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OS EFEITOS
DA GREVE QUE
PAROU O PAÍS

Plano comercial:
sua empresa tem um?

Supermercadistas contam como contornaram
a situação para impactar o menos possível

a rotina dos consumidores

4º ECOS abordou os 
desafios do eSocial

VAREJO & ETC ACONTECE



Foram os dez dias mais 
longos do ano para a 
maioria dos empresários 

do varejo de alimentos com quem falei recentemente. 
A greve dos caminhoneiros fez mal para o País, 
prejudicou o abastecimento, deixou a população com 
uma enorme insegurança e provocou uma corrida aos 
supermercados. Voltamos ao tempo em que as pessoas 
estocavam itens básicos. É como se vivêssemos em um 
país em guerra. Ou sem direção. Ou ambos.

Em termos econômicos, literalmente derrapamos na 
subida, ainda que a recuperação estivesse em marcha 
lenta. Alguns pleitos dos caminhoneiros são justos, 
porém a população vai receber em breve a conta, seja 
qual for o resultado das ações do governo. Agora há 
indícios de locaute, ou seja, de uma ação orquestrada 
pelos donos de empresas transportadoras.

O Brasil está viciado em subsídios, benesses e 
privilégios, que não percebemos serem o freio para 
o desenvolvimento. A sociedade, ou seja, todos nós 
vamos arcar com a conta, porém alguns irão pagar por 
algo que é crime, e também pesadas multas por não 
cumprirem a ordem de desobstruir as estradas. Nada 
mais justo e democrático.

Diante do caos, lembraram que o País cresceu apoiado 
na sua malha rodoviária, para favorecer a indústria 
automotiva. E lembraram também que nos últimos 
anos o governo estimulou fortemente a aquisição de 
veículos de carga, inclusive com subsídios. Ambos os 
modelos se esgotaram. Hoje faltam caminhos para 
escoar a produção, sobram caminhões e faltam fretes.
Os efeitos da paralisação serão percebidos pelo varejo 
de alimentos por alguns meses, em razão da perda 
de faturamento das empresas, e das dificuldades 
sobretudo das menores, que vivem do fluxo de caixa. 
Sem contar o enorme prejuízo material da indústria, 
com a perda de comida e até de animais, por falta de 
ração.

O episódio deixará marcas também no PIB, que deve 
cair, e na inflação, que deve subir, além do impacto na 
confiança das pessoas e até mesmo nas eleições. No 
varejo alimentar, seguimos fazendo a lição de casa: 
trabalho e dedicação para diminuir ao máximo os 
inconvenientes da greve para o consumidor. E que a 
paralisação fique apenas no retrovisor.

Derrapamos 
na subida

Alvaro Furtado
Presidente do Sincovaga/SP
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as 
empresas da categoria econômica do varejo de gêneros 
alimentícios no Estado de São Paulo, assim entendidas 
as que comercializam, predominantemente, alimentos, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, com 
denominações como: hipermercados, supermercados, 
autosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de 
conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios, 
sacolões, etc.
É atribuição do SINCOVAGA representar todos os 
integrantes da categoria nas discussões com as 
representações dos trabalhadores comerciários e 
diferenciados para firmar convenções coletivas de 
tra- balho, nas quais são definidas as regras para os 
prestadores de serviço nas empresas do varejo de 
alimentos.
Entre em contato conosco para conhecer e saber como 
utilizar nossos serviços:
Rua 24 de Maio, 35 - 13o andar - Conjunto 1313 - Centro 
São Paulo/SP CEP: 01041-001
São Paulo: 11 3335.1100
Guarulhos: 11 2229.6141

O SincovagaNotícias é uma publicação bimestral do 
SINCOVAGA dirigida aos principais estabelecimentos 
varejistas no Estado de São Paulo. São empresas do 
segmento de varejo de gêneros alimentícios e empresas 
que atuam nos setores de alimentos, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, beleza e limpeza doméstica.

Redação

Produção

EXPEDIENTE
REDAÇÃO E REVISÃO:
PressTalk Comunicação Corporativa
imprensa@presstalk.com.br
Jornalista Responsável:
Thais Abrahão - MTb 25.299
Estagiária: Dayane Rocha

RELACIONAMENTO:
adm@sincovaga.com.br
Fale conosco: (11) 3335.1100

PROJETO GRÁFICO
E DIAGRAMAÇÃO:
icone4 comunicação
contato@icone4.com

Tiragem: 15.000 exemplares
Periodicidade: Bimestral
Circulação: Regional

DIRETORIA
PRESIDENTE
Alvaro Luiz Bruzadin Furtado - Austrália Varejo de Alimentos e 
Doces Ltda.

TESOUREIRO
Jair Marchini - Mercearia Irmãos Marchini Ltda. 

SECRETÁRIA
Mercedes Portabales Mosquera - Supermercado Madrid Ltda.

SUPLENTES
Sérgio Murilo de Araújo Freitas  - Companhia Brasileira de 
Distribuição – Grupo Pão de Açúcar
Alexandre Dias de Andrade Furtado - Austrália Varejos de 
Alimentos e Doces Ltda.
Sérgio Hissao Hidani - Supermercado Ponto Real Lageado Ltda.

CONSELHO FISCAL
Wilson Hiroshi Tanaka - Nícolas Comércio de Alimentos Ltda. 
Marcos Tasso - Atacadão S/A.
Edival Bruno Troiano - Supermercado Troyano Ltda.

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Douglas de Souza Soares - Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 
Carlos Amaro Gomes - Wal Mart Brasil Ltda.
Luiz Antonio Santos - Dia Brasil Sociedade Ltda.

www.sincovaga.com.br

facebook.com/SincovagaSP

twitter.com/SincovagaSP

2



3

Desafios e mudanças 
resultantes do eSocial 
são temas do 4º ECOS

ACONTECE

O auditório da sede da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) recebeu no último dia 

10 de maio de 2018 a 4ª edição do ECOS (Encontro de 
Contabilistas e Sindicatos Patronais), organizado pelos 
sindicatos patronais SincoElétrico, Sincofarma, Sincomavi, 
Sincovaga, Sindiflores, Sindióptica e Sescon, em parceria 
com a FecomercioSP.

O tema do evento este ano, que reuniu um 
público composto em sua maioria por contadores e 
profissionais de RH, foi a obrigatoriedade do eSocial 
(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas) para todas as empresas 
a partir de julho de 2018, assim como os desafios de 
integrar os departamentos pessoal, jurídico e financeiro 
a fim de transmitir as informações de forma precisa ao 
governo federal.

O eSocial já é uma realidade em empresas de grande 
porte desde janeiro deste ano. O sistema, porém, começa 
a valer para as pequenas no próximo mês de julho. Por 
isso, visando preparar os contadores para apoiar esses 
empreendimentos, o conteúdo programático do 4º Ecos 
enfocou aspectos como a EFD-Reinf (Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais), 
processos de admissão e registro de empregados, 
monitoramento de afastamento temporário e rescisão de 
contrato, segurança e saúde do trabalho, novo formato da 
folha de pagamento e nova metodologia de informações 
para retenções previdenciárias.

A abertura oficial do 4º ECOS teve a participação do 
vice-presidente da FecomercioSP, Ivo Dall’ Acqua, e do 
presidente do Sescon, Márcio Shimomoto, que ressaltou 
que atualmente a lei é de uma forma, mas os costumes 
apresentados pelas empresas são outros. Além disso, 
ele orientou que será fundamental obter um software 
adequado para a utilização do eSocial.

Na sequência, o público teve oportunidade de 
acompanhar duas palestras: uma do auditor-fiscal da 
Receita Federal e contador Samuel Kruger, que falou sobre 
eSocial, EFD-reinf e a apuração de tributos; e a segunda, 
com o advogado especialista em Direito do Trabalho e 
Previdenciário Henry Carlos Fernandes Antunes, que 
abordou o eSocial na prática.

eSocial e EFD-Reinf
O auditor-fiscal da Receita Federal Samuel Kruger 

destacou em sua apresentação a finalidade do sistema. 
“Nenhuma lei foi criada ou alterada com o advento do 
eSocial. O novo sistema apenas está seguindo a legislação, 
além de simplificar os processos e as obrigações 
acessórias”, explicou.

Kruger detalhou alguns tópicos que fazem parte do 
eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), como Registro do 
Trabalhador; Registro dos Vínculos de emprego; Saúde e 
Segurança no Trabalho (SST); Informações Previdenciárias 
e Folha de Pagamento, e também a DCTFWeb (Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Federais), citando suas 
premissas, funcionalidades, suspensão e vinculações.

Na segunda palestra, “eSocial na prática”, o especialista 
em Direito Previdenciário Henry Carlos Fernandes Antunes 
ressaltou como o sistema irá funcionar, informando 
as principais características e o que irá mudar com sua 
implantação. “O eSocial irá fazer com que a legislação 
seja cumprida, pois todas as informações serão cruzadas, 
facilitando, inclusive, a fiscalização. O sistema também irá 
substituir a maioria das obrigações acessórias, entre elas 
a GFIP”, completou.

ERRAMOS
Ao contrário do informado na matéria “Conheça (e use) os serviços do
Sincovaga”, publicada na edição nº 36 do boletim Sincovaga Notícias (Mar/Abr-18),
a Assessoria Previdenciária não é um serviço oferecido gratuitamente.



Greve dos transportes atingiu atividades 
essenciais e detonou cadeia de perdas

A REPERCUSSÃO DA GREVE
ENTRE OS VAREJISTAS

CAPA

A greve dos caminhoneiros contra a alta do preço 
do diesel, deflagrada no final de maio e que durou 
cerca de dez dias, trouxe muitas consequências 

desastrosas para a população e para a economia, anu-
lando a já fraca recuperação que se percebia e afastando 
investimentos que poderiam gerar emprego e renda.
Especialmente nos supermercados, o desabastecimen-
to afetou principalmente produtos perecíveis e proteína 
animal, dentre outros. Como consequência, os preços 
dispararam durante e depois da paralização, assustando 
comerciantes e consumidores.

Na indústria de alimentos houve perdas de produtos, 
de animais, pela falta de ração, além da paralização de 
linhas de produção e demissões em vários segmentos. 
Muitos serviços não puderam ser prestados, inclusive os 
públicos, como os de segurança. Cidades decretaram si-
tuação de emergência.

Para a economia em geral, os efeitos também serão 
devastadores. Estima-se que o impacto no PIB será tão 
forte que o crescimento ficará abaixo de 2% em 2018. A 
inflação vai subir ainda mais, já que os preços de alguns 
alimentos nesta época já aumentariam naturalmente em 
razão da entressafra.

A crise causada pela paralisação dos transportadores, 
somada a um conjunto de erros do poder público, fez 
diminuir a confiança dos cidadãos no Estado e em suas 
instituições, o que é extremamente prejudicial ao País.

Apesar do aparente apoio da população, mais do que 
discutir se a greve foi justa ou não, o fato é que foi ilegal. 
Sem combustível, alimentos e medicamentos, dentre ou-
tros produtos, o Brasil parou.

A demora do governo federal em resolver a ques-
tão, inclusive aplicando sanções civis e penais, tornou a 
sociedade refém da situação. Ainda que tenha aceitado 
a maior parte das reivindicações dos grevistas, é difícil 
sabermos quem venceu a parada, pois a série de pro-
messas feitas, entre elas diminuir os impostos do diesel, 
vão custar caro aos cofres públicos e onerar todos os 
contribuintes em um momento de especial fragilidade 
econômica.

O próprio tabelamento dos fretes, uma das exigên-
cias aceitas pelo governo, até o presente momento não 
foi definido. A discussão chegou ao STF, que irá decidir 
sobre sua legalidade. De todo modo, tabelar qualquer 
tipo de preço é um retrocesso e só prejudica o consumi-
dor, além de minar a competitividade.

Nesses longos dias de greve, o que vimos foi a atu-
ação perigosa de um grupo econômico que conseguiu 
impor sua agenda ao País, passando por cima dos inte-
resses gerais da população.

Não será assim que conseguiremos atrair investimen-
tos, muito menos respeito e confiança, para voltarmos à 
estrada do desenvolvimento. É preciso seguir acreditan-
do no Brasil.

Os maiores inconvenientes ocorreram 
nos perecíveis, como FLV e açougue.
O aumento da demanda de clientes 
nos dias de greve também fez 
piorar a situação. Para superar 
os problemas, tivemos de limitar 
a venda de alguns produtos e 
buscar itens em atacados regionais. 
Enfrentamos até estradas de terra 
para trazer as mercadorias para 
as lojas. Após o fim da greve, a 
situação demorou um pouco para se 
normalizar e os preços de produtos 
como carne e leite dispararam.

O desabastecimento atingiu mais 
hortifrútis e carne. Como a mídia 
divulgou o que estava acontecendo, 
os clientes sabiam da situação e 
compreenderam. Quando o Ceasa 
voltou a funcionar, o fornecedor 
conseguiu trazer um pouco de 
mercadoria, mas os clientes estavam 
conseguindo substituí-los. Apesar da 
falta de carne, frangos e embutidos 
foram entregues normalmente. 
Quando normalizou, os clientes 
acabaram comprando a mais para 
estocar, porque já havia o boato 
da paralização dos petroleiros na 
semana seguinte.

Raul Gonçalves de Araújo,
diretor Administrativo e 
Financeiro da Coocerqui 
(Cerquilho/SP.)

Luciana Massami Yoneta Kiyan,
sócia-proprietária do 
Supermercado Yoneta 
(Carapicuíba/SP.)
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A nossa empresa foi afetada na entrega 
de mercadorias, principalmente 
de verduras. Não houve também 
a distribuição de leite, porém o 
nosso estoque estava abastecido e 
conseguimos suprir a demanda. Como 
não havia produtos no Ceasa, ficamos 
sem os alimentos do hortifrúti, mas o 
estabelecimento continuou aberto.

Durante oito dias da greve houve falta de 
produtos perecíveis, sobretudo hortifrútis 
e carnes, e infelizmente não encontramos 
opções para reabastecer esses setores. 
Todos os pontos de venda e distribuição 
estavam passando pelo mesmo problema, 
não havia mercadorias. Assim que tudo 
voltou à normalidade, conseguimos 
comprar esses produtos e colocá-los à 
disposição dos nossos clientes.

Após quatro dias do início da greve, começaram 
a faltar itens como leite, frutas e verduras. Para 
evitar o desabastecimento no mercado, optei por ir 
em atacados e na zona cerealista, mas até nesses 
lugares ocorreu a falta de mercadorias. Além 
disso, o preço dos produtos que ainda estavam 
disponíveis teve um aumento significativo. Até 
percebemos um aumento da demanda nos dias de 
greve, mas ainda bem que terminou.

Os perecíveis em geral, basicamente hortifrúti, carne e laticínios, 
cujo estoque gira mais rápido, foram os que mais sofreram 
desabastecimento. Somos uma loja de bairro e percebemos que, 
como faltou combustível, muitos clientes não foram às grandes redes 
e acabaram adquirindo itens da cesta básica conosco também. 
Outro ponto importante foi a parceria com os fornecedores. Em 
virtude do nosso bom relacionamento, alguns deles nos priorizaram, 
o que diminuiu um pouco o impacto das eventuais rupturas.

A falta de mercadorias se concentrou nos perecíveis em geral, 
açougue e padaria. Nosso estoque costuma ser suficiente para 
dois dias, então houve impacto pelo desabastecimento. Tivemos 
de procurar alternativas, novos fornecedores, trazer produtos 
de outras lojas da rede, e em vez de carne fresca, compramos de 
atacadistas no período. Os clientes foram bem compreensivos. Nos 
dias posteriores à greve os preços aumentaram muito para carne, 
leite, batata e tomate, mas está normalizando aos poucos.

O abastecimento foi prejudicado ao longo de dez dias e faltaram 
produtos no setor de açougue e hortifrúti. Para não impactar ainda 
mais os nossos clientes, decidi fazer a substituição de alguns itens, 
como a batata. Como houve um aumento no valor, optei por trocar 
pela batata doce e pelo inhame. No açougue, substituí a carne 
pelo frango e pela linguiça. Após o fim da greve, esperei em torno 
de quatro dias para realizar novas compras, pois alguns produtos 
tiveram um aumento significativo.

Como esperado, houve falta de produtos nos setores de 
açougue, hortifrúti e padaria. A carne foi um dos principais 
itens que ficaram escassos. Durante o período de uma 
semana ficamos sem alguns alimentos nesses setores, mas 
conseguimos comprar em atacadistas alguns produtos que 
já haviam acabado, para abastecer a nossa loja.

Paulo Kanashiro, sócio-
proprietário do Kanashiro 
Supermercado (São Paulo/SP.)

Antônio Nilson Monteiro Jó,
sócio-proprietário do 
Supermercado Supremo
(São Paulo/SP.)

Roberto Aloia, sócio-proprietário 
do Mercado Remax (São Paulo/SP.)

Carlos Alberto Cardoso,
sócio do Supermercado Jaraguá (Guarulhos/SP.)

Jéssica Micaele Bezerra Neves,
assistente Administrativo no Mini Mercado 
Brasilianos (Guarulhos/SP.)

Alessandra Monteiro Coelho Angelim,
sócia-proprietária do Mercadinho Formigueiro
(São Paulo/SP.)

Edson Carneiro da Silva,
proprietário do Mercado J. Silva
(Guarulhos/SP.)



6

OIT inclui Brasil na 
lista negra dos direitos 
trabalhistas, mas recua

No final do último mês de maio, a Comissão 
de Aplicação de Normas da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), sediada em Genebra 

(Suíça), incluiu o Brasil na lista dos 24 casos considerados 
mais graves de violações de direitos trabalhistas. 
As suspeitas envolviam a reforma trabalhista e, 
principalmente, as negociações coletivas.

O foco de atenção estava em um eventual desrespeito 
do Brasil à Convenção 98 da OIT, de 1949, que define 
orientações sobre negociações livres e irrestritas e 
protege o direito à organização e negociações coletivas 
dos trabalhadores.

Uma das principais mudanças da reforma 
trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, 
é a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, 
os acordos coletivos ganham mais força e fortalecem o 
papel dos sindicatos.

Entretanto, uma discussão que deveria ser técnica, 
tornou-se política. Centrais sindicais entraram com 
representação de contestação na OIT, em setembro, 
antes mesmo da aprovação da reforma, afirmando que as 
mudanças ameaçariam acordos coletivos, colocando em 
risco os direitos dos trabalhadores. O Comitê de Peritos 
da OIT, formado por 20 especialistas internacionais 
em Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito 
Comparado, analisou o recurso.

Poucos dias depois, a OIT informou que a análise 
do tema teria sido feita “fora do ciclo regular”, ou 
seja, não ocorreu dentro dos prazos previstos, e 
recomendou que o governo brasileiro providencie, até 
a próxima reunião da Comissão, em novembro deste 
ano, mais esclarecimentos sobre a participação de 
governo, trabalhadores e empregadores no processo de 
discussão e elaboração da reforma trabalhista.

Para o advogado e vice-presidente da FecomercioSP, 
Ivo Dall`Acqua, houve uma tentativa de colocar o Brasil 
na lista negra dos países que violam as leis trabalhistas, 

DESTAQUE

o que configura um exagero.
“A OIT monta uma lista ‘larga’, com 40 casos de 

denúncias, e vão para análise 24 casos. O do Brasil foi 
para análise por uma articulação política, de pessoas 
que insistem no pensamento de que a reforma retira 
direitos”, diz o especialista, para quem a inconsistência 
dos argumentos da contestação ficou ainda mais 
evidente após a seção da Comissão de Aplicação de 
Normas.

Numa das seções mais longas de que se tem notícia, 
houve 48 oradores formais, que falaram por governos, 
pelos empregadores e pelos empregados, além dos 
informais, que incluíram representantes de sindicatos 
de empregados e patronais.

“A reforma trabalhista realizada no Brasil foi 
defendida por associações do mundo inteiro e também 
por representantes de países como Rússia e Espanha. 
Como esperado, foi criticada por países como Venezuela, 
Equador e Bolívia, que estão mais alinhados com a 
linha marxista, assim como por alguns sindicatos de 
empregados de Portugal e Itália. O fato é que ninguém 
gosta de ter o seu status alterado, só para maior”, 
analisa Dall`Acqua.

“Fatos como este deixam os outros países 
preocupados, porque pode causar um ‘efeito cascata’, 
mas não arranha a imagem do Brasil. O que prejudica 
a nossa credibilidade são ‘falsos brasileiros’ que na falta 
de vontade de buscar o diálogo e os ajustes internos 
preferem externalizar a solução dos nossos problemas”, 
afirma o vice-presidente da FecomercioSP.

Isso também não vai atrapalhar a aplicação e a 
disseminação das mudanças resultantes da reforma 
trabalhista, na opinião dele. “Os observadores do 
Tribunal Superior do Trabalho entenderam que a 
postura do governo brasileiro ao defender a lei foi 
corretíssima”, concluiu Dall`Acqua.

Ivo Dall’Aqua, vice-presidente da FecomercioSP

NEGOCIAÇÕES

Foi firmada no dia 12 de junho de 2018 a convenção 
coletiva da categoria econômica do varejo de 
alimentos de Guarulhos e região (incluindo Poá, 

Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Santa Isabel 
e Arujá). Com grande empenho do Sincovaga nas 
negociações, em andamento desde setembro de 2017, 
e diante do cenário de crise econômica e insegurança 
frente às alterações da reforma trabalhista, o resultado 
obtido foi positivo e inovador.

O aumento do piso salarial, válido a partir de 1º de 
outubro de 2017, ficou em 3%. Uma das inovações e 
reivindicação antiga das empresas foi a desoneração 

do trabalho em feriados. A partir de agora, as empresas 
poderão optar pela concessão de folga ou pelo 
pagamento das horas trabalhadas do empregado com 
o adicional de 100% para cada feriado em que houver 
a ativação do comerciário. Continua vedado o trabalho 
e o funcionamento das empresas, salvo para serviços 
indispensáveis de segurança e manutenção, nos 
feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro.

“Convenções coletivas verdadeiras e bem-feitas 
precisam trazer ganhos para os dois lados e nesta não 
foi diferente: os comerciários ganharam aumento real 
e as empresas tiveram redução no custo do trabalho 
em feriados. Foi efetivamente um ‘ganha-ganha’”, diz o 
presidente do Sincovaga, Alvaro Furtado.



Plano comercial ajuda a rentabilizar o negócio
VAREJO & ETC

Em tempos de recuperação lenta 
da economia, o amadorismo 
e o famoso “jeitinho” não são 

mais suficientes para garantir a 
sobrevivência das empresas no 
varejo de alimentos, cada dia 
mais competitivo. É preciso usar a 
inteligência para traçar estratégias, 
pensar no presente e no futuro 
e desenvolver uma relação de 
ganha-ganha com a indústria, com 
transparência e colaboração.

Daí a importância do Plano 
Comercial, na maioria das vezes 
negligenciado pelos varejistas, seja 
em razão da complexidade de sua 
implementação, seja pela falta de 
um planejamento de longo prazo, 
em que os benefícios nem sempre 
são imediatos.

“O plano comercial visa otimizar os resultados 
comerciais das empresas. Por meio dele é possível 
definir as metas de resultados projetados, condições 
específicas para as parcerias com os fornecedores e 
demais áreas coligadas, a assertividade do mix, o ajuste 
de margem, ruptura e giro de estoques”, explica o 
consultor Lauro Júnior Bueno, sócio-diretor da Unitrier 
Assessoria em Varejo.

“Os resultados não são imediatos e a implementação 
é trabalhosa, porque a validação deve ser feita 
por categorias, iniciando pelas mais prioritárias, e 
também de acordo com as representatividades dos 
fornecedores”, diz Bueno.

Outro obstáculo nas empresas, segundo o consultor 
da Unitrier, é cultural. “Existe certa resistência interna no 
compartilhamento de informações com fornecedores e 
despreparo das equipes comerciais internas, o que leva 
a ações momentâneas e não de longo prazo.”

Para o consultor Valdeci dos Santos, diretor-geral 
da ConSuper Consultoria de Supermercados, é preciso 

fazer diferente para conseguir resultados 
diferentes. “Muitos supermercadistas não 
utilizam um plano, porque estão presos 
no operacional e sem tempo para pensar 
e implantar qualquer processo. Sempre 
haverá concorrência. Torná-la irrelevante 

só depende do empresário”, destaca o 
especialista.

Segundo ele, a implantação 
de um plano comercial não 

é trabalhosa se houver 
envolvimento de todos. Daí 
ser essencial treinar a equipe 
e transformar as pessoas em 
multiplicadoras, comunicando 
as áreas envolvidas e 
definindo as tarefas de cada 
uma. “É preciso parar, pensar 

e traçar planos para curto, médio 
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e longo prazos. É fácil perceber quando um varejista 
parou no tempo: ele se debruça na zona de conforto e 
acha que as mudanças acontecem do dia para a noite, 
sem esforço”, avalia Santos, da ConSuper.

Por onde começar? – Na opinião do consultor Lauro 
Bueno, da Unitrier, um passo a passo ajuda a diminuir 
erros. “É preciso começar apurando os resultados 
das categorias mais prioritárias, definir metas de 
resultados, definir regras e condições de parceria com 
fornecedores, avaliar as marcas e fornecedores das 
categorias, elaborar a proposta visando uma parceria 
recíproca com o fornecedor (ambos precisam visualizar 
as oportunidades), e por fim implantar o plano e 
supervisionar os resultados”, orienta.

“O plano comercial ajuda a estreitar o relacionamento 
com os fornecedores e indústrias, permitindo a melhor 
exploração de categorias ou marcas mais atrativas, 
além de favorecer a rentabilização do negócio. Ele torna 
a gestão mais profissional”, reforça o especialista.

E qual o momento certo de começar? Para Bueno, 
da Unitrier, por se tratar de um plano anual, o ideal é 
que a definição, estruturação e 
implantação sejam feitas antes 
do fechamento do ano. “Isso vai 
preparando todas as condições 
para o ano subsequente”, diz.

“Agora é a hora de traçar um 
plano para 2019, 2020 ou para os 
próximos 5 anos. Um bom plano 
comercial facilita o relacionamento 
com todos os fornecedores 
(atacadistas, distribuidoras 
ou indústria), por isso 
ele é tão importante 
quanto o ar que o 
empresário respira”, 
conclui Santos, da 
ConSuper.




