prevenção da Covid, tivemos que incluir mais  

desses procedimentos de higiene:  de limpeza em 

geral; de equipamentos; da loja como um todo; 

da higienização das mãos, orientando os cola-

boradores para que a toda hora higienizassem 

as mãos; controle na entrada das lojas; higieni-

zação de carrinhos -  tudo isso foi importante, 

pois acabará ficando como uma cultura para o 

setor.  Quanto aos pontos negativos,  acho que o 

aumento nos preços dos produtos vendidos nos 

supermercados fez com que a atenção se voltas-

se negativamente para o varejo. Como já disse, 

os preços  foram muito afetados,  e subiram não 

só pelo aumento da demanda de produtos na 

pandemia (como um fator interno);  mas também 

estiveram  em alta por questões externas -  como 

o   dólar favorecendo a exportação de como-

dities, e fazendo com que os preços subissem 

demais nos últimos meses ..., mas pelo menos, 

nesse caso,  conseguiu-se mostrar que a origem 

desses aumentos realmente era o mercado ex-

terno puxando essas exportações. Mas para nós, 

que estamos na ponta, nas lojas,  é sempre muito 

complicado lidar com os consumidores nessa si-

tuação de aumentos  -  pois eles se voltam contra 

nós. Nós é que estamos com a cara a tapa...

Obviamente, com os 
 protocolos de prevenção da 

Covid, tivemos que incluir mais  
desses procedimentos de 

 higiene:  de limpeza em geral; 
de equipamentos; da loja como 
um todo; da higienização das 

mãos, orientando os 
 colaboradores 

Na questão da Covid, apesar 
da vacina já estar começando 

em alguns países, a  
perspectiva mais concreta no 
Brasil é chegar só no primeiro 
trimestre para os mais idosos...

Então, tudo vai depender  
muito dessa situação. 

ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO
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Revista Checkout: Com a sua experiência, e mui-

tas conquistas nesta área,  quais  dicas de plane-

jamento  pode dar  ao segmento,  levando-se em 

conta essas expectativas de crescimento?

Fábio H. Iwamoto: Eu  iria com muita cautela 

para o início do ano, no primeiro semestre. Claro 

que depende muita da realidade financeira de 

cada empresa. Se o varejista tem uma realida-

de confortável, está com um caixa bom, acho 

que pode fazer  investimentos, continuar com a 

expansão do negócio. Agora, se não tiver uma 

situação folgada, realmente é ainda um momen-

to de cautela, de esperar para ver como vai ficar 

a economia,  porque um tiro errado agora pode 

ser fatal. Nesse momento de crise – e nós que já 

passamos por outras -, acho que a precaução é 

o melhor caminho, e  na minha empresa estamos 

muitos cautelosos. Mas cada um tem que se ba-

sear na sua situação –  se está numa situação não 

muito folgada, vai com calma, compra a merca-

doria necessária para passar, no máximo, 15 ou 20 

dias.  Não estocar demais, porque isso  é um risco 

–  às vezes compra-se demais, esperando que o 

preço vá subir, mas ao contrário o preço começa 

a cair lá na frente... e você está  estocado com 

preço alto... – claro,  será um prejuízo certo. Por-

tanto, quanto a essa parte comercial, de compra 

de mercadorias, tem que se tomar muito cuidado 

nesse momento.

Revista Checkout: O setor supermercadista está 

em constante mudança.  Hoje, por exemplo,  exis-

te a possibilidade de o consumidor realizar  suas 

compras pela internet. Como tem sido  para você 

acompanhar essa evolução? Como fazer essas 

adaptações da melhor forma?

Fábio H. Iwamoto: É bem difícil acompanhar es-

sas mudanças, porque as adaptações geralmen-

te têm que ser bem rápidas! Neste campo das 

vendas online,  este ano tivemos uma evolução 

de 10 anos em um. Todo mundo teve que correr 

atrás de digitalizar – foi uma prática imposta à  

força –, e quem não estava ainda nesse sistema, 

teve que entrar muito rapidamente. Nós aqui, já 

tínhamos um sistema de e-commerce via uma 

startup. A coisa ainda estava bem morna, mas 

com a pandemia, logicamente,  deu aquele boom, 

explodiram as vendas online. Neste momento,  

ainda estamos com esse serviço terceirizado, 

com empresas de  aplicativos. No entanto, daqui 

para frente  a ideia é avaliar para o ano que vem 

como vai ficar esse canal de vendas -  dando  

Revista Checkout: Na sua opinião, quais são os 

principais diferenciais que um supermercado 

deva ter para alcançar o sucesso? E o que é para 

você ter sucesso neste ramo?

Fábio H. Iwamoto: Para se atingir o sucesso, em 

primeiro lugar tem que se atender o consumidor 

naquilo que ele deseja. E  isso passa, como já 

disse,  pela variedade de produtos disponível. Ter 

uma boa estrutura, uma loja agradável, também 

conta muito hoje em dia -   cada vez mais os su-

permercadistas estão buscando dar  comodidade 

aos clientes,  com lojas  bonitas, bem iluminadas 

e limpas. E a qualidade dos produtos também é 

importante – hoje em dia as pessoas dão cada 

vez mais valor a isso. Antigamente se achava que 

só a classe A valorizava a qualidade, os produ-

tos bons. Mas hoje, as classes C e D também 

valorizam esse fator, até porque elas têm um 

orçamento  muito limitado -  e por isso mesmo 

não podem errar. Então, em princípio,  tem que 

se oferecer qualidade  e variedade –  assim, se 

o cliente quiser  comprar um produto de uma 

marca melhor, ele terá;  e se quiser um produto 

mais barato, de qualidade inferior, ele também 

terá. Toda essa disponibilidade de produtos tam-

bém  faz parte de uma loja de sucesso. O que eu 

considero ter  sucesso no ramo? Bem, não só no 

nosso ramo, sucesso em qualquer varejo é ter, de 

fato,  uma empresa lucrativa. Porque não se pode 

gerir uma empresa que não dá lucro,  ou um lucro 

muito baixo. Mas o sucesso eu vejo de uma forma 

ainda mais ampla:  ele está ligado à missão e vi-
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quem sabe  uma estrutura própria e ele. Mas para 

se iniciar, não tem forma mais simples e  fácil do 

que através desses aplicativos, porque não é ne-

cessário  investimento nenhum -  é só fechar um 

contrato com eles, negociar taxa, acertar a parte 

de sistema e já começar muito rapidamente.  dias.  

Não estocar demais, porque isso  é um risco –  às 

vezes compra-se demais, esperando que o preço 

vá subir, mas ao contrário o preço começa a cair 

lá na frente... e você está  estocado com preço 

alto... – claro,  será um prejuízo certo. Portanto, 

quanto a essa parte comercial, de compra de 

mercadorias, tem que se tomar muito cuidado 

nesse momento.

Revista Checkout: Com a sua expertise no setor, 

quais são os principais alicerces do negócio 

supermercadista? Quais as bases para o negócio 

ser saudável e poder crescer?

Fábio H. Iwamoto: Para nós, o atendimento  é es-

sencial. Não só aquele que se refere ao tratamen-

to de cordialidade comum aos clientes -  bom 

dia, boa tarde, obrigado..., mas o atendimento no 

sentido mais amplo:  de atender às necessidades 

desse consumidor,  que veio à sua loja não só em 

busca de produtos. É desse atendimento que de-

rivam os três principais alicerces  que eu conside-

ro principais: 1) Mix de Produtos:  ter o máximo de 

variedades de produtos e marcas nas lojas, para 

atender uma grande maioria de pessoas, conside-

rando que as pessoas têm gostos e necessidades 

diferentes, e também querem opções de escolha. 

Muitas vezes você tenta agrupar as pessoas em 

perfis de consumo, para  identificar uma loja que  

pode vender  determinados tipos de produtos, e 

outra outros tipos, mas com isso acaba se limi-

tando o alcance das lojas. Pois às vezes têm pes-

soas que moram na mesma rua, mas têm hábitos 

de consumo totalmente diferentes. E se tentar-

mos clusterizar  as pessoas, segmentando-as 

pelo seu perfil,  pode-se acabar não atendendo a 

todas as pessoas que estão logo ali a sua volta. 

2) Preço Justo:  oferecer esse mix de produtos  a 

preços justos é o ideal,   para que o cliente possa 

resolver todas as suas necessidades de consumo 

em uma determinada loja -  e não precise ir para 

outra loja complementar a sua compra. 3) Fator 

Humano: cuidar da parte humana é imprescindí-

vel. As pessoas ainda buscam e valorizam muito 

uma loja que não seja fria, que tenha calor huma-

no -  e  as empresas familiares acho que têm esse 

diferencial. Resumindo, são esses 3 alicerces que 

eu considero essenciais:  mix de produtos, preço 

justo e parte humana nas lojas.

ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO

Para nós, o atendimento  
é essencial. Não só aquele que 
se refere ao tratamento de cor-
dialidade comum aos clientes -  
bom dia, boa tarde, obrigado...

A rotatividade, também,  
tradicionalmente no setor é 
muito grande,  e temos que 
sempre estar buscando con-
tratar  melhor, treinar mais,  

envolver as pessoas dentro da  
missão da empresa,  para que 
todas enxerguem  que tudo o 

que a gente faz tem um   
propósito – isso é muito  

importante.

são da empresa  -  pois não basta ter uma empre-

sa lucrativa, se ela também não  estiver alinhada 

a um propósito, um ideal. Portanto, quem  estiver 

conseguindo caminhar  com a sua empresa  na  

direção da sua missão e visão, e tendo ainda um 

retorno financeiro, isso sim eu considero o verda-

deiro sucesso. 

Revista Checkout: Qual a importância dos cola-

boradores para o setor supermercadista? 

Fábio H. Iwamoto: Fundamental. O nosso se-

tor é um dos que mais dependem das pessoas, 

dos colaboradores – até por isso a nossa maior 

despesa é com a folha de pagamentos, despesas 

de pessoal. Se não tivermos uma equipe boa, 

bem  motivada e treinada, tudo o que buscamos 

como excelência vai ser muito mais difícil, não 

vamos alcançar....Por isso, esse é um dos maiores 

desafios do  nosso setor:  trabalhar essa mão de 

obra. A rotatividade, também,  tradicionalmente 

no setor é muito grande,  e temos que sempre 

estar buscando contratar  melhor, treinar mais,  

envolver as pessoas dentro da  missão da em-

presa,  para que todas enxerguem  que tudo o 

que a gente faz tem um  propósito – isso é muito 

importante. As pessoas têm  papel chave, porque 

não somos como uma indústria, onde se  con-

segue automatizar grande parte da produção, e  

se depende menos de pessoas. No nosso setor, 

assim como na  construção civil, por exemplo, as 

pessoas fazem, sem dúvida,  toda a diferença.    
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Revista Checkout: Qual o impacto que uma boa 

gestão de RH pode ter na operação das lojas?

Fábio H. Iwamoto: O impacto é muito grande.  

Essa gestão, muitas vezes, também define o 

sucesso de uma empresa ou fracasso de outra. 

O trabalho de RH é fundamental – uma área que 

precisa ser cultivada o tempo todo, atenta ao 

que está mudando no perfil dos trabalhadores. 

O nosso setor sempre trabalhou com jovens, e 

as gerações vão mudando,  o perfil desse jovem 

vai mudando com o passar do tempo, e  temos 

que acompanhar essa mudança de mentalida-

de, temos que nos adaptar a isso.  É um desafio 

muito grande, para o RH e para os supermer-

cados,  conseguir reter a mão de obra e tirar o 

máximo de cada uma dessas pessoas dentro das 

lojas. Porque sabemos que é um trabalho  muito 

desgastante – de segunda a domingo, uma folga,  

jornadas longas – é um setor que exige muito 

das pessoas.   Por isso o RH tem esse papel que 

é fundamental – de  tentar reter  esse pessoal, 

senão a rotatividade explode. 

Revista Checkout: Que sugestão ou aprendizado 

você gostaria de compartilhar com o setor super-

mercadista? 

Fábio H. Iwamoto: Acho que é importante sem-

pre se buscar o máximo de informações possível, 

antes de se entrar num projeto novo. Hoje em dia, 

todo mundo procura  formas de se diferenciar no 

mercado – com programas de fidelidade,  e-com-

merce, lojas mais modernas...  A minha experiên-

cia, nos últimos anos, mostra que é necessário,  

antes de  se entrar em qualquer um desses pro-

jetos,   pesquisar bastante antes, conversar com 

quem já teve uma experiência com determinado  

assunto, procurar conhecer  outras possíveis  

opções. No caso de contratar uma empresa para 

ser uma parceira em um programa de fidelidade, 

por exemplo, deve-se pesquisar para conhecer as 

várias opções no mercado, conversar com quem 

já teve  essa experiência e   trabalha com isso há 

algum tempo, levantar todos os prós e contras 

antes dessa contratação. Isso é fundamental para 

ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO

tentar  se errar menos. Já passei por situações 

desagradáveis, tanto com programas de fideli-

dade como com operador logístico também, por 

achar que já conhecia o suficiente para contratar. 

Não é assim – às vezes a gente acha que co-

nhece. Então, tem que pesquisar muito mesmo,  

antes de se  investir em um projeto novo, porque 

os valores envolvidos são muito grandes – tudo 

dentro do nosso setor envolve muito dinheiro. 

Ou seja, se você errar terá um prejuízo grande 

também. 

ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO

É um desafio muito grande, 
para o RH e para os supermer-
cados,  conseguir reter a mão 
de obra e tirar o máximo de 
cada uma dessas pessoas  

dentro das lojas. Porque sabe-
mos que é um trabalho  muito  
desgastante – de segunda a 

domingo, uma folga,   
jornadas longas
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Revista Checkout: A Checkout já é parceira do 

Chama Supermercados há alguns anos. Na sua 

opinião, qual a importância de poder contar com 

uma empresa de RH que seja  exclusiva para o 

setor?

Fábio H. Iwamoto: Isso ajuda bastante, sem 

dúvida, porque  já conhecendo as necessidades 

do setor, e o tipo de mão de obra que a gente 

precisa, a seleção dos candidatos é mais  

assertiva, dentro do perfil que  a gente busca. 

Já conhecendo as necessida-
des do setor, e o tipo de mão 
de obra que a gente precisa, a 

seleção dos candidatos  
é mais assertiva, 

sobre a parceria
com a checkout rh

ENTREVISTA FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO
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Verão pode vir quente, que estamos fervendo 

com ideias criativas e sugestões de interesse para 

o supermercadista enfrentar com sucesso a esta-

ção que lotará não só as praias, mas também os 

mercados que abastecem os consumidores com 

produtos de primeira necessidade. O consumo 

habitual no  verão, tradicionalmente, sempre trou-

xe uma demanda diferente nas lojas em relação 

às outras estações do ano – com a procura maior 

por produtos específicos desta época e aumen-

tando ou diminuindo o movimento nas lojas de 

diferentes cidades -,   em função de férias cole-

tivas, escolares e viagens nesse período. Isso é o 

que acontece, normalmente,  em todos os anos. 

Sim, é melhor o varejista estar preparado! E abas-

tecimento, com planejamento, é o foco nessa 

hora. Pois bem. Além dos produtos regulares, com 

procuras frequentes, quais  têm busca preferen-

cial pelo consumidor no verão, e não podem fal-

tar nas prateleiras? Faça uma checklist desses 

itens, procure opções de marcas para oferecer 

variedades ao consumidor, esteja a par das novi-

dades lançadas nessa época, use a sua visão de 

mercado para ser um empreendedor diferencia-

do. E mãos à obra para vencer mais esse desafio! 

Porque este verão não será como os outros –  a 

expectativa é de que o consumo seja bem maior.

Em síntese, mantenha prateleiras cheias, com des-

taque para os produtos hits do verão: refrigeran-

tes, cervejas, sorvetes, sucos (os naturais estão em 

alta), frutas frescas e típicas, verduras e hortaliças 

para saladas, comidas práticas e frias de fácil prepa-

ro. Seja criativo ao imaginar o que oferecer ao con-

sumidor que deseja produtos refrescantes -  e tem 

sede de ser bem atendido, com fartura e qualidade.

        Parece demais ainda pedir criatividade do 

supermercadista nesses tempos? Mas não é. Por-

que não basta estar super abastecido se o clien-

te não souber disso.  Portanto, um bom trabalho 

de marketing, e de divulgação daquilo que a sua 

loja oferece a mais,  vai fazer toda a diferença.  

        Sabe aquele “sorvete de tiramisù com cerejas 

marasquino” que ainda ninguém conhece? Então, 

comunique-se com o seu cliente – por e-mail ou re-

des sociais - e apresente a novidade. Sabe aquele 

suco natural maravilhoso, detox e delicioso, prepa-

rado com abacaxi, suco de uva concentrado, hortelã, 

gengibre e flor de hibisco? Mande a receita deste e 

de outros sucos apetitosos para o verão, e diga para 

o seu cliente que tem todos os ingredientes para o 

preparo. Sabe como misturar a melhor caipirinha? 

A sua loja dá as dicas e oferece os melhores pro-

dutos para se conseguir. Sabe quais são os vinhos  

que combinam com o verão e harmonizam com 

pratos leves? Seu cliente vai adorar a informação.  

É hora de se planejar para a estação que vem quente, aquecendo  
o consumo. É hora de atender o cliente que vem à procura  

de produtos de época, para refrescar seus dias.  
É hora de abastecer com inteligência as  prateleiras 

 dos supermercados. Mergulhe no clima!

Mas, como sabemos, 2020  foi atípico – ou seja, 

da pandemia Covid-19, que alterou os ciclos já co-

nhecidos e esperados no comércio. As turbinas 

dos supermercados estiveram a todo vapor duran-

te todo o ano,  e   super aquecidas para aguen-

tar o Natal e o Réveillon, com o consumidor sem 

viajar para o exterior. Podemos esperar, portanto, 

que o verão 2021 será também de altas tempera-

turas para este setor que não descansa. Afinal, o 

consumo interno no país vai continuar elevado. 

Mesmo sem as festas de carnaval, por exemplo, os 

feriados dessa época estão mantidos, e a previsão de  

maior abastecimento nos supermercados tem que 

ser feita para esses dias. Planejamento nas compras!

CAPA: O VERÃO CHEGOU

Abastecendo 
as prateleiras

Investindo 
no Marketing

VERÃO
CHEGOU

Estes são só alguns exemplos simples do que se 

pode fazer para atrair, com boas ideias e uma pres-

tação bacana de serviços, os seus consumidores 

nesta época de calor. Mas claro, ainda não é tudo.     

Em síntese, mantenha 
prateleiras cheias, com  

destaque para os produtos  
hits do verão: refrigerantes,  

cervejas, sorvetes, sucos  
(os naturais estão em alta),  

frutas frescas e típicas, verdu-
ras e hortaliças para saladas, 

comidas práticas e frias 
de fácil preparo
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Isso mesmo. Imagine o seu consumidor, neste ve-

rão “diferente”. A grande maioria não foi viajar para 

fora do Brasil, portanto a movimentação inter-

na para as compras de produtos alimentícios não 

vai desacelerar, como acontece nessa época do 

ano. Muitas pessoas estarão de férias, crianças em 

casa sem atividades escolares, e o hábito da comi-

da caseira permanece,  mesmo que se viaje para 

outras cidades. O suprimento de alimentos será 

essencial. E o atendimento nas lojas é primordial.

Lembre-se que o atendimento já começa na en-

trada da loja. Receba bem o seu cliente, com um 

local bem montado e organizado – nada de ba-

gunça. Limpeza é fundamental – capriche em tudo, 

até no chão. Planeje os corredores e  organize os 

produtos nas prateleiras e geladeiras. Mantenha 

açougue e peixaria sem odores. Cuide do som am-

biente e  do ar-condicionado agradável. Dê op-

ções de marcas dos vários produtos e respeite as 

validades. Atenção às filas nos caixas – ficar espe-

rando, ainda mais no calor, é insuportável.   Seja 

minucioso em todos esses detalhes, que farão a di-

ferença no conjunto da obra do bom atendimento. 

        Mas atenção: os seus funcionários e colaboradores 

são a peça-chave para que o atendimento seja per-

feito. Eles são o fator gente, o contato direto com os 

clientes, o cartão de visitas da loja. E investir no seu 

aprimoramento e adequação ao momento é tudo. 

Prepare-os também para esse verão fora do padrão.

Na verdade, esse fator humano é extremamente re-

levante para se fazer frente ao elevado consumo 

que se espera para o verão 2021, nos supermer-

cados. Diante dessa previsão, uma coisa é certa: 

você precisa  ter um bom time de colaboradores. 

Ou seja, deve-se pensar na quantidade e na quali-

dade desse pessoal que irá atender o seu  público  e 

trabalhar nos diversos setores. Essa logística é ne-

cessária para se enfrentar à altura essa demanda. 

Portanto, o aumento de contratações asserti-

vas, com pessoas certas nos lugares certos, re-

crutadas e treinadas nas suas funções, é um 

passo que pode ser dado na direção também 

certa de se encarar mais este desafio, já no iní-

cio do ano. A boa gestão de RH é fundamental.

O importante para o setor varejista, agora, é estar 

pronto para mergulhar com segurança nas previsões 

do clima deste verão: de muito calor, como o con-

sumo aquecido; de muito suor, com muito trabalho; 

e de ótimas vendas, não só de cerveja. Prepare-se! 

Atendendo 
com carinho

Contratando 
Pessoal 

Olhando pelo retrovisor, vemos o papel importante 

que o setor desempenhou, e vem mantendo, neste 

período difícil de pandemia. E também enxergamos 

as   grandes oportunidades de expansão, em função 

dos holofotes voltados para o ramo. Supermercados 

foram e estão sendo protagonistas de um tempo 

da nossa história contemporânea sem precedentes.  

Seguraram a barra da responsabilidade do abaste-

cimento da população, mas também cresceram. Foi 

o segmento que não parou, mas se superou; traba-

lhou em dobro, e está vivo como nunca . Rebolou 

com a falta de produtos, mas atendeu. Foi perso-

nagem principal esse tempo todo. Deu um show!

E vai continuar dando, na estação quente que  está 

aí. Para isso, não deixe a peteca cair!  Além de man-

ter a loja abastecida e investir no marketing, cuide 

com carinho do atendimento ao seu cliente. Pois 

todo mundo já sabe que o consumidor ficou mais 

exigente neste ano de pandemia. Imagine no verão!

Assumindo o 
protagonismo

Além de manter 
 a loja abastecida e  

investir no marketing, 
 cuide com carinho do  

atendimento ao 
 seu cliente.

Mas atenção:  
 os seus funcionários  

e colaboradores são a 
 peça-chave para que o  

atendimento seja perfeito. 
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INVENTÁRIO: 
COMO EVITAR
PERDAS

Quem administra um supermercado sabe que na 

sua realidade do dia a dia há um fluxo intenso de 

consumidores, milhares de produtos dispostos nas 

gôndolas e um grande desafio: ter um ótimo contro-

le de estoque a fim de que se evitem perdas. De fato 

o alto giro e a quantidade de mercadorias, que por 

sua vez têm cada uma delas diferentes prazos de 

validade, fazem com que seja essencial realizar um 

inventário seja, principalmente, bem estruturado e 

que uma equipe qualificada em seu planejamento e 

execução. Não é exagero dizer que a boa aplicação 

desse controle de estoque seja a chave do sucesso.
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O processo da realização do inventário tem as suas 

complexidades, mas também seus pontos simples 

de entender. Nele acontece a classificação de to-

dos os produtos disponibilizados no supermerca-

do, como também a sua quantificação através da 

sua contagem. O método de planejamento e aplica-

ção do inventário é o que irá fazer toda a diferença 

quanto ao resultado com números reais e confiá-

veis, fundamentais para a compreensão do negócio. 

Assim, não somente evitam-se as perdas, mas 

também é possível exercer melhor controle sobre 

os recursos financeiros e humanos que são investi-

dos nas mercadorias. Como também se pode ana-

lisar a movimentação dos itens, com o objetivo de 

compreender o que se está vendendo mais e quais 

os outros produtos que está vendendo menos. De 

modo que todas as informações e números le-

vantados direcionam para a decisão de adquirir 

novos produtos, além de fazer ajuda a entender 

onde estão as rupturas de estoque, porque no dia 

a dia de trabalho elas podem acontecer, e plane-

jar vendas direcionadas e ações promocionais. 

Para que a gestão do estoque aconteça de for-

ma eficiente e que o inventário traga resultados 

qualitativos, todas as operações que estão rela-

cionadas às mercadorias devem fazer parte do 

processo. O uso do pronome “todos”, que tem o 

significado de integral é o mais correto para ser 

utilizado na ocasião. Nada deveria estar fora do 

processo inventariante. Portanto, cada ação e mo-

mento têm que estar abraçada e considerada, do 

início até o final, desde a aquisição, o recebimento, 

a expedição e as movimentações internas dos pro-

dutos. De forma que o domínio do entendimento 

da importância de cada atividade colabora para 

a realização eficiente e excelente do inventário. 

 Cada setor deve atuar de maneira deter-

minante para que não haja perdas, sempre tendo 

em consideração um senso de sustentabilidade 

na administração, como já destacado. A docu-

mentação, a escolha acertada de metodologia, 

uma equipe bem treinada e o auxílio da tecno-

logia adequada ao tipo de estoque que o super-

mercado tem, uma vez que hoje há uma infinida-

de de sistemas pertinentes, faz toda a diferença. 

Sendo assim, o que se pode afirmar é que a rea-

lização do inventário não tem que acontecer so-

mente no estoque, na área afastada dos clientes. 

Não há dúvidas que por causa da intensa rotati-

vidade dos produtos e das demandas de vendas, 

torna-se muito difícil que um supermercado pare 

as suas operações com frequência. Afinal, isso se-

ria perder dias de lucro. De forma que a solução, 

portanto, deva ser a sua realização enquanto no 

recebimento das mercadorias e na sua expedi-

ção, até mesmo nas áreas de venda. Uma ação, 

que quando bem executada e pela sua abrangên-

cia, traz resultados mais próximos do real e que 

geram informações essenciais para a operação. 

Logo, para que se tenha um planejamento e execu-

ção de sucesso, uma das melhores metodologias 

está na criação de um checklist, para que haja uni-

dade no controle sobre a realização do inventário. 

A qualificação dos profissionais responsáveis pela 

execução da tarefa é essencial, uma vez que preci-

sam seguir um roteiro previamente elaborado, que 

contemple a preparação, a execução e a análise de 

cada processo. O resultado é que as questões que 

poderiam colocar em risco cada etapa do inventá-

rio são evitadas, de modo que faz com que haja um 

direcionamento pela produtividade e economia. 

Compreender que tudo 
faz parte do processo

 IINVENTÁRIO: COMO EVITAR PERDAS INVENTÁRIO: COMO EVITAR PERDAS

O método de planejamento 
e aplicação do inventário é o 
que irá fazer toda a diferen-
ça quanto ao resultado com 
números reais e confiáveis, 
fundamentais para a com-

preensão do negócio

A qualificação dos profissio-
nais responsáveis pela exe-
cução da tarefa é essencial, 
uma vez que precisam se-

guir um roteiro previamente 
elaborado, que contemple a 
preparação, a execução e a 
análise de cada processo.
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 INVENTÁRIO: COMO EVITAR PERDAS
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A qualificação 
profissional 
como o caminho
Um gestor que não pensa no preparo de sua equi-

pe erra, e pode ver o seu negócio ir por água abai-

xo por causa disso. Esta afirmação não é um exa-

gero, como também não se trata de uma novidade. 

O entendimento sobre a capacitação do corpo de 

colaboradores já faz parte da realidade da admi-

nistração de qualquer empresa, não somente de 

um supermercado. Contudo, o erro permanece em 

não promover o aprimoramento de forma continua 

e qualificada. Profissionais despreparados estão 

muito mais suscetíveis a cometer erros, que por 

sua vez podem levar a perdas de todas as ordens. 

Portanto, quando a equipe gestora investe na po-

tencialização e capacitação de sua equipe, tam-

bém contribui para que aconteça uma maior pro-

dutividade no retorno de trabalho, além de ser 

possível reter os talentos. Quando o ambiente 

profissional é compromissado e saudável os re-

sultados positivos começam a aparecer. Um bom 

gestor sabe tirar o máximo, o que de melhor os 

profissionais que fazem parte da sua equipe tem 

para oferecer à empresa. De forma que todas as 

características comportamentais dos colabora-

dores devem ser observadas, todas as oportu-

nidades de crescimento contempladas, dentre 

outros aspectos serem postos em consideração. 

No contexto da gestão de inventário, a qualificação 

dos profissionais no setor logístico é mais do que 

essencial, pode-se dizer que é vital para a sobrevi-

vência do supermercado. Logo, é muito importante 

que os administradores invistam em capacita-los, 

pois a inteligência emocional somada à confiança 

do colaborador em seu ramo atuação é algo que traz 

resultados muito positivos em médio e longo prazo. 

A lógica é muito simples, uma vez que quanto 

mais conhecimento o profissional tiver não só so-

bre como fazer um inventário, mas também sobre 

a sua prática profissional, mais know-how ele terá 

para tomada de decisão em uma situação crítica, 

como nas situações cotidianas. Além disso, ainda 

pode aguçar a sua criatividade para ser um pro-

fissional constantemente proativo, bem como 

em momentos em que a inovação seja propícia.

Qualificar todo o setor logístico é sim uma ação 

necessária para se evitar perdas, porém fazer com 

que alguns destes profissionais se tornem peritos, 

ou seja, especializados na inventariação é ainda 

mais importantes. De fato, sempre é possível con-

tratar uma empresa terceira para realizar o pro-

cesso, no entanto, quando os colaboradores que 

já fazem parte do corpo profissional têm essa des-

treza as chances de se ter maior sucesso global é 

mais certeiro. Isso porque ao entender e vivenciar 

constantemente a movimentação e a linguagem 

de trabalho que é pertinente àquele supermer-

cado, toda contagem e descrição adequada dos 

bens levam a garantia e confiabilidade de dados.

Cabe ressaltar que mesmo que o setor logístico seja 

o principal responsável pelo planejamento e exe-

cução do inventário, ele não deixa de ser um com-

promisso e responsabilidade de todos os demais 

colaboradores. Para que perdas não aconteçam os 

operadores das empilhadeiras têm que apresentar 

o melhor e o mais cuidadoso do seu trabalho, os 

repositores estarem completamente conscientes 

dos produtos disponibilizados aos consumidores 

quanto aos seus prazos de validade e disposição 

nas prateleiras, os caixas conscientes de examinar 

e contar todos os itens, dentre outros. A qualifi-

cação profissional deve ser integrante, para to-

dos os profissionais que fazem parte da empresa. 

Por fim, não é simples e nem fácil cuidar de todo 

o processo que envolve um inventário, porém a 

sua gestão é fundamental para que o negócio 

seja sustentável e alcance o sucesso. Ter o conhe-

cimento sobre o todo da empresa, cada parte e 

setor que a compreende é um dos caminhos. No 

entanto, ele somente tem completude quando o 

corpo profissional está bem preparado para pla-

nejar e operacionalizar as etapas que compreen-

dem o inventário. Nada pode ser negligenciado.  
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O DESAFIO DE RETER TALENTOS
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Será mesmo impossível acabar com a antiga re-

gra da alta rotatividade de pessoal no setor su-

permercadista? Pois quebrar paradigmas é o 

que falta para que novas ideias e atitudes  revo-

lucionem e mudem o rumo dessa história, dan-

do ao segmento  possibilidades de maior estabi-

lidade e produtividade dos seus colaboradores, 

e  de aumento na rentabilidade das empresas.

Turnover é o termo em inglês dado à essa rotativi-

dade de pessoal, que é o movimento de entradas 

e saídas, admissões e desligamentos de funcioná-

rios. É também o grande pesadelo dos donos de 

supermercados -  que precisa ser enfrentado e tra-

tado como um problema de gestão –  e que pode 

e deve ser corrigido e superado pelo comércio que 

lidera os índices de maior empregabilidade no país.

Como ponto de partida, há que se entender e sa-

ber quais os principais motivos que levam esses 

colaboradores a debandarem dos seus cargos e 

funções. Quais são as suas insatisfações? Sim, é 

importante ouvir as alegações dos que saem, para 

tentar alinhar os que entram – quebrando essa 

cadeia de instabilidade  tão onerosa para o ramo.

É claro que cada empresa terá suas peculiari-

dades, mas o setor de forma geral já conhece 

bem alguns desses pontos importantes de in-

satisfação dos seus empregados: excesso de 

carga horária; folgas insuficientes; acúmulo de 

funções; baixos salários; ausência de benefícios;  

falta de perspectiva de crescimento na empre-

sa; inexistência de um plano de carreira; ausên-

cia de laços de comprometimento com líde-

res e valores da empresa; falta de treinamento, 

capacitação e estímulo para a sua evolução....

Enfim, como evitar o turnover, se esses pro-

blemas básicos nos  com o seu pessoal são re-

correntes no setor?  Não tem como, a não ser 

com um choque de gestão, a partir da mudan-

ça de conceitos -  a tal quebra de paradigmas. 

É claro que cada empresa terá suas 
peculiaridades, mas o setor de 
forma geral já conhece bem alguns 
desses pontos importantes de 
 insatisfação dos seus empregados: 

Descubra como transmutar  
o pesadelo - do entre e sai de  
colaboradores nos supermercados 
-  no sonho de reter uma equipe 
qualificada e engajada  
no espírito da empresa. 

Open your 
mind 
Abrir a cabeça ao novo, ao diferente, pode ser 

mais fácil do que parece quando o assunto é mo-

dernizar a estrutura organizacional e operacional 

nas empresas. No caso dos supermercados, há 

muitos estudos, conceitos administrativos e as-

sociações de supermercadistas que embasam e 

acompanham essas mudanças e a evolução do 

setor. Portanto, adquirir novos conhecimentos 

para a implementação de novas estratégias está 

à disposição de quem desejar neste segmento. 

Focando na gestão de recursos humanos – área 

que trata diretamente do tema rotatividade em 

questão –, o leque de novas atitudes e possibili-

dades que se abre com novos conceitos é imenso, 

podendo ajudar o varejista a afastar o fantasma do 

turnover. É disso que vamos tratar aqui, mostran-

do  que enquanto o círculo vicioso da insatisfação 

dos funcionários leva a demissões, como já vimos;  

o círculo virtuoso da motivação  pode levar à tão 

desejada retenção dos mesmos pelas empresas. 
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O DESAFIO DE RETER TALENTOS

Motivação
é o Caminho 

Treinamento e Capacitação: 

Benefícios: 

Clima Organizacional: 

Relacionamento: 

Feedback: 

Laços Afetivos:  

Dinâmicas Externas: 

Escalas de Trabalho: 

Plano de Carreira: 

Remuneração Justa:  

Fim da Sangria 

Motivar os colaboradores a ponto de eles vesti-

rem a camisa da empresa não é tarefa fácil, mas 

talvez a mais importante e significativa segundo 

os conceitos atuais de motivação no trabalho. 

Por isso mesmo,  passar aos funcionários os ob-

jetivos  dessa empresa através da explicação da 

sua missão, visão e valores, fazendo com que eles 

incorporem essa filosofia e se sintam parte dela, 

faz toda a diferença no desempenho e produtivi-

dade desse pessoal. É o ponto de partida para o  

comprometimento de todos -  desde as lideran-

ças até os responsáveis pela limpeza das lojas - 

com o processo de engajamento em ideais e me-

tas  comuns. Vira um time – e time veste a camisa!

Já a motivação organizacional é o conjunto de 

fatores que a empresa deve oferecer a seus co-

laboradores para manter todos  empenhados na 

busca de bons rendimentos. A lista desses itens 

é farta, e cabe aos gestores de RH definirem 

os mais apropriados a cada empresa. A saber:

Investir em treinar e capacitar o pessoal é promo-

ver a  condição básica para o desenvolvimento 

individual, bem como alimentar a  aspiração de 

cada um em crescer  dentro da empresa.   Aqui 

valem palestras, cursos, apostilas, informativos, 

livros,  dinâmicas de grupo, visitas a modelos a 

serem seguidos, e quaisquer aprendizados téc-

nicos no ramo. Tudo isso é motivação de cresci-

mento e criação de funcionários com potencial;

Assistência médica, odontológica e outros  têm 

muito valor para os funcionários. Muitos mudam 

de emprego em busca de maiores benefícios; 

A energia positiva na empresa e boas  instalações 

físicas também contam.  As pessoas quando se sen-

tem bem,  pensam menos em mudar de emprego;

Promover a boa vontade entre os lí-

deres e funcionários é fundamental. É 

bom trabalhar onde existe o respeito;

Ouvir o que os funcionários têm a  dizer é 

importante antes que resolvam ir embora.   

Criar empatia entre empresa e colaboradores é 

importante para se criar vínculos. Haverá uma li-

gação mais forte, não tão fácil de ser quebrada;

Incentivar atividades fora do traba-

lho cria maior envolvimento entre os fun-

cionários. A ideia de grupo se fortalece.

Organizar cargas horárias equilibra-

das e sem privilégios. A sobrecarga é um 

dos grandes motivos de afastamentos.

Proporcionar aos colaboradores planejamento de 

futuro na empresa, com promoções de cargos, au-

mento de salários e de responsabilidades e mudan-

ças de função é preciso.  É o estímulo para cada 

um querer progredir e permanecer na empresa;  

Praticar salários alinhados com o merca-

do, com a formação e crescimento de cada 

um na empresa é essencial. Assim, salário não 

será motivo para a mudança de emprego;

Como vimos, há muitas estratégias motivacio-

nais para se buscar reter talentos nas empre-

sas - sejam elas pequenas, médias ou gran-

des. Entretanto,  a pergunta que não quer calar 

é como uma loja pequena, por exemplo, pode 

adotar essas medidas, se não  tem recursos 

para investir em RH, nem tantos funcionários?

É claro que cada supermrcadista deve esco-

lher e aplicar as medidas de acordo com o seu 

tamanho e possibilidades – mas, certamente, a 

adoção de pelo menos algumas delas, na escala 

em que for possível, já fará diferença na reten-

ção de funcionários. E isso já será um golpe na 

rotatividade. Quanto aos custos, estancar a san-

gria com as onerosas rescisões de contratos já é 

um bom começo,  o aumento da produtividade 

de colaboradores estáveis e motivados um óti-

mo meio, e o aumento da rentabilidade com as 

consequências de tudo isso  um excelente fim.

Mas não é só. Porque o turnover representa gas-

tos muito além dos inerentes às rescisões de 

contrato e à baixa produtividade de funcionários 

O DESAFIO DE RETER TALENTOS

Motivação organizacional é o  
conjunto de fatores que a empresa 
deve oferecer a seus colaboradores 
para manter todos  empenhados na 
busca de bons rendimentos.

desmotivados. Somam-se a eles, ainda, despe-

sas com novas seleções, treinamentos e contra-

tações; e com os ajustes na piora geral no clima 

organizacional. Ou seja, a alta rotatividade repre-

senta prejuízos na certa, com os impactos nega-

tivos que ela provoca. E estima-se que ela alcan-

ça índices absurdos no setor supermercadista, de 

40%, quando a taxa ideal seria de no máximo 6%.

De fato, é necessário não só um golpe nessa rota-

tividade, mas um drible de mestre nessa cadeia im-

produtiva -  com  contratações assertivas,   monta-

gem de equipes eficientes e retenção de talentos, 

que são especialidades de RH. E muitos donos, de 

pequenos a grandes no segmento, apostam  nisso.    

Portanto, não importa o tamanho da empresa, mas 

a mudança de mentalidade do varejista.  Porque 

investir na gestão de recursos humanos –  que tem 

as ferramentas certas para administrar  e adotar 

políticas internas de combate ao malfadado turno-

ver - é o passaporte para o alcance de novos hori-

zontes, estabilidade e o crescimento tão desejado 

pelo setor supermercadista. 
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 VARIAÇÃO DE DEMANDA NO SETOR

Mês do ano, período do mês, dia da semana, es-

tes são somente alguns dos fatores que podem 

influenciar a demanda de um supermercado. Em 

alguns momentos o preço será o mais determi-

nante para a decisão de compra de um cliente, 

em outras épocas a qualidade de atendimento 

é o que mais fará a diferença. Diante de consu-

midores tão diversos que todos os dias aden-

tram as portas de um supermercado, a empresa 

deve estar preparada para atender com qualida-

de e com a quantidade que ele deseja ou precisa.

O setor supermercadista tem  uma vantagem 

quando comparado com os demais: a sua fle-

xibilidade para se adaptar a demanda. Isso quer 

dizer que tem a capacidade de alterar de forma 

substancial o mix de produtos oferecidos a fim 

de atender ao que o consumidor quer. Portanto, 

tem maiores possibilidades de sofrer pouco com 

a variação da demanda. Um exemplo é o perío-

do de Natal, quando os clientes procuram nos su-

permercados mercadorias específicas, que tem 

maior saída de vendas nos últimos meses do ano.

Outro ponto interessante é que para muitas em-

presas é no ambiente interno que surgem a grande 

maioria dos elementos que interferem na deman-

da. Questões relacionadas aos seus setores, subsi-

diárias e terceiros, levando a gestão ter cuidados 

mais do que redobrados para administrar. Entre-

tanto, em relação aos supermercados, tanto o in-

terno como o externo exerce forte impacto. Po-

dem ser os movimentos macroeconômicos, como 

inflação ou crises econômicas, ou até mesmo a 

adoção de estratégias de marketing infrutíferas. 

Portanto, dentro das características que o setor 

supermercadista apresenta, ele tem uma gran-

de vantagem: a ampla capacidade de negocia-

ção com os fornecedores. Para oferecer um mix 

de produtos que agrade aos clientes e que su-

pra ao seu consumo, a empresa deve estar em 

constante contato com aquelas que fornecem 

os produtos para encher as gôndolas e os free-

zers. Assim, pode-se adaptar ao momento da 

demanda gerada, de modo adaptar com mais 

eficiência ao que é preciso para o momento.

Além disso, as ações de marketing são um dos 

principais caminhos para reverter os déficits que a 

sazonalidade de demanda pode trazer a um super-

mercado. Através delas a própria demanda pode 

ser criada ou modificada, seja em questão com 

quantidade ou mesmo do momento. Não há dú-

vidas de que a criação de campanhas publicitárias 

que envolvem promoções, propagandas diversas, 

esforço de vendas dos colaboradores, por exem-

plo, fazem de fato a diferença para movimentar 

o consumo de suas mercadorias disponibilizadas. 

O sincromarketing é uma estratégia de marketing 

utilizada quando empresas passam por uma situ-

ação de demanda irregular. O setor supermerca-

dista pode utiliza-la dentro do seu planejamento 

de marketing. Toda elaboração de promoções, 

alterações de preços, descontos e mesmo as pro-

pagandas com o objetivo de divulgar os produtos 

ficam direcionadas para suprir demandas ociosas. 

Um exemplo bastante comum em supermercados 

é criar campanhas como “Semana da Limpeza” ou 

“Mês de Descontos Especiais”, que direcionam os 

consumidores para consumir aqueles produtos 

em específico, criando uma demanda para eles. 

Apesar do nome, a sincronização não acontece 

de uma forma rápida, mas as ações atuam ativa-

mente para diminuir o desequilíbrio de demanda. 

Contudo, o que de melhor pode surtir em efei-

tos positivos é a empresa investir no que é cha-

mado de compensação sazonal. Quanto mais o 

portfólio de produtos oferecidos for maior, me-

nos o supermercado sofre em relação à demanda. 

Quando isso não acontece de maneira eficiente, 

investir em um grupo de mercadorias específicas 

é um caminho. O marketing mais uma vez entra 

em cena de forma a fazê-lo destacar entre os de-

mais, salientando suas características positivas 

e o que de melhor eles podem oferecer. Não é 

exagero dizer que o seu objetivo é levar o con-

sumidor a uma sensação de necessidade em ter. 

VARIAÇÃO DE 
DEMANDA NO SETOR

O Marketing como o 
principal aliado 

 VARIAÇÃO DE DEMANDA NO SETOR

Planejar, planejar
e planejar
A pandemia de Coronavírus pegou muitos empre-

sários do setor de surpresa, difícil prever algo des-

sa magnitude e excepcionalidade acontecendo. 

Os tristes impactos não estão somente na esfera 

da saúde, mas também afetou de forma contun-

dente a economia. A partir da recomendação do 

isolamento social, necessário para frear o contá-

gio, e pelo próprio receio das pessoas em se ex-

porem em situações que porventura poderiam ser 

infectadas, o consumo in loco foi bastante freado. 

Todos sofreram com o primeiro impacto. Entre-

tanto, por meio de um planejamento coeso, fe-

chado e há muito desenvolvido com seriedade, 

muitas empresas passaram pelo pior, sobrevive-

ram e mantém as suas portas abertas. Quando 

a demanda caiu, havia caixa e estratégias sufi-

cientes para que os impactos fossem mínimos. 

De fato, a alimentação e a limpeza são questões 

essenciais, o setor supermercadista não poderia 

parar. Contudo, mesmo assim foi preciso inovar.

As empresas que durante esse período não in-

vestiu em entregas e no uso da tecnologia como 

forma dos clientes terem acesso a compra das 

mercadorias sofreu ainda mais. Com a impossi-

bilidade de circular nas ruas, a saída para muitos 

foi a utilização de apps em que fotos ilustrativas 

eram disponibilizadas, uma ordem de pedido ex-

pedida, a formalização do pagamento realizada e 

os produtos entregues através de delivery. Logo, 

mesmo com uma forte variação da demanda, era 

possível encontrar formas de superar essa dificul-

dade inesperada e se manter em funcionamento. 

Ao ter como exemplo a situação vivida pela pan-

demia de Covid-19, os empresários do setor de-

vem ter cada vez mais certeza e clareza: é pre-

ciso planejamento integral e sério. A previsão 

de demanda é um caminho a seguir a fim de 

evitar passar por apuros. Ela atua como se fos-

se uma base para o planejamento estratégico 

que envolve a produção, as vendas e as finan-

ças. A partir dela com segurança podem ser tra-

çados os planos de capacidade, fluxo de caixa, 

vendas, produção, estoque, mão de obra, com-

pras, bem como outras atividades pertinentes. 
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CAPA CAPA

O público como o melhor 
termômetro de demanda
O setor supermercadista já entendeu que o foco 

número um dos seus negócios são os clientes, os 

consumidores que se disponibilizam todos os dias 

para adentrar nas lojas e fazer suas compras. Pen-

sar no ambiente, pensar nos produtos, pensar nos 

colaboradores, pensar nos lucros, tudo isso faz 

parte e têm que ser considerado em importância, 

mas todos eles são consequências para poder me-

lhor atender as pessoas. Sendo assim, o público 

sempre será o melhor termômetro de demanda. 

Alguns supermercados atendem nichos de clien-

tes específicos, tem em suas gôndolas produtos 

diferenciados, que melhor se encaixam aos de-

sejos e necessidades. Já outros têm uma carac-

terística mais generalista, voltado para as gran-

des massas, um atendimento abrangente das 

pessoas. Todavia, o público permanece sendo o 

foco para as vendas, através do mix de merca-

dorias disponibilizadas, das promoções e des-

contos concedidos. A resposta que o público dá 

como uma consequência a sua experiência de 

compra ajuda a definir a demanda, a construir os 

caminhos que a empresa deve adotar e seguir.

Quando o cliente se ausenta ou rejeita, quando ele 

se entusiasma como um produto novo, ele dá si-

nais à gestão sobre o que precisa investir e o que 

deve sair dos planos. Algumas pesquisas científi-

cas apontam que notadamente os consumidores 

diminuíram o seu consumo anual de carne e tem 

optado cada vez mais por uma dieta saudável. As-

sim, as empresas viram a sua demanda de compra e 

venda de cortes suínos, bovinos e aves diminuírem 

ao longo do tempo, enquanto a procura por frutas, 

Ao ter como exemplo a situação 
vivida pela pandemia de Covid-19, 
os empresários do setor devem ter 
cada vez mais certeza e clareza: 
é preciso planejamento integral e 
sério. A previsão de demanda é um 
caminho a seguir a fim de evitar 
passar por apuros.

Quando o cliente se ausenta ou 
rejeita, quando ele se entusiasma 
como um produto novo, ele dá sinais 
à gestão sobre o que precisa inves-
tir e o que deve sair dos planos. 

legumes e outros alimentos rotulados como sau-

dáveis aumentarem. A compreensão do público 

tem que ser feita a todo o momento, uma prática 

constante que a equipe de gestão tem que exercer. 

Por fim, nenhum setor ou empresa, portanto, 

nem mesmo os supermercadistas, estão imunes 

a sofrer com a variação da demanda. Este mo-

vimento é presente, comum e constante, sendo 

fundamental estar preparado para ele através de 

um bom trabalho de gestão. Observar o público, 

cuidar de ter um planejamento bem estruturado 

e investir no marketing são caminhos para so-

frer menos perdas. A sobrevivência e o sucesso 

de uma de sua loja dependem de profissionais 

competentes e de um forte entendimento de 

mercado, com as suas constâncias e surpresas. 

 VARIAÇÃO DE DEMANDAVARIAÇÃO DE DEMANDA NO SETOR
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