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PRODUTO VENCIDO, 
PREJUÍZO EM DOBRO

Coaching ajuda
empresário do varejo a
se conhecer melhor e 
vender mais

Sondagem mostra que 
crise volta a influenciar

na escolha de marcas
no supermercado

Vilão da rentabilidade no setor, a falta de
controle de estoques também pode causar

sanções legais e problemas de imagem às lojas

VAREJO & ETC DESTAQUE



A indignação com a política 
e a economia não pode 
ser pretexto para destruir 

instituições, como se nada funcionasse no País. Um 
exemplo é o empenho da equipe de governo em intervir 
no Sistema S (grupo formado por Senai, Sesc, Sesi e 
Senac) e cortar seus recursos.

O denominado sistema S é o conjunto de instituições 
corporativas voltadas a treinamento profissional, 
pesquisa e assistência técnica e social. Ao todo, são 
nove instituições, estabelecidas pela Constituição 
Federal, cada uma voltada a uma área de atuação.

Vou me ater ao Sesc (Serviço Social do Comércio), do 
qual sou conselheiro e que acompanho de perto, e 
posso afirmar que não é perfeito, está sempre buscando 
o seu aprimoramento, mas é bom, muito bom. Só em 
São Paulo, 26,7 milhões de pessoas frequentaram 
as unidades no último ano e 74% da população têm 
opinião positiva sobre a entidade.

É um exemplo de equipamento social que funciona e 
dá retorno à sociedade, o que deveria ser regra, não 
exceção.

Lembro às empresas que pagam a contribuição fiscal 
que parte dela é repassada pelo Governo à entidade 
patronal gestora, que a dedica integralmente aos 
programas previamente planejados e que beneficiam 
fundamentalmente trabalhadores, oferecendo-lhes 
aquilo que o Estado não dá, ou dá mal, aliviando 
os empresários de pressões de necessidades não 
atendidas.

Toda atuação e desempenho passam pelo crivo 
fiscalizatório do Tribunal de Contas da União. Imaginar 
que se não houvesse a obrigação na folha de pagamento 
haveria empresa ou empresário que voluntariamente 
custearia o sistema é sonhar de olhos abertos.

As entidades sociais se dedicam, principalmente, à 
proteção materno-infantil, à saúde dos trabalhadores, 
à prevenção de acidentes do trabalho, ao ensino, 
à qualificação profissional, a atividades culturais e 
esportivas, ou seja, atuam na melhoria da produtividade 
e do capital humano do Brasil.

Com missões tão relevantes, o olhar de cobiça sobre os 
valores pode resultar em irreparável prejuízo ao País. 
A hora é de pensar nas pessoas que se beneficiam, 
pois elas são o Brasil do presente e do futuro, e nunca 
apenas enxergar recursos para “engordar” o caixa do 
Governo.

“S” de 
sério
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.
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A crise econômica voltou a influenciar as escolhas 
dos consumidores no supermercado, de acor-
do com sondagem realizada pelo Sincovaga em 

todas as regiões da capital, durante o mês de abril de 
2019. Segundo o levantamento, 78% dos entrevistados 
passaram a experimentar outras marcas de produtos, 
exceto as líderes, nos últimos seis meses e para 76% 
as alterações no padrão de consumo ocorreram por 
conta do preço, enquanto que para 16,3% a motivação 
foram as promoções.

A conjuntura atual também afetou a frequência das 
idas aos supermercados e afins: 32,4% dos consumi-
dores afirmaram ir menos vezes às compras hoje em 
comparação a um ano atrás. Na sondagem de setem-
bro de 2018, esse índice era de 28%.

As categorias em que houve mais substituições de 
produtos foram: higiene e limpeza (90% das respos-
tas); mercearia (61,3%); frios e laticínios (52,5%); bebi-
das (45%); e açougue (38,8%).

Mas se o preço foi a maior motivação para a tro-
ca de marcas de um ano para cá, agora é a qualida-
de que traz esse público de volta às marcas premium 
ou líderes de mercado. Do total, 71,3% já voltaram a 
consumir as marcas líderes, motivados pela melhor 
qualidade dos itens, com destaque para as categorias 

Levantamento do Sincovaga indica que 78% 
dos consumidores experimentaram outras 
marcas em razão da crise

DESTAQUE

de higiene e limpeza (61,4% das respostas); mercea-
ria (35,1%); bebidas (29,8%); frios e laticínios (26,3%); 
e açougue (15,8%).

Aspectos mais valorizados – O público foi con-
sultado também sobre os aspectos que mais valorizam 
em um supermercado. O diferencial mais citado foi o 
preço, com 24,4% das respostas, seguido pela qualida-
de dos produtos (17,8%), localização (15,7%), varieda-
de (14%), atendimento (12,5%), limpeza (9,6%) e aten-
dimento no caixa (6%).

Dos formatos de varejo preferidos, os atacarejos, 
com 33,3% das indicações, ultrapassaram os super-
mercados (23,5%) na preferência do público. Na son-
dagem de setembro de 2018, a maioria preferia os 
supermercados (31,4%), ante os atacarejos (22,5%). As 
demais respostas se dividiram entre hipermercados 
(17,6%); lojas de vizinhança de grandes marcas (15,7%) 
e mercadinhos de bairro (9,8%).

Finalmente, perguntados sobre a expectativa em 
relação à economia, 63,7% dos respondentes acham 
que os preços irão se elevar nos próximos seis meses; 
25,5% opinaram que os preços irão se manter no mes-
mo patamar e 10,8% acreditam que haverá redução.



O empresário do varejo tem de lidar diaria-
mente com diferentes obstáculos, seja 
um novo concorrente que abre na esqui-

na do seu estabelecimento, a pressão por resul-
tados, a recessão econômica, conciliar vida pes-
soal e profissional e até a insegurança por não se 
achar capaz de gerenciar o negócio.

Com a finalidade de preparar melhor a pessoa 
e o profissional para a sua atuação, tem crescido 
a procura pelo Coaching no segmento de varejo. 
Segundo o IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), 
trata-se de um processo que produz mudanças 
positivas e duradouras em um curto espaço de 
tempo, de forma efetiva e acelerada. Coaching 
significa tirar um indivíduo de seu estado atual 
e levá-lo ao estado desejado de forma rápida e 
satisfatória.

No processo, o Coach (profissional capacita-
do e habilitado a aplicar os processos, técnicas 
e ferramentas da metodologia) ajuda a pessoa a 
desenvolver novas habilidades e competências, 
identificar pontos de melhoria, vencer limita-
ções, definir metas e objetivos e assim, alcançar 
seus resultados desejados, seja em âmbito pes-
soal ou profissional.

Para o coach Vincenzo Lasalvia, o autoconhe-
cimento é um dos aspectos fundamentais para 
o empresário conseguir superar os desafios. 
“Reconhecer suas competências, pontos fortes 
e pontos fracos para lidar com um determina-
do contexto é importante. Da mesma forma, ele 
deve ter claras as competências, pontos fortes e 
fracos de sua equipe, para tirar o melhor do seu 
time e mantê-los motivados”, diz o especialista.

O foco também pode ser diretamente no vare-
jo, a exemplo do que faz a consultora Évora Fer-
raz, para aumentar o desempenho em vendas. 
“No nosso programa Coaching de Varejo, tudo 

começa com a análise de pontos chave e 
identificação de possíveis lacunas que 

estejam prejudicando os resultados. 
A partir daí, avaliamos fatores como 
atendimento ao cliente, motivação 
das equipes, treinamento de lideran-

ças, até questões relativas a marke-
ting, comportamento do consu-

midor e vendas”, explica.

Coaching no varejo 
ajuda a definir metas
e como alcançá-las

VAREJO & ETC

Vincenzo Lasalvia, da Vince Coach Évora Ferraz, da Évora Ferraz 
Coaching e Consultoria

Os tempos mudaram e também a forma 
como as pessoas compram e se relacionam com 
produtos e serviços, o que exige novas habili-
dades dos empresários. “As competências tidas 
antes como eficientes já estão desatualizadas e 
não são mais suficientes. Um empresário que 
não saiba dominar a sua mente, sua emoção e 
não saiba claramente onde quer chegar é pre-
sa fácil de concorrentes. É preciso ter habilidade 
para se auto motivar, independentemente do 
cenário, e desenvolver uma força mental, uma 
vontade de vencer como os atletas fazem”, diz a 
especialista.

Ainda que as pressões e exigências sejam al-
tas no setor do varejo de alimentos, é preciso 
sempre buscar inovar para conquistar o público. 
“Quanto mais opções o varejista puder ofere-
cer ao cliente como uma experiência de compra 
inigualável, mais vendas realizará. O pequeno e 
médio varejista precisam mudar o seu mindset, 
a sua forma de pensar e ver o mundo, porque 
isso envolve sair da zona de conforto”, analisa 
Évora. “Em poucos anos teremos uma realida-
de totalmente diferente no universo do varejo 
e quem estiver ‘engessado’ vai ter dificuldades 
para acompanhar a evolução”, conclui.

O coach Vincenzo Lasalvia concorda e vai 
além: não apenas o pequeno empresário, mas 
mesmo os grandes, em sua maioria, continuam 
pensando com o mindset do século passado. 
“Colocar o foco nas mudanças que ocorrem no 
mercado, com velocidade cada vez maior, não 
é uma tarefa fácil no dia a dia de uma organi-
zação. Sair da zona de conforto de modelos de 
negócios que foram exitosos é muito difícil. De-
sapegar de modelos do passado, melhorar o 
presente e olhar para o que está vindo é funda-
mental para qualquer empresa”, analisa.
“As mudanças tecnológicas chegam com uma 
velocidade cada vez maior e podem nos 
destruir como um ‘tsunami’, se não es-
tivermos atentos. Monitorar as ten-
dências do mercado, participar de 
workshops e eventos do setor é uma 
das formas de observar e identificar 
como seu negócio pode ser impac-
tado”, completa Lasalvia.



Quando se fala em varejo de alimentos, um 
dos vilões da rentabilidade da operação é o 
produto vencido na prateleira. Pode parecer 

óbvio, mas de tão evidente, o problema muitas ve-
zes é negligenciado pelos supermercadistas. Sem 
contar que, além do prejuízo financeiro, há sanções 
legais, que podem arranhar a imagem do estabele-
cimento e das próprias marcas.

Para evitar esses problemas, um princípio bási-
co é controlar o processo, porque se o produto não 
escoa e estraga, a empresa terá custos que não 
eram esperados, o que impactará ainda mais nos 
lucros, já tão achatados.

Segundo especialistas, algumas condições agra-
vam o inconveniente. “Há três principais razões 
para o alto índice de perdas de produtos por prazo 
de validade expirado: excesso de mercadoria, falta 
de giro e armazenamento incorreto”, explica João 
Lúcio Borges, CEO da Nextar, empresa especializa-
da em programas de gestão para pequenos comér-
cios. “Mas é importante considerar fatores como a 
sazonalidade, pois a saída de algumas mercadorias 
específicas está diretamente ligada a questões cli-
máticas, festivas, etc. Por isso, também é importan-
te um mix correto, para que a baixa no giro de um 
produto seja compensada pelas vendas de outro.”

“Falta de gestão e de comprometimento da 
equipe, ausência de processos em toda a cadeia, 
desde a compra, recebimento, armazenamento, 
exposição, manipulação e venda, ausência de ins-
peção rotineira, não realização de inventários, má 
escolha de fornecedores, compras em excesso e, 
por último, inexistência de um sistema de gestão 
de estoques são fatores que colaboram para as 
perdas”, afirma Claus Dieter Lindner, diretor de 
Desenvolvimento e Produto da Megasul Sistemas, 
especialista nesse tipo de controle.

Gerenciar precisamente o estoque do ponto de 
vista de qualidade e quantidade é essencial para os 
varejistas, na opinião de Antonio Rossini, fundador 
e diretor da NEXXTO, empresa de tecnologia que 
desenvolveu um sensor de temperatura e umidade 
para controle de qualidade de alimentos, utilizan-
do a internet das coisas. Dessa forma, o varejista 
acompanha online, em tempo real, a situação dos 
itens, de onde estiver.

“Produtos de alta demanda e baixo estoque 
irão gerar rupturas e produtos de baixa demanda 
e elevado estoque resultarão em perdas por prazo 
de validade. Existe, portanto, um mix (qualidade) 
e volume (quantidade) ótimos de estoque, que ga-
rantirão que nunca faltará o produto que o cliente 
quiser, sem pressionar o fluxo de caixa da loja. Na 

Produto vencido na gôndola
é prejuízo em dobro
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teoria parece simples, mas na prática executar este 
controle é bastante desafiador, por ser muito dinâ-
mico. Daí a necessidade da tecnologia para apoiar 
o empresário na gestão”, diz o especialista.

A boa gestão de estoques, ainda que seja um 
enorme desafio, garante a estabelecimentos de 
qualquer porte uma maior rentabilidade. Mas por 
onde começar?

Para Borges, da Nextar, um dos princípios bási-
cos é a redução de custos: quanto mais produtos 
em estoque, maior a quantidade de dinheiro pa-
rado. Portanto, manter o estoque no nível corre-
to deve trazer benefícios financeiros significativos 
para o comerciante. “A partir daí, é preciso compre-
ender o conceito de estoque mínimo, para que um 
produto nunca falte nas gôndolas, e o conceito de 
estoque máximo, para que não ocorra perda por 
vencimento de validade ou para que o produto não 
encalhe, situações igualmente graves”, destaca. 

O executivo reforça ainda que quando se tra-
ta de produtos perecíveis, a margem que há en-
tre estoque mínimo e máximo é particularmente 
estreita, o que exige ainda mais cuidado na hora 
de calcular e negociar a compra da mercadoria. 
“Não adianta comprar uma quantidade grande de 
um produto com baixa rotatividade, ou com prazo 
de validade muito curto, só porque conseguiu um 
bom preço com o fornecedor. Mesmo nestes ca-
sos, deve-se investir dentro do limite do estoque 
máximo.”

Um terceiro princípio básico seria a respon-
sabilidade no armazenamento, segundo o 
especialista da Nextar: “Independen-
temente da perecibilidade dos pro-
dutos, é imprescindível que as re-
comendações de armazenagem 
do fabricante sejam respeitadas 
e que o estoque físico seja man-
tido limpo e organizado.”

Já para Rossini, da NEXXTO, 
toda boa gestão de estoques co-
meça com a criação de padrões 
e regras para a organização do 
espaço, garantindo que cada 
mercadoria tenha seu lugar de-
finido conforme os requisitos de 
armazenamento: temperatu-
ra, umidade, circulação de 
ar, etc. O segundo passo 
é definir processos e 
responsabilidades, 
com controles 
e relatórios 

Antonio Rossini, da NEXXTO



de inventário, indicadores, fluxos de entrada e sa-
ída, organização física, dentre outros, com funcio-
nários designados a cada um deles.

“Com o ambiente organizado, processos e con-
troles criados e responsáveis designados, torna-se 
imprescindível definir volumes máximos e míni-
mos do estoque por produto, para garantir que 
não ocorra quebra de estoques, nem que a velo-
cidade de rotatividade (giro) fique baixa”, orienta 
o executivo.

O fator humano tem um peso importante no re-
sultado final, na opinião de Claus Lindner, da Me-
gasul Sistemas. “Além de capacitar suas equipes, 
o varejista deve conhecer e estar próximo de seu 
fornecedor. Ele deve ser um parceiro, comprometi-
do com a entrega nos menores prazos e com qua-
lidade”, avalia.

Para ele, o fornecedor não deve ser escolhido 
apenas pelo preço e qualidade do produto, mas 
também pela velocidade da entrega e flexibilida-
de para manutenção dos níveis de estoque. Outro 
ponto que faz a diferença é a reposição contínua. 
“Sempre que possível prefira comprar quantidades 
menores e com mais frequência, pois isso reduz os 
níveis de estoque, os custos de estocagem e espe-
cialmente as perdas decorrentes de manuseio ou 
perecibilidade”, completa.

O executivo da Megasul reforça que as perdas 
decorrentes de perecibilidade, vencimento ou 
manuseio inadequado encabeçam a lista de per-

das em supermercados e 
mercadinhos há muito 

tempo e que é prati-
camente impossível 
trabalhar hoje em 
dia sem um sistema 
que forneça todas as 
informações de con-
trole de validade. “Há 

soluções que emitem alertas antecipados de que os produtos vão vencer, 
possibilitando ao gestor tomar ações necessárias 
para girar essas mercadorias. Isso também evita a 
autuação por órgãos da vigilância sanitária e defe-
sa do consumidor, o que pode potencializar ainda 
mais o prejuízo.”

Fatores culturais – A disseminação do concei-
to de controle de estoques é prejudicada por fa-
tores culturais, afirmam os especialistas consulta-
dos pelo Supernotícias Sincovaga. “Não é prática 
comum, aliás raras são as exceções de varejos que 
adotam estratégias específicas para minimizar es-
tas perdas. Como são produtos que individualmen-
te são de baixo valor agregado, não recebem tanta 
atenção. No entanto, no volume elas são significa-
tivas e o processo de controle e gestão adequados 
é uma roda difícil de girar”, alerta Lindner, da Me-
gasul. “Um varejista pequeno é um especialista em 
vender, as atividades de gestão acabam sendo dei-
xadas para um segundo plano e ‘engolidas’ pelo dia 
a a dia da operação.”

Rossini, da NEXXTO, é mais otimista quanto à 



mudança de comportamento. “O varejo de alimen-
tos vem ganhando muita maturidade nos últimos 
anos e tem se esforçado de maneira admirável 
para adotar o que há de mais novo em termos de 
tecnologia, pessoas e processos”, diz o executivo. 

“O termo ‘Varejo 4.0’ está na cabeça de boa par-
te dos principais gestores do varejo brasileiro. Ain-
da que existam muitos mercados que mantenham 
processos manuais, com pranchetas, caderninhos 
e anotações periódicas, as principais redes já re-
conhecem o valor que soluções digitalizadas, auto-
matizadas e com monitoramento baseado em sen-
sores pode gerar para a empresa.”

Acessível e na palma da mão – Ao contrário 
do que possa parecer, a implementação de um 
processo de gestão de estoques não exige eleva-
dos investimentos, ou seja, não é proibitivo para 
os pequenos. 

“Há atualmente ferramentas que analisam em 
tempo real as compras que estão ocorrendo e con-
seguem fazer projeções de necessidade de compra 
de estoque por produto. Algumas delas inclusive já 

disparam compras com os fornecedores automati-
camente, de acordo com a sazonalidade da deman-
da”, explica Rossini, da NEXTTO.

Segundo ele, do lado da otimização dos esto-
ques, este tipo de ferramenta garante mix e giro 
otimizados, mas pouco ajuda na parte do armaze-
namento adequado, que evite perdas de perecíveis 
por problemas de temperatura, umidade, ventila-
ção, etc. “Para este controle há também soluções 
em Internet das Coisas, baseadas em sensores 
que medem estas condições de armazenamento 
de produtos em câmaras frias, centros de distri-
buição, geladeiras, balcões refrigerados, gôndolas 
e, além de automatizar todo processo de registro 
destas informações, para finalidade de auditoria 
regulatória, alertam o varejista em tempo real caso 
as condições de armazenamento possam colocar 
em risco suas mercadorias.”

Em resumo, o cliente poderá receber em seu 
celular uma mensagem no whatsapp de sua gela-
deira de carnes avisando que a temperatura subiu 
acima do permitido e que o time de operações já 
foi acionado.

Entre as soluções da Nextar está um programa 
que permite ao comerciante controlar seu estoque 
de maneira eficiente, visualizando facilmente sua 
lista de produtos perecíveis com data de validade 
e saber a data de vencimento por produto, quan-
tos dias faltam para vencer e onde localizá-los no 
estoque. Na mesma lista é possível saber qual for-
necedor vende aquele produto, para organizar as 
próximas compras.

“Temos ainda um aplicativo que notifica sobre 
eventos importantes relacionados ao estoque, 
onde quer que o cliente esteja, possibilitando a 
gestão da empresa e, principalmente, do estoque, 
de qualquer lugar”, diz João Borges, da Nextar. Um 
trunfo para atrair os pequenos varejistas é uma 
versão gratuita, em que o usuário pode controlar 
vendas, clientes, fornecedores e produtos. “Mesmo 
nas versões pagas do programa, praticamos o me-
nor preço possível para que se mantenha acessível 
até para o menor dos comércios”, garante o exe-
cutivo.

A tecnologia está disponível e cada vez mais 
personalizada para o varejo, porém não se pode 
esquecer da ferramenta de gestão mais acessível 
que existe, segundo Claus Lindner, da Megasul: o 
próprio time.

“As empresas esquecem da conscientização de 
suas equipes, de incentivar o desenvolvimento de 
uma cultura voltada para a eficiência, de motivar 
todos a querer reduzir as perdas”, diz o especia-
lista.

“Invista em programas de treinamento que não 
precisam ser exclusivamente voltados para a área 
de estoque ou reposição. Toda a equipe − limpeza, 
segurança, vendas, estoque e áreas produtivas e 
administrativas − deve ter domínio dos processos 
e entender a sua importância. Dessa forma, eles 
aprenderão a evitar perdas e incluirão as boas prá-
ticas em suas próprias rotinas”, conclui o executivo.




