
PROGRAMAÇÃO DE INVENTÁRIOS 
PARA 2020 E 2021 

   Para o mês de novembro, está programado a

última rodada de inventários da Rede Serrano

do ano. Em parceria com a empresa Invenctory,

nossas lojas farão contagem geral dos

estoques. Essa rodada será feita para agilizar o

fechamento dos resultados de perdas do

terceiro trimestre, assim como os ajustes de

nossos estoques para os suprimentos de final

de ano.

    Cada loja precisa organizar as mercadorias

nos padrões de contagem e preparar equipe

de conferência para evitar problemas e

garantir os resultados. Pedimos para que

todos se planejem com atenção, zelo e

cautela para nos preservarmos de erros e

realizarmos um bom trabalho, de forma

satisfatória e eficiente. 

Confira abaixo a programação e as datas de todas as lojas para contagem de 2020 e

também o planejamento para 2021:



N O V E M B R O  2 0 2 0

ALERTA COVID-19

AUMENTO NOS PREÇOS E CAUTELA

    Já passamos de oito meses nessa nova
realidade que o mundo enfrenta. Apesar da
flexibilização e reabertura de comércios, o
problema ainda não foi resolvido. Vivemos com a
falsa percepção de que já passou, porém a um
intenso aumento de infecções em países
Europeus têm nos alertado para uma segunda
onda do surto. Com o registro do mais alto
número de vítimas fatais pela covid-19 desde abril,
alguns países já agilizaram a retomada das
quarentenas e lockdown.
    Atualmente, o Brasil é o segundo país do
mundo com o maior número de mortes, atrás
apenas dos Estados Unidos. Em número de
contaminações registradas, é o terceiro, atrás dos
EUA e Índia. Enfrentamos já mais de 159 mil
mortes pelo vírus no país, por isso é importante
entender a gravidade do problema e não relaxar
nos cuidados.

    A pandemia afetou intensivamente o mercado
mundial. Diversos setores sofrem com a falta de
insumos e, consequentemente, com aumentos
dos preços de matéria-prima. Com a falta de
oferta e dificuldade na produção, a indústria
encara uma alta de até 35% dos insumos
utilizados no processo produtivo, além da
escassez de alguns suprimentos.
   Um dos setores que enfrentam a falta de
insumos e aumento de preços são os
transformadores de plásticos.  

   Entendemos que todos precisam retomar
suas vidas e estão cansados, mas por enquanto,
seguimos atentos e cautelosos para reduzirmos
os danos. A Rede Serrano ressaltamos a
necessidade de manter as medidas de higiene e
distanciamento. Além disso, as máscaras
oferecidas pelas lojas são de uso obrigatório,
fazendo parte do uniforme dos funcionários.
Com cuidado e precaução, passaremos por
esse grande desafio.

   Os problemas de oferta provocam esse
aumento nos preços. A falta de plástico e
matéria-prima influenciam em toda a produção
de embalagens e outros produtos do nosso
cotidiano. 
   Devido a essa realidade, é importante que
sejamos cautelosos com o uso de tais produtos
em nossas lojas. Pedimos que busquem
economizar recursos embalagens, sacolas,
resinite, stretch e mais materiais essenciais do
dia-a-dia, enquanto o mercado mundial ainda se
ajusta e se adapta aos novos métodos.



BONS RESULTADOS E NOVIDADES

    No mês de outubro, fechamos a campanha de
aniversário com grande sucesso em nossas ações
e crescimentos nas vendas. Completando 36 anos
de história com diversas ações promocionais e
sorteios, a Rede comemorou a marca trazendo
satisfação para os clientes. 
    Agora, em novembro, teremos a reinauguração
da loja de Caucaia que trará grandes novidades
para todos. Além disso, nos dias 26 e 27 de
novembro, teremos a grande e tradicional Black
Friday que trará as melhores condições de
compras para nossos clientes.
    Parabéns para todos os envolvidos nas ações e
no trabalho de vendas, garantindo sempre o
crescimento de nossas lojas.

  Já no dia 31 de outubro o terror foi
garantido! As lojas da Rede capricharam
nas decorações assustadoras de Halloween.
Com bruxas, fantasmas, abóboras e figuras 

    O dia  12 de outubro também foi especial para
os clientes da Rede Serrano. No dia das crianças
Serrano, os pequenos e os adultos puderam
aproveitar ofertas, decoração e brindes 

proporcionados pela loja em parceria com a
Dois Cunhados. Mais uma ação para garantir
o sorriso e satisfação de nossos clientes.
Parabéns aos envolvidos! 

assustadoras nossos colaboradores
seguiram o clima da data e enfeitaram as
lojas para os sustos de dia das Bruxas.
Parabéns a todos os envolvidos nessa ação! 
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HALLOWEEN NAS LOJAS

DIA DAS CRIANÇAS SERRANO



Aniversários do mês

TAINA ARAUJO   01/11

PAULA MARTINS  02/11

GUIDSON SOUZA  03/11

CESAR SANTOS  04/11

MARIA SANTOS  04/11

RAFAELLI MORAES  04/11

FLAVIO SANTOS  05/11

JONATHAN SANTANA 05/11

LUIZ CRUZ  05/11

CLAUDINER DIAS  06/11

FRANCIELE LIMA  06/11

GRAZIELA OLIVEIRA  06/11

ANA BARBARA  09/11

FLAVIA VIEIRA  09/11

FABIO DE JESUS  10/11

DEBORA PEREIRA  11/11

EDICLEUVIS SANTOS  13/11

JESSICA SANTOS  13/11

JOÃO PIRES  13/11

JOSÉ ANTONIO 13/11

PAULO PIRES  13/11

EDILSON MARTINS  14/11

EDVALDO SILVA  14/11

WELDER SILVA14/11

ELISANGELA SANTOS  15/11

RENATO SANTOS  15/11

ACSA RIBEIRO  20/11

CASSIA BARRETO  20/11
CICERO LIMA  21/11
RAQUEL SOUSA  21/11
ANDERSON GOMES  22/11
MARIO SANTOS  22/11
ROBERTO NOVAES  22/11
FERNANDA FERREIRA  24/11
JANAINA ALMEIDA  24/11
LUAN CAMARGO  24/11
RAFAEL RIBEIRO  25/11
CARLA MENDES  26/11
BRUNA SOUSA  27/11
CAMILA OLIVEIRA  27/11
CRISTIANO DIAS   28/11
LUIZ RODRIGUES  28/11
CARINE ANASTACIO  29/11
IVAN DA COSTA  29/11
LARISSA OLIVEIRA  30/11
LEONICE RAMOS  30/11

Quer participar da próxima edição do nosso
pasquim?

Envie sua sugestão de texto, mensagem ou
matéria no nosso email:

pasquim@superserrano.com.br
Contamos com a colaboração da família

Serrano!


