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Mercado de festas infantis 
tem sido uma grande aposta 
para muitos investidores.
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Perdi as contas de quantas 
vezes já ouvi algumas pes-
soas ou afirmando que não 

eram criativas ou dizendo que pre-
cisavam desenvolver a sua cria-
tividade de alguma forma. Mas, 
para quem acredita que o dom 
da criatividade é para poucos, 
eu tenho uma boa notícia: você 
não poderia estar mais enganado 
do que isso. Criatividade não é 
talento nem habilidade e pode 
ser aprendida e desenvolvida ao 
longo da vida. No entanto, quando 
alguém diz que precisa ser mais 
criativo, está querendo dizer, na 
verdade, que precisa encontrar 
uma solução inovadora para um 
problema, ser mais produtivo, 
otimizando gastos de tempo e di-
nheiro, e também descobrir jeitos 
diferentes de fazer tarefas an-
tigas. Mas, principalmente, quem 
quer ser criativo quer sair da zona 
de conforto e evoluir, já que essa é 
a maior força propulsora da socie-
dade. Como seria nossa sociedade 
hoje sem essas e tantas outras 
invenções, frutos de mentes cria-
tivas e inovadoras? A criatividade 
não é só encontrada nas artes, mas 
também na política, na ciência 
e na sociedade como um todo, 
desde que resulte em algo novo 
e útil. Por meio da imaginação 
surge o pensamento criativo. Nem 
todo pensamento será uma ideia 
genial, como você já sabe muito 
bem. Porém, digamos que de vez 
em quando alguma coisa boa pode 

surgir da sua imaginação. O pen-
samento criativo pode ser pro-
posital, quando você se esforça 
para encontrar uma ideia que 
terá um propósito ou isso pode 
acontecer “acidentalmente”. Para 
saber como aumentar a criativi-
dade, você precisa ter uma vasta 
bagagem de referências. Por isso 
que ler, ver filmes, ouvir músicas, 
observar pessoas ou qualquer 
outra atividade de pesquisa é tão 
importante para gerar boas ideias. 

E não só investir em referências 
da sua própria área de atuação. 
Se você só consome conteúdos de 
um mesmo assunto, suas ideias 
serão sempre as mesmas. Este 
é um erro que vejo muita gente 
cometendo. Eu mesmo procuro 
expandir meus horizontes sempre 
que possível. Apesar de produzir 
conteúdo essencialmente sobre 
marketing digital, gosto de ler 
sobre todo tipo de assunto, como 
cinema, esportes e ciência.
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Entre os dias 9 e 11 de 
dezembro será realizado, 
em Brasília-DF, o XXV 
Congresso da Federação 
Nacional das Entidades 
dos Servidores dos 
Tribunais de Contas 
do Brasil. Este ano 
o tema do congresso 
é “Independência da 
função de auditoria”. 
Outros assuntos serão 
abordados, como o 

combate à corrupção, 
a carreira nacional 
de auditoria, além 
da transparência e 
cidadania nos Tribunais 
de Contas. O evento é 
gratuito. A organização 
pede apenas para que 
o participante confirme 
sua presença pelo e-mail 
fenastc@gmail.com. Mais 
informações: http://www.
fenastc.org.br/

Clientes que possuem 
dívidas com a Energisa 
podem renegociar o 
débito com condições 
especiais a partir de hoje. 
O mutirão de conciliação 
realizado pela empresa, 
em parceria com a ACICG 
(Associação Comercial 
e Industrial de Campo 
Grande), segue até sábado 
(9). Os interessados 
devem procurar a sede 
da ACICG, localizada na 
Rua 15 de Novembro, 
390, centro de Campo 
Grande, das 8h às 
17h. A conciliação é 
uma forma de solução 
rápida, eficiente e 
econômica de resolver 
conflitos extrajudiciais, 
pois acontece sem a 
obrigatoriedade da 
participação de advogados 

e oferece total segurança 
jurídica. Nesse método, 
um conciliador tem a 
função de aproximar 
as partes envolvidas 
para negociarem 
diretamente a solução 
de suas divergências, 
com neutralidade e 
imparcialidade.

O Sebrae oferece 
o curso “Gestão 
Estratégia de Vendas” 
especificamente para 
ajudar os colaboradores 
a venderem com mais 
eficiência. Serão quatro 
encontros que têm como 
temas: Analisando o 
processo de compra do 
cliente e o de venda da 
empresa; Planejando e 

gerenciando a equipe 
de vendas; Atendimento 
qualificado gera 
venda diferenciada; 
e Trabalhando para 
fidelizar o cliente. 
Oportunidade de entender 
melhor os processos 
comerciais. De hoje até 
quinta-feira (7), em Campo 
Grande. Mais informações: 
0800-570-0800. 

Agenda

Energisa inicia mutirão nesta 
semana para renegociar dívidas

Congresso aborda a corrupção

Gestão Estratégica de Vendas
Artigo Henrique Carvalho

Consultor de marketing de conteúdo e responsável pelo site Vuver de Blog

Divulgação

Divulgação

Quem quer ser criativo quer sair 
da zona de conforto e evoluir
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MATO GROSSO DO SUL

Como aumentar a criatividade
para gerar ideias extraordinárias
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“Oportunidades” vai trazer dicas e contar histórias de sucesso do mundo dos negócios

TV O Estado estreia programa 
voltado aos empreendedores

Visão Edson Silva é especialista em recursos humanos, formado em administração e presta serviços de consultoria

Marcelo Victor

Empreendedorismo: 
Nesta segunda-feira 
estreia o programa 
"Oportunidades". O que 
o público pode esperar 
desta nova atração da 
TV O Estado? 

Edson Silva:  Vamos 
trabalhar com muitas 
dicas de empreendedo-
rismo. Ajudar aquele 
empresário que está 
vendo seu negócio ‘ir pra 
água abaixo’ encontrar 
no nosso programa uma 
porta de saída. Vamos 
ofertar também vagas de 
empregos de empresas. 
Queremos ser um link 
de ligação entre a pessoa 
que está desempregada e 
a empresa que está bus-
cando um profissional no 
mercado. Vamos trazer 
muitas novidades de em-
preendedorismo, notícia 
da economia local. Campo 
Grande vai ganhar muito 
com o nosso programa. 

Empreendedorismo: 
Antes de ser consultor, 
qual foi a sua integração 
no meio empresarial? 
Até que ponto o dono 
de um negócio tem au-
tonomia para alterar a 
realidade de um nicho? 

Edson Silva: Eu 
sempre atuei na área 
de recursos humanos. A 
empresa que me trouxe 
a Campo Grande, a Tip 

O que mais os 
investidores 
têm cobrado é 
a mão de obra 
qualificada 

Vejo que o 
empresário local 
passou a ter mais 
segurança para 
poder investir 

Acredito que 
não se chega 
ao sucesso 
caminhando 
sozinho

Top, me deu um norte muito 
grande na questão social. 
Lembro-me de uma vez em 
que nós empregamos 500 
mães que nunca tinham 
trabalhado de carteira re-
gistrada. Percebemos o 
quanto isso mudou a vida 
social dessas mulheres, por 
estarem inseridas no mer-
cado. Muitas eram casadas, 
mas tinham problemas de 
relacionamento e passaram 
a viver somente com seus 
filhos. Este fato acabou 
me levando a preocupar 
com a questão social e vi 
muitas oportunidades em 
Campo Grande com relação 
à otimização de negócios. 

Quando me tornei diretor 
de Recursos Humanos da 
Seara, em Sidrolândia (a 64 
km da Capital), tínhamos 
muitas dificuldades na mão 
de obra. Era preciso vir até 
os bairros de Campo Grande 
para poder recrutar. Nesse 
cenário surgem as oportuni-
dades, conhecendo os incen-
tivos fiscais do município e 
do Estado, fazendo com que 
as empresas possam crescer 
e gerar mais empregos.

Empreendedorismo: 
O senhor tem atuado 
também na prospecção de 
mercado. O que o empre-
sário de fora mais cobra 
do ambiente de negócios?

Edson Silva: O que mais 
os investidores têm cobrado 
é a mão de obra qualificada. 
Por esta razão buscamos 
com a Prefeitura de Campo 
Grande parceria para a re-
alização de qualificação e 
recrutamento com a Funsat. 
Esta talvez seja a maior exi-
gência do empresário que 
vem a Campo Grande.  

Empreendedorismo: 
No âmbito do mercado in-
terno, como tem sido o 
seu trabalho de auxiliar o 
incremento de operações. 
O senhor sente o empre-
sário de Campo Grande 
com medo de investir? 

Edson Silva: Pelo con-

trário, percebo com a nova 
gestão da prefeitura que o 
empresário voltou a acreditar 
no poder público. Aquela 
instabilidade que houve na 
gestão anterior entre o Le-
gislativo e o Executivo afetou 
demais não só a população, 
mas muito também o empre-
sariado. Hoje se percebe que 
existe um relacionamento 
tranquilo entre os Poderes 
e isso faz com que a classe 
empresarial volte a ter mais 
credibilidade não na política, 
mas sim no poder público. 
Vejo que o empresário local 
passou a ter mais segurança 
para poder investir.

Empreendedorismo: O  
senhor pretende também 
realizar uma Rodada 
de Negócios em Campo 
Grande. O que a iniciativa 
pode gera de mudanças 
em uma organização? 

Edson Silva: O primeiro 
retorno que o empresário 
possa ter em uma Rodada 
de Negócios é ampliar o seu 
horizonte de mercado. Com 
os meus clientes sempre 
proporciono oportunidades 
de parceria. Acredito que 
não se chega ao sucesso 
caminhando sozinho. Eu 
entendo que parcerias de 
empresas, até do mesmo seg-
mento, possam fazer com 
que o empresário consiga 
ter uma amplitude maior de 
seus negócios. 

Entrevista Edson Luiz Silva,  
consultor de empresas

Bruno Arce

Empreendedores que desejam 
ampliar o leque de oportunidades 
para compra, venda ou troca de in-
formações e experiências têm com-
promisso marcado na TV O Estado 

MS. Estreia nesta segunda-feira 
(4), às 20h, o programa "Oportuni-
dades", apresentado pelo consultor 
de empresas, Edson Silva. O profis-
sional possui vasta experiência na 
área de Recursos Humanos. Em 
entrevista ao Caderno Empreende-

dorismo, Edson Silva, explicou que 
o programa vai expor histórias de 
sucesso e também oferecer dicas 
a micro e pequenos empreende-
dores. Empresas e pessoas que 
se destacaram por meio de ações 
inovadoras serviram de inspiração 

para o projeto. Para ele,  o empre-
endedor é ferramenta de transfor-
mação da sociedade porque gera 
emprego e desenvolvimento. Edson 
Silva é formado em administração 
de empresas e presta serviços de 
consultoria. 

O ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

25 anos

Proprietário de rede de supermercados, 
Amarildo de Oliveira conta o segredo para  
se manter mesmo diante da concorrência

“O cliente é a estrela que brilha”
Bruno Arce

Quem vê o jeito simples de 
Amarildo de Oliveira, 52 anos, 
nem imagina a efervescência 
da cabeça dele. Filho de um ex-
-caminhoneiro e uma dona de 
casa, ele saiu do distrito de Santa 
Terezinha, entre os municípios 
de Itaporã e Maracaju, para 
comandar uma rede de cinco 
supermercados na Capital. Ele 
é proprietário do Supermercado 
Real, que, agora, comemora 25 
anos. 

Em 1993, com os filhos na 
época de estudar, seu José e 
dona Iracema resolveram deixar 
Santa Terezinha. Com o dinheiro 
que tinham, ergueram um bar-
-mercearia no bairro Campo 
Nobre, na região sul da Capital. 
Vendiam de tudo um pouco: dose 
de pinga, ficha de orelhão, ex-
trato de tomate. E já levava o 
nome que, anos depois, seria de 
uma rede: Real.

Um ano depois, Iracema ligou 
para o filho Amarildo que, àquela 
época estava na Polícia do Exér-
cito, em Dourados, para que 
viesse morar em Campo Grande 
e ajudar a familiar a administrar 
o pequeno comércio. Foi aí que 
as histórias do Real e de Ama-
rildo se cruzaram e tornaram-
-se única. Ele veio para Campo 
Grande com a ideia de ajudar 
os pais e passou a chamar a 
atenção pela facilidade que tinha 
para conversar, se comunicar 
com todo mundo, fosse cliente 
ou não.

Quando ia aos atacadistas 
para fazer as compras para a 
mercearia, Amarildo ficava ob-
servando como os produtos eram 
distribuídos nas prateleiras. “Fi-

cava pensando como poderia 
por aquelas coisas dentro do 
pequeno espaço que tínhamos. 
Sempre fui um sonhador que 
sonha acordado. E sempre fui 
muito ousado”, recorda o em-
presário, quase 25 anos depois.

De tanto observar, novas 
ideias foram surgindo. “Falei 
para o meu pai para vendermos 
linguiça, frango e carne ali na 
mercearia. Como naquela época 
não tinha tantas exigências da 
Vigilância Sanitária, começamos 
vendendo as carnes dentro de um 
freezer, só para manter a tempe-
ratura mesmo”, diz Amarildo.

Enquanto atendia um cliente, 
ele já aproveitava para oferecer 
as carnes e foi assim que o ne-
gócio foi crescendo. Para não de-
cepcionar a clientela, o segredo, 
segundo Amarildo, foi escolher 
um bom fornecedor de carnes.

De carne em carne vendida, 
uma parede ou outra foi sendo 
derrubada: era o processo de 
ampliação do Real. A mercearia 
do Campo Nobre já era um mer-
cado, depois de três ampliações 
seguidas.

No início dos anos 2000, o pa-
triarca da família resolveu deixar 
a administração do mercado e 
voltar para a vida no campo. 
“Meu pai comprou uma área de 
terra e foi cuidar dela, como faz 
até hoje. A partir daí, entrei como 
sucessor do meu pai. Foi ali que 
começamos a expandir mais, 
comprar outras lojas”, conta o 
empresário sul-mato-grossense. 
Da loja onde tudo começou, no 
Campo Nobre, o negócio se ex-
pandiu. Hoje, são cinco lojas na 
Capital, nos bairros União, São 
Conrado, Caiobá, Parque do Sol 
e a primeira, no Campo Nobre.

Presente Da loja onde tudo começou, o negócio se expandiu, hoje são 5 unidades e mais de 150 colaboradores, na qual todos levam no “sobrenome” Real

Simplicidade No balcão, Amarildo, costuma atender clientes e fornecedores Estrutura Na unidade do São Conrado, o estacionamento é coberto

Passado O bar montado pelos pais no Campo Nobre já levava o nome da rede mais conhecida nos bairros

Marcelo Victor

Marcelo Victor

Resolvemos 
fazer uma 
experiência 
e deu certo. 
Os bairros, 
hoje, 
estão se 
fortalecendo 
muito
Amarildo de Oliveira, 
Supermercado Real
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Para o empresário, a expli-
cação do sucesso é uma só: va-
lorização do cliente. Enquanto 
grandes redes se instalaram na ci-
dade, ele decidiu continuar valori-
zando aqueles que compram com 
ele e, assim, cativar a freguesia. 
“Nosso foco principal é o cliente. 
Dentro do nosso supermercado, 
abaixo de Deus, ele é a estrela 

que brilha e faz toda a diferença. 
Tudo o que fazemos é com foco 
no cliente, com amor e dedicação. 
Trabalhamos para que ele se sinta 
em casa”, enfatiza Amarildo de 
Oliveira.

E é pensando em agradar o 
cliente que ele estrutura as lojas. 
Um dos diferenciais são os esta-
cionamentos. No São Conrado, 

o estacionamento é até coberto. 
“Procuramos oferecer aos nossos 
clientes conforto. Desde ilumi-
nação, claridade da loja, mix de 
produtos... tudo é buscado para 
atender ao gosto dele”, garante.

Amarildo conta que ter uma 
variedade de produtos e itens de 
qualidade também são determi-
nantes para o sucesso e para a 

valorização do cliente. “Tem um 
segmento que é a menina dos 
olhos: o açougue. Procuramos 
levar a melhor carne para o balcão 
e o melhor preço para o nosso 
cliente. Eu trabalho para o cliente. 
Não trabalho pensando no meu. 
Se meu cliente estiver contente, 
satisfeito, as outras coisas acon-
tecem”, analisa o empresário. 

A principal loja da rede, 
a do São Conrado, foi inau-
gurada em 2009 e se desta-
cada pela gama de serviços 
oferecidos no mesmo local. 
Além do mercado, o espaço 
abriga lotérica, loja de roupas, 
lanches, açaí, calçados, bi-
juterias, imobiliária, loja de 
estética e sorveteria. 

E, segundo o proprietário, 
mais serviços devem ser agre-
gados ainda no local. “Resol-
vemos fazer uma experiência 
e deu certo. Os bairros, hoje, 
estão se fortalecendo muito”.

Mas nem só de bons preços, 

variedade de produtos e satis-
fação dos clientes vive os Su-
permercados Real. Valorizar 
os colaboradores também é 
outro diferencial e um dos 
ingredientes da receita de su-
cesso.

“Sempre estou no mercado. 
A minha família está sempre 
presente. A partir do momento 
que um colaborador entrega 
sua carteira de trabalha, ele 
leva o nome da empresa como 
sobrenome. Não tenho funcio-
nários, tenho uma família: a 
Real Supermercados”, garante 
Amarildo.

A vez de fortalecer o comércio nas comunidades

Arquivo  pessoal

Gosto do povo Entre diversos mix, o açougue é o que tem a maior procura

Rede de supermercado inova para atrair clientes
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Marcelo Victor

Resolvemos 
fazer uma 
experiência 
e deu certo. 
Os bairros, 
hoje, 
estão se 
fortalecendo 
muito
Amarildo de Oliveira, 
Supermercado Real
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Para o empresário, a expli-
cação do sucesso é uma só: va-
lorização do cliente. Enquanto 
grandes redes se instalaram na ci-
dade, ele decidiu continuar valori-
zando aqueles que compram com 
ele e, assim, cativar a freguesia. 
“Nosso foco principal é o cliente. 
Dentro do nosso supermercado, 
abaixo de Deus, ele é a estrela 

que brilha e faz toda a diferença. 
Tudo o que fazemos é com foco 
no cliente, com amor e dedicação. 
Trabalhamos para que ele se sinta 
em casa”, enfatiza Amarildo de 
Oliveira.

E é pensando em agradar o 
cliente que ele estrutura as lojas. 
Um dos diferenciais são os esta-
cionamentos. No São Conrado, 

o estacionamento é até coberto. 
“Procuramos oferecer aos nossos 
clientes conforto. Desde ilumi-
nação, claridade da loja, mix de 
produtos... tudo é buscado para 
atender ao gosto dele”, garante.

Amarildo conta que ter uma 
variedade de produtos e itens de 
qualidade também são determi-
nantes para o sucesso e para a 

valorização do cliente. “Tem um 
segmento que é a menina dos 
olhos: o açougue. Procuramos 
levar a melhor carne para o balcão 
e o melhor preço para o nosso 
cliente. Eu trabalho para o cliente. 
Não trabalho pensando no meu. 
Se meu cliente estiver contente, 
satisfeito, as outras coisas acon-
tecem”, analisa o empresário. 

A principal loja da rede, 
a do São Conrado, foi inau-
gurada em 2009 e se desta-
cada pela gama de serviços 
oferecidos no mesmo local. 
Além do mercado, o espaço 
abriga lotérica, loja de roupas, 
lanches, açaí, calçados, bi-
juterias, imobiliária, loja de 
estética e sorveteria. 

E, segundo o proprietário, 
mais serviços devem ser agre-
gados ainda no local. “Resol-
vemos fazer uma experiência 
e deu certo. Os bairros, hoje, 
estão se fortalecendo muito”.

Mas nem só de bons preços, 

variedade de produtos e satis-
fação dos clientes vive os Su-
permercados Real. Valorizar 
os colaboradores também é 
outro diferencial e um dos 
ingredientes da receita de su-
cesso.

“Sempre estou no mercado. 
A minha família está sempre 
presente. A partir do momento 
que um colaborador entrega 
sua carteira de trabalha, ele 
leva o nome da empresa como 
sobrenome. Não tenho funcio-
nários, tenho uma família: a 
Real Supermercados”, garante 
Amarildo.

A vez de fortalecer o comércio nas comunidades

Arquivo  pessoal

Gosto do povo Entre diversos mix, o açougue é o que tem a maior procura

Rede de supermercado inova para atrair clientes



25 anos

Proprietário de rede de supermercados, 
Amarildo de Oliveira conta o segredo para  
se manter mesmo diante da concorrência

“O cliente é a estrela que brilha”
Bruno Arce

Quem vê o jeito simples de 
Amarildo de Oliveira, 52 anos, 
nem imagina a efervescência 
da cabeça dele. Filho de um ex-
-caminhoneiro e uma dona de 
casa, ele saiu do distrito de Santa 
Terezinha, entre os municípios 
de Itaporã e Maracaju, para 
comandar uma rede de cinco 
supermercados na Capital. Ele 
é proprietário do Supermercado 
Real, que, agora, comemora 25 
anos. 

Em 1993, com os filhos na 
época de estudar, seu José e 
dona Iracema resolveram deixar 
Santa Terezinha. Com o dinheiro 
que tinham, ergueram um bar-
-mercearia no bairro Campo 
Nobre, na região sul da Capital. 
Vendiam de tudo um pouco: dose 
de pinga, ficha de orelhão, ex-
trato de tomate. E já levava o 
nome que, anos depois, seria de 
uma rede: Real.

Um ano depois, Iracema ligou 
para o filho Amarildo que, àquela 
época estava na Polícia do Exér-
cito, em Dourados, para que 
viesse morar em Campo Grande 
e ajudar a familiar a administrar 
o pequeno comércio. Foi aí que 
as histórias do Real e de Ama-
rildo se cruzaram e tornaram-
-se única. Ele veio para Campo 
Grande com a ideia de ajudar 
os pais e passou a chamar a 
atenção pela facilidade que tinha 
para conversar, se comunicar 
com todo mundo, fosse cliente 
ou não.

Quando ia aos atacadistas 
para fazer as compras para a 
mercearia, Amarildo ficava ob-
servando como os produtos eram 
distribuídos nas prateleiras. “Fi-

cava pensando como poderia 
por aquelas coisas dentro do 
pequeno espaço que tínhamos. 
Sempre fui um sonhador que 
sonha acordado. E sempre fui 
muito ousado”, recorda o em-
presário, quase 25 anos depois.

De tanto observar, novas 
ideias foram surgindo. “Falei 
para o meu pai para vendermos 
linguiça, frango e carne ali na 
mercearia. Como naquela época 
não tinha tantas exigências da 
Vigilância Sanitária, começamos 
vendendo as carnes dentro de um 
freezer, só para manter a tempe-
ratura mesmo”, diz Amarildo.

Enquanto atendia um cliente, 
ele já aproveitava para oferecer 
as carnes e foi assim que o ne-
gócio foi crescendo. Para não de-
cepcionar a clientela, o segredo, 
segundo Amarildo, foi escolher 
um bom fornecedor de carnes.

De carne em carne vendida, 
uma parede ou outra foi sendo 
derrubada: era o processo de 
ampliação do Real. A mercearia 
do Campo Nobre já era um mer-
cado, depois de três ampliações 
seguidas.

No início dos anos 2000, o pa-
triarca da família resolveu deixar 
a administração do mercado e 
voltar para a vida no campo. 
“Meu pai comprou uma área de 
terra e foi cuidar dela, como faz 
até hoje. A partir daí, entrei como 
sucessor do meu pai. Foi ali que 
começamos a expandir mais, 
comprar outras lojas”, conta o 
empresário sul-mato-grossense. 
Da loja onde tudo começou, no 
Campo Nobre, o negócio se ex-
pandiu. Hoje, são cinco lojas na 
Capital, nos bairros União, São 
Conrado, Caiobá, Parque do Sol 
e a primeira, no Campo Nobre.

Presente Da loja onde tudo começou, o negócio se expandiu, hoje são 5 unidades e mais de 150 colaboradores, na qual todos levam no “sobrenome” Real

Simplicidade No balcão, Amarildo, costuma atender clientes e fornecedores Estrutura Na unidade do São Conrado, o estacionamento é coberto

Passado O bar montado pelos pais no Campo Nobre já levava o nome da rede mais conhecida nos bairros

Marcelo Victor

Marcelo Victor

Resolvemos 
fazer uma 
experiência 
e deu certo. 
Os bairros, 
hoje, 
estão se 
fortalecendo 
muito
Amarildo de Oliveira, 
Supermercado Real
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Para o empresário, a expli-
cação do sucesso é uma só: va-
lorização do cliente. Enquanto 
grandes redes se instalaram na ci-
dade, ele decidiu continuar valori-
zando aqueles que compram com 
ele e, assim, cativar a freguesia. 
“Nosso foco principal é o cliente. 
Dentro do nosso supermercado, 
abaixo de Deus, ele é a estrela 

que brilha e faz toda a diferença. 
Tudo o que fazemos é com foco 
no cliente, com amor e dedicação. 
Trabalhamos para que ele se sinta 
em casa”, enfatiza Amarildo de 
Oliveira.

E é pensando em agradar o 
cliente que ele estrutura as lojas. 
Um dos diferenciais são os esta-
cionamentos. No São Conrado, 

o estacionamento é até coberto. 
“Procuramos oferecer aos nossos 
clientes conforto. Desde ilumi-
nação, claridade da loja, mix de 
produtos... tudo é buscado para 
atender ao gosto dele”, garante.

Amarildo conta que ter uma 
variedade de produtos e itens de 
qualidade também são determi-
nantes para o sucesso e para a 

valorização do cliente. “Tem um 
segmento que é a menina dos 
olhos: o açougue. Procuramos 
levar a melhor carne para o balcão 
e o melhor preço para o nosso 
cliente. Eu trabalho para o cliente. 
Não trabalho pensando no meu. 
Se meu cliente estiver contente, 
satisfeito, as outras coisas acon-
tecem”, analisa o empresário. 

A principal loja da rede, 
a do São Conrado, foi inau-
gurada em 2009 e se desta-
cada pela gama de serviços 
oferecidos no mesmo local. 
Além do mercado, o espaço 
abriga lotérica, loja de roupas, 
lanches, açaí, calçados, bi-
juterias, imobiliária, loja de 
estética e sorveteria. 

E, segundo o proprietário, 
mais serviços devem ser agre-
gados ainda no local. “Resol-
vemos fazer uma experiência 
e deu certo. Os bairros, hoje, 
estão se fortalecendo muito”.

Mas nem só de bons preços, 

variedade de produtos e satis-
fação dos clientes vive os Su-
permercados Real. Valorizar 
os colaboradores também é 
outro diferencial e um dos 
ingredientes da receita de su-
cesso.

“Sempre estou no mercado. 
A minha família está sempre 
presente. A partir do momento 
que um colaborador entrega 
sua carteira de trabalha, ele 
leva o nome da empresa como 
sobrenome. Não tenho funcio-
nários, tenho uma família: a 
Real Supermercados”, garante 
Amarildo.

A vez de fortalecer o comércio nas comunidades

Arquivo  pessoal

Gosto do povo Entre diversos mix, o açougue é o que tem a maior procura

Rede de supermercado inova para atrair clientes



Bruno Arce

Os sinais mais recentes 
da recuperação econô-
mica já se refletem nas 
perspectivas para a data 
mais importante em fa-
turamento e volume de 
vendas no varejo: o Natal. 
Uma pesquisa realizada 
em todas as capitais pelo 
SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) e 
pela CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas) aponta que 110,8 
milhões de consumidores 
brasileiros devem presen-
tear alguém no Natal de 
2017. 

Deverão ser movimen-
tados R$ 51,2 bilhões du-
rante o período natalino. 
No mesmo período do ano 

passado foram gerados R$ 
50 milhões com a compra 
de presentes. Se a expec-
tativa for confirmada, o 
Natal deste ano será um 
pouco melhor que o do ano 
passado, quando a pro-
jeção havia sido de 107,6 
milhões de consumidores 
nas lojas. Em termos per-
centuais, 73% dos brasi-
leiros pretendem comprar 
presentes para terceiros 
no Natal deste ano, nú-
mero que se mantém ele-
vado em todas as faixas 
etárias e classes sociais. 
Apenas 8% disseram que 
não vão presentear, ao 
passo que 18% ainda não 
se decidiram.

Em média, os consu-
midores ouvidos na pes-
quisa pretendem comprar 

entre quatro e cinco pre-
sentes; no ano passado, 
esse número era de quatro 
aquisições. O valor médio 
com cada item será de R$ 
103,83, mas, considerando 
a compra de todos os pre-
sentes, o brasileiro deve 
desembolsar, em média, 
R$ 461,91, cifra muito 
próximo da observada em 
2016, que era de R$ 465,59. 

Considerando os que 
vão gastar mais no Natal 
de 2017 que no de 2016, um 
quarto (25%) garante que 
irá adquirir um presente 
melhor, ao passo que 17% 
reclamam do aumento dos 
preços. Há ainda 14% de 
pessoas que economizaram 
ao longo do ano para poder 
gastar mais com os pre-
sentes natalinos. Em con-

trapartida, quase um terço 
(32%) dos consumidores 
que planejam diminuir os 
gastos dá como justificativa 
a situação financeira ruim 
e o orçamento mais aper-
tado. Outros 23% querem 
economizar, ao passo que 
13% possuem outras prio-
ridades de compra, como 
a casa própria ou um au-
tomóvel.

Shoppings serão os locais com 
mais concentração de pessoas

Neste ano, pela primeira 
vez as lojas on-line ultra-
passaram os shopping cen-
ters como o local de maior 
concentração das compras 
de Natal. Em cada dez com-
pradores, quatro (40%) con-
centrarão as compras na 

Consumidor deve 
gastar em média 
R$ 103,83 com 
presente neste 
fim de ano

Brasileiros vão às 
compras neste Natal
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Pesquisa Consumidores 
ouvidos pretendem comprar 
de 4 a 5 presentes
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internet, o que representa 
um crescimento de oito 
pontos percentuais em re-
lação a 2016. Na sequência 
estão os shopping centers 
(37%), as lojas de departa-
mentos (37%) e lojas de rua 

(26%). Os endereços on-line 
preferidos são os sites das 
grandes redes varejistas 
(68%), sites de classificados 
de compra e venda (42%) e 
lojas especializadas em ves-
tuário e acessórios (34%). 

Até R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 103

De R$ 103,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 250

De R$ 250,01 a R$ 300

De R$ 400,01 a R$ 500

Acima de R$ 500,01

29,5%

41,9%

13,2%

6,6%

2,7%

3,5%

0,4%

2,2%

Fonte  CNDL 

INTENÇÃO DOS CONSUMIDORES
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Nicho de mercado

Bufês especializados em aniversário de crianças exigem empreendedores sensíveis aos sonhos do público

Festas infantis embalam grandes negócios

Bufês Oferecem desde bebida alcoólica até o monitor que acompanha as brincadeiras das crianças

Bruno Arce

Garagens, quintais e 
salões de condomínios 
vêm perdendo espaço para 
os bufês infantis quando o 
assunto é festa de criança.
Só em Campo Grande, 
estima-se que haja, pelo 
menos, 50 salões, e há 
franquias entrando no 
mercado. 

Em crescimento, o setor 
exige empreendedores 
sensíveis aos anseios do 
público infantil, funcioná-
rios qualificados e, prin-
cipalmente, brinquedos 
seguros.

As casas do ramo ofe-
recem desde bebida alco-
ólica até o monitor que 
acompanha as brinca-
deiras das crianças. 

Os preços variam de 
acordo com o porte do bufê 
e o número de convidados, 
mas não saem por menos 
de R$ 1,4 mil por evento. 

O mercado desperta 
a atenção de estreantes. 
A empresária Flávia Fer-
nandes vai lançar em 2018 
a franquia de Casa de 
Festas da Xuxa, no espaço 
do antigo Golden Place, 
em frente da Uniderp, na 
Avenida Ceará. 

“A proposta da Casa 
X é oferecer ao cliente a 
possibilidade de desen-
volver festas customizadas 
de acordo com seus in-
teresses, podendo usar 
inúmeros temas. A ideia 
é encantar as crianças 
e os pais durante todo o 
tempo”, explica. 

Flávia não revela o in-
vestimento, mas diz que 
está se preparando para 
entrar no mercado. Mãe 
de duas meninas, a em-
presária despertou seu in-
teresse pelo universo das 
festas infantis por causa 
das filhas. 

“Sempre achei interes-
sante o planejamento de 
festas, e na infância tive 
contato direto com esse 
universo; minha mãe foi 
decoradora de festas por 
muitos anos. Depois que 
me tornei mãe, o interesse 
só aumentou”, conta. 

“Sou muito detalhista 
no planejamento e na or-
ganização das festas de 
aniversário das minhas 
meninas, então sempre 
me atentei a pequenas fa-
lhas que, com certeza, se 
fossem diminuídas, fariam 
toda diferença no resultado 
final da festa”, comenta. 

Fotos: Facebook

O ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

Onde abrir
A localização ideal para se 

abrir um bufê de festa infantil 
seria em bairros residenciais 
de classe média, ou de classe 
média alta. Opte por um 
ponto com escolas próximas, 
praças públicas ou parques, 
onde as famílias costumam 
se reunir durante os fins  
de semana. 

Quanto custa
O investimento inicial varia 

entre R$ 200 mil e R$ 500 mil, 
incluindo eventuais reformas 
no ponto e instalação de equipa-
mentos. E para um bom retorno 
do dinheiro investido o ideal é 
locar o espaço pelo menos 20 
vezes ao mês, e ter um fatura-
mento total mensal de 20 mil 
reais a 80 mil reais.

Treine seus funcionários
É preciso estar “por dentro” 

de tudo o que envolve este 
mundo. A dica é: fique sempre 
“de olho” no mercado e não 
deixe a concorrência sair na 
sua frente. Pague treinamentos 
de curta duração. Eles devem se 
aperfeiçoar em relação à segu-
rança, animação, alimentação e 
decoração.

Como divulgar
Tenha em mente que um 

decorador para este tipo de 
negócio é fundamental, assim 
como um bom serviço de ma-
rketing e publicidade para a 
divulgação. Crie uma fachada 
atrativa para o seu bufê: bem 
colorida, chamativa e repre-
sentativa. Distribua panfletos 
nas escolas da cidade e casas 

vizinhas. Invista na internet. 
Incorpore a sua empresa nas 
redes sociais, crie uma cam-
panha Adwords, invista em 
banners on-line em outros 
sites e em um site bem explica-
tivo e com muitas fotos. Entre 
todas as formas de divulgação 
existentes, a divulgação na in-
ternet é aquela que mais atrai 
clientes...

Saiba como abrir um bufê de festa infantil com sucesso

Fonte: Blog We do Logos

Média de aluguel do espaço 
chega a ser de 15 vezes no mês

Os irmãos Thiago e 
Carolina Morro estão no 
mercado há sete anos com 
o espaço Abuse e Lam-
buse.  O trabalho começa 
pela escolha do tema da 
festa. O cliente passa 
as informações, como a 
idade do aniversariante, 
e o espaço fica por conta 
dos doces, salgados e até 
da decoração. 

“A partir do momento 
que eu abrangi como um 
todo, não senti muito a 
crise por ser tudo pro-
dução minha; o retorno 
tem vindo por eu ter feito 
um investimento alto”, 
justifica Carolina. 

Resolvi abrir a segunda 
unidade há três anos, no 
momento em que na pri-
meira já não havia mais 
agenda com três meses 
de antecedência, mas 
hoje, se estivesse com a 
ideia de antes, de abrir a 
terceira unidade, já não 
abriria porque o mercado 
está um pouco saturado”, 
avisa. O local está com 
agenda lotada até o dia 
20 de dezembro, quando 
encerra as atividades do 

ano. A empresária alega 
que sempre os três pri-
meiros meses do ano 
são os mais difíceis, mas 
que neste ano manteve a 
média ao ser alugado 15 
vezes no mês. Para atrair 
a clientela são feitas pro-
moções para que o espaço 
seja alugado durante a 
semana. Franquia Vai ser lançada em 2018 a Casa de Festas da Xuxa 
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