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O desafio agora é outro
A pandemia fez o e-commerce disparar e muitos
varejistas adaptaram seus negócios para o ambiente online. Agora é hora de segurar o cliente
e oferecer a melhor experiência de compra

CAPA
Foi praticamente da noite para o dia. Em uma velocidade nunca imaginada, o mundo – literalmente
– incorporou à rotina hábitos sequer imaginados.
Isolamento social, máscaras quando era essencial
sair de casa, aplicação de álcool em gel constantemente, limpeza das compras, reunião de amigos só virtualmente, novidades que perduram até
hoje. As nossas práticas mais comuns tiveram que
ser repensadas e, com isso, produtos e serviços
tiveram que se adaptar em tempo recorde a uma
realidade desconhecida para todos. Nesse contexto, quem foi a salvação de muitos setores do varejo foi a tecnologia.
Do início da pandemia para hoje, a venda de produtos online só aumenta. No primeiro semestre de
2020, quando a crise do Coronavírus pegou de
surpresa o mundo, o Brasil registrou 41 milhões
de consumidores virtuais de acordo com relatório Webshoppers, da Ebit/Nielsen. Esse número é
40% maior do que o mesmo período de 2019 havia registrado. Os dados da Receita Federal confirmam o boom do e-commerce: o volume de vendas no varejo virtual foi 45% maior neste mesmo
período.
Para se ter ideia, a Social Miner, companhia especializada em dados de comportamento, identificou que 2020 foi o ano da primeira compra online
para 20 milhões de brasileiros. A empresa também
avaliou que 29% dos consumidores de supermercado e hortifrúti pretendem comprar online e off-line em 2021. Em 2019, esse percentual não passava de 13%. E a tendência segue em alta. Em abril
deste ano, o indicador Mastercard SpendingPuls
constatou que o aumento do e-commerce brasileiro foi de 69% em comparação ao mesmo mês
de 2020. A cada ano as vendas online no varejo
saltam 49% em média.

CAPA:TECNOLOGIA - O DESAFIO AGORA É OUTRO
Os números confirmam a realidade. O publicitário
Igor Francisco foi um desses consumidores que
repensou a forma de abastecer sua casa. Ele viu
no e-commerce uma solução para dois problemas:
sair do isolamento social e ir às compras em uma
cidade nova. “Me mudei no auge da pandemia,
então, pedir tudo por aplicativo foi uma forma de
me manter seguro em casa, especialmente em um
cenário em que desconhecia minha nova vizinhança”, relata Francisco.
Mesmo os artigos de maior resistência para compras online ganharam força nos últimos anos. Não
à toa, gigantes em marketplaces como Magazine
Luiza e Americanas implementaram groceries em
seus canais de venda, no modelo em que já faziam
startups como James, iFood, Rappi e Cornershop.
De acordo com o portal “Ecommerce Brasil”, o
Mercado Livre, o maior marketplace da América
Latina, começou a vender itens de supermercados
em abril de 2020 e em setembro daquele ano o
mix já ultrapassava 30 mil produtos.
A Shopper é outro exemplo de que compras em
mercados online tem um futuro promissor. A startup anunciou mês passado aporte de 120 milhões
de reais na plataforma. E a tendência é aumentar
a participação nos negócios, já que a cada quatro
meses a empresa dobra em tamanho e faturamen-

Do início da pandemia para hoje,
a venda de produtos online só aumenta.
No primeiro semestre de 2020, quando
a crise do Coronavírus pegou de
surpresa o mundo, o Brasil registrou
41 milhões de consumidores virtuais
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- O DESAFIO AGORA É OUTRO
CAPA

O desafio
da experiência
to.

Apesar do lucro das vendas online serem ainda
menores do que os de lojas físicas, os gestores já
perceberam que o e-commerce é um ambiente
cada vez mais atrativo para o consumidor. Por
isso, as estratégias digitais ganharam força e ampliaram a atuação de profissionais de tecnologia
da informação para suprir demandas antes pouco
existentes, criando uma corrida pelo ambiente
online, como relata o mentor de tecnologia e inovação Anderson Martins, atualmente Diretor de
Tecnologia da Linkei Marketplace.
Ele explica que a pandemia fez com que pequenos e médios players acelerassem as soluções
em tecnologia, o que ampliou a oferta de compras virtuais. “Foi uma situação forçada porque o
shopper não teve escolha. O obstáculo era levar
a presença física para o digital, barreira que foi
superada pela imposição do isolamento social. O
desafio agora é qual a experiência que o gestor
vai entregar para o cliente. No começo da pandemia, ele aceitava as opções que tinha e tolerava
até atritos nas plataformas, agora ele está mais
seletivo”, explica o mentor.

“O desafio agora
é qual a experiência que o gestor
vai entregar para o cliente.
No começo da pandemia,
ele aceitava as opções que tinha
e tolerava até atritos nas plataformas,
agora ele está mais seletivo”,
Anderson Martins
Diretor de Tecnologia
da Linkei Marketplace.

Fundamental para um bom UX (experiência do
usuário), é preciso que o processo seja fluido e
sem falhas ou demoras, pois, caso isso aconteça,
a tendência é de abandono. Quanto mais simples,
rápido e fácil, maior a chance de conversão. “Se
você precisa explicar como funciona a plataforma, já existe algo errado”, explica Anderson.

Anderson Martins
Diretor de Tecnologia
da Linkei Marketplace.
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CAPA

O perfil do
profissional

Carência em
soluções médias

Para suprir a necessidade do shopper, o mercado
precisou encontrar especialistas em e-commerce,
o que se mostrou uma dificuldade. “A maioria dos
grandes players começou a intensificar a atuação
em compras online nos últimos quatros anos, um
cenário ainda muito recente para formar profissionais nesse ramo”, comenta Martins. Nesse
cenário, que impõe muitos desafios, só o conhecimento acadêmico não basta para ocupar posições nesse nicho.

Os grandes players do varejo encontram em
mercados maduros, como os Estados Unidos,
muito mais opções de produtos digitais. Em países como o Brasil, a inovação avança na medida
em que os problemas exigem soluções. Por essa
razão há uma carência de empresas que preenchem uma lacuna que fica entre os grandes
conglomerados e startups pequenas que atuam
em processos pontuais do negócio. São exatamente essas empresas, que ocupam essa faixa do
meio, que têm brilhado os olhos dos investidores
no nosso país.

Só o beckground técnico não é mais o bastante
para profissionais de TI, de marketing e de todos
aqueles que estão inseridos no ambiente digital”.
O mentor defende que é preciso entender muito
sobre a rotina e os objetivos do negócio em que
se está inserido para que o conhecimento em
tecnologia seja aplicado. Dominar o business da
operação é essencial para empregar as ferramentas em inovação.
Anderson ainda acredita em outra competência
que não é nova, mas que ganhou força: a comunicação. Em um contexto de projetos cada vez
mais acelerados e com pouco tempo de planejamento, saber engajar a equipe e os parceiros é
fundamental para que as iniciativas em tecnologia
tenham aderência. “Um projeto novo precisa estar em prática, muitas vezes, em 40 dias. Você só
consegue esse feito com uma equipe sinérgica e
que acredita no propósito. Saber comunicar uma
nova proposta e trazer junto o time é o caminho
para atingir os resultados esperados”, explica.

“Há a necessidade da
implantação de um novo sistema
de gestão – a nível estratégico, tático
e operacional – para se administrar e
tratar o novo banco de dados pessoais
segundo os padrões da LGPD.
Anderson Martins
Diretor de Tecnologia
da Linkei Marketplace.

As grandes companhias, que possuem capital
exclusivo para tecnologia, já lançaram mão de soluções que melhoram substancialmente suas operações. Recursos como big data, inteligência artificial, machine leraning e chatbot são ferramentas
que ganham aderência, pois permitem converter
compras virtuais com muito mais conhecimento
do shopper. Pequenas e médias empresas, por
outro lado, muitas vezes não possuem estrutura
ou profissionais para implementar tantas soluções. Por ser um valor intangível de resultado, o
empresário muitas vezes não consegue avaliar o
retorno do investimento.
Exemplo de quem tem, aos poucos, ampliado a
presença online é a RedeMix, grupo baiano que
possui 14 lojas em Salvador e região metropolitana. A rede tem olhado cada vez mais para o
atendimento ao consumidor aliado à tecnologia,
por isso, criou uma persona para interagir nos
canais de atendimento por meio da inteligência
artificial. Chamada Rê, o chatbot realiza delivery,
SAC e promove ofertas em todas as plataformas
de comunicação em que a marca atua.
Diante de tanta evolução, é preciso lembrar que,
apesar do meio e das técnicas aplicadas, toda a
inovação deve ter foco nos negócios e no cliente.
É preciso sempre lembrar que são pessoas que
farão uso dessas ferramentas, por isso, ela precisa
servir de auxílio para todo o processo comercial,
do pré ao pós-venda com o objetivo de tornar a
rotina do shopper cada vez mais objetiva e dinâmica, seja em tempos de pandemia ou não.

.
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ATENÇÃO ÀS PERDAS NO FLV
O setor supermercadista registrou 1,79% de
perdas sobre o faturamento bruto em 2020, de
acordo com a 21ª Avaliação de Perdas no Varejo
Brasileiro de Supermercados, realizada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS.
Esse índice representa um total estimado de R$
7,6 bilhões.
A quebra operacional, que chegou à casa dos
47,9%, lidera o ranking das causas e o FLV sai na
frente entre as seções que lideram os índices de
perdas (por faturamento bruto) entre os perecíveis, com 5,25%.
A Avaliação foi realizada com base nas informações de 228 redes supermercadistas, que somam
3.576 lojas no País e faturamento bruto de R$
49,9 bilhões em 2020. Do total de respondentes
da pesquisa, 72% possuem área de prevenção
de perdas, ante 71% no ano anterior. A falta de
justificativa do investimento e o alto custo de
manutenção foram citados pelos supermercadistas como principais fatores da falta da área de
prevenção de perdas na empresa.

“Em muitos casos encontramos
perdas acima de 8%, chegando até 12%
o que já é um total desperdício e causa
grande impacto nos lucros da operação”
Gustavo Fleubert
diretor comercial da
assessoria para varejo
R-Dias

Vale ressaltar que o FLV tem uma participação
importante no varejo alimentar. Por serem altamente perecíveis, sua perda pode girar em torno
de 3% e 10%, sendo que muitos fatores influenciam este indicador. De acordo com o diretor comercial da assessoria para varejo R-Dias, Gustavo
Fleubert, nesse setor, uma perda controlada está
perto dos 4%, “Em muitos casos encontramos
perdas acima de 8%, chegando até 12% o que já é
um total desperdício e causa grande impacto nos
lucros da operação”, ressalta
Fleubert explica que as perdas nos supermercados são tratadas de duas formas:

A maioria dos supermercados tem perdas em
FLV superiores à média nacional, que gira em
torno dos 3,7% sobre o faturamento do departamento. Um bom trabalho de prevenção pode
conduzir os número a patamares aceitáveis

•Identificadas – aquelas em que o varejista consegue apurar ou identificar de forma clara como,
por exemplo, as perdas no FLV por apodrecimento.
•Não identificadas – as que aparecem quando
a empresa realiza os inventários. Tendo como
premissa que as movimentações sistêmicas
foram realizadas corretamente e, ao realizar o
inventário, a quantidade de itens é divergente do
sistema, quando a menor temos uma perda não
identificada. Não se sabe a origem dessa perda,
que pode até ser furto na entrada de mercadoria
ou na própria loja.
REVISTA

.

CHECKOUT RH

.

9

ATENÇÃO ÀS PERDAS NO FLV
CAPA: O VERÃO CHEGOU

Definição das causas
ajuda no controle
Definição das causas ajuda no controle
No que diz respeito às perdas do FLV, as causas
são diversas e o diretor da R-Dias cita algumas
delas:
• Compra exagerada –
quanto mais estoque, acima dos 3 dias,
mais quebras;
• Estoque excessivo –
manutenção de estoque do FLV no depósito;
• Recebimento incorreto –
ausência de controle e/ou pesagem na entrada;
• Armazenamento errado
– empilhamento incorreto, calor e umidade;

CAPA: O VERÃO CHEGOU
O diretor da assessoria para varejo explica que
nesse cenário é preciso colocar a inteligência
para reduzir as perdas. Analisar o indicador principal é importante, mas é preciso analisar principalmente as causas que têm relação direta com
indicador. Para isso, o primeiro passo é identificar
as quebras do FLV e a partir desse ponto analisar
e entender em profundidade o que acontece com
cada tipo de produto.
“Um ponto relevante é que FLV vai quebrar. Por
isso temos parâmetros perto dos 4% nesse setor.
Muitos varejistas seguram as compras para impedir a quebra e acabam causando outro problema,
a ruptura, a falta do produto na banca. Para criar
uma área de inteligência em redução das perdas
o principal ponto é o engajamento da direção. A
alta gestão precisa decidir que quer resolver essa
questão e apoiar os envolvidos com informações
e ferramentas necessárias nessa jornada”, afirma
Fleubert.

• Alto volume de exposição –
bancas com diversos níveis de altura e
compressão dos níveis inferiores.
Para apurar e reduzir as perdas do FLV todos esses pontos devem ser levados em consideração.
“O estoque excessivo, por exemplo, é um grande
vilão. Quando temos o produto exposto por mais
de 3 dias, o indicador da perda do setor tende a
subir, ou seja, um bom estoque de FLV é inferior
a 3 dias e isso é uma situação que deve ser analisada pela operação de loja e pelo departamento
comercial da empresa” avisa Fleubert.

Em oito meses de trabalho supermercado
Antonelli conseguiu reduzir as perdas de 7,5%
para 3,7%
Ao iniciar a implantação do projeto de prevenção
de perdas na rede Antonelli, os especialistas da
assessoria para varejo sugeriram trazer alguém
do mercado para coordenar a implantação, evitando assim vícios e costumes.
O novo coordenador encontrou um cenário com
quebra que girava em torno de 7,5%. Na época,
não havia controle, nem gestão dessa seção.
O primeiro passo foi reunir a equipe para um
treinamento e para mostrar a eles que havia uma
grande oportunidade para um trabalho de redução dessas perdas.
A conscientização dos funcionários sobre a
importância da atitude pessoal e o comprometimento com a qualidade no combate ao desperdício e à perda é uma ação muito importante,
tanto para o trabalho a ser feito como para a vida
pessoal.

A alta gestão precisa decidir que quer
resolver essa questão e apoiar os envolvidos com informações e ferramentas
necessárias nessa jornada”,
Gustavo Fleubert
diretor comercial da
assessoria para varejo
R-Dias
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Inteligência
em redução
de perdas

O passo seguinte foi fazer um levantamento para
verificar onde havia oportunidade de estancar as
perdas. Na sequência, foi feita uma reunião com
o encarregado, mostrando a ele o resultado atual,
os pontos chaves que estavam levando àquele
resultado de 7%, qual seria o melhor caminho
para se trabalhar esse cenário e o resultado a que
poderiam chegar.
Esse encarregado passou por treinamento, bem
como o gerente e o subgerente de loja e foi
criada uma ferramenta com a qual o próprio encarregado conseguia ver diariamente as quebras
lançadas. Antes, além de as quebras não serem
lançadas rigorosamente, eram lançadas de forma
única, ou seja, não se sabia se era quebra por maturação, por avaria o outro motivo. Foram criadas
várias tipologias de quebra, de forma que quando
fizessem o lançamento o encarregado saberia
qual era a quebra diária, semanal e mensal, a
causa daquela quebra, como estava a venda e a
quebra relacionada à venda.

ATENÇÃO ÀS PERDAS NO FLV

Acompanhamento
minucioso
O trabalho no Antonelli prosseguiu com reuniões
mensais com o coordenador de prevenção e o
encarregado do FLV. O coordenador organizava
o Top 10 dos produtos que mais tinham quebrado. Ele mostrava ao encarregado, por exemplo,
que a batata quebrou 50 Kg naquela semana,
fazendo o mesmo com os demais produtos que
mais estavam quebrando. E o encarregado tinha
que criar um plano de ação em cima desses 10
produtos que estavam sendo apontados.
A missão do encarregado da seção começava
por verificar o motivo de quebra junto com o
comprador, se era uma compra em excesso, se
era a qualidade do produto ou se havia algum
erro na exposição. A partir desses apontamentos
o encarregado atuava.
Na semana seguinte, comparava-se as informações sobre os 10 produtos da semana anterior
com a situação atual, após a ação do encarregado. Se o resultado fosse bom, já eram apontados 10 outros produtos para a próxima semana.
Assim o trabalho prosseguiu semanalmente e,
quando foi pegando o ritmo, quando todo mundo
começou a entender que dá pra acontecer, as
reuniões passaram a ser quinzenais.
Todo esse esforço da equipe prosseguiu até que
a seção chegasse ao patamar desejado, que era
entre 3,5% e 3,7%. O trabalho levou em torno de
oito meses para ser feito e foi bem gradativo,
fechando com 7%, depois com 6% e assim por
diante. Os números hoje estão na casa dos 3,7%.
A conclusão a que se chega é a de que o supermercado que não faz prevenção de perdas não
conhece a dimensão de perda financeira que
tem. Ao aprofundar os números, a realidade pode
assustar. Depois, quando vão sendo feitos os
ajustes é que se pode constatar como a prevenção é importante.
É fato que sempre vai haver perda em FLV, não
há como estancar tudo. Mas enquanto quem trabalha com prevenção perde 1,5% do faturamento
geral, quem não faz esse trabalho passa dos 2,5%
ou 3%, um valor considerável. A prevenção de
perdas vem para implantar processos e controle
para que o resultado apareça.
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ESCALA DE FOLGAS

ESCALA DE

FOLGAS
Saiba como montar esse quebra-cabeça
de maneira inteligente, de acordo com as leis
trabalhistas e da forma mais produtiva para a
sua empresa e colaboradores.

O setor supermercadista é uma locomotiva que
não para nunca: de segunda a segunda, aos sábados, domingos e feriados, com horários que vão
além do comércio em geral. Muitos até 24 horas.
É uma característica própria e necessária deste
segmento que tem sobre si a função e a responsabilidade de abastecer a população com gêneros
alimentícios e produtos essenciais.
Por isso mesmo, não é difícil compreender a complexidade em se estabelecer cargas horárias e escalas de folga para o exército de colaboradores
que prestam serviços, nas mais variadas funções,
nesse varejo dinâmico e ininterrupto. É um desafio
constante, que requer uma gestão administrativa
e de recursos humanos competentes, sem dúvida.
É na escala de folgas, por exemplo, que é definida a quantidade de horas diárias trabalhadas pelo
colaborador, seus dias de descanso, em quais domingos ou feriados irá trabalhar e quando poderá
tirar férias.
Nesse sentido, gerir de maneira inteligente a escala
de folgas dos colaboradores nos supermercados
vai muito além do cumprimento das leis que regem
o assunto - como a CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), as Portarias do Ministério do Trabalho e
as Convenções Coletivas de Trabalho do Sindicato
da categoria. Isso porque, além das regras estabelecidas, há que se montar um quebra-cabeça junto
às equipes, visando a participação de todos para
um escalonamento cooperativo, justo e que não
sobrecarregue ninguém. É o primeiro bom caminho para o engajamento dos colaboradores que,
mesmo aos domingos e feriados, poderão assim
trabalhar motivados e produtivos.

Há que se montar
um quebra-cabeça junto às
equipes, visando a participação
de todos para um
escalonamento cooperativo,
justo e que não sobrecarregue

O que dizem as
leis trabalhistas
A Constituição Brasileira é clara: todo trabalhador
contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem direito a um repouso semanal
de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos
domingos. Mas regulamentações através de convenções coletivas, acordos sindicais e portarias
permitem que alguns setores específicos considerados serviços essenciais – como o supermercadista – possam abrir ao público também aos
domingos e feriados, além dos dias úteis.

A abertura do setor aos domingos , aliás, veio há
anos atrás com a chegada dos hipermercados.
Antes disso, os consumidores já se programavam
para as compras principalmente aos sábados, após
a semana de trabalho. Mas, se por um lado ficou
mais cômodo para os clientes o fato de os supermercados permanecerem abertos aos domingos
(principalmente para aqueles que também trabalham aos sábados), como ficaram os supermercadistas e seus colaboradores para lidarem com as
questões trabalhistas? Vamos entender.

12
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ESCALA DE FOLGAS

Vencendo o
Desafio
Como se sabe, não é fácil mexer nesse grande tabuleiro que é o sistema de escalas de trabalho e
folgas dos colaboradores de uma grande organização, como são os supermercados, que têm muitas
equipes e um quadro imenso de funcionários que
se revezam para cobrir domingos e feriados.
A dificuldade é grande, considerando que nessas
“mexidas” de escalonamento tem que se ter a preocupação com o bom funcionamento das lojas; a
manutenção da qualidade dos serviços; o bem-estar no trabalho associado ao bom desempenho
do pessoal; a alta produtividade e os resultados
positivos da empresa. Não é pouca coisa.
É, de verdade, um grande desafio para a área de
Recursos Humanos do setor, que precisa se equilibrar nas cordas para manter o comercial e o humano em perfeita sintonia. Para isso, que se tenha
sensibilidade e técnica para saber dos anseios e
conseguir satisfazer os colaboradores, ao mesmo
tempo em que os ajustes nas escalas sejam assertivos nessa engrenagem que não pode parar.
Aliás, uma boa assessoria de RH saberá orientar os
supermercadistas a lançarem mão de algumas formas alternativas de contratação que permitam, de
fato, uma boa composição de escalas para o setor
e seus colaboradores, como por exemplo: Contrato de Trabalho Intermitente, Contrato de Trabalho Part Time, Programa de Estágio para Jovens e
Contrato Temporário.

14

Uma boa assessoria de RH saberá orientar os supermercadistas a
lançarem mão de algumas formas alternativas de contratação
que permitam, de fato, uma boa
composição de escalas para o
setor e seus colaboradores

Esses recursos, vale dizer, são muito bem-vindos
não só nessa hora de programação de escalas,
como em momentos de aumento de demandas no
setor causado por eventos sazonais, como festas
comemorativas e feriados. Uma boa gestão e criatividade são imprescindíveis em todos esses casos
de pico no movimento das lojas, ou de cobertura e
revezamento aos domingos.
WSão necessários, portanto, boas estratégias na
gestão de recursos humanos, atenção às leis, respeito aos colaboradores, definição com a participação das equipes e muito jogo de cintura para
se definirem escalas de folga que garantam, ao
mesmo tempo, a boa vontade e produtividade do
pessoal, a saúde financeira da empresa e os bons
serviços prestados ao consumidor. É uma missão,
sem dúvida, à altura da grandeza do setor.
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O PÃO DE CADA DIA
O pão foi descoberto por acaso, após um processo natural de fermentação, e essa é a única certeza sobre a sua origem, pois não se sabe em qual
período da história o alimento teria surgido nem a
localização. Há indícios de que tenha acontecido
há mais de 12 mil anos, na região da Mesopotâmia,
no Oriente Médio, na mesma época em que surgiram as plantações de trigo.
Com o passar do tempo o pão viajou o mundo. A
facilidade de produção, o baixo custo e a durabilidade logo o tornaram um alimento muito importante na história de diferentes populações. Hoje
há uma grande diversidade de técnicas e receitas
para produzir o pão, que acabam carregando um
pouco da identidade e da formação de cada povo.

No café da manhã 76% dos
brasileiros consomem pão e 98%
consomem produtos panificados.

No Brasil, o pão francês surgiu no início do século
XX e atualmente a panificação está entre os seis
maiores segmentos da indústria, com participação
de 36% em itens alimentares e 6% nos de transformação, segundo dados da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP).
No café da manhã 76% dos brasileiros consomem
pão e 98% consomem produtos panificados.

Padarias e rotisseries conquistam
cada vez mais adeptos
contribuindo para atrair clientes
e impulsionar o faturamento
no autosserviço
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A diversidade de artigos comercializados nas padarias só perde, em quantidade comparativa, para
os super e hipermercados. Essas seções nos supermercados nunca estiveram tão abastecidas,
investindo em ampliação de mix, ambientação e
preços competitivos a fim de atrair sempre o consumidor.

Armazenagem das
matérias-primas,
produção e exposição
de pães

Quem gerencia a padaria sabe que tem de ficar de
olho nos interesses dos clientes para se destacar
frente à concorrência. Daí a necessidade de contínuo investimento em produtos de alto volume de
vendas, eliminação de itens redundantes do sortimento e dos apresentam elevados indicadores de
perdas, com vendas inexpressivas.

De acordo com as orientações de boas práticas
do Sebrae, o recebimento de matérias-primas é
a primeira etapa do processo na qual se aplica o
controle higiênico-sanitário para a produção de
alimento seguro. Assim, as matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser submetidos
à inspeção e aprovados na recepção.

Não é sem motivo que a gestão do sortimento de
produtos é um fator chave por envolver, simultaneamente, a satisfação dos clientes, devido às
suas necessidades por mais opções de escolha, e
a gestão das empresas, devido ao alto custo associado a grandes sortimentos.

A armazenagem pode ser feita sob congelamento, refrigeração ou temperatura ambiente,
dependendo de cada produto. A disposição deve
seguir a data de validade, o primeiro que vence
é o primeiro que sai, e todas as matérias-primas
devem estar identificadas e protegidas contra
contaminações. No estoque seco, as matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser armazenadas de forma organizada, em local limpo, de
forma a garantir a proteção contra contaminantes e com temperatura e ventilação adequadas.
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O PÃO DE CADA DIA

Para a produção de pães, a mistura dos ingredientes de acordo com a formulação, a divisão e
modelagem da massa são as etapas mais importantes. A divisão é feita com o objetivo de padronizar o peso do produto final. Após esse processo
a massa é levada para fermentação.
Na hora da exposição, os produtos prontos devem
ser acondicionados em recipientes de aço inoxidável, plástico ou outro material atóxico, lavável
e impermeável (cubas ou travessas), devidamente
higienizados. No recipiente deve constar o nome
do produto, data de fabricação e validade.

O PÃO DE CADA DIA

Rotulagem
gera confiança
As informações de rotulagem são de grande importância, pois trata-se da identidade dos produtos elaborados, segundo informações do Sebrae.
Sempre que os alimentos a serem comercializados, forem embalados na ausência do cliente, devem ser observadas as exigências estabelecidas
por legislação específica. Há informações que devem constar na sua rotulagem (Resolução RDC nº
259/2002 – MS), e entre elas estão:

Para evitar a contaminação por poeira, insetos, saliva ou mãos do consumidor, os salgados, doces,
sanduíches devem ser expostos em vitrines fechadas, quentes ou frias, de acordo com a forma de
comercialização. Os produtos com baixa atividade
de água, sem recheios, podem ser expostos à venda em temperatura ambiente, devidamente protegidos de insetos ou de outras contaminações
e do consumidor, desde que comprovadamente
seguros.

• Denominação de venda do alimento;

Para a produção de pães, a mistura
dos ingredientes de acordo
com a formulação, a divisão e
modelagem da massa são
as etapas mais importantes.

• Instruções sobre o preparo e uso do alimento,
quando necessário;

• Lista de ingredientes;
• Conteúdos líquidos;
• Identificação da origem;
• Identificação do lote;
• Prazo de validade;

• Informações nutricionais (se aplicável)
Vale destacar a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares,
de acordo com a Resolução ANVISA/DC nº26 de
02/072015.

Estratégias para o
aumento das vendas
da seção
As vendas da padaria vão muito além de entregar
o produto para o cliente no balcão. Elas dependem de estratégias para garantir o bom funcionamento da seção e atrair mais clientes para a loja.
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Dentre as principais ações para
aumentar o movimento e elevar
as vendas, estão:
1 – Manter um bom relacionamento
com os clientes
Cultivar uma relação positiva com quem chega
ao balcão da padaria é meio caminho andado
para a fidelização. Capacitar os colaboradores
para uma relação de confiança com o público é
essencial. Além disso, pode-se investir no pós-venda buscando um feedback do cliente.
2 – Observar a satisfação
Trata-se de um indicador importante sobre a
qualidade dos produtos e ainda traz críticas e
novas ideias para melhorar e desenvolver alguns
itens.
3 – Utilizar o Marketing
Uma boa forma de promover a padaria é utilizar
plataformas digitais e redes sociais. Mas antes é
preciso entender quem são os clientes e quais
são seus interesses. Vale destacar que a divulgação de conteúdo em ambiente virtual desperta a
atenção de potenciais clientes para conhecer a
padaria.
4 – Ter um plano de negócios
O plano de negócios direciona toda a atuação
da padaria, servindo de insumo para a criação
dos planos de ação e o desenvolvimento de
estratégias, inclusive de vendas. Além disso, eles
também podem conter indicadores capazes de
mensurar os resultados do negócio.

Rentabilidade, margem de contribuição e
ponto de equilíbrio
A rentabilidade indica o grau de sucesso de determinado investimento econômico, calculado a
partir do percentual de remuneração do capital
investido na atividade. A rentabilidade esperada
para micro e pequenas empresas é de 2% a 4% ao
mês sobre investimento. Segundo especialistas,
em média, a rentabilidade de uma padaria é de 13
% sob o valor de investimento inicial e o tempo estimado para este retorno é de cerca de dois anos.

A margem de contribuição é um indicador que
mostra quanto dinheiro sobrou da receita de
vendas de um produto, levando em conta o
pagamento de custos fixos e despesas/custos
variáveis. Ela serve como um valioso instrumento de apoio à tomada de decisão, pois permite a
identificação de produtos mais rentáveis e planejamento adequado da precificação. Ela é resultado do valor das vendas menos o valor dos custos
e despesas variáveis.
A margem de contribuição está diretamente
relacionada ao ponto de equilíbrio, pois revela se
a empresa está conseguindo cobrir seus custos
e ainda obter lucro. O ponto de equilíbrio é o estado financeiro em que a empresa não tem lucro
nem prejuízo, ou seja, suas receitas são iguais aos
custos e despesas. A partir desse estágio de nivelamento, a padaria deixa de operar no prejuízo e
passar a lucrar com suas atividades.
A rentabilidade indica o grau de sucesso de determinado investimento econômico, calculado a
partir do percentual de remuneração do capital
investido na atividade. A rentabilidade esperada
para micro e pequenas empresas é de 2% a 4%
ao mês sobre investimento. Segundo especialistas, em média, a rentabilidade de uma padaria
é de 13 % sob o valor de investimento inicial e o
tempo estimado para este retorno é de cerca de
dois anos.
A margem de contribuição é um indicador que
mostra quanto dinheiro sobrou da receita de
vendas de um produto, levando em conta o
pagamento de custos fixos e despesas/custos
variáveis. Ela serve como um valioso instrumento de apoio à tomada de decisão, pois permite a
identificação de produtos mais rentáveis e planejamento adequado da precificação. Ela é resultado do valor das vendas menos o valor dos custos
e despesas variáveis.
A margem de contribuição está diretamente
relacionada ao ponto de equilíbrio, pois revela se
a empresa está conseguindo cobrir seus custos
e ainda obter lucro. O ponto de equilíbrio é o estado financeiro em que a empresa não tem lucro
nem prejuízo, ou seja, suas receitas são iguais aos
custos e despesas. A partir desse estágio de nivelamento, a padaria deixa de operar no prejuízo e
passar a lucrar com suas atividades.
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Padaria do
Castanha
A tradicional padaria do Supermercado Castanha,
loja única na Vila dos Remédios, na capital paulista, com forte presença no e-commerce há alguns
anos, tem fila toda hora para o pão quentinho. Ela
fica estrategicamente localizada no fundo da loja
para trazer a clientela, entre as seções de FLV e
Frios. Com uma grande diversidade de pães de
fabricação própria, atende no balcão e no autosserviço. A estrela é o “pão francês da melhor qualidade”, uma marca de muitos anos, muito elogiada pelos clientes, segundo o gerente operacional
Antonio Ferreira de Sousa. “Os bolos de aniversário, pudins, lanches naturais, entram na grande
variedade de sobremesas. Depois temos docinhos
e salgadinhos que vendemos no balcão a granel.
As tortas, pratos prontos, frango assado, uma série
de produtos também ficam na padaria, que acaba
oferecendo produtos de rotisserie”, diz ele.
A padaria do Castanha conta com uma nutricionista que cuida de armazenamento de matéria prima,
produção e exposição. A estrutura tem câmaras
específicas, salas para matéria prima seca e sob refrigeração, embalagens, rotulagem. “A nutricionista chega cedo e coordena a abertura da padaria, o
que vai ser feito e verifica os produtos que saíram
mais ou que saíram menos no dia anterior. Assim
ela já tem uma noção do que vai fabricar para não
ter sobra. Segunda-feira, por exemplo, é o dia mais
fraco. E de sexta a domingo os que vendem mais.
Acompanhamos a diversidade de mix e procuramos trazer sempre produtos diferentes, pois é isso
que o consumidor gosta e muitas vezes nos pede.
Testamos as novidades e, se o giro for pequeno a
gente tira e coloca outro”, conta Toninho.
A tradicional padaria do Supermercado Castanha,
loja única na Vila dos Remédios, na capital paulista, com forte presença no e-commerce há alguns
anos, tem fila toda hora para o pão quentinho. Ela
fica estrategicamente localizada no fundo da loja
para trazer a clientela, entre as seções de FLV e
Frios. Com uma grande diversidade de pães de
fabricação própria, atende no balcão e no autosserviço. A estrela é o “pão francês da melhor qualidade”, uma marca de muitos anos, muito elogiada pelos clientes, segundo o gerente operacional
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Antonio Ferreira de Sousa. “Os bolos de aniversário, pudins, lanches naturais, entram na grande
variedade de sobremesas. Depois temos docinhos
e salgadinhos que vendemos no balcão a granel.
As tortas, pratos prontos, frango assado, uma série
de produtos também ficam na padaria, que acaba
oferecendo produtos de rotisserie”, diz ele.
A padaria do Castanha conta com uma nutricionista que cuida de armazenamento de matéria prima,
produção e exposição. A estrutura tem câmaras
específicas, salas para matéria prima seca e sob refrigeração, embalagens, rotulagem. “A nutricionista chega cedo e coordena a abertura da padaria, o
que vai ser feito e verifica os produtos que saíram
mais ou que saíram menos no dia anterior. Assim
ela já tem uma noção do que vai fabricar para não
ter sobra. Segunda-feira, por exemplo, é o dia mais
fraco. E de sexta a domingo os que vendem mais.
Acompanhamos a diversidade de mix e procuramos trazer sempre produtos diferentes, pois é isso
que o consumidor gosta e muitas vezes nos pede.
Testamos as novidades e, se o giro for pequeno a
gente tira e coloca outro”, conta Toninho.

Comida pronta na
Rotisserie atrai clientes

Rotisserie do Nagumo
tem novo projeto

A seção de rotisserie vem ganhando espaço nos
supermercados, identificando oportunidades para
atender os clientes e trabalhando com os produtos
da própria loja

A loja inaugurada em Guarulhos há dois meses é
palco de um projeto piloto da rede de 52 lojas em
São Paulo e região metropolitana. Ela tem uma rotisserie dentro da área de vendas e um restaurante,
para café da manhã, almoço e happy hour, com entrada fora da área de vendas, em um espaço chamado Bake Shop, que é como uma grande padaria.
Entre eles fica a cozinha, que serve os dois.

A Rotisserie é um setor dentro do supermercado
que agrega valor em produtos cuja a matéria-prima é farta na loja e que permitem aos profissionais
de gastronomia a criação de pratos com boa apresentação, saborosos e rentáveis. A definição é do
especialista em montagem, construção de equipe
e cardápios para esse tipo de seção nos supermercados, Ari Lourenço.
Segundo o especialista, a seção atrai um público
que talvez não frequentaria o supermercado, mas
devido à praticidade e rapidez no atendimento, entre outras comodidades, como estacionamento e o
preço convidativo, esse cliente que ia a um restaurante procura a rotisserie para levar comida pronta pra casa, principalmente com a pandemia. Essa
seção deve gerar parcerias com todas as outras
para atrair novos clientes e aumentar o volume de
compras dos já existentes. “Se avaliarmos bem,
uma rotisserie de rua compra produtos nos supermercados ou no atacado, com custos até 35%
maiores. Para as que estão instaladas no próprio
supermercado os custos são diluídos, o que resulta
em preços mais convidativos para os clientes”, diz.
A estrutura mínima, segundo Ari, é a de uma cozinha completa, com fogão de no mínimo seis bocas
com coifa, fritadeira de preferência a gás, um ou
dois fornos, mesas de apoio de inox, geladeiras,
freezer e forno. Como toda loja hoje tem uma nutricionista fixa ou uma empresa terceirizada que dá
respaldo, tudo na seção rotisserie será elaborado
conforme a legislação vigente e colocado à venda
na temperatura correta, com as datas de validade
apuradas por essa nutricionista. “A manipulação
dos alimentos será orientada pela nutricionista e
pelo líder do setor, para levar frescor e qualidade final aos produtos elaborados diariamente. Por isso,
devemos prepara-los conforme a venda acontece
e conforme o hábito alimentar brasileiro”, explica.

De acordo com o gerente de restaurante, Rafael Machado de Miranda, a ideia é ter tudo em um
lugar só: a padaria tradicional, com salgados, lanches, crepe, tapioca, sorveteria, pizzaria, um buffet
separado de café da manhã, um de almoço e outro
de happy hour. Fora o atendimento de mesa, feito
por garçons em uma área com 100 lugares.
“A criação da rotisserie no Nagumo foi ideia de
um dos donos da rede, aplicada em uma das lojas
maiores, em Guarulhos. Eles iniciaram pelo básico,
assando frango, fazendo arroz à grega e a ideia foi
vingando, um pouco casada com a padaria, e foi
surgido a necessidade de ter essa seção, que já começou a migrar para outras lojas. Hoje temos estrutura de autoatendimento, com tudo etiquetado,
com data de validade, procedência e embalagem
que é só lavar pra casa e aquecer no micro-ondas.
Em algumas lojas ainda temos o balconista que
corta lasanha do jeito que o cliente quer. A migração está acontecendo devagar”, explica.
Tudo o que é feito na rotisserie do Nagumo é de
produção própria, desde o frango assado, o arroz carreteiro, até as massas. E agora com o Bake
Shop o cliente que já conhece os produtos tem
também a oportunidade de fazer a refeição no local. “Os primeiros meses do projeto piloto estão
sendo de experimentação mesmo, de alinhamento
e de conquista do cliente pelo paladar, pela qualidade da comida. Temos um chefe de cozinha que
dá toda essa bagagem de qualidade ao trabalho”,
conta Rafael.
Além disso, segundo o gerente, o Nagumo conta
com uma equipe de nutricionistas, uma especialista nutróloga e todos acompanham a produção
da rotisserie. Eles cuidam do receituário, do trabalho de armazenamento, decidem a melhor forma
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SAUDABILIDADE
O novo conceito na alimentação que vem
transformando o comportamento dos consumidores, a produção nas indústrias e as vendas
nos supermercados.

Os hábitos alimentares são parte do processo evolutivo dos seres humanos, hábitos esses que vêm
se adaptando às necessidades, condições e apelos
de cada época. Paralelo ao desenvolvimento da
produção de alimentos, é fato que os hábitos de
nutrição pelo homem também vieram se modificando: ininterruptamente, desde a sua existência;
e aceleradamente, com a industrialização dos suprimentos.
A história da alimentação, na verdade, se confunde com a própria história do homem na Terra,
através dos tempos: desde a coleta de frutos silvestres, raízes e vegetais, e a caça e pesca para
a sua sobrevivência; passando pela revolução do
cozimento, com a descoberta do fogo, muitos fatores e mudanças ocorreram para chegarmos até
aqui, comendo o que comemos hoje.
A revolução industrial, a partir do século 18 na Inglaterra, por exemplo, teve impacto mundial e
direto na agricultura e na agropecuária, fundamentais para a espécie humana que se alimenta
de animais e vegetais. Pois a tecnologia para o desenvolvimento de máquinas de produção, e futuramente o surgimento das indústrias alimentícias,
mudaram totalmente a rota na transformação dos
alimentos, até então produzidos artesanalmente.
De lá para cá, quatro séculos se passaram e a industrialização dos alimentos e bebidas só cresce e
se aprimora dia a dia para atender o consumo de
populações mundiais cada vez maiores. O quantitativo dessa produção de suprimentos é absolutamente incalculável e necessário para o sustento da
nossa espécie. Em contrapartida, o qualitativo de
muitos desses produtos fomenta, historicamente,
muitas críticas, dúvidas, estudos e discussões.
E não é para menos! A conta da progressiva incidência de males como diabetes, pressão alta, colesterol elevado, obesidade, doenças cardiovasculares e acidentes vasculares celebrais (AVC), no
mundo contemporâneo, vem sendo creditada aos
alimentos processados, salgados e açucarados
pela indústria alimentícia ao longo dos séculos.
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Os Hábitos
Alimentares
Com a industrialização dos alimentos, portanto,
as pessoas passaram a consumir enlatados, embutidos, muita gordura saturada e trans, muito
sódio, glicose e carboidratos utilizados nessa fabricação. A imensa e crescente quantidade de
produtos prontos nas prateleiras fez com que
as pessoas criassem o hábito nessa alimentação
prática, gostosa, moderna e também condenada
por muitos.
O combate aos malefícios causados à saúde e
ao corpo por esses alimentos, e os apelos que
começaram a surgir por uma vida saudável e
corpos magros no fim da década de 70, começo dos anos 80, foram movimentos importantes que pregavam a prática de exercícios físicos
e alimentação leve. Foi o estopim de um novo
tempo que, paralelo ao crescimento da indústria
alimentícia, criou uma onda de novos e múltiplos
hábitos alimentares, com adeptos cada vez mais
numerosos no mundo todo.
Assim vieram os alimentos sem aditivos e conservantes, sem glúten, os funcionais, integrais,
antioxidantes, cereais, com menos sal e calorias,
mais nutritivos, os light, diet, sem lactose, os fitness e lowcarb...Assim também foram enaltecidas as frutas, verduras, os legumes e leguminosas, as vitaminas e os minerais, os sucos detox e
os produtos orgânicos... Assim, sobretudo, foram
sentenciados as gorduras, frituras, os açúcares e
os carboidratos, os óleos vegetais, a margarina,
os Fast Food. Assim, inclusive, cresce o número de vegetarianos e veganos pelo mundo, estes
últimos com hábitos revolucionários no preparo
de receitas saborosas sem qualquer produto de
origem animal.
Mas a indústria alimentícia não se abateu, nem
deixou de surfar nessa onda. Ao contrário, é ela
quem também produz esses produtos e alimentos exigidos por uma fatia cada vez maior de
consumidores exigentes e conscientes na adoção de hábitos saudáveis na sua alimentação.
Não só produz, mas lucra com o negócio que vai
de vento em popa, cresce a todo vapor e tem
um futuro promissor pela frente.
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Os Supermercados
na Saudabilidade

Saudabilidade
Essas mudanças todas, com um olhar voltado à
qualidade de vida das pessoas - pela sociedade
em geral, médicos, nutricionistas e especialistas,
fabricantes e indústrias de alimentos e veículos
de comunicação -, fizeram, ao longo do tempo,
florescer uma nova filosofia e um novo conceito
sobre alimentação e saúde. É o conceito da SAUDABILIDADE.

Os consumidores querem cada vez mais comprar
alimentos que tenham a ver com a sua filosofia de
qualidade vida; as indústrias criam e fabricam alimentos para atender o desejo desse público; e os
supermercados são a linha de ponta para o fornecimento e a venda desses produtos condizentes
com o conceito da saudabilidade. Essa cadeia é
perfeita para mostrar a importância do setor supermercadista nas necessidades presentes e perspectivas futuras, quanto ao abastecimento à uma
população que vem mudando seus hábitos alimentares.

Saudabilidade é o comportamento de pessoas que
trazem para a sua rotina hábitos alimentares que
incluem alimentos mais naturais e saudáveis, que
melhoram a saúde e o funcionamento do organismo, que evitam o aparecimento de doenças crônicas causadas pela má alimentação e que, por esse
conjunto de benefícios, trazem qualidade de vida,
bem-estar e longevidade.
Da parte dos fabricantes e indústrias de alimentos voltados a esse mercado, respeitar o conceito da saudabilidade representa estar update com
os desejos do consumidor e com a tendência dos
hábitos alimentares da população. Mais que isso,
é transmitir confiabilidade, qualidade, sustentabilidade e ética.

A nutricionista funcional Giovanna Giacomini - da
Gionutri -, especialista em orientações alimentares com foco na saudabilidade, contribuiu com a
Revista Checkout dando esclarecimentos sobre o
assunto:
“A saudabilidade alimentar é uma tendência que
veio para ficar. A procura por produtos saudáveis
cresce de maneira constante: pesquisas mostram
o aumento no número de pessoas que estão dispostas a pagar mais por alimentos e bebidas livres
de ingredientes indesejáveis . Essa nova realidade,
há alguns anos, vem estimulando e também sendo um desafio às indústrias de alimentos. Pois
ao mesmo tempo em que elas são obrigadas a se
adaptar a esses novos hábitos do consumidor –
com a criação e diversificação das linhas de produtos sem aditivos químicos, e a reformulação de
embalagens e rótulos - , elas também alcançam
excelentes oportunidades de crescimento no mercado (com os novos produtos) e alinhamento aos
modernos conceitos do setor alimentício.
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Vale saber, sobretudo, que os jovens são um público-alvo nesse horizonte de novos produtos que
está aí – afinal, são eles buscando o novo e quebrando velhos paradigmas. E assim como as indústrias vêm se adaptando e crescendo nesse mercado, o mesmo acontece com o varejo que mergulha
junto nessa onda. Aqui vale lembrar que só nos últimos anos, no Brasil, o mercado de alimentação
saudável, ligado à saúde e bem-estar, cresceu 98%.
Ou seja, o lucro com o investimento nessas vendas
para um público mais consciente, é também saudável para as empresas igualmente conscientes.
Portanto, há muitos benefícios a serem colhidos
pelo supermercadista que apostar nesse público
diferenciado, com ações também diferenciadas
pelas suas empresas.

Giovanna Giacomini
Nutricionista Funcional

A tendência da sensorialidade (prazer nos alimentos) também deve ser levada em conta na saudabillidade, e pode ser proporcionada por meio de
produtos com maior valor agregado ( gourmet
, premium , delicatessen); e de variações de sabores e texturas proporcionadas por alimentos
exóticos , produtos étnicos , culinária de regiões
específicas; e pela harmonização de alimentos e
bebidas , com forte apelo sensorial . Os consumidores desejam novos produtos e novas experiências em torno da alimentação, ao mesmo tempo
em que estão cada vez mais preocupados com a
saúde e a forma física – o que tem aumentado a
demanda por produtos que sejam saborosos, mas
também saudáveis. Essa busca por alimentos mais
saudáveis é uma tendência que apresenta avanço
na ciência , em busca de longevidade e qualidade
de vida, com alimentos sem sal, adição de açúcares, lactose e glúten; e mais integrais, verduras, legumes e vegetais...”

Portanto, há que se adequar as lojas de forma
estratégica e física para atender esse mercado de produtos saudáveis que cresce e aparece.
Nesse sentido, vale pesquisar para saber que produtos são esses que o consumidor quer; cabe saber quais desses produtos os concorrentes estão
oferecendo; é bom inovar com marcas de credibilidade nesse segmento; é inteligente investir
no marketing e propaganda para anunciar que a
empresa se importa e está adequada para atender
esses consumidores preocupados com saúde e
alimentação saudável.
Dito isso, preparar um local específico para esses
produtos é fundamental - com prateleiras, gôndolas, corredor e iluminação de destaques. Segundo
pesquisas, ainda, é importante separar a seção
desses alimentos dos demais. Outro fator é manter
colaboradores treinados e que entendam dos produtos para orientar os consumidores. Importante
também é oferecer frutas, legumes e verduras em
embalagens prontas para o consumo, já cortados e
higienizados – isso faz toda a diferença para quem
procura praticidade e saúde de uma vez só.

Para dar mais dicas aos varejistas que pretendem
estar por dentro dessa onda da saudabilidade, a
Revista Checkout colheu sobre o tema o depoimento da nutricionista Lilian Aguiar, do Grupo
Estrela Azul

Ou seja, o lucro com o investimento nessas
vendas para um público mais consciente,
é também saudável para as empresas
igualmente conscientes

Portanto, há que se adequar as lojas de forma
estratégica e física para atender esse mercado
de produtos saudáveis que cresce e aparece
Lilian Aguiar
Nutricionista Grupo Estrela Azul
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SAUDABILIDADE

Supermercados:
“Não é de hoje que cuidados com a saúde e bem-estar recebem atenção da população brasileira.
Porém, de 10 anos para cá os hábitos alimentares
vêm ganhando destaque e notoriedade para indivíduos comuns, no que diz respeito a escolhas
mais assertivas no momento da compra de gêneros alimentícios.
Isto porque, alergias alimentares (principalmente
em crianças), intolerâncias (mais acometidas em
adultos), e filosofias de vida como veganismo e vegetarianismo estão em expansão no cenário nacional, e refletem diretamente no consumo alimentar
desses grupos. Além, é claro, da procura maior por
alimentos orgânicos e fresh cut.

Toda essa predisposição traz um
aspecto positivo em relação à melhoria geral dos hábitos alimentares, qualidade nutricional da dieta
consumida e saudabilidade
da população.

Toda essa predisposição traz um aspecto positivo
em relação à melhoria geral dos hábitos alimentares, qualidade nutricional da dieta consumida e
saudabilidade da população.
Como forma de adaptação às novas mudanças
nos gostos e necessidades dos consumidores, o
comércio varejista - composto pelas Mercearias,
Supermercados, Atacadistas, entre outros - precisa estar atento a essas tendências de consumo, e
avaliar se está, de fato, atendendo às expectativas
dentro de suas lojas.

É preciso, para isso, abrir espaço para novas linhas
de produtos orgânicos, sem glúten, zero lactose,
veganos e etc., além de conciliar melhorias nos
padrões de produção, apresentação desses itens,
principalmente embalagens e atendimento. É interessante pensar em um colaborador preparado,
munido das informações de cada tipo de alimento
- como origem, procedência, rastreabilidade, indicação de uso e até modo de preparo para orientar esses consumidores que estão cada vez mais
exigentes. Ter esse profissional presente hoje, na
instituição, é parte integrante da estratégia de negócios das empresas.”
Diante de tudo o que foi exposto aqui sobre saudabilidade, cabe ao setor supermercadista estar à
frente do seu tempo para tomar as melhores decisões para gerir o seu comércio, aumentar suas
vendas e atuar na sociedade com a responsabilidade que lhe é conferida, todos os dias, no importante tema que é alimentação. Uma alimentação que
seja com a consciência de todos – consumidores,
fabricantes e varejistas – em busca de uma vida
mais saudável e longeva aos habitantes do nosso
planeta.
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Afinal, já que “somos o que comemos”,
então sejamos, todos juntos, muito melhores.

REVISTA

.

CHECKOUT RH

.

27

28

