
No auto-serviço, tudo é atendimen-
to. Antes de o cliente entrar na loja e
encontrá-la impecavelmente limpa,
com os produtos expostos correta-
mente nas gôndolas e respeitando
as características de cada seção, todo
um trabalho de retaguarda já deve
ter sido feito. É o pré-atendimento.
Para o consumidor escolher o pro-
duto, ou seja, se auto-servir, é neces-
sário atenção a todos os pontos e
acompanhamento constante e dinâ-
mico de cada seção.

"Higiene e atendimento, assim
como tudo o que acontece dentro
das lojas de varejo, devem estar vol-
tados para o perfil e a satisfação do
cliente", diz a sanitarista de alimen-
tos da G7 Qualidade e Segurança Ali-
mentar e multiplicadora da Escola
Nacional de Supermercados (ENS)
Nadya Molina.

Atendimento, de acordo com
Nadya, é um conceito muito mais
amplo e envolve uma série de outras
situações que muitas vezes estão
fora da loja. Como, por exemplo, a
qualidade gráfica e de impressão dos
tablóides que o cliente recebe em
casa e a coerência entre o que eles
anunciam e o que realmente apre-
sentam. Isto já faz parte do atendi-
mento. Ou, então, quando o cliente
chega ao estacionamento e a vaga
está ocupada por carrinhos de com-
pra que foram deixados ali. Em lojas
bem gerenciadas, esse tipo de situa-
ção não acontece. Porque sempre há
um gestor preocupado com tudo o
que se relaciona ao cliente, procu-
rando oferecer a ele o melhor con-
forto e comodidade.

"Para controlar todo o atendi-
mento, a diretoria, o gerente e os fun-
cionários da loja precisam ter
macrovisão do negócio e da impor-
tância fundamental de tratar bem o
cliente. O que se vê ainda em muitos
supermercados é apenas o cumpri-
mento de alguns protocolos", diz.

O controle do atendimento é mui-
to mais amplo, exige rigoroso plane-
jamento e precisa superar as expec-
tativas do cliente não só dentro da
loja, mas também fora dela. Diante
da elevada concorrência, as lojas pre-
cisam tomar muito cuidado para não
criar uma imagem negativa sobre os
produtos e serviços que prestam ao
mercado. Em síntese, tudo o que está
relacionado à imagem da loja deve
ser considerado atendimento. Por
isso, a higiene tão necessária para
evitar doenças, desperdícios e outros
problemas também faz parte do
atendimento.

Nadya acrescenta que a política
de Recursos Humanos de cada em-
presa é responsável pela qualidade

do atendimento das lojas de varejo e
explica por quê: "É cada vez mais
necessário que sejam selecionados
profissionais que não tenham ape-
nas conhecimento técnico para tra-
balhar nas seções dos supermerca-
dos, mas, principalmente, que gos-
tem do que fazem", complementa.

Pontos críticos
Existe uma freqüência maior de pon-
tos falhos nas questões relacionadas
à higiene das lojas de varejo, alguns
visíveis e outros não-visíveis, que
podem ser sanados com o trabalho
de equipes treinadas, motivadas e
comprometidas com resultados.

Os pontos visíveis e mais co-
muns estão relacionados à aparên-
cia pessoal de atendentes e opera-
dores da loja e às principais caracte-
rísticas de cada seção.

Por isso, com relação aos fun-
cionários, eles devem:
 Usar uniformes sempre limpos.
 Estar com unhas curtas e limpas.



Lavar as mãos constantemente.
Usar contentor de cabelos, tanto

homens quanto mulheres.
O uso somente de boné não eli-

mina o problema da queda de fios
de cabelo no alimento. Deve-se usar
também o contentor.

No que se refere à segurança:
É proibido o uso de adornos como

brincos, pulseiras, colares e outros,
pois eles podem se desprender, cair
sobre os alimentos e contaminá-los.

Sempre que a legislação ou as
Boas Práticas exigirem, os Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs)
devem ser usados.

Na seção de carnes é preciso:
Não deixar as carnes sobre pla-

cas de altileno depois que forem cor-
tadas e manipular de acordo com o
pedido de cada cliente.

O correto é terminar o corte e
colocar a peça imediatamente no
balcão expositor refrigerado, para
evitar a quebra da cadeia de frio.

Limpar o moedor de carnes vári-
as vezes ao dia. Um hábito comum,
que deve ser coibido, é fazer apenas
uma limpeza por dia nesse equipa-
mento, no final do expediente.

Várias limpezas são necessárias
para impedir que resíduos de carne
se deteriorem e contaminem novos
lotes que serão moídos.

 Limpar constantemente as ban-
cadas e os expositores.
 Cuidar para que não ocorram
contaminações cruzadas, principal-
mente interespécies.

No descarte de produtos que se-
rão devolvidos para o fornecedor é
necessário:
 Que os perecíveis descartados
que serão devolvidos para os forne-
cedores fiquem segregados e identi-
ficados.
 Oue o gerente e os operadores da
loja não permitam nem que formem
volumes elevados nem que fiquem
perto de produtos próprios para con-
sumo, até serem retirados da loja.

Equipamentos e utensílios
No que se refere a utensílios e equi-
pamentos que entram em contato di-
reto com alimentos (facas, facões,
moedores de carne, boleadoras,
masseiras, amaciadores de carne,
placas de altileno, serra elétrica, má-
quinas de cortar frios, panelas, as-
sadeiras, tabuleiros, mesas para o
preparo de massas e pães e outros)
a Escola Nacional de Supermerca-
dos (ENS), da Fundação Abras, re-
comenda que:
 Eles sejam específicos para cada
seção de perecíveis.

 Depois de limpos, facas, talheres
e vasilhas devem ficar armazenados
em esterilizador.
 As paredes e o piso das seções
devem ser limpos e desinfetados
com solução de água sanitária.
 Os ralos existentes em cada se-
ção devem ser limpos e higienizados
com freqüência.
 Antes de usar a solução de água
sanitária para a desinfecção, enxa-
guar todos os utensílios e equipa-
mentos para retirar resíduos de de-
tergente neutro.

Dicas essenciais
Como a segurança e a aparência das
lojas também estão relacionadas a
fatores externos, é aconselhável que:
 As lojas façam barreiras sanitári-
as para evitar a entrada ou propaga-
ção de moscas, mosquitos, baratas
e ratos, especialmente nas seções de
perecíveis.
 Essas barreiras devem ser feitas
por empresas especializadas, que
tenham autorização dos órgãos de
vigilância sanitária.
 Bocas-de-lobo próximas da infra-
estrutura da loja devem conter telas
ou outra barreira para evitar a entra-
da de ratos.

Cuidados com o lixo
As embalagens, depois de utiliza-

das, podem ser encaminhadas para
reciclagem.

Quando o procedimento de reci-
clagem não é possível, as embalagens
se transformam em lixo e em um dos
pontos que mais requerem cuidado
e atenção por parte do supermerca-
dista, por estar diretamente ligado à
imagem e higiene da loja.

De acordo com a ENS, o lixo nun-
ca deve passar a noite na loja, para
evitar o aparecimento de baratas e
ratos.

Ao cuidar do lixo produzido na loja,
o gerente e os funcionários devem:



 Obrigatoriamente usar lixeiras
com acionamento no pedal, o que
evita contato manual com a tampa.
 Manter o lixo em recipientes lim-
pos, revestidos com saco plástico, e
sempre tampados, para evitar a en-
trada e a proliferação de moscas,
baratas e ratos.
 Colocar o lixo em local seguro,
protegido do sol e da chuva, distan-
te dos clientes e de difícil acesso a
cães e gatos.
 Recolher o lixo várias vezes ao dia
e toda vez que julgarem necessário.

Pontos não-visíveis
Os pontos de higiene não-visíveis,
complementa Nadya, são tão impor-
tantes quanto os visíveis e também
precisam ser observados com o má-
ximo rigor. Por exemplo:
 Na área externa ou na parte acima
do forro da loja, as caixas-d'água
precisam ser limpas e desinfetadas

Foco em educação
A multiplicadora da Escola Nacio-
nal de Supermercados (ENS) e di-
retora da M. Ferraz Assessoria e
Consultoria em Recursos Huma-
nos, Sílvia Helena Milla Ferraz, ex-
plica que asseio pessoal e boa
apresentação estão ligados à
auto-estima, que os supermerca-
distas precisam estimular em
seus funcionários por meio de
práticas que os valorizem pesso-
al e profissionalmente.

"As áreas de perecíveis são
extremamente sensíveis e devem
projetar para os clientes a preo-
cupação com saúde e qualidade
de vida. É preciso criar sistemas
de trabalho nessas áreas com o
conceito muito claro de que pre-
cisam estar sempre muito limpas
para evitar contaminações nos ali-
mentos, principalmente as cruza-
das". Isto é parte implícita no aten-
dimento, mas essencial.

Sílvia acrescenta que um dos
principais gargalos das seções de
perecíveis nos supermercados é
não dar a necessária continuida-

pelo menos uma vez a cada seis me-
ses por empresas especializadas.
 No caso de haver necessidade de
a loja se abastecer de água com ca-
minhões-pipa, a empresa fornecedo-
ra da água precisa ter registro no
Ministério da Saúde e apresentar lau-
do de potabilidade da água.
 A manutenção preventiva dos
equipamentos de ar refrigerado deve
ser feita com regularidade.

de à ação de conhecimentos adqui-
ridos, muitas vezes por falta de co-
brança mais efetiva sobre as ações
que compõem as Boas Práticas.

"No dia-a-dia as empresas preci-
sam ter sistemas de trabalho basea-
dos em orientação, treinamento e
cobrança de resultados. Implantar
Boas Práticas nas seções de perecí-
veis do varejo requer muito conhe-
cimento, paciência, treinamento e
observação contínuos. Afinal, é obri-
gação do varejista atender bem o seu
cliente, dentro das normas de higie-
ne e segurança alimentar."

Atos simples como orientar o
funcionário a lavar as mãos antes de
manipular frutas, legumes e outros
produtos perecíveis ajudam muito a
evitar problemas de segurança ali-
mentar.

Agora, no que se refere à comu-
nicação no ponto-de-venda, também
é aconselhável que nas seções de pe-
recíveis sejam colocados cartazes
sugerindo que o cliente deixe por
último a compra dessa categoria de
produtos, que eles sejam transpor-

Como as lojas de varejo traba-
lham com vários fornecedores, o
supermercadista precisa se habitu-
ar a qualificar seus fornecedores de
produtos e serviços, para evitar pro-
blemas como higiene e segurança
alimentar.

No que se refere à limpeza e higi-
enização:
 A higienização da loja só pode ser
feita com produtos que tenham licen-

tados o mais rapidamente possí-
vel para casa e imediatamente co-
locados na geladeira ou no free-
zer (no caso de congelados).

Sílvia acrescenta que o super-
mercado geralmente é o primeiro
emprego para muitos jovens, daí o
turn-over (rotatividade) ser eleva-
do. Mas o varejo também proporci-
ona excelentes oportunidades de
carreira para jovens competentes
e esforçados que gostam de traba-
lhar com pessoas e procuram sem-
pre atualizar seus conhecimentos.
O bom atendimento está direta-
mente relacionado à boa educação,
seja no campo profissional, seja no
campo pessoal. E cabe aos respon-
sáveis pelo RH das empresas saber
selecionar os profissionais certos
para os lugares certos dentro das
lojas, onde uma rotina de transmis-
são constante de conhecimentos e
de cobranças deve ser seguida. "Afi-
nal de contas, o varejo gera qualifi-
cação e abre muitas portas para o
futuro, no médio e longo prazo",
complementa Sílvia.



ça do Ministério da Saúde ou de ór-
gãos de vigilância sanitária.
 Os diretores e gerentes devem coi-
bir o uso de "soluções caseiras" para
higienizar suas lojas, uma vez que
ainda é muito comum o uso de sa-
bões e outros produtos químicos
que passam odor e sabor para os
alimentos.

Cuidados com a higiene
Não são só os cuidados com a hi-
giene e atendimento do funcioná-
rio e a limpeza impecável das lojas
que vão transformá-la em referên-
cia de mercado no atendimento em
perecíveis. Outro ponto fundamen-

tal é cuidar muito bem dos equipa-
mentos de refr igeração, que, de
acordo com o supervisor da Enge-
nharia de Aplicação/Treinamento
da Bitzer Compressores, engenhei-
ro Alessandro da Silva, respondem,
com o uso na indústria e no comér-
cio, por quase um terço do consu-
mo de energia elétrica do Brasil e
são vitais para a oferta de alimen-
tos perecíveis saudáveis.

Carne, peixe, aves, frios e laticí-
nios, hortifrútis e produtos de pani-
ficação e confeitaria podem se estra-
gar com bastante rapidez se perma-
necerem expostos às temperaturas
ambientes encontradas no Brasil.
Isso ocorre em virtude da rapidez do

crescimento de bactérias, que pro-
vocam a deterioração dos alimentos
quando submetidos a temperaturas
relativamente elevadas.

Alessandro acrescenta que os
balcões de exposição para produtos
congelados e resfriados são proje-
tados para ajudar a vender os pro-
dutos de maneira eficiente e convi-
dativa. Ou seja, são agentes no auto-
atendimento.

"Por isso, a manutenção, num
sentido mais amplo, inclui limpe-
za, higiene e obediência às instru-
ções de cada fabricante", resume
Alessandro.

O diretor comercial da Eletro-
frio, Roberto Weidner, informa que
a higienização dos equipamentos
deve ser feita com água e sabão neu-
tro. Não devem ser utilizados pro-
dutos químicos de nenhuma natu-
reza e é preciso evitar que caia água
nas colméias de saída de ar, em mi-
cromotores, lâmpadas/reatores,
controladores eletrônicos, termô-
metros e fiações elétricas.

"Os equipamentos refrigerados
destinados às seções de perecíveis
em geral devem ser checados todos
os dias para a retirada de resíduos
(folhas, no caso de hortifrútis) que
possam comprometer a entrada e a
saída de ar dos dutos de refrigera-
ção. Além disso, devem passar por
uma limpeza normal uma vez por
semana e por uma limpeza completa
pelo menos uma vez a cada seis me-
ses", complementa Weidner.
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