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ELE VOLTOU E ESTÁ AINDA MELHOR! 

 

 Com este slogan, no dia 29/11/2019, reabrimos nossa 

loja mãe na Granja Viana, onde foi consolidada a marca 

Serrano. Após um trabalho árduo tocado pelo Sr. José Roxo, 

toda Rede Serrano participou da montagem, abastecimento e 

finalização da loja mais moderna do grupo. Houve uma 

dedicação total das áreas de T.I., comercial, controladoria, RH, 

entre outros que tiveram que acelerar os trabalhos para 

viabilizar a data de abertura. 

Com 750 m² de área de vendas, o empreendimento 

recebeu geladeiras com tecnologia austríaca, refrigeradas a água 

sem agressão dos gases de refrigeração. O empório foi montado 

com as principais marcas de queijos, frios especiais, adega 

completa com bebidas importadas, vinhos e destilados de 

primeira linha. O Hortifrúti recebeu atenção especial da equipe 

da Dois Cunhados que fez uma decoração impecável para 

receber os primeiros clientes. A área de mercearia foi montada 

com as principais marcas, variedades e preços justos. Além 

disso tudo, a loja conta com amplo estacionamento com 

manobristas para recepcionar nossos clientes. 

O desafio está lançado, após uma reforma em tempo 

recorde, a loja mais tradicional do centrinho da Granja Viana 

está de portas abertas. Nossa equipe tem a responsabilidade 

máxima de recuperar e manter nossos fiéis clientes e fazer um 

trabalho diferenciado todos os dias. Fica o agradecimento a 

todos que participaram direta ou indiretamente desta montagem 

que trará muito orgulho para o Grupo Serrano. 
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INVENTÁRIOS 2020 

  No ano novo, será mantida a parceria com a 

empresa Invenctory na execução dos inventários 

gerais das lojas. A novidade é que no próximo ano 

serão apenas três rodadas de ajustes (nos meses de 

janeiro, junho e novembro) aumentando a 

responsabilidade pela busca de maior acuracidade 

dos nossos estoques, além do controle total das 

movimentações de entradas e saídas das lojas e CD 

depois dos inventários, algo que foi muito falho em 

2019 e que é necessário mudar logo no início do ano.  

 

É preciso trabalhar as saídas do CD com dupla 

conferência, garantir mais critério no recebimento na 

loja, mais disciplina e zelo dos motoristas em relação 

aos procedimentos, controle nas compras e manuseio 

das mercadorias evitando quebras desnecessárias, para 

assim melhorar o resultado financeiro da empresa.  

Movimentações internas também necessitarão 

de maior atenção, pois grande falha nos resultados 

foram os erros contábeis, a falta de baixas e 

transformação, principalmente nas produções próprias. 

 

 

JANEIRO 2020 

ATALAIA  terça-feira, 14/01 

VGP quarta-feira, 15/01 

TIJUCO  quinta-feira, 16/01 

SOLAR  quarta-feira, 22/01 

GRANJA terça-feira, 21/01 

TNOVE segunda-feira, 13/01 

JKC segunda-feira, 27/01 

AVENIDA terça-feira, 28/01 

RODOVIÁRIA segunda-feira, 20/01 

PIEDADE  quinta-feira, 23/01 

CAUCAIA quarta-feira, 29/01 

 

JUNHO 2020 

TNOVE segunda-feira,15/06 

ATALAIA  terça-feira,16/06 

VGP quarta-feira,17/06 

SOLAR segunda-feira,22/06 

TIJUCO quarta-feira,24/06 

GRANJA domingo,28/06 

JKC terça-feira,23 /06 

AVENIDA quinta-feira,18/06 

RODOVIÁRIA quinta-feira,25/06 

PIEDADE segunda-feira,29/06 

CAUCAIA terça-feira,30/06 

 

NOVEMBRO 2020 

TNOVE segunda-feira, 16/11 

ATALAIA terça-feira, 17/11 

VGP quarta-feira, 18/11 

TIJUCO quarta-feira, 11/11 

SOLAR segunda-feira, 30/11 

JKC segunda-feira, 23/11 

AVENIDA terça-feira, 10/11 

RODOVIÁRIA quinta-feira, 26/11 

PIEDADE quarta-feira, 25/11 

CAUCAIA terça-feira, 24/11 

GRANJA domingo, 29/11 
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ADEUS 2019 E FELIZ 2020 

 

 
 

 

O ano de 2019 chegou ao fim e, diferentemente do 

que foi dado de esperança, não foi um ano de grandes 

mudanças e aumento de credibilidade. Esperava-se 

governo sério que mudaria a estrutura do Brasil, mas ficou 

evidente a polarização e a falta de união pelo objetivo de 

resgatar a imagem do país e de seu povo. O que se viu foi 

disputa de vaidades e interesses próprios, brigas entre 

políticos e imprensa, demonstrando uma total falta de 

justiça como já era visto no Brasil.  

Apesar de tudo isso, a empresa está terminando 

mais um ano com onze lojas em funcionamento, algumas 

rentabilizando outras não e mesmo assim é previsto um 

crescimento de dois dígitos mais inflação em relação ao 

ano passado. Foram mantidos os postos de trabalho com 

muita luta, perseverança e apoio de todos da empresa 

Serrano e seus parceiros. 

A rede alcançou cinquenta mil clientes 

cadastrados no programa Cliente VIP. Embora o cartão 

próprio não tenha o mesmo sucesso devido às restrições de 

crédito, ainda tem muito campo para desenvolvimento e 

fidelização de clientes.  

 

 

A empresa disponibilizou horas de treinamento 

na formação de líderes e melhoria do atendimento em 

todas as lojas, não economizou dinheiro e nem esforço 

para que viessem evoluções e transformações dos 

colaboradores. A previsão é que esse trabalho traga 

bons frutos e resultados. 

 Agora é hora de fazer um 2020 bem melhor. 

Novamente existe uma expectativa de melhoria na 

economia e no emprego com o fim do ciclo de recessão, 

mas com uma necessidade imensa de ser eficiente em 

tudo. Existe uma avalanche de novidades na busca de 

tomar uma fatia do mercado, com diversos canais de 

compras e serviços. A indústria está atendendo direto o 

consumidor final, com tecnologia nas mãos das pessoas, 

realizando transações comerciais sem sair do lugar. “Se 

nos achamos bons, vamos ter que ser excelentes”, será 

mais um ano muito competitivo e o profissional Serrano 

precisará estar preparado para enfrentar tudo o que virá 

de peito aberto para abraçar as novas mudanças e 

evoluir cada vez mais. 

 

ORÇAMENTO 2020 

 

No dia 15 de novembro, foram enviadas as metas do 

primeiro trimestre 2020 para todas as lojas. Os cálculos foram 

feitos com base no desempenho de 2019, acrescentando a 

inflação e alguns investimentos básicos da empresa. O 

orçamento total do ano será feito em janeiro, pois a rede está 

consolidando a loja nova e avaliando algumas mudanças que 

foram feitas neste final do ano. 

 

PREPARE-SE para uma grande venda 

 

Nossas lojas estão preparadas para as festas de final de 

ano. Panetones e espumantes das melhores marcas, cestas de 

Natal de acordo com o bolso do cliente, aves com a tradicional 

campanha das bolsas térmicas, pernil suíno já fracionado na 

redinha. Além do forte estoque de bebidas do Serrano com as 

melhores condições para o Melhor Natal da Região!!! 
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Quer participar da próxima 

edição do nosso Pasquim? 

Envie sua sugestão de 

publicação (textos, 

mensagens, recados e etc) 

para o e-mail 
pasquim@superserrano.com.br 

Contamos com a colaboração 
da nossa família Serrano! 

ANA ARAUJO 15/12 

ANA PAULA CORREIA 29/12 

ANDREA DE LIMA 31/12 

ANTONIO RAMOS 28/12 

CAROLINE SILVA 20/12 

CHRISTOFFER MORAES 21/12 

CRISTIAN DA SILVA 22/12 

DANIEL MENDES 17/12 

DANIEL SILVA 11/12 

DANIELA AZEVEDO 27/12 

DINEUSA CARDOSO 20/12 

DOUGLAS XAVIER 15/12 

ELIANE ALMEIDA 12/12 

FLAVIANO DE BRITO 09/12 

GERLAINE MELO 16/12 

GISELE REZENDE 09/12 

IGOR DE SOUZA 17/12 

JADILSON DA SILVA 16/12 

JEFERSON LEVI 31/12 

JESSICA SILVA 10/12 

JULIANA TAMIRES  27/12 

JURACI MARIA 18/12 

KARINA ROXO 20/12 

KELLY FAVERO 26/12 

KELVIN ISIDORO 16/12 

 

KLEITON CRUZ 21/12 

LEANDRO MOURA 12/12 

LUANA DE ALMEIDA 13/12 

LUANA SANTOS 19/12 

MAICON LUIZ  24/12 

MARIA OLIVEIRA 29/12 

MARILSA DOS ANJOS 03/12 

MARISA SILVA 01/12 

MARLENE CORDEIRO 30/12 

MARTA DE BRITO 19/12 

NATALIA RAMOS 25/12 

RAQUEL PEREIRA 18/12 

ROBSON CAMARGO 11/12 

ROGERIO DE SOUZA 24/12 

SHIRLEI DINIZ 26/12 

TEREZA LIRA 11/12 

UALAS GAMA 30/12 

VANESSA GOMES 24/12 

VITOR GOMES 28/12 
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