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As lições do
Ranking Agas

Agas de 2016 que celebramos nesta 
edição nos dá sinais de que a economia brasileira pode 
estar retomando seu crescimento, já que o ramo super-
mercadista gaúcho registrou uma alta real de 3,4% no 
ano passado. É um dado que não nos surpreende, mes-
mo em um período de incertezas político-econômicas, 
pois conhecemos a capacidade de reinvenção do setor. 
Jamais o autosserviço esperou facilidades dos governos 
para alcançar seu desenvolvimento. O que está em 
curso não é um crescimento imponderado, mas sim 
um verdadeiro processo de eficiência total e de pro-
fissionalização. Os supermercados já perceberam que 
o consumidor está mais atento e exigente, ao passo 
que também procura simplificação e praticidade em 
suas compras. Hoje, um consumidor fica em média 
15 segundos em frente a uma gôndola, enquanto 
esse tempo era de 40 segundos até cinco anos atrás. 
Além disso, atualmente, 70% da decisão de compra 
dos consumidores está se dando no ponto de venda, 
e por isso o caminho para o crescimento vem sendo o 
acerto do mix, o foco no giro dos produtos e não em 
sua margem, o gerenciamento correto das categorias e 
a gestão total das perdas, quebras e desperdícios.

o  ranking Enche-nos de orgulho que o setor esteja em 
busca de eficiência e de qualificação, e por isso os 
projetos da Agas no setor de Capacitação de gesto-
res e colaboradores estão latentes. O Ranking Agas 
2016 mostra alguns dados que auxiliarão na gestão 
de nossas empresas. As companhias de médio porte 
mais uma vez cresceram acima das pequenas e das 
grandes, em uma clara amostragem de que todos 
os formatos de loja têm mercado para se desenvol-
verem. Se 2016 foi um ano de afirmação para os 
atacarejos, também é verdade que as lojas de bairro 
estiveram em evidência. Saudamos ainda o cresci-
mento das centrais de negócios, modelo  gaúcho que 
se consolida por permitir a troca de informações 
entre as empresas associadas. Estamos na era do 
compartilhamento: a maior empresa de transporte 
do mundo, a Uber, não possui sequer um automó-
vel, e a maior empresa de hospedagem do planeta, 
a Airbnb, não possui nenhum quarto próprio. Os 
supermercados precisam encampar cada vez mais 
esse espírito associativista e de compartilhamento, 
buscando o desenvolvimento coletivo. O Ranking 
Agas foi exemplo disto. Uma boa leitura!
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doutor emem História pela USP e 
professor da Unicamp, Leandro Karnal é o 
primeiro nome confirmado para ministrar 
palestra magna na 36ª ExpoAgas, a ser 
realizada em agosto. Ele abordará o tema 
Olhando a crise em perspectiva, no segundo 
dia do evento. Com 922 mil seguidores 
no seu perfil de Facebook, ele é um dos 
pensadores mais admirados da atualidade, 
ponderando diferentes visões sobre temas 
que vão da política ao comportamento.

Gaúcho de São Leopoldo, radicado 
em São Paulo, Karnal é autor de livros que 
tratam de sua especialidade, a História. 
Personagem entrevistado por Jô Soares, 
Marília Gabriela, Veja e Estadão, entre ou-
tros, o professor defende o esforço pessoal 
como chave para a consolidação de projetos 
de vida, muito embora as desigualdades no 
país sejam profundas. Saiba mais sobre seu 
modo de pensar na entrevista a seguir, que a 
Revista Agas fez com ele no mês de abril.
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REVISTA AGAS No mundo do trabalho, o em-

presário deseja que seus funcionários ‘vistam a 

camiseta’. Os funcionários, por sua vez, sentem 

a falta de um propósito no que fazem. Para o se-

nhor, que afirma que o termo ‘vestir a camiseta’ é 

uma anestesia social, mas também que o patrão 

é a única pessoa que ‘enche o saco’ mas paga 

no final, como harmonizar esses interesses?

LK Precisamos ponderar: há vários tipos de 
trabalho. Alguns são difíceis de entusias-
mar como projeto de vida pelo seu caráter 
repetitivo, monótono ou de baixa retribui-
ção financeira. Há trabalhos tão criativos 
e bons que o dinheiro fica secundário. Há 
empregos tão bem pagos que o prazer está 
mais concentrado no dia do pagamento 
do que no mês de trabalho. Mas existe 
uma coisa importante: o envolvimento do 
trabalhador no projeto da empresa é uma 
resposta à atitude da empresa com ele. Se 
ele se sente mão de obra barata e explo-
rada, maltratado e pouco valorizado na 
função, há uma enorme chance de desmo-
tivação e de sabotagem. Como numa sala 
de aula, o desempenho dos alunos é um 

rasil vive quadro de 
destruição do diálogo



diálogo complexo com a expectativa do 
professor e do seu esforço. A mudança no 
padrão de desempenho do trabalho tem de 
ser um projeto conjunto do empregador e 
do empregado. Há um pequeno número 
de trabalhadores que será sempre ruim, 
independentemente do treinamento ou da 
valorização. Há uma maioria que responde-
rá de forma muito rápida à atitude positiva 
do empregador. Há também um número 
de empresas e empregadores que não cons-
troem um espaço de participação e envolvi-
mento, não veem nenhuma atitude além da 
lógica de pagamento por serviços prestados.  
As empresas modernas têm uma concep-
ção de responsabilidade social, coletiva e 
de princípios éticos. Temos de desenvolver 
a ideia de que empregador e empregado 
dependem um do outro para o sucesso. 
 

REVISTA AGAS A meritocracia parece ser outra 

questão de debate no país. Enquanto uns a 

defendem abertamente, outros a criticam porque 

ela desconsidera que nem todos têm o mesmo 

ponto de partida na disputa de oportunidades. 

Como o senhor analisa a questão? Se o caminho 

para uma vida bem-sucedida envolve duas linhas 

tensas (o que eu posso gerenciar e o que eu não 

posso), como fazer com que a primeira delas 

tenha maior influência?

B ”“As empresas modernas têm uma concepção 

de responsabilidade social, coletiva e de 

princípios éticos. Temos de desenvolver a ideia 

de que empregador e empregado dependem 

um do outro para o sucesso.

rasil vive quadro de 
destruição do diálogo

LK Existem diferentes resultados para dife-
rentes esforços. Isso é uma questão impor-
tante. É absolutamente verdadeiro que nem 
todos possuem o mesmo ponto de partida, 
mas também é verdade que largar à frente 
não garante a vitória e sair nas posições me-
nos favoráveis não condena ao fracasso. Ricos 
bem-nascidos e bem-formados vão à falência 
também. Há situações limite de pobreza 
extrema, falta de alimentação adequada na 
gestação ou infância e formação deficitária 
escolar que parecem ser um obstáculo quase 
intransponível. Thomas Piketty destacou que 
o capitalismo atual está se tornando exces-
sivamente patrimonial e eliminando uma 
disputa que o marcava antes. O dinheiro 
está gerando dinheiro em si e reproduzindo 
o capital sem que seus detentores precisem 
ser hábeis. É uma crítica justa e importante. 
A meritocracia plena seria todos terem tido 
amparo material mínimo e educação básica 
de qualidade para uma livre competição. Ela 
não existe no Brasil. Eu, que defendo o es-
forço individual e a transformação que cada 
um provoca no seu projeto de vida, defendo 
de forma apaixonada as cotas nas univer-
sidades como uma estratégia de transição. 
Nossas universidades são, ainda, despropor-
cionalmente brancas. Mas, mesmo implan-
tando políticas decididas e ousadas de cotas, 
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permanece o desafio: o que um aluno cotista 
vai ou não vai conseguir no curso superior, irá 
depender do esforço dele. As cotas são para 
entrada e não para saída. 
 

REVISTA AGAS A crise é o melhor momento para o 

empreendedor sair da zona de conforto? O que 

envolve essa decisão?

LK Muitas vezes sim, porque desinstala as 
pessoas. A tranquilidade pode levar à repeti-
ção e ao declínio da energia criativa.  Situa-
ções comuns levam a soluções comuns. 

REVISTA AGAS A felicidade está intimamente 

ligada ao consumo. A capacidade de ter ou adquirir 

representa status. A ideia de uma vida boa foi sub-

stituída pela ideia de uma vida a ser invejada?

LK O primeiro patamar de poder real foi a 
força física. O segundo foi a posse do di-
nheiro. O terceiro seria o do conhecimento. 
Porém, o poder de parecer feliz está forte 
entre nós. Ostentar, aparentar, publicar, 
recriar sua biografia no Facebook e criar uma 
personagem na qual você, com o tempo, 
passa a acreditar. Qual o problema disto? É 
uma zona irreal que tende a se chocar no ro-
chedo da realidade. Levo uma vida perfeita 
no Facebook, só que não... Esse “só que não” 
determina o esvaziamento do gás artificial. 
 

REVISTA AGAS O intelectual francês Luc Ferry diz 

que a felicidade (como estado permanente de 

satisfação) não existe. O senhor já afirmou que a fe-

licidade é um projeto da classe média. Afinal, quais 

os elementos que compõem a felicidade?

LK Se você for miserável, à beira da linha da 
fome e sem lugar para se abrigar, toda meta-
física é substituída por uma física imediata. 
Conseguir algo para comer naquele instante. 
Pequenas felicidades em meio a desgraças 
contínuas de necessidade e violência das 
ruas. Sua vida é pura necessidade e não exis-
te espaço para projetos abstratos. Se você 
nasceu em berço de ouro, esquiou em Aspen 
desde a infância, conhece Bali e Monte Carlo 
antes dos 12 anos e sempre teve tudo, não 
existe o espectro da falta na sua vida. Como 

tudo é dado e é fácil, como tudo flui da 
cornucópia mágica do dinheiro familiar, 
o tédio e a melancolia existem de forma 
clara. Não havendo desafios e nem neces-
sidades contidas, as alegrias diminuem. A 
classe média combina algumas condições e 
algumas restrições. Obteve o mínimo para 
não viver com falta estrutural, mas está 
longe do tudo idealizado para ainda ter 
alegria. O primeiro apartamento é finan-
ciado em 30 anos e pago religiosamente 
como uma conquista. Há alegria nisto. Um 
sítio, uma casinha na praia, uma viagem 
internacional: tudo vai se constituindo em 
conquistas, como os diplomas e a carreira 
dos filhos. Felicidade, como a entendemos, 
é um projeto de classe média. O elemento 
básico da felicidade é a falta substituída 
pela obtenção. Considerando que morar 
também é um projeto de classe média, 
combina-se aqui a situação ideal para o 
discurso e a prática da vida feliz. Luc Ferry 
não será lido na favela e, provavelmente, 
também não nos palácios. 

REVISTA AGAS O sociólogo polonês Zygmunt Bau-

man dizia que “na era da informação, a invisibilidade 

é equivalente à morte, e que o medo da exposição 

foi abafado pela alegria de ser notado”. Ele tam-

bém afirmou, contudo, que “os relacionamentos 

são como vitamina C: em altas doses, provocam 

náuseas e podem prejudicar a saúde”. Quais as 

suas reflexões sobre a influência das redes sociais 

na vida contemporânea?

LK Eu próprio mudei de opinião sobre redes 
nos últimos anos. De refratário total virei um 
cultivador. Bauman tem razão: o anonimato 
é a morte. Como toda ferramenta, as redes 
são neutras: quem determina seu caráter 
positivo ou negativo não é o computador, 
mas quem o comanda. 
 

REVISTA AGAS Pós-verdade foi a palavra do ano 

de 2016 pela Universidade de Oxford. Qual a sua 

análise sobre isso no que diz respeito à interpre-

tação da realidade político-econômica brasileira?

LK Pós-verdade é algo além da clássica 
mentira, é explorar uma ideia com apelo de 
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“Acrise desinstala as pessoas e gera 

oportunidades. A tranquilidade pode 

levar à repetição e ao declínio da energia 

criativa. Situações comuns levam a 

soluções comuns.”

massas e viver numa bolha onde o critério 
tradicional de verificação da verdade foi 
substituído pela aceitação da imagem e da 
sua carga emotiva. É uma derivação da nossa 
democracia de massas.  
 

REVISTA AGAS Perguntado sobre qual seria seu 

projeto para a educação brasileira, o senhor foi 

direto: que todo mundo comece a estudar! Com 

o limite do aumento das verbas para Educação 

por 20 anos, o corte da disciplina de História pela 

MP 746/16 e o projeto da Escola Sem Partido, que 

perspectivas o senhor vê para o setor?

LK Escola sem partido teve parte das suas 
asas podadas pelo parecer do ministro 
Barroso, que, inclusive, usa argumentos 
meus para fazer o voto. História, a 
rigor, não foi cortada, mas deixou de ser 
obrigatória. Não acho possível desenvolver 
cidadania crítica sem História. As 
perspectivas sempre são difíceis. Quando 
o governo militar criou Estudos Sociais, 
já foi um baque na área. O curioso é que, 
em meio a muitas reformas curriculares 
nas quais perdemos espaço e horas, os 
professores de História continuaram 
trabalhando e fazendo muito. Nós somos 
uma espécie resistente. 
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Supermercadistas 
cresceram 7,1%

Beltrame Supermercados 
inaugura quarta loja
Desde o dia 17 de março o Beltrame Supermercados conta com 
mais uma unidade em Santa Maria. Essa é a quarta loja da rede 
e é considerada a maior delas. O novo empreendimento tem 
10.000m² de área construída, sendo 2.600m² de área de venda. 
A loja conta ainda com 20 check-outs e estacionamento com 
200 vagas, em sua maioria cobertas. A novidade deve impactar 

positivamente na lo-
calidade, pois além 
de gerar 170 vagas 
de emprego direto, 
a localização descen-
tralizada oferece à  
região populosa de 
Santa Maria mais 
uma opção de onde 
ir às compras.

Conforme dados da 40ª Pesquisa Ranking 
Abras/SuperHiper, elaborada pela As-
sociação Brasileira de Supermercados 
(Abras) em parceria com a Nielsen, o 
setor supermercadista brasileiro registrou 
faturamento de R$ 338,7 bilhões em 
2016. O número representa um cresci-
mento nominal de 7,1%, se comparado 
com 2015. Os resultados obtidos pelos 
supermercadistas representam 5,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país. 
Segundo o levantamento, o segmento 
finalizou o ano passado com 89 mil lojas 
e 1,8 milhão de funcionários diretos. 
Em 2016, somente o faturamento das 
20 maiores empresas supermercadistas 
avaliadas no Ranking Abras/SuperHiper 
chegou ao registro de R$ 180 bilhões.

Supermercado Marcon 
completa 40 anos
Para comemorar suas quatro décadas de atuação, o Supermercado Marcon 
realizou em 5 de março o evento Família na Praça. Além de celebrar o 
aniversário, os objetivos também foram incentivar a integração familiar, 
a prática esportiva e a consciência ambiental. Diversos clientes foram 
recebidos no parque ambiental Banhado da Vergueiro, de Passo Fundo, e 
participaram de atividades como sorteio e distribuição de brindes, mate-
ada e atividades físicas orientadas. Durante todo o evento ocorreu ainda 
a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas, frutas da época, água 
mineral, sucos e picolés de frutas. Os presentes ainda prestigiaram a atração 
musical Jonathas Ferreira e a apresentação do comunicador Lucas Brasil. 
Além disso, os clientes mais antigos do Marcon foram homenageados com 
uma medalha alusiva aos 40 anos e o casal fundador do supermercado, 
Aneto e Luiza Marcon, foi presenteado com um troféu. 
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Em comemoração aos seus 60 anos, o 
Comercial Zaffari promoveu em 5 de 
março uma Corrida Rústica em Passo 
Fundo. Aproximadamente 400 pessoas 
correram no percurso de 6 quilômetros. 
Para participar, bastava doar ração para 
cães ou gatos. Todos que concluíram a 
prova receberam medalhas e os cinco 
primeiros de cada categoria receberam 
um medalhão. Os atletas que alcançaram 
o top 5 no ranking geral receberam um 
troféu. A iniciativa rendeu mais de duas 
toneladas de ração, que foram repassadas 
a ONGs e agentes de defesa dos animais 
da cidade. Outra novidade do Comercial 
Zaffari é que a rede irá investir R$ 15 
milhões em uma nova loja dentro do Passo 
Fundo Shopping. A inauguração do centro 
de compras está prevista para 2018 e a 
unidade do Comercial Zaffari terá mais 
de 4 mil metros quadrados, gerando cerca 
de 150 empregos.

Comercial Zaffari 
completa 60 anos
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Supermercado Lanz é 
homenageado pelos 50 anos
Ao completar meio século de história, o Supermercado Lanz, do municí-
pio de Igrejinha, recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores da 
cidade. A empresa foi fundada em 1967 e hoje contabiliza três lojas na 
região, que juntas empregam diretamente cerca de 84 colaboradores. A 

solenidade contou com a presença da 
diretora-presidente Marlize Lanz e dos 
diretores Ezequiel Stein e Muriel dos 
Reis. Além deles, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, e outros diretores 
da entidade e líderes de classe gaúchos 
também prestigiaram o evento.

Rede Unisuper 
chega a 45 lojas
A zona Sul de Porto Alegre foi palco da 
implantação da 45ª loja licenciada da 
Rede Unisuper. A unidade está situada 
na avenida Prof. Oscar Pereira, nº 7381, 
no bairro Belém Velho. Os empresários 
Ivano e Henrique Casagrande resolveram 
apostar na marca e se tornaram parcei-
ros da rede. A nova loja foi inaugurada 
em 31 de março, mas antes precisou 
passar por um processo de 11 meses de 
obras. A reformulação ocorreu para que 
a unidade siga corretamente os padrões 
da Unisuper, como o layout, os equipa-
mentos, área de vendas, climatização 
e o estacionamento próprio, itens que 
visam à comodidade dos consumidores. 
Na inauguração estiveram presentes a 
presidência e a diretoria da Unisuper, 
além de fornecedores da rede e parceiros 
e familiares dos novos licenciados.

Super Útil promove encontro 
anual com associados
A Rede Super Útil, de Passo Fundo, promoveu em 28 de março o seu se-
minário anual. O encontro serviu para a rede divulgar aos seus associados 
o planejamento estratégico dos próximos três anos. Desenvolvido pela 
Flávio Paim Consultoria Independente, o trabalho alinhou as estratégias 
e os objetivos da rede. Além disso, 
a consultoria sinalizou a necessi-
dade de apoiar e valorizar cada vez 
mais os integrantes da Super Útil, 
focando na ampliação dos serviços 
oferecidos para fortalecer a união 
do quadro associativo.

Verão premiado: 
sorteio em junho
Ocorrerá em junho o sorteio do automóvel zero quilômetro aos 
participantes da promoção Verão Premiado, uma parceria da Agas 
com a Secretaria Estadual da Fazenda. Todos os consumidores que 
cadastraram o seu CPF nas compras realizadas nos supermercados 
participantes entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017 estão 
concorrendo. Além do automóvel, os consumidores integraram 
os sorteios de prêmios já previstos regularmente na Nota Fiscal 
Gaúcha. Responsável pelo atendimento de cerca de 4 milhões de 
pessoas por dia no Estado, o setor supermercadista gaúcho usou a 
ação para estimular a responsabilidade fiscal dos cidadãos.
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Rede Vivo divulga 
vencedores
Depois de distribuir de setembro a feve-
reiro mais de um milhão e meio de cupons 
nos supermercados da Rede Vivo, a pro-
moção Sorte Tua Rede Vivo já tem seus 
ganhadores. Realizando compras a partir 
de R$ 50, os consumidores ganhavam um 
cupom para concorrer. Era possível tam-
bém adquirir cupons extras na compra 
de produtos de fornecedores parceiros. A 
distribuição dos prêmios foi dividida em 
três grandes regiões, com sorteios de um 
carro por região e uma moto por cidade. 
No total foram sorteados três carros Palio 
Fire zero quilômetro e 15 motos Honda 
CG125 Fan zero quilômetro.
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Supermercados Nicolini 
reinaugura filial
A rede de Supermercados Nicolini reinaugurou em 30 de março 
sua filial Monsenhor, localizada no centro de Bagé. Em atuação 
há sete anos, a loja é a maior da rede em área de vendas, tota-
lizando 1.300 m². Na solenidade, o diretor-executivo Patrique 
Nicolini Manfroi fez uso da palavra, e a fundadora da rede, Elzira 
Nicolini, esteve presente no evento. Além disso, foi apresentado 

um vídeo contando um pouco da história e 
da trajetória da empresa. Juntos, o secretário 
do Desenvolvimento Econômico de Bagé, 
Bayard Pereira, Elzira Nicolini e Patrique 
Manfroi descerraram a fita e abriram as 
portas do empreendimento. A reinauguração 
ofereceu aos clientes ofertas, degustações, 
brindes e outras atrações preparadas espe-
cialmente para a data.

No último trimestre, algumas feiras super-
mercadistas realizadas no Rio de Janeiro, no 
Paraná e em São Paulo movimentaram o 
segmento. Em março ocorreu a 29ª Super 
Rio Expofood. Realizado pela Associação 
de Supermercados do Estado do Rio de 
Janeiro (Asserj), o evento reúne anualmen-
te milhares de empresários e profissionais 
dos setores de supermercado, panificação, 
hotelaria, franchising, conveniência, bar 
e restaurante. Já em abril foi a vez da 
36ª Mercosuper 2017, promovida pela 
Associação Paranaense de Supermercados 
(Apras). A feira aproximou os varejistas dos 
principais fornecedores do setor, trazendo 
novidades e soluções com negociações 
exclusivas. Em maio ocorreu a Apas Show, 
da Associação Paulista de Supermercados 
(Apas). O evento reuniu expositores do 
Brasil e de diversos outros países e foi uma 
grande oportunidade para ver lançamentos 
e conhecer as tendências do mercado.

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
LajeaDo

22/mai
açougue de sucesso / Instrutor: Luis Carlos Jantzen 

23/mai
Cortes especiais e qualidade na desossa / Instrutor: Luis Carlos Jantzen

24/mai
Mix de sucesso de padarias e confeitarias / Instrutor: Fabiano Soares

25/mai 
Formação de cartazista / Instrutor: Rainer Tellini

26/mai
Transformando atendentes em vendedores / Instrutor: Janer Costa

Informações: capacitacao@agas.com.br Agenda de cursos

Informações: eventos@agas.com.brAgenda de eventos

m
ai

o

23 de maio
Circuito de Negócios em Lajeado, às 16h, no Clube CTC.

jantando com a agas em Lajeado, às 20h, no Clube CTC. 

27 de junho
Circuito de Negócios em Passo Fundo, às 16h, no Gran Palazzo Centro de Eventos.

jantando com a agas em Passo Fundo, às 20h, no Gran Palazzo Centro de Eventos.

Despedida 
a José Tischler
É com pesar que a Agas 
anuncia o falecimento de 
seu diretor conselheiro José 
Humberto Tischler. O em-
presário partiu em 9 de 
março, em Porto Alegre, e 
seu sepultamento ocorreu 
no dia 10, em Cachoeira do Sul. Tischler 
atuou durante décadas na Associação, 
ocupando diferentes postos na diretoria, 
inclusive a vice-presidência. Na data, o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
prestou condolências à família e aos cola-
boradores e clientes da Rede Tischler. Uma 
das mais antigas e respeitadas companhias 
supermercadistas do Brasil, a Rede Tischler 
possui 92 anos de existência. O grupo é um 
dos maiores empregadores de Cachoeira do 
Sul, contabilizando 670 colaboradores.

Feiras agitam 
o setor
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Nova fábrica da 
Piá triplica produção

oi inaugurada pela Cooperativa Piá, em 17 de março, 
a nova fábrica de iogurtes, empreendimento que teve 

início em 2011. Agora, com as novas estruturas, a capaci-
dade de produção da cooperativa passará a 450 toneladas 
de produtos por dia, o que inclui fermentados (bebidas 
lácteas e iogurtes), manteiga, requeijão, doce de leite e 

doce de frutas. A capacidade 
da empresa até então era de 
150 toneladas por dia. Para ter 
esse aumento de produção, a 
Piá investiu cerca de R$ 85 mi-
lhões também na moderniza-
ção do parque industrial, a fim 
de obter os mais altos níveis de 
segurança alimentar. 

Jardim sensorial 
na sede da Fröhlich

fim de investir no bem-estar 
dos colaboradores, a Fröhli-

ch construiu, em sua sede, em 
Ivoti, um jardim sensorial, es-
paço ambientado para descanso 
e contemplação do seu público 
interno. Com projeto do paisagista 
Maiquel Scherer, o espaço tem 
inspiração em jardins orientais e 
franceses e conta com deck de madeira, lago artificial 
com carpas, plantas aromáticas e bancos de madeira 
sob a sombra de araucárias. O principal conceito é 
oportunizar momentos de relaxamento e meditação 
com uma variedade de vegetais que florescem em 
diferentes estações. 

F

A

Isabela volta à 
publicidade na televisão 

Isabela, com o mote Pra você fazer, volta a 
realizar campanhas publicitárias na TV aberta 

no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 
A publicidade reforça a liderança da marca ao 
retratar situações no dia a dia do consumidor, apre-
sentando diversos targets e opções de consumo. 
Ao incentivar o consumo de torradas em todas as 
refeições, as peças querem convidar o consumidor 
a aliar o alimento a hábitos alimentares versáteis, 
práticos e saborosos. 

Nova campanha da Nescau 
visa à alimentação saudável

om a intenção de apoiar os pais no desenvolvi-
mento saudável das crianças, a Nestlé lançou, 

em março, uma campanha para apresentar o Nescau 
3.0, uma versão do achocolatado com 33% menos 
açúcares e mais fibras. Apostando na experiência de 
evolução, o vídeo chama-se Menos é mais e convida 
o consumidor a conhecer o novo produto apresen-
tando uma alusão à mudança de mentalidade da 
atualidade, com um consumidor mais consciente, 
que revê os seus conceitos e comportamentos. O 
vídeo ainda incentiva as crianças e adolescentes à 
prática de esportes como vôlei, basquete, skate e 
surf como uma evolução no cotidiano. 

Check-out para compras 
numerosas chega ao Brasil

Visual Mix, desenvolvedora de novas tecnologias 
para o varejo brasileiro, trouxe para o Brasil o 

Jade, equipamento de frente de caixa que atende 
compras numerosas e que até então não estava 
disponível para supermercados do país. Pioneiro 
em terras brasileiras, o Jade pode registrar até 60 
itens por minuto – o equivalente a três operadoras 
trabalhando. Por ele, os produtos entram na esteira 
em qualquer posição e são analisados por um scanner 
no qual os códigos de barra são lidos em 360°, o que 
o torna um check-out de alta performance. 

Água da Pedra adere a 
projeto ambiental 

ara fomentar a conscientização sobre o consumo 
de água, no dia 22 de março, a Água da Pedra 

se juntou ao projeto Ecobarreira Arroio Dilúvio, da 
empresa Safeweb, por meio do desenvolvimento 
de uma campanha digital denominada 3% é tudo, 
fazendo referência ao percentual de água potável no 
mundo. O principal objetivo é trabalhar a questão 
desse recurso fundamental para a vida na Terra por 
meio de um vídeocase, no qual o destaque da escas-
sez da água é voltado para a necessidade de chamar a 
atenção da população para o assunto. A marca Água 
da Pedra ainda destinou 3% das vendas em todo o 
Estado para a Ecobarreira. 
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Renan Constantin/Divulgação Fröhlich

M
iro

n 
Ne

to
/D

ivu
lg

aç
ão

 C
oo

pe
ra

tiv
a 

Pi
á 





p
e

rf
ild

o
va

re
jo

 /
 S

u
p

e
rm

e
rc

ad
o

 D
an

ie
li

Danieli, de Tape-
jara, surgiu para completar o elo entre a indústria 
alimentícia Agrodanieli, sediada no município, e o 
consumidor final. A ideia inicial do grupo era abrir 
uma casa de carnes, para dar continuidade à cadeia 
produtiva do frango, uma vez que o restante do 
processo (incubatório de ovos, criação dos animais 
por meio de produtores integrados, fábrica de ração, 
abate e beneficiamento) já era administrado pela 
família Danieli. Daí para a abertura do canal de au-
tosserviço, inaugurado em 3 de dezembro de 1998, 
foi uma evolução natural.

No ano de inauguração, a loja dispunha de 7 mil 
itens em uma área de 700 metros quadrados e um 
quadro funcional de 14 colaboradores. Desde então, 
passou por diversas melhorias, buscando oferecer 
uma diversificação maior de produtos, mais opções 
de autosserviço e mais conforto. Em setembro de 
2009, o Super Danieli reinaugurou suas operações 
com uma área de 2.000 metros quadrados, 70 vagas 
cobertas de estacionamento, elevador com acesso aos 
dois pisos de garagem, setor de eletrodomésticos e 
restaurante que atualmente serve em torno de 250 
almoços diários. 

Localizado em um município com 20 mil 
habitantes (polo microrregional de outros cinco 
à sua volta), o Supermercado Danieli calcula seu 
público consumidor em 50 mil pessoas. Na região, é 
o maior empreendimento. O mix de produtos chega 
a 15 mil itens. A variedade de opções, mesmo em 
momentos de crise, inspira o slogan Comprar bem é 
encontrar tudo e fideliza clientes. “Os dois maiores 
desafios são oferecer um serviço de qualidade, onde 
o shopper fique o menor tempo possível em filas, 
e a exposição assertiva de produtos, para que ele 

enxergue o grande mix ofertado”, afirma a diretora 
e empresária Anadir Danieli Marcon.

A empresa procura se diferenciar da concor-
rência pelo conforto oferecido no amplo espaço de 
circulação em seus corredores e por optar por pro-
dutos de marcas conhecidas pelo público. Por fazer 
parte do grupo Agrodanieli, o Super Danieli possui 
dentro de suas dependências o Atacado do Frango, 
uma ilha exclusiva com frango inteiro e todos os 
cortes e miúdos da marca própria com preço abaixo 
de outras empresas do setor. Além disso, conta com 
plano de fidelidade chamado Clube de Vantagens, 
dando ao cliente a chance de somar pontos em suas 
compras e trocá-los por prêmios. 

Em 2016, o faturamento da loja cresceu 7%. De 
acordo com o gerente e proprietário Lídio Marcon, o 
resultado se deve ao empenho dos 75 colaboradores, 
à implantação de treinamento de RH, ao trabalho 
contínuo de propaganda e marketing e ao compro-
metimento com o cliente. O Danieli participa ainda 
da Rede União e da Redecen, centrais de compras 
que facilitam negociações. Para os próximos anos, a 
empresa planeja ampliar o restaurante local e o mix 
da linha de bazar, trocar o sistema de iluminação e 
os balcões de frios. 

L Super Danieli, em 

Tapejara, é a face 

de autosserviço do 

grupo alimentício 

Agrodanieli, atendendo 

um público consumidor 

de 50 mil pessoas

o supermercado
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Animação ensina sobre 
comportamento cidadão

Agas desenvolveu, em parceria com o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul  e outras insti-

tuições, o vídeo animado Game dos Supermercados 
para despertar no público infantil um comportamen-
to cidadão. O projeto busca despertar a atenção das 
crianças para questões como redução do uso de saco-
las plásticas, exigência da nota fiscal,  preocupação dos 
consumidores com a validade e a segurança alimentar 
dos itens adquiridos. Para conferir o vídeo, acesse  
bit.ly/GameSupermercados. 

Nova diretora executiva do Procon-RS
m 3 de abril, a advogada Maria Elizabeth Perei-
ra foi empossada como diretora executiva do 

Procon-RS. O órgão vinha sendo dirigido interina-
mente pelo advogado Márcio Pasqualli Afonso. A 
nova diretora se comprometeu  a dar continuidade 
ao trabalho desenvolvido pela ex-diretora Flávia do 
Canto Pereira e por Pasqualli Afonso. Ela terá como 
meta estender as relações da entidade especialmente 
com os municípios e universidades, visando a au-
mentar a estrutura de acesso dos consumidores aos 
serviços públicos.

Conciliação pré-processual 
por meio eletrônico

ara sistematizar a conciliação nas reclamações 
pré-processuais, inclusive por meio eletrônico, 

o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede 
em Porto Alegre e jurisdição sobre toda a Região 
Sul, publicou a Resolução número 15. A norma 
regulamenta o procedimento da reclamação pré 
-processual e o da homologação de acordo extra-
judicial decorrente do entendimento das partes. 
A reclamação pré-processual atende a qualquer 
conflito de interesse de natureza não criminal com 
a possibilidade de acordo, antes de iniciada a ação 
judicial, podendo haver homologação judicial, caso 
pretendida pelas partes. 

Consultas sobre classificação 
de mercadorias  

oi publicada em 17 de abril no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1.750, que 

dispõe sobre a transferência de competência para 
solucionar consultas sobre a classificação de mer-
cadorias da Coordenação-Geral de Administração 
Aduaneira para a Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit). O propósito é concentrar na Cosit todas as 
atividades que exigem a interpretação da legislação 
tributária em geral, inclusive aduaneira, no âmbito 
da Receita Federal. Dentro da Cosit, foi criado o 
Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias, con-
cebido para buscar gerar menos divergência entre as 
soluções de classificação de mercadorias.  

Novas regras agilizam 
devolução de custas no tribunal

Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou em 
6 de abril a Instrução Normativa STJ/GDG 

3/2017, que passa a disciplinar a devolução admi-
nistrativa de custas judiciais e de porte de remessa 
e retorno no âmbito do tribunal, em substituição à 
Instrução Normativa 1/2015. As principais altera-
ções dizem respeito ao fluxo de processamento das 
solicitações, com o objetivo de acelerar o trâmite do 
pedido e aprimorar a centralização das demandas.
Os pedidos podem ser feitos nas hipóteses de pa-
gamento em duplicidade ou nos casos de operações 
indevidas ou em excesso, cabendo exclusivamente à 
parte interessada solicitar a restituição. O formulário 
de solicitação de devolução de custas – disponível no 
portal do STJ (bit.ly/Custas) – deve ser remetido 
para o endereço informa.reembolso@stj.jus.br. 

A

STJ lança novo sistema de pesquisa 
para citações e intimações

Superior Tribunal de Justiça apresentou, em 6 
de abril, um sistema de pesquisa para as citações 

e intimações no seu portal. A mudança atende ao 
artigo 257, II, do Código de Processo Civil, que 
determina a publicação dos editais de citação na 
internet. As citações e intimações por edital são usa-
das para que o interessado na ação, cujo paradeiro é 
desconhecido, possa se manifestar. Com a mudança, 
os editais tornam-se disponíveis no portal do STJ 
automaticamente, assim que forem divulgados no 
Diário da Justiça Eletrônico. Na pesquisa de editais 
vencidos, o interessado agora pode encontrar todas 
as referências a seu nome em uma pesquisa única.
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Aprovado cronograma 
de implantação do eSocial 

o mês de abril, a Caixa Econômica Federal 
aprovou e divulgou o cronograma de implan-

tação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial) e o layout eSocial versão 2.2.01. 
Em relação aos eventos aplicáveis ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ficou 
definido o início da obrigatoriedade de transmis-
são dos eventos em 1º de janeiro de 2018 para o 
empregador com faturamento acima de R$ 78 
milhões em 2016. Para os demais empregadores, 
o prazo será 1º de julho de 2018. Em ambos os 
casos, há uma exceção para os eventos relativos 
à saúde e segurança do trabalhador (SST), que 
serão obrigatórios após os 6 primeiros meses do 
início da obrigatoriedade. A Circular Caixa nº 
761/2017, publicada no Diário Oficial da União 
em 17 de abril, define na versão 2.2.01 do layout 
do eSocial os eventos que o compõem. O acesso 
à versão atualizada está disponível na internet, no 
endereço www.caixa.gov.br, opção download.

STJ aplica decisão 
do Supremo sobre Cofins 

m abril, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) começou a aplicar a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que afastou o ICMS da base 
de cálculo do PIS e da Cofins. Por maioria, os minis-
tros resolveram seguir a repercussão geral. 
O Supremo decidiu em março que o ICMS não 
pode compor a base de cálculo do PIS e da Cofins. 
Por enquanto, o acórdão não foi publicado e ainda 
pode haver modulação da decisão, ou seja, indicação 
de limite temporal.
Na sessão em que o STF julgou a tese, a presidente 
da Corte, ministra Cármen Lúcia (foto), não aceitou 
o pedido de modulação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), pois não havia sido feito 
no processo, apenas na sessão. Mas a procuradoria 
informou que apresentaria o pedido em recurso.
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A poucos meses da maior feira supermercadista do Cone Sul, é preciso estar atento 

às novidades do mercado, preparar a equipe e planejar possíveis investimentos. O 

evento ocorrerá de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto AlegreDe olho na ExpoAgas 2017
Garanta a sua participação

arejistas que fizerem a sua inscrição em  
www.agas.com.br de 1º de julho a 18 de agosto 

terão entrada gratuita na 36ª Convenção Gaúcha 
de Supermercados. Já fornecedores sócios da Agas 
pagam R$ 30. Após 18 de agosto, as inscrições 
serão feitas na secretaria do evento, sendo que 
varejistas associados pagam R$ 30 e os demais, R$ 
80. Já fornecedores associados desembolsarão R$ 
50 e fornecedores não associados R$ 150, o mesmo 
valor para visitantes. Informações pelo fone (51) 
2118-5200 ou via e-mail expoagas@agas.com.br. 
A inscrição é feita no site e a credencial deverá ser 
retirada na secretaria do evento, no guichê de auto 
atendimento, digitando o CPF.

Equipe e hospedagem 
esignar quem representará a empresa na ExpoA-
gas 2017 é uma questão estratégica. Pessoas em 

cargos de liderança, por estarem na linha de frente, 
geralmente agregam valor ao negócio. Garanta que 
se sintam à vontade com a tarefa, deixando-os bem 
acomodados no evento. Fazer uma pesquisa antecipa-
da de hotéis garante o melhor custo/benefício, além 
de uma localização que facilite os deslocamentos. 
Alguns estabelecimentos oferecem descontos para 
hospedagem com reservas antecipadas.
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Novas opções ao negócio
escolha de novos produtos, equipamentos 
e outras possibilidades dependerá de infor-
mações prévias e da análise do mercado. Es-
queça a crise, pois muitas empresas já estão 
se mexendo para serem mais competitivas. 
Há expectativa de que a economia esteja 
mais aquecida na ExpoAgas 2017. Por isso, 
disponibilize um mix adequado para seus 
clientes, além de apostar em opções mais 
baratas dentro das categorias que já trabalha, 
mas nunca abra mão das marcas líderes. 

Estratégias para melhoria
equipe que participará da ExpoAgas 2017 
deve fazer um relatório sobre o evento. Os 
líderes devem apresentar aos colegas as suas 
vivências, discutindo o que foi visto e apren-
dido. A partir daí, criam-se estratégias para a 
melhoria. De acordo com o especialista, 11% 
das vendas estão ligadas à estrutura da loja, 
sendo o restante ao atendimento, à qualidade 
e a outros atributos. Por isso, é importante 
“abrir a cabeça” e pensar “fora da caixa”.

A

AV

D



Analise seu 
orçamento e sua caixa

ara garantir bons negócios no evento é necessá-
rio fazer uma análise orçamentária e de caixa, 

definindo previamente qual será a verba disponí-
vel. Verifique o custo de cada ação e a sua fonte de 
receita: a empresa possui os recursos ou precisará 
de financiamento? Antes de fazer as contas, pense 
se o possível investimento está de acordo com 
o que querem seus clientes. Toda mudança ou 
inovação deve ser provocada pelos consumidores. 
Por isso, é preciso saber se eles estão dispostos a 
pagar por isso. A escolha de negócios passa ainda 
pela avaliação das empresas mais confiáveis e de 
renome, que ofereçam o melhor serviço – o que 
nem sempre será o mais barato. Pode-se brigar 
por preço, mas é preciso garantir a qualidade dos 
produtos. Buscar referências dos fornecedores 
também ajuda a evitar futuros problemas.

Aproveite a 
programação da feira 

azer a lição de casa possibilita que você chegue 
mais focado na ExpoAgas, sabendo quais são as 

atividades mais interessantes para o seu negócio. 
Verifique com antecedência a programação e veja 
quais os temais mais relevantes, quem são os pales-
trantes e os assuntos que podem contribuir com o 
segmento da sua empresa. Estude os fornecedores, 
busque o mapa da feira, definindo quais visitas são 
prioritárias. Acompanhe a atualização da listagem das 
ações de capacitação, visitas técnicas e demais atra-
ções da feira na internet, por meio das redes sociais 
@PortalAgas e do endereço www.agas.com.br. 
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Max Geringer foi um dos 
palestrantes da ExpoAgas 2016
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Fonte consultada: Rogério Machado, consultor de Varejo

P

F

Conhecimento 
é a palavra-chave

er revistas e livros especializados no setor é 
fundamental para o cruzamento de infor-
mações. Visualizar tendências ajuda os em-
presários a se anteciparem sobre novidades, 
possibilitando que cobrem de fornecedores 
inovações em produtos e novas tecnologias 
na feira. Defina quais são os seus objetivos 
em participar da ExpoAgas 2017 e planeje 
ações para a conquista dos seus resultados. 
Quem é do interior do RS ou outros estados 
pode pesquisar quais supermercados foram 
abertos recentemente em Porto Alegre e 
arredores e ver quais se tornaram referência 
no segmento. Na própria feira estão previstas 
visitas técnicas. Aproveite para saber sobre os 
concorrentes, verificando o que há de novo e 
se pode ser um diferencial na sua cidade. 

Pesquisas, parcerias 
e networking 

azer um estudo de marketing e pesquisas 
com os clientes pode ajudar na análise das 
necessidades da empresa. Outra opção é 
contratar uma consultoria para obter um 
diagnóstico mais especializado. Além disso, 
mantenha contato com seus fornecedores e 
busque parcerias para apresentar novidades 
na feira. Durante o evento, é importante 
não ver os expositores como concorrentes. 
Converse com outros empresários para sa-
ber a situação de cada negócio, entendendo 
questões como custos e vendas. Aprenda 
com a troca de experiências, já que a feira 
proporciona um ambiente descontraído 
para o networking e bate-papo entre colegas 
do setor varejista. 
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com um clima descontraído, recheado contatos, 
bate-papo e possíveis negócios, o Jantando com 
a Agas retornou em 2017. A primeira edição do 
evento ocorreu em 28 de março, no Park Hotel 
Morotin, em Santa Maria, proporcionando a inte-
gração de empresários, fornecedores e lideranças 
ligadas ao setor supermercadista. Mas a grande 
novidade foi a mudança no formato, que prioriza 
o networking entre os participantes, por meio do 
Circuito de Negócios. 

As programações tiveram início às 16 horas, 
em um espaço próprio para que varejistas e repre-
sentantes da indústria pudessem estreitar relações. 
Ao longo da tarde, foi possível conhecer produtos 
e serviços, trocar cartões e conversar com 17 expo-

sitores, que utilizaram de uma mesa com cadeiras 
para abrir conversações com os visitantes. O novo 
modelo mais informal do Circuito de Negócios 
teve entrada gratuita e se estendeu até as 19h30. 
“Queremos proporcionar à indústria a oportu-
nidade de crescer junto do setor varejista, de 
maneira sustentável, por isso realizamos eventos 
que aproximem os setores”, explica o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo. 

Por volta das 20 horas, mais de 300 pessoas de 
40 municípios diferentes participaram do jantar, 
que aproximou empreendedores, fornecedores 
e lideranças. A iniciativa, promovida pela Agas, 
tem o patrocínio de Superpan, Orquídea, Gota 
Limpa e Grupo Vibra. Mesmo sem a realização de 

Negócios
e integração

Primeira edição do Jantando 

com a Agas aconteceu em 

Santa Maria, no dia 28 de março, 

inaugurando o novo formato do 

Circuito de Negócios
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o momento oportunizou a troca de experiências e 
a  aproximação com empresários da região. “Santa 
Maria é o coração do Rio Grande do Sul, uma 
região onde tradicionalmente acontecem bons 
negócios, por isso ela deve estar presente no calen-
dário da Agas”, enfatiza Longo. A edição teve como 
anfitriões os membros da diretoria da Associação 
Raymundo Renero Beltrame e Santo Beltrame 
(Beltrame Supermercados), Jairo Libraga (Rede 
Vivo), Gilberto Cremonese (Supermercado Santa 
Marta), Sérgio Copetti (Supermercado Copetti) 
e Lindonor Peruzzo e seu filho Lindonor Peruzzo 
Jr. (Peruzzo Supermercados).

O proprietário do Supermercados Guarapari, 
de Porto Alegre e Viamão, Manuel Ademir Pereira, 
já participa há bastante tempo do evento e considera 
a edição inovadora. “Achei positiva a nova forma de 
exposição dos produtos. Sempre é importante trocar 
ideias”, afirma. Para o empresário, o novo formato 
possibilitou estreitar o relacionamento com inte-
grantes do setor. “Foi possível conversar, encontrar 
o pessoal, trocar cartões. Foi mais uma integração.”

Para o diretor da rede Unisuper – com lojas 
na Grande Porto Alegre, Vale do Sinos e Litoral 
– Sandro Formenton, a iniciativa foi muito agradá-
vel. “Formamos uma mesa de negócios. Consegui 
conversar com colegas e fornecedores e trocar 
contatos”, descreve. Além disso, o que chamou 
a atenção dele é que vários empreendimentos de 
Santa Maria estão fazendo investimentos e refor-
mas. “Se a crise chegou na região, está bem mais 
leve. Fizemos uma parceria com fornecedores de lá 
a que daremos continuidade em Porto Alegre.”

Com antigos laços em Santa Maria, o empre-
sário Arlei Karpinski, sócio dos supermercados 

Karpinski e Sul Brasil, em Getúlio Vargas, relem-
brou os tempos que morou na região, de 1975 a 
1982. “É uma cidade com um potencial fantástico, 
que produz uma mão de obra de altíssima quali-
ficação”, considera. O novo formato do evento, 
segundo ele, é de baixo custo e oportunizou a 
participação de outros fornecedores locais. “Tive-
mos apoio também de lideranças da cidade, que 
demostraram uma parceria muito legal.”  

Muitas oportunidades 

Nesta edição do evento, a Superpan 
apresentou novidades em bolos e muffins 
assados e congelados. “Deixamos para apre-
sentar no evento esses produtos, pois nosso 
foco de fornecimento sempre foi a venda 
diretamente a padarias e supermercados”, 
afirma o gerente nacional da Superpan, 
Márcio Ferrandís, parabenizando os organi-
zadores pela excelente iniciativa.

Parceira do Jantando com a Agas há 
mais de quatro anos, a equipe da Orquídea 
elogiou a estruturação do evento. “A edição 
foi bem interessante, com organização e 
público 100%”, afirma a supervisora de Mar- 
keting, Alessandra Colognese. Ela ressalta 
que o patrocínio tem trazido bons resultados: 
“Superbom o retorno de mídia.”

A diretora da Gota Limpa, Camile Berto-
lini, diz que a participação do Agas Jovem no 
evento mostra a importância das novas gera-
ções e tendências de consumo: “O Circuito de 
Negócios é mais uma oportunidade de mostrar 
produtos e contatar novos clientes”. Patrocina-
dora do evento desde 2015, a empresa busca 
fortalecer o relacionamento, bem como a di-
vulgação. “O retorno está na aproximação com 
nossos clientes, maior divulgação da marca e 
dos lançamentos de uma forma focada.”

Para o gerente de Vendas do Grupo 
Vibra, Milton Zenyu Nakasone, momentos 
como esse são importantes para potencializar 
o relacionamento com parceiros do setor no 
RS, como redes de supermercados regionais, 
compradores e outros empresários. “Por conta 
disso, patrocinamos a iniciativa. O novo forma-
to tornou o já tradicional evento ainda mais in-
teressante, por propiciar troca de experiências 
e a exposição da marca e de produtos.” 
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do Grupo Andreazza começa com 
seus fundadores, Orlando e Therezinha Andre-
az-za, que em meados da década de 60 inaugu-
raram uma mercearia. O negócio foi crescendo 
até se tornar um armazém de secos e molhados. 
O comércio se localizava onde funciona atual-
mente o Supermercado Andreazza do bairro 
Pioneiro, na cidade de Caxias do Sul. Depois 
que os fundadores se aposentaram, seus filhos 
Vitor, Jaime, Mauro e Marcos se uniram para 
adquirir o negócio dos pais e passaram a dirigir 
a rede varejista. 

Seguindo a filosofia de atender todos com 
qualidade e economia, hoje a atuação da rede 
Super Andreazza é em Caxias do Sul, com 26 
lojas situadas no município e em outras cidades 
da Serra gaúcha: Farroupilha, Flores da Cunha,  
Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. A Rede Su-
permercados Vantajão também faz parte do grupo 
e conta com cinco lojas em Caxias do Sul. 

Atualmente, a rede emprega mais de 2.500 
funcionários diretos, além da atuação com 
consultorias e empresas terceirizadas. “Isso faz 
do Grupo Andreazza um dos três maiores em-
pregadores de Caxias do Sul”, enfatiza o diretor 
Jaime Andreazza. Com o foco em produtos de 
alimentação em geral, o Super Andreazza comer-
cializa cerca de 17 mil itens em suas lojas. Para 
o diretor, a consolidação da marca na região da 
Serra ocorreu pelo preço baixo, pela qualidade 
nos produtos e pela experiência entregues aos 
clientes. “A localização das lojas, os produtos bem 
expostos, o ambiente agradável e o bom atendi-
mento também são diferenciais”, aponta. 

Na visão de Jaime Andreazza, apesar de 
2016 ter sido um ano difícil, o grupo conse-
guiu se manter bem e enfrentar os desafios.  
“A empresa se manteve na média do crescimento 
no segmento. Também pudemos expandir os ne-
gócios com a aquisição das lojas da rede Vantajão, 
que resultou em um incremento de 12% no fatu-
ramento do Grupo Andreazza”, comemora. 

Em 2017, a perspectiva do grupo é ter nova-
mente um ano cheio de desafios e oportunidades. 
“A economia começa a mostrar sinais de melhora, 
e o segmento varejista promete seguir nesta ascen-
são. Continuaremos a ser uma empresa que está 
sempre aberta a novas oportunidades de mercado 
para crescer e atender os clientes”, pondera.

O crescimento permanece como meta do 
Grupo Andreazza. Em abril foi inaugurada mais 
uma unidade, localizada no bairro Cidade Nova, 
em Caxias do Sul. O diretor aponta que a expan-
são é sempre uma possibilidade a ser analisada 
pela rede: “À medida que aparecem oportunidades 
de investimento em pontos estratégicos e, princi-
palmente, ainda sem cobertura do grupo, novos 
negócios devem surgir”.

P Focado na qualidade, 

economia e bom 

atendimento, o Grupo 

Andreazza passou de um 

pequeno negócio familiar 

para uma rede com 31 lojas 

localizadas na Serra gaúcha

a história
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logística

Conheça os problemas 

mais comuns, os 

desafios e as tendências 

na logística para o 

autosserviço coração do 
supermercado

Laura SchenkelO
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precisa contar 
com diversos fatores para dar certo. Entre eles, tem 
uma área com um papel de destaque na engrenagem 
do negócio, que faz uma tarefa similar à do coração: 
leva o que é necessário para todas as partes do super-
mercado. Sem a logística, nada funciona.

Recebimento, inspeção, endereçamento, 
estocagem, separação, embalagem, carregamento, 
expedição, emissão de documentos e inventários 
são algumas das atividades envolvidas no processo de 
armazenagem. Na ponta final, a logística tem a res-
ponsabilidade de fazer a reposição das mercadorias 
nas gôndolas. “Se esta reposição não for eficiente, 
certamente teremos a insatisfação do bem mais 
precioso do supermercado, que é o cliente, e, por 

um supermercado consequência, os objetivos da organização não estarão 
sendo atingidos”, considera Daniel José Peyrot Neto, 
superintendente de Logística da Unidasul. 

“Basicamente, o desafio é fazer com que os 
produtos e serviços estejam ao alcance dos consumi-
dores na quantidade, qualidade, variedade e tempo 
certos e com custos adequados às organizações.” 
Conectar o mercado com a rede de distribuição, os 
fornecedores e o processo de compras; administrar 
os estoques com ciclos de vida cada vez mais cur-
tos, superar os problemas da mobilidade urbana e 
a logística reversa completam o rol de tarefas do 
setor. “Os espaços para armazenagem de volumes 
‘empurrados’ pelos fornecedores em prazos muito 
curtos, a necessidade de contratar, treinar e manter 
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a bons profissionais motivados, gerenciar os estoques 
no que tange a prazos de validade, controle de lotes 
e quantidades são também exemplos dos problemas 
mais comuns enfrentados pela logística nos dias de 
hoje”, completa Peyrot Neto.

João Carlos Ligabue, presidente da rede 
Unisuper, frisa que a logística é determinante para 
qualquer negócio ter resultado, e que aprimorando 
os processos diariamente não tem como dar errado. 
“A logística, de um modo geral, tem que ter eficiência 
e eficácia em suas operações. Temos como foco a 
distribuição rápida e coesa dos produtos, trazendo ao 
mercado competitivo de hoje em dia bons negócios 
e assertividade nas operações”, ressalta o presidente. 
A chave para uma gestão eficiente, segundo Ligabue, 
é ter controles nas áreas comercial e logística. “Estes 
dois setores têm que trabalhar em conjunto, expan-
dindo relações de parcerias com nossos fornecedores 
diretos e indiretos. Precisamos ter um abastecimento 
sólido e confiável para as nossas lojas, buscando 
diariamente a excelência nas operações.”

Atrasos e perdas

De acordo com Mario Rivas, instrutor 
de Logística e Armazenamento, os problemas 
relacionados à área se concentram em atrasos 
e imprevistos no setor de recebimento e na 
perda de produtos, por acondicionamento 
inadequado, e ambos estão interligados. “Tu 
tens que improvisar, pois, na maioria dos dias, 
chegam entregas que não estavam previstas”, 
explica. Segundo o instrutor, não adianta 

manter uma estrutura bem organizada, com 
espaços já programados por dia para receber 
determinados produtos sem essa capacidade 
de improvisação no recebimento. “O fato de 
não estar preparado leva à perda. A logística 
provoca perdas razoáveis, e isso é recorrente 
nos depósitos em geral. Não colocar os produ-
tos no lugar certo, como guardar nos corredo-
res, também provoca perdas.”

Controle dos dados

A tendência de diminuição da variedade de 
produtos nas gôndolas exige uma avaliação para ficar 
atento a produtos que têm baixa rotatividade. “Nem 
sempre o gerente geral ou o comprador principal 
tem o volume de vendas em mãos. Ele, guiado por 
solicitações de gerente, pode eventualmente desviar 
o foco ou pedir a mais algum um tipo de produto”, 
afirma Mario Rivas. 

Em função de o metro quadrado de área estar 
cada vez mais valorizado e escasso, torna-se necessá-
rio verticalizar o máximo possível o armazenamento 
dos produtos, complementa Daniel José Peyrot 
Neto, superintendente de Logística da Unidasul: 
“Não se fala mais em armazéns com pé-direito in-
ferior a 12m com uma operação convencional. Em 
casos especiais, esta altura pode ser duplicada e até 
triplicada com a utilização de transelevadores. Outra 
tendência é a construção de armazéns denominados 
autoportantes, com alturas superiores a 20m, onde o 
custo da obra é praticamente igual, mas com a van-
tagem de ser uma construção mais rápida e possível 
de ser desmontada e levada para outro terreno”.

Rivas destaca também que as perdas em alguns 
supermercados são significativas – e isso ocorre tanto 
em grandes quanto em pequenos estabelecimentos. 
“Quando se fala em perdas, muita gente só foca em 
roubo. Em geral, as perdas se dão também por con-
dições inadequadas de armazenamento”, lembra. 

O instrutor de Logística destaca que o po-
der de improvisação torna mais fácil enfrentar 
momentos de crise como o atual. “Para isso, é 
fundamental ter preparação dos funcionários. Não 
adianta ter excesso de funcionários, como se vê em 
muitos supermercados, se não há capacitação de-
les. A rotação em supermercados é muito grande, 
e quando há muita rotação, tu não tens capacita-
ção.” Rivas observa que os supermercados grandes 
do Rio Grande do Sul têm feito essa preparação 
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dos funcionários, que não começam a atuar sem 
instruções fundamentais, e têm um rendimento 
muito maior. “Ninguém vende mais por ser barato, 
se vende mais por ser bom. E o diferencial nisso é 
o treinamento básico dos funcionários”, garante. 
A Rede Unisuper, por exemplo, investe nisso 
e considera a formação e a capacitação de seus 
colaboradores um de seus diferenciais. 

Funcionários habilitados são necessários para a 
incorporação das inovações tecnológicas que estão a 
serviço da logística, um cenário que se modificou bas-
tante nos últimos anos. Para ter uma gestão eficiente, 
que evita rupturas e mercadoria parada, a Unidasul 
considera o treinamento essencial. “Basicamente, 
precisamos de pessoas talentosas e comprometidas 
com o negócio, infraestrutura adequada e bons  
softwares de gestão”, avalia Peyrot Neto.

Desconfiança é entrave

Hoje, há sistemas organizacionais de 
equipamentos que facilitam extremamente 
a movimentação e o controle, como equi-
pamentos portáteis, planilhas eletrônicas 
facilitantes. “Entretanto, é difícil implantar 
isso”, comenta o instrutor da Agas. O custo 
é elevado, pois implica comprar o sistema, 
treinar os funcionários, fazer uma preparação 
ou adaptação ao sistema do supermercado, 
e nem sempre os supermercadistas estão 
dispostos a cobri-lo. “Em alguns casos, é 
necessário o acesso de pessoal de outras 
empresas aos sistemas dos supermercados, 
o que gera uma desconfiança”, reflete Rivas. 
A desconfiança, segundo o instrutor, é um 
problema a superar, pois os resultados de 
sistemas e equipamentos móveis de controle 
têm se mostrado muito positivos. 

A Unidasul utiliza consultores para algu-
mas tarefas da logística, mas tem restrições 
em relação a serviços terceirizados. Os consul-
tores atuam em projetos de melhorias com o 
objetivo de aumentar a produtividade, reduzir 
custos e até mesmo encontrar soluções para 
problemas de difícil solução. “Uma boa práti-
ca é contar com a experiência de bons consul-
tores adquirida com a participação em vários 
outros projetos e nos mais variados segmentos 
empresariais. Muitas vezes ficamos um tanto 
‘cegos’, e os problemas viram paisagem. Nesta 

hora um bom consultor ajuda a pensar fora da 
caixa”, considera Peyrot Neto. Com relação à 
terceirização, o superintendente de Logística 
da Unidasul afirma que a empresa não é muito 
favorável à prática. “O nosso segmento requer 
muita dedicação para poder encantar o clien-
te. Para isso, nada melhor do que estar perto 
dele, saber como as coisas estão funcionando. 
Porém, serviços de armazenagem de produ-
tos resfriados e congelados, por terem uma 
maior complexidade operacional, podem, por 
exemplo, trazer alguma vantagem nos custos 
operacionais quando realizados por empresas 
especializadas”, comenta.

Outros atores

No âmbito da logística do autosserviço, o broker 
é quem faz a intermediação entre os fabricantes e 
o autosserviço. “Trabalhamos com indústrias que 
atendem as grandes redes do varejo. Neste modal, 
somos os responsáveis pelo armazenamento, estoque 
físico e distribuição. Já o estoque fiscal e as vendas 
pertencem às indústrias. As vendas são dirigidas 
somente a clientes com Centros de Distribuição 
(CDs). Nos demais clientes, realizamos entregas 
através de operações logísticas para Oniz Distribui-
dora” explica Claudio Corrêa, gerente de Logística 
da CD Sul, empresa de logística e transporte espe-
cializada em varejo, com sede em Cachoeirinha, na 
Região Metropolitana de Porto Alegre.

Atualmente, a companhia possui filiais em 
Passo Fundo e em Santa Maria. “Juntas, as unidades 
atendem todo o território gaúcho com entregas para 
as empresas Oniz e Ajinomoto”, detalha. A CD 
Sul recebe cargas paletizadas ou a granel, coloca os 
produtos em pallets, armazena, controla datas e lotes 
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a de produção, providencia a separação dos pedidos 
e a entrega dos produtos aos clientes dos parceiros 
de brokers. “Também realizamos inventários mensais 
ou cíclicos de acordo com a necessidade da indústria 
parceira, com acuracidade que ultrapassa os 99,7%”, 
garante o gerente.

Corrêa considera a redução dos prazos de entre-
ga um dos maiores desafios em relação ao trabalho 
com o autosserviço e afirma que os atrasos ocorrem 
independentemente do porte dos estabelecimentos. 
“Lojas de uma mesma rede apresentam tempos de 
espera muito diferentes, não importa o seu tama-
nho”, alerta. Na avaliação do gerente, há muitos re-
cursos para se buscar melhoria dos tempos de espera, 
o que inclui agendamentos, veículos equipados com 
sistemas hidráulicos e paletizações. 

O presidente do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio 
Grande do Sul (Setcergs), Afrânio Rogério Kieling, 
lembra que a interação na relação entre supermer-
cados e transportadoras é importantíssima. “Quanto 
mais estreito o laço entre ambos, mais eficaz será o 
processo. Quando consideramos as transferências 
dos Centros de Distribuição para as lojas, cada 
rede de supermercados tem seus procedimentos e 
normas próprios, mas, em geral, tem contratos com 
empresas de transportes de vários tamanhos, desde 
transportadoras de grande porte, que atuam exclu-
sivamente nesse segmento, como também pequenas 
empresas”, descreve.

Segundo Kieling, os problemas que ocorrem 
com maior frequência na entrega dos produtos aos 
supermercados estão relacionados à permanência 

de veículos na porta do estabelecimento, o que 
gera altos custos operacionais, diferença nos valo-
res de descargas já estabelecidos, avarias ocorridas 
na movimentação e/ou transporte, dificuldade de 
descarga (na relação do tamanho da doca com o do 
veículo), erros no processo de devolução e dificul-
dades na descarga manual, feita por ajudantes. Há 
ainda as reentregas após perda de agenda e dificul-
dade de reagendamentos. “O que mais ocorre são 
pequenas avarias durante a transferência, eventuais 
faltas de produto ou inversões em relação ao pro-
duto solicitado, como diferença de cor, produto, 
sabor e tamanho.”

Em relação à entrega dos produtos, o presi-
dente do Setcergs observa que ela é personalizada 
e ocorre conforme regras de inbound de cada clien-
te. Isto é, há clientes que recebem por ordem de 
chegada e outros que trabalham com agendamento 
prévio. “Alguns possuem estrutura para o veículo 
aguardar. Caso contrário, o veículo deve aguardar 
sua vez de descarregar em postos de combustí-
veis próximos. Há clientes que permitem que o 
motorista vistorie a descarga. Outros, porém, por 
motivos de segurança, solicitam que o funcionário 
da transportadora permaneça no interior do veículo 
ou até mesmo aguarde em uma sala reservada até 
o final da descarga”, relata Kieling. De acordo com 
o presidente do Setcergs, normalmente o trans-
portador participa da conferência no embarque, e, 
como os veículos saem dos centros de distribuição 
lacrados, para agilizar o processo, não é comum o 
acompanhamento para conferência do transporta-
dor no desembarque ou entrega. 

Processo de entrega

A duração da entrega varia conforme 
o modo com que o supermercado faz essas 
transferências. “Utilizando veículos com pla-
taforma hidráulica para facilitar a entrega em 
lojas que não possuem docas e com mercado-
rias acondicionadas em pequenos contêineres 
com rodas, a entrega não passa de 30 minutos”, 
exemplifica Kieling. Por outro lado, em redes 
que usam pallets e o motorista tem de realizar 
a descarga e deslocar a mercadoria até certo 
ponto da loja, a operação pode chegar a uma 
hora, considerando-se apenas o tempo de des-
carga. “O tempo do processo de entrega pode 
variar de 30 minutos a dias”, salienta. 

Di
vu

lg
aç

ão
/C

D 
Su

lA CD Sul atende entregas para a Oniz e 
a Ajinomoto em todo o Estado
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Agraciada com o troféu Melhor Fornece-
dor de Logística pelo Carrinho Agas 2015, a 
Reiter Log atua em todos os elos da logística 
de autosserviço, incluindo transferência, ar-
mazenagem, distribuição e logística reversa. 
“Também somos contratados pela indústria ou 
pelo varejista para fazer o serviço de operador 
logístico terceirizado”, conta Vinícius Pilz, 
diretor da empresa. A companhia trabalha 
com uma frota ampla e diversificada, incluin-
do desde rodotrem até caminhões 3/4 (um 
pouco menor do que o caminhão comum). 
“Possuímos 12 filiais de armazenagem e 
cross-docking, com condições de receber 
produtos da categoria secos e de temperatura 
controlada, servindo assim desde o transporte 
do arroz ao do sorvete”, afirma Pilz. “O maior 
desafio do nosso trabalho em relação ao au-
tosserviço é a consolidação de mercadorias 
em grandes centros logísticos. Isso pode ser 
otimizado com a melhoria dos processos de 
conferência, estoque e consolidação, evitando 
que vários fornecedores aguardem processo 
de descargas”, recomenda o diretor da Reiter 
Log. “A grande morosidade em filas de descar-
gas é o problema mais comum desta cadeia.” 
Além disso, ele destaca como questões de 
infraestrutura influenciam no processo e 
dificultam o trabalho das transportadoras. 
“No Rio Grande do Sul, em específico, temos 
inúmeras rodovias, inclusive pedagiadas, sem 
condições de rodagem, rodovias com buracos, 
sem sinalização, sem pista dupla.”

Para onde aponta o futuro

Entre as inovações em relação à logística para 
o autosserviço, o diretor da Reiter Log destaca a 
centralização de estoques em pontos estratégicos. 
“É melhor em termos de custo e prazo de entrega, 
sem contar os ganhos indiretos.” Já Peyrot Neto, 
da Unidasul, considera que as inovações que 
surgem e ainda vão surgir passam pela automa-
ção tecnológica, equipamentos como aparelhos 
leitores de códigos de barras, RFID e etiquetas 
de controle de furto. “Estes são alguns exemplos 
de como a automação pode elevar o patamar de 
qualidade dos processos, reduzir falhas e melhorar 
o nível de serviço.” Outra tendência é a conso-
lidação das mercadorias que exigem transporte 

em temperaturas diferentes, em um só veículo 
que tem seu baú dividido em três seções (para 
carga seca, refrigerada e congelada, por exemplo), 
aponta o presidente do Setcergs. “A prática tem 
se multiplicado pelas redes de supermercados que 
exigem do seu transportador essa configuração de 
veículo. O mesmo se aplica a formas de conteine-
rização dos produtos, quer sejam em gaiolas com 
rodas ou em pequenos contêineres refrigerados, 
que proporcionam ganho de tempo na carga e 
descarga, bem como a preservação dos produtos”, 
acrescenta o presidente do Setcergs.

A aproximação dos diferentes atores para 
se entender as particularidades operacionais é 
a principal tendência apontada pelo gerente da 
CD Sul. “A parceria será muito mais praticada 
em nossos processos. Onde estamos atuando, 
podemos observar ganhos bilaterais, além de 
elevar o nível de qualidade de atendimento”, 
frisa Claudio Corrêa. “As evoluções percebidas no 
segmento da logística são gigantescas. Tem ainda 
muito por vir, muito para se transformar, muito 
para melhorar. Sempre haverá espaço para uso 
de estratégias dinâmicas individuais, corporativas 
e temporais”, projeta.

Cuidados com a armazenagem 

ara a Unidasul, a maior preocupação no processo de 
armazenagem é com a segurança das pessoas, pois 
o processo envolve trabalhos com equipamentos 
robustos de força motriz e elevação de cargas pesa-
das. “Acidentes não são comuns, mas, se ocorrem, 
certamente são graves”, enfatiza Daniel José Peyrot 
Neto, superintendente de Logística. Superada esta 
etapa, a rede volta a sua atenção para garantir que 
as informações dos produtos como quantidade, lote 
e validade estejam corretas, que os pallets estejam 
íntegros de forma a garantir a segurança no sistema 
de armazenagem. “Verificamos se o peso do pallet é 
compatível com o sistema de armazenagem; se a área 
em que a mercadoria será armazenada é condizente 
com o produto (com atenção especial para químicos, 
alimentos e restrições de temperatura); trabalhamos 
para que o pallet seja armazenado no endereço cor-
reto e que os sistemas de armazenagem, bem como 
as empilhadeiras, estejam em perfeitas condições de 
uso para que não tenhamos riscos de acidentes.”

P



p
e

rf
ild

o
fo

rn
e

c
e

d
o

r 
/ 

U
n

ire
d

e
 

a esperança de um novo 
futuro chegando que nasceu a empresa Unirede 
Soluções Corporativas, especialista em tecnologia 
para o varejo. De acordo com o CEO da empresa, 
Luciano Alves, em 1999, conforme um novo século 
se aproximava, a internet comercial ainda engatinha-
va no Brasil, e o mercado corporativo estava apren-
dendo a lidar com novos conceitos e tecnologias: 
“Nesse cenário nasceu o nosso empreendimento, 
com o principal objetivo de encontrar soluções 
em tecnologia, sob medida para cada cliente”. Aos 
poucos, a Unirede adquiriu experiência no mercado 
varejista para disponibilizar canais de comunicação 
para clientes corporativos.

A empresa, cujo núcleo operacional surgiu em 
outra companhia semelhante no início da década 
de 1990, teve algumas vivências prévias com varejo 
alimentício. Contudo, na época, conforme relata 
Alves, os recursos tecnológicos eram escassos e 
acabavam muito caros para as empresas poderem 
investir. “Com a Unirede, utilizamos nossa expertise 
adquirida para apoiar os supermercadistas na melhor 
escolha de software, hardware e soluções para sus-
tentação tecnológica do negócio”, completa. 

Entre os maiores desafios apontados pelo CEO 
da empresa, está a mudança de mentalidade dos 
empresários. Alves conta que, como o foco da Uni-
rede sempre esteve em softwares disponibilizados 
gratuitamente pelos desenvolvedores, novidade na 
virada dos anos 2000, os clientes costumavam olhar 
para esses programas com muita desconfiança, com 
questionamentos acerca de suporte em caso de pro-
blemas. Foi ouvindo e atendendo às demandas dos 
clientes que o empreendimento se destacou: “Re-
solvemos nos especializar exatamente neste ponto, 
operacionalizando o uso de ferramentas open-source 
para nossos clientes”. 

Uma sociedade tecnológica

Quase duas décadas se passaram desde 
a inserção da Unirede no mercado varejista, 
e o CEO encara a tecnologia como cada vez 
mais presente, crescendo a necessidade dos 
serviços desta área. “Nossos clientes do varejo 
são e estão diretamente impactados pelas novas 
tecnologias e conceitos que costumam surgir 
com uma velocidade muitas vezes difícil de ser 
acompanhada pelo lojista, que acaba tendo o 
foco em seu próprio negócio”, revela. 

Atualmente, a Unirede atua em mais de 
20 estados com seus diversos produtos, ofere-
cendo acompanhamento e sistemas de suporte 
adequados para que os usuários obtenham um 
bom desempenho. “Nosso papel é garantir que 
os clientes de nossos clientes tenham a melhor 
experiência possível durante sua jornada de 
compra”, destaca Alves. E a empresa que 
nasceu no Rio Grande do Sul hoje conta com 
mais de 50% da carteira de clientes de fora do 
Estado. “Em 2008 atravessamos as fronteiras 
do Estado rumo ao Sudeste e depois ao resto 
do Brasil. E em 2013 iniciamos nosso processo 
de internacionalização rumo ao mercado lati-
no”, revela Alves. 

T oque de tecnologia no varejo

Nascida no Rio Grande do Sul, a Unirede propõe soluções 

tecnológicas há mais de 18 anos, sempre pronta para trazer 

inovação em softwares ao varejo

foi idealizando
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Programa construído a partir de demanda da Agas 

vai qualificar os fornecedores de hortifrútis para a 

venda a supermercados do Rio Grande do Sul
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preocupação de melhorar os produtos ofe-
recidos nas gôndolas, a Agas buscou saber o que 
as redes supermercadistas estavam fazendo neste 
sentido e contatou entidades que trabalham e dão 
assistência aos produtores rurais no Rio Grande do 
Sul. A partir daí, nasceu o programa Qualificação 
de Fornecedores de Hortifrúti para Supermerca-
dos do RS, com foco na necessidade de verificar e 
garantir que os hortifrutigranjeiros que estão che-
gando aos supermercados tenham rastreabilidade 
e uma produção adequada à legislação, aponta José 
Eduardo Cidade, diretor da Agas. “Em agosto do 
ano passado, reunimos um grupo de supermerca-
distas. Conversamos com várias entidades, como 

Emater, Fepagro, Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (Senar) e Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Irrigação e Sebrae, verificando como cada uma 
atua. A partir disso, pensamos em fazer um trabalho 
de cooperação com essas instituições e dizer quem 
são os fornecedores dos supermercados e o tipo 
de qualificação de que a gente precisa para essas 
pessoas”, conta o diretor da Agas.

Nesse ínterim, o Sebrae apresentou à Agas a 
proposta de fazer um programa de qualificação 
que incluísse gestão da propriedade, controles 
gerenciais, boas práticas agropecuárias, dentro 
do programa do Sistema Sebrae/Senar/Farsul 
chamado Juntos para Competir. 

Revista AGAS (maio/junho 2017)38/39

F
Ar

qu
ivo

 p
es

so
al 

M
au

ro
 B

ec
ke

r



“O histórico desse projeto foi construído 
por uma demanda da Agas, que apresentou um 
problema de produtores que não estariam qua-
lificados dentro do que se exige em termos de 
exigências legais e de mercado, e construímos 
o programa em conjunto. Dentro do Juntos 
para Competir, que existe há oito anos, enten-
demos que a melhor forma de atender a essa 
demanda é a de fazer um projeto de dois anos 
para qualificar esses fornecedores de frutas, 
legumes e verduras”, conta André Bordignon, 
coordenador de horticultura do Sebrae-RS.  
“A qualificação permitirá que os produtores não 
percam os seus clientes, que são associados da 
Agas”, complementa.

Treinamentos e oficinas

A formação, que começa neste ano e 
termina em 2018, terá ações com os pro-
dutores, com oficinas para trabalhar gestão, 
dias de campo, consultorias, treinamentos 
para gestão, estruturar a rastreabilidade e 

implantar um programa de boas práticas 
agrícolas. “Esse é o esforço principal do 
projeto, que incluirá gestão, rastreabilidade 
e boas práticas. Temos metas e indicadores 
que vamos avaliar ao final desse período”, 
detalha Bordignon.

Segundo Eduardo Cidade, as noções 
de gestão são um pré-requisito para a qua-
lificação quanto à aplicação de agrotóxicos. 
“Precisamos primeiro que o produtor saiba 
gerenciar a propriedade dele. Não é possível 
se trabalhar sem um caderno de campo, por 
exemplo, onde deve se registrar tudo aquilo 
que aconteceu durante a produção da alface 
que ele está lá vendendo, por exemplo.” Nes-
te documento são inseridas informações como 
de quem foram compradas as mudas, em que 
dia foi a compra, quando foram plantadas, 
quais foram os cuidados que se teve durante 
a produção, quando se aplicou fertilizante ou 
agrotóxico, quando foram colhidas. “Isso tudo 
é gestão da propriedade. Muitas vezes, ele até 
faz isso, mas não registra”, ressalta. 
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gue em contato com outras entidades para 
complementar as ações no setor. Na opinião 
de Ernani Polo, secretário da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, 
ter uma produção com mais qualidade, 
além de ser uma garantia de sanidade dos 
produtos que chegam até o consumidor, 
deve ser uma preocupação constante da 
cadeia produtiva e dos órgãos responsáveis 
pela fiscalização. “Não podemos permitir 
que produtos sem condições de consumo 
sejam comercializados. Por meio dos Fis-
cais Estaduais Agropecuários, a secretaria 
desenvolve ações de educação sanitária a 
nível de produtores rurais, orientando so-
bre o correto uso de agrotóxicos. Também 
são realizadas ações de fiscalização que 
contribuem para que os produtos vegetais 
cheguem à mesa do consumidor com maior 
qualidade e segurança”, conta.

Necessidade de qualificação 

No âmbito do programa Qualificação de 
Fornecedores de Hortifrúti para Supermercados 
do RS, inicialmente, são 270 produtores inscritos 
para fazer a qualificação. Do montante, alguns 
já são fornecedores de redes supermercadistas e 
outros demonstraram interesse em vender para 
o setor. “Com essa qualificação, poderemos ter 
mais critérios para adotar dentro da Agas. Quem 
quiser fornecer ou manter o fornecimento terá 

que se qualificar. Lá adiante, daqui a três ou 
cinco anos, quem não tiver se qualificado não vai 
fornecer aos supermercados. É evidente que não 
vamos conseguir qualificar todos os produtores 
em uma única etapa”, reconhece o diretor.

Everlin Kremer, técnica em Meio Ambiente 
e estudante de Agronomia, é uma das inscritas. 
Sua família tem uma propriedade de 24 hectares 
em Feliz. “Meu pai, Luiz Egon Kremer, minha 
mãe, Clarete Kremer, meu irmão Everton Kre-
mer e eu trabalhamos juntos na propriedade. Eu, 
meu pai e meu irmão estamos inscritos no curso, 
pois cada um tem seu próprio talão de produtor 
e uma particularidade”, explica. “O pai, por ser 
presidente da Associação dos Hortifrutigranjeiros 
de Feliz. Eu, como futura engenheira agrônoma, 
vejo essa capacitação como forma de futuramente 
poder disseminar essas técnicas de aperfeiçoa-
mento com mais produtores. E meu irmão está 
vinculado com as vendas, por isso é importante 
uma constante de aperfeiçoamentos para se ter 
um diferencial para manter a colocação de nossos 
produtos nas redes de supermercados.” 

Outro inscrito é Mauro Becker, da Verduras 
Becker, de Dois Irmãos. Em termos de folho-
sas, a família produz alfaces americana, roxa, 
lisa, crespa, rúcula, espinafre, radite, tempero 
verde, agrião e couve. “Desde 1995, vendemos 
praticamente só para supermercados e restau-
rantes”, conta o produtor, que espera aprender 
na formação sobre custos de produção e aten-
dimento ao cliente e se atualizar a respeito de 
adubos e defensivos.
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Everlin Kremer (à direita) é uma das 
inscritas no programa de qualificação
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Flávio Obino Filho Advogado trabalhista do escritório Flávio Obino Advogados Associados

Federal consagrou as en-
tidades sindicais de trabalhadores e empresários 
como agentes legitimados para o exercício da auto-
nomia negocial coletiva. O TST, contudo, levando 
ao extremo a intervenção nas negociações de tra-
balho e o ativismo judicial, tem limitado a vontade 
das categorias livremente expressa em assembleias, 
anulando cláusulas de convenções e desequili-
brando ajustes construídos pelas partes. O STF, 
em mais de uma oportunidade, examinou algumas 
dessas decisões e restabeleceu os ajustes coletivos, 
firme no entendimento de que no direito coletivo 
do trabalho não se verifica a mesma assimetria de 
poder que existe nas relações individuais.

Ensina o Ministro do STF Luís Roberto Barroso 
no RE 590415/SC que “embora critério definidor 
de quais sejam as parcelas de indisponibilidade abso-
luta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra 
a negociação in pejus os direitos que correspondam a 
um patamar civilizatório mínimo, como a anotação 
da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso 
semanal remunerado, as normas de saúde e seguran-
ça do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a 
liberdade de trabalho, etc”. Completa dizendo que 
“enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria 
ser preservado pela legislação heterônoma, os di-
reitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação 
coletiva, que, justamente por isso, constituiria um 
valioso mecanismo de adequação das normas 
trabalhistas aos diferentes setores da economia e 
a diferenciadas conjunturas econômicas”.

Nessa mesma linha, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou recentemente a chamada Reforma 

a constituição Trabalhista estabelecendo que, salvo alguns 
direitos enumerados, todos os demais poderão 
ser negociados em acordo ou convenção coletiva 
de trabalho prevalecendo sobre a lei. Assim, ga-
nham força os sindicatos empresariais e laborais. 
No Rio Grande do Sul, os supermercados estão 
organizados em sindicatos específicos de gêneros 
alimentícios que estão legitimados a negociar 
condições de trabalho que prevalecerão inclusive 
sobre a lei e que atingirão todos os representados. 
Cresce em importância a necessária aproximação 
dos supermercados dessas entidades para que, na 
condição de associados, participem ativamente do 
processo negocial. 

A negociação coletiva será tanto mais 
legitima quanto maior a participação dos in-
teressados. As questões concorrenciais neste 
momento devem ser esquecidas e os super-
mercados devem agir como um bloco mono-
lítico estabelecendo relações de troca com a 
entidade laboral, em um ambiente de ganhos 
mútuos. Não se pode admitir, nesse cenário de 
colaboração, posições restritivas da liberdade e 
do livre funcionamento do comércio, que são 
bandeiras do movimento empresarial, em nome 
de inconfessáveis motivações concorrenciais 
(não quero abrir e não quero que o meu concor-
rente abra). O novo marco legal das relações de 
trabalho valoriza a contratação e a pacificação 
dos conflitos. Os novos ventos são no sentido da 
construção e da colaboração, para que se possa 
empreender com segurança jurídica. É nesse 
ambiente que as negociações coletivas devem 
ser pensadas e realizadas.

s supermercados e as 
negociações coletivas
OLú

cia
 S

im
on

/D
ivu

lg
aç

ão
 F

ec
om

ér
cio

-R
S





c
al

e
n

d
ár

io
p

ro
m

o
c

io
n

al

No Brasil, a data de comemoração aos pais fica 
reservada ao segundo domingo de agosto. A  ideia 
de celebrar o patriarca surgiu na década de 1950, 
pelo publicitário Sylvio Bhering, que propôs a data 
no dia 14 de agosto, dia de São Joaquim, pai da Vir-
gem Maria e avô de Jesus Cristo. Então, por razões 
comerciais e para se igualar ao Dia das Mães, a data 
foi remanejada para o segundo domingo do mês. 

Há muitas opções para os supermercadistas 
prepararem as suas lojas para atrair os clientes à data. 
Na seção de bebidas, por exemplo, pode-se oferecer 
kits de taças e cervejas artesanais, ou cálices e vinhos 
importados. Para os papais gourmets, vale oferecer 
cestas com itens coloniais, como queijo, presunto, 
nozes, antepasto e azeitonas, entre outros. 

Comemorada em 20 de setembro, a Revolu-
ção Farroupilha fundamentou valores gaúchos de 
liberdade e fraternidade e, com um feriado, mar-
ca um momento de orgulho local. Se o churrasco 
no fim de semana já é hábito entre os gaúchos, 
nessa época é quase obrigatório. Então certifique 
-se de que o estoque de itens para a refeição 

Entre gravatas e futebol 

Onde tudo que se planta cresce 

Aproximar as paixões deles também é uma boa 
pedida. Uma opção é realizar sorteios de camisas 
de times de futebol locais, ou mesmo convidar 
os jogadores para visitar o supermercado um dia 
antes da data, atraindo mais clientes para fazerem 
as compras finais. Para os amantes de música, é 
interessante criar uma sessão de CDs e DVDs, 
chamando a atenção dos consumidores que buscam 
opções de presentes de última hora. 

esteja completo – carvão, diversos tipos e cortes 
de carne, sal grosso e farofa, entre outros. 

Os supermercados representam um grande 
papel nessa época, por isso é importante decorar 
as lojas com as cores da bandeira do Rio Grande 
do Sul, promovendo uma imersão do consumidor 
no espírito gaúcho. Se os colaboradores usam 
uniforme, que tal colocar um botton nas suas 
camisas com a bandeira? 

Outra opção é elaborar uma ilha com de-
coração própria, como dos antigos bolichos ou 
dos CTGs, que concentre produtos tipicamente 
gaudérios: pinhão, erva-mate, cuias e bombas, 
cervejas locais, entre outros. Esta ilha pode 
também reproduzir a chama crioula, símbolo 
do tradicionalismo gaúcho e dos acampamentos 
farroupilhas pelo Estado. 

Os próximos meses guardam boas perspectivas para o varejo, com o otimismo econômico 

crescendo entre os empresários gaúchos. Aparentando pouca semelhança entre si, as datas 

comemorativas dos próximos meses podem ser a oportunidade de dar um up nas vendas 

do varejo supermercadista. Em agosto, temos o Dia dos Pais, e em setembro, é a vez de 

comemorar a tradição gaúcha na Semana Farroupilha, voltando aos costumes tradicionais do 

Estado. E em outubro, os homenageados são os pequenos, no Dia das Crianças, e a maneira 

colorida e divertida com a qual eles enxergam o mundo

Dia Dos pais

semana Farroupilha
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No dia 12 de outubro, é vez de celebrar as 
crianças. A data, criada a fim de conscientizar a 
população sobre os cuidados necessários durante 
essa fase da vida, coincide com o dia de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que 
configura feriado nacional. Então, por que não 
utilizar a ocasião para não apenas vender na data, 
mas atrair as crianças para o supermercado? 

Uma maneira é oferecer oficinas culinárias 
em determinados dias próximos, que ensinem às 
crianças não apenas receitas, mas também a impor-
tância de uma alimentação saudável. Além disso, 
para quem tem espaço para tal, muitas cidades 
contam com grupos de teatro experimentais – 
pode-se promover uma peça teatral infantil na sua 
loja, com profissionais para cuidar dos pequenos, 
atraindo os pais para comprar tranquilamente o 
necessário para feriado enquanto as crianças se 
divertem no espetáculo. Muitas famílias com 
crianças sentem a dificuldade de ter o tempo 

Para estimular o lúdico 

necessário para realizar as compras e optam por 
fazê-las rapidamente e sem os pequenos. Ao me-
lhorar a experiência dentro da loja, convidando 
os pequenos para visitar os supermercados, você 
pode dispor de opções de presentes – que caibam 
nos mais diversos bolsos –  que acabam interes-
sando e aproximando o consumidor a adquirir as 
lembranças da data na sua loja. 

Dia Das Crianças
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Agora, com a especialização, Muriel alça voos mais 
altos: “Trabalho na área de gestão de pessoas no su-
permercado e sempre tive vontade de cursar psicolo-
gia. Agora, tenho certeza do que uma nova graduação 
pode acrescentar à minha vivência”, avalia. 

Para Matheus Viezzer, do Super Viezzer de 
Canoas, idealizador do curso livre para o grupo, o 
GES foi um sucesso principalmente por trabalhar 
pautando-se em dois pilares – a união entre os su-
permercadistas e a necessidade de uma qualificação 
voltada às suas vivências. “E podemos dizer que deu 
muito mais certo do que imaginávamos. Fizemos 
alterações no meio do caminho, buscamos por me-
lhores opções e podemos dizer que tivemos muito 
sucesso”, comemora Viezzer. Ele ainda aponta que o 
grande acerto da formação foi ter apostado em uma 
modalidade inédita, totalmente voltada aos gestores 
supermercadistas, muitos ainda novos no setor, mas 
que desejam ter um aprendizado voltado ao ramo. 

meses de encontros, aprendizado e 
companheirismo, a turma inaugural do GES Agas 
Jovem, de 22 gestores supermercadistas de todo o 
Estado, se formou em 24 de março. A cerimônia 
aconteceu no Grêmio Náutico União, em Porto 
Alegre, e contou com a presença de líderes do 
setor. Como paraninfa, a turma escolheu a ex-
coordenadora de Capacitação da Agas, Angelita 
Garcia, e como professor homenageado, o instrutor 
Gustavo Fauth. 

Escolhida como oradora da turma, Muriel dos 
Reis, dos Supermercados Lanz, de Igrejinha, acre-
dita que o GES Agas Jovem acrescentou muito em 
sua formação enquanto gestora supermercadista. 
“Tenho a graduação de Marketing, mas sentia a ne-
cessidade de me capacitar ainda mais”, revela. Muriel 
conta que exatamente por estar um pouco acima da 
faixa etária dos seus colegas, a formação a colocou 
em contato com novas linhas de pensamento, mais 
inovadoras. “Esta dualidade me acompanhou tam-
bém no discurso, que fiz juntamente ao Bruno Lang, 
do Super Lang. Trazer uma mensagem bacana com 
uma linguagem diferente para os colegas foi uma 
oportunidade gratificante”, completa. 

Conforme Muriel, o GES proporcionou gran-
des amizades e parcerias: “Muitas vezes conhecíamos 
projetos diferenciados por meio de algum professor, 
e os colegas tentavam levar para as suas realidade”. 

após 12

G No final de março foi a vez dos 22 participantes do GES Agas Jovem 

levantarem os canudos, comemorando o final de um ano de formação, 

mas também de muita união e construção de conhecimento

ES Agas Jovem forma 
sua primeira turma
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e o que levaram de aprendizado para a vida. “É um 
grupo bem dedicado, disposto a dialogar e a trocar 
experiências”, conta. Muitos dos participantes já 
têm cargos elevados nas suas empresas, e são co-
laboradores diferenciados buscando qualificação e 
aprendizado no varejo. 

O GES de Santa Maria iniciou suas atividades 
em 13 de abril, no Sindigêneros da cidade, com a 
presença dos supermercadistas Gilberto Cremo-
nese, Sérgio Copetti e Eduardo Stangherlin, e a 
instrutora Angelita Garcia participou do evento. 
De acordo com Cremonese, a experiência foi gra-
tificante, pois os palestrantes fizeram um apanhado 
de suas vivências no setor, contando como iniciaram 
as atividades, as oportunidades que surgiram e quais 
as perspectivas de futuro. “Além disso, ressaltamos 
a necessidade de um bom relacionamento entre 
o empresário varejista e o seu colaborador, pois o 
maior ganho que um gestor de pequenas e médias 
empresas pode ter é contar com essa força ao seu 
lado”, revela Cremonese. O empresário também 
reforça o comprometimento da turma, que fez o 
possível para contribuir com as suas vivências para 
transformar a realidade nas suas lojas. “Precisamos 
debater as nossas dificuldades.” 

março e abril, os ci-
clos de 2017 dos cursos livres de Gestão Estratégica 
em Supermercados nas cidades de Porto Alegre, 
Passo Fundo e Santa Maria. Com a premissa de 
capacitar o segmento supermercadista formando 
gestores de negócios, o GES oferece formação 
especializada durante aproximadamente 8 meses, 
fundamentando os seus conhecimentos nas áreas 
de RH, Direito, Marketing, Administração de Loja 
e Gestão Financeira. 

A primeira cidade a começar o ano letivo do 
GES foi Porto Alegre, em 21 de março, na sede 
da Agas. A aula inaugural teve como ministrantes 
o vice-presidente Ezequiel Stein e o diretor Franck 
Müller, que falaram sobre suas histórias no ramo e 
debateram com os alunos o momento de instabili-
dade no país. Mais do que isso, o professor Salvador 
Fraga apresentou a metodologia do curso livre, além 
de realizar as primeiras orientações sobre o trabalho 
de conclusão, que será elaborado ao longo das aulas. 
De acordo com Franck Müller, é imprescindível 
debater gestão do empreendedorismo com os par-
ticipantes, além de reforçar a necessidade de tirar o 
máximo possível do curso. “O GES ainda promove 
a troca de ideia com os colegas a fim de melhorar a 
vivência nos supermercados”, sintetiza.  

Em seguida, foi a vez de Passo Fundo, que 
teve a sua aula inaugural em 5 de abril, na Acisa. 
O pontapé inicial da qualificação contou com os 
empresários Ivan Manfroi, da Rede Super Útil, e 
Odilon Penteado, e a mediação do encontro ficou 
a cargo do coordenador de Capacitação, Francisco 
Brust. Foram debatidas as trajetórias dos empreen-
dedores, o que os guiou durante a vida empresarial 

começaram, em

C O curso livre sobre gestão estratégica de supermercados iniciou com grandes lições 

de gerenciamento. As aulas inaugurais do GES ocorreram na sede da Agas, em Porto 

Alegre, na Acisa, em Santa Maria, e no Sindigênereros, em Passo Fundo

ursos GES começam com lições 
de empreendedorismo
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“boa é

D Serra gaúcha produz 

vinhos de qualidade, mas o 

consumo brasileiro ainda é 

baixo em comparação com 

países vizinhos
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a vida, mas melhor é o vinho.” É o que 
dizia o famoso poeta português Fernando Pessoa 
(1888-1935). Bebida milenar feita da uva, pre-
sente na Santa Ceia, não pode faltar nas gôndolas 
dos supermercados, ainda mais no Rio Grande 
do Sul, onde é muito apreciada. Os gaúchos são 
grandes consumidores e produtores, graças à 
colônia italiana, forte na Serra gaúcha e também 
em outras regiões. Ainda que as vendas tenham 
apresentado retração no último ano, especialistas 
indicam que promoções e ações mais assertivas 
podem alavancar os números e girar mais os pro-
dutos dentro das lojas.

Dados de mercado indicam que em 2016 
houve uma retração de 18% nas vendas. A categoria 
perdeu 1,5 milhão de lares no último ano (principal-
mente no Nordeste), conforme pesquisa do Insti-
tuto Nielsen. Entidades ligadas ao setor secundário 
pedem ao governo a redução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), atualmente calculado 

em 10% sobre o preço. O consumo, neste caso, é 
muito prejudicado pela tributação. Antes de chegar 
à mesa do brasileiro, diversas cifras são adicionadas 
ao custo final de uma garrafa, e, quanto mais longo 
o caminho até o consumidor final, maior é a fatia 
direcionada ao governo. Números do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 
apontam que somando ICMS, IPI, Cofins, PIS 
e ainda encargos relacionados à cadeia produtiva, 
54,73% do preço do vinho nacional correspondem a 
impostos. Porém, se essa garrafa vem de outro país 
a proporção é ainda maior: até 74,73%.

Os heavy buyers consomem 67% dos vinhos 
comercializados e representam 20% dos lares no 
país. Os consumidores médios, por sua vez, com-
pram 19,4% dos vinhos e representam 30% dos 
lares. Os consumidores leves representam metade 
dos lares e levam para casa 13,6% dos vinhos. Os 
primeiros consomem por prazer ou por qualidade 
do produto, adquirindo em média 1,6 litro por ida 
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ao ponto de venda. São pessoas com mais de 50 
anos, 28% localizadas no sul do país, cujo consumo 
não sofreu revés em função da crise. 

O aumento contínuo nos preços, acima da 
inflação, dificultou o cenário para a venda do pro-
duto aos consumidores médios e leves. Como se 
não bastasse, entre as bebidas alcoólicas, os vinhos 
foram as que menos integraram promoções no 
ano passado. A ativação no PDV é essencial para 
aumentar a performance. Segundo estudo desen-
volvido pelos especialistas em varejo do Instituto 
Nielsen, Daniel Souza e José Miguel Prestes, a 
árvore de decisão do shopper difere conforme 
o poder aquisitivo. Os pertencentes às classes 
AB escolhem seu vinho a partir do tipo (vinho, 
branco ou rosé), para então considerarem origem 
do produto, a variedade da uva (malbec, merlot, 
tannat e cabernet sauvignon, por exemplo) e ao 
final o preço. Os demais compradores também 
colocam o tipo como atributo primordial, mas 
logo em seguida consideram o preço, seguido de 
origem e variedade da uva.

Dicas preciosas

Nos supermercados e hipermercados, o 
portfólio é montado, em geral, da seguinte 
maneira: 75% do sortimento são dedicados 
aos vinhos tintos, 22% dedicados aos brancos 
e 3% aos rosé. O final do ano e o Dia dos Pais 
são as principais datas para estimular a compra 
de vinhos. Produto associado ao lazer e ao 

bem-estar, sua saída é concentrada no final 
de semana, quando ocorre 44% do consumo. 
De acordo com Souza e Prestes, os pacotes 
promocionais são boas opções para todos os 
tipos de shoppers. Outra dica é fazer com que 
as gôndolas informem e eduquem as pessoas, 
identificando boas ocasiões de consumo e as 
melhores combinações dos tipos com os ali-
mentos. Nos últimos anos, a falta de ativação 
no PDV fez os vinhos perderem espaço para 
as cervejas especiais, principalmente entre os 
consumidores leves e médios.

O especialista em vinhos Carlos Cabral 
aconselha o empresário do varejo a formatar 
sua categoria de vinhos em consonância com 
o público da loja e o ticket médio gasto. Em 
bairros mais abastados, a linha de produtos 
é diferente das demais. Existem vinhos de 
giro rápido, geralmente aqueles mais concei-
tuados e que são ícones em suas categorias, 
como, por exemplo, os portugueses Periqui-
ta, o Casal Garcia e o Mateus Rosé. No Brasil, 
as linhas da Aurora, Salton, Miolo, Garibaldi 
e Nova Aliança devem estar presentes, são 
as mais conhecidas. Do Chile, ele destaca 
as marcas Concha y Toro, Santa Rita, Santa 
Helena e Santa Carolina. “O supermerca-
dista faz uma seleção 70/30, com 70% de 
rótulos de sua livre escolha para demonstrar 
que tem variedade em várias frentes e 30% 
nos itens que mais vendem, que até ajudam 
a promover tráfego de clientes”, diz. 

Degustações, promoções e 
informes são boas maneiras de 

aumentar as vendas na categoria
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Para aumentar as vendas, a melhor de 
todas as estratégias é promover a degusta-
ção do produto. Assim o cliente que não 
conhece o vinho e não compra por esse 
motivo tem a oportunidade de provar e 
dizer na hora se aprovou. Outra dica de 
Cabral é oferecer serviços, como palestras 
ensinando um pouco aos shoppers sobre a 
escolha de um bom vinho. “Preços em pro-
moção também são excelentes e dão sempre 
bons resultados”, acrescenta. É importante 
também ter atenção à sazonalidade. “No 
Brasil, 30% das vendas ocorrem nos meses 
de inverno, 40% no mês de dezembro, por 
causa das festas de fim de ano e os restan-
tes 30% são diluídos pelo ano, com picos 
de venda na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 
Namorados e Dia dos Pais. Agora entrou 
também a Black Friday. Para alguns super-
mercados, a venda de vinho em um só dia 
representa os resultados de um mês inteiro 
de trabalho”, revela.

Consumo carece de impulso

Nos últimos dez anos, o consumo não mudou 
muito: passou do módico 1,8 litro/ano per capita 
para dois litros/ano. Comparado aos argentinos e 
chilenos, o brasileiro consome de oito a dez vezes 
menos, mas mesmo países asiáticos (com pouca 
tradição no cultivo) já apresentam números mais 
expressivos. Um dos maiores responsáveis por 
esse fraco desempenho é a alta carga de impos-
tos. Tratando-se de rótulos estrangeiros, existem 

ainda dois itens que podem tornar o preço final 
ainda mais salgado: a complexidade e a demora 
do processo de importação. Antes de chegar às 
prateleiras, o importador deve considerar os custos 
de frete, armazenamento adequado e de liberação 
do produto na alfândega, o chamado desembaraço 
aduaneiro. Além disso, cada garrafa deve atender 
aos padrões de rotulagem nacionais e passar por 
uma análise química a cargo do Ministério da 
Agricultura, processo que requer a retenção de 
algumas amostras de cada lote. 

Uma das saídas planejadas com o intuito de 
estimular o consumo e, ao mesmo tempo, baixar 
os encargos foi alterar a classificação da bebida 
no país. No Brasil, tramitou na Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei 5965/13, de autoria do 
deputado Edinho Bez, que propunha a inclusão 
do vinho na cesta básica e sua classificação como 
alimento, visando a uma possível redução de 
impostos. A proposta foi retirada pelo autor em 
2016. No RS, uma iniciativa com o mesmo teor 
já fracassou na Assembleia Legislativa. O entendi-
mento da maioria dos deputados foi de que bebida 
alcoólica não pode ser considerada alimento.

Harmonização com queijos

Família de queijos Tipos de queijos Tipos de vinhos

Frescos Cream chease, cottage, queijo de cabra fresco, muçarela 
fresca, minas fresco, mascarpone, boursin.

Brancos jovens e leves
Tintos jovens e leves

Macios e pastosos Brie, camebert, catupiry, serra da estrela, queijos de 
cabra maduros.

Brancos de médio corpo
Tintos de médio corpo

Semiduros Cheddar, gouda, edam, provolone, prato, emental.
Brancos de médio corpo e encorpados
Tintos de médio corpo a maduros

Duros Parmesão, grana padano, pecorino sardo, cheddar 
curado, minas curado.

Tintos jovens frutados e frisantes (Lambrusco)
Tintos robustos e maduros fortificados (Porto)

Azuis Roquefort, gorgonzola, danish, blue d’auvergne.
Brancos doces (Souternes e Late Harvest)
Tintos robustos e envelhecidos fortificados (Porto)
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Agas em Foco sobre Segurança 
Alimentar: Manipulação de produtos de origem 
animal no comércio varejista e atacadista do RS, 
realizado no dia 11 de abril no Ritter Hotéis, em 
Porto Alegre, debateu os novos requisitos e exi-
gências para o funcionamento, licenciamento e 
fiscalização das  novas  atividades viabilizadas aos 
estabelecimentos, em açougue AI e AII, fiambreria 
AI e AII.  Mais de 300 supermercadistas esclare-
ceram suas dúvidas a respeito das determinações 
do Decreto 53.304/16 e da Portaria 66/17 (com 
redação atualizada pela Portaria 146/17), de auto-
ria do governo estadual, responsáveis por regula-
mentar o processamento e comércio de produtos 
de origem animal no autosserviço.

O presidente da Agas deu as boas-vindas a 
todos: “Todos queremos o bem do consumidor e 
estamos aqui para fazer o melhor”. O vice-presidente 

o seminário Ezequiel Stein lembrou que o tema é pauta cons-
tante no Comitê Jurídico. “Queremos unificar o 
entendimento da fiscalização nos municípios, porque 
as lojas com operações idênticas recebem orienta-
ções diferentes”, relatou. Neste sentido, a entidade 
espera que com encontros, seminários e capacitação 
possa auxiliar as empresas varejistas e atacadistas 
de alimentos, bem como os órgãos que compõem o 
Sistema Estadual de Vigilância Sanitária na aplicação 
e interpretação da legislação sanitária.

Os palestrantes foram Ayres Chaves Lopes 
Neto, médico veterinário e chefe do setor de ali-
mentos da Coordenadoria Estadual de Vigilância 
Sanitária (CEVS), e Francine Balzaretti Cardo-
so, médica veterinária especialista em saúde da 
CEVS. Eles enfatizaram que a Secretaria Estadual 
da Saúde está promovendo cursos de atualização 
para os fiscais em cada coordenadoria, mos-

Supermercadistas 

debatem com fiscais da 

Saúde decreto e portaria 

sobre manipulação de 

produtos de origem animal 

E
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Açougues e fiambrerias

Açougues – Os produtos são as carnes de animais de abate. 
Fiambrerias – Os produtos são fiambres, embutidos e derivados lácteos (nata, doce de leite e queijos).

Categorias Estabelecimento tipo AI Estabelecimento tipo AII S.I.M./CISPOA/Centrais de 
fatiamento

Local necessário
Sala específica para a atividade, 
climatizada (10ºC para carne moída 
e 16ºC para as demais atividades)

Não há necessidade de sala específica
Local específico de acordo com 
normativas dos órgãos da Agricultura

O que pode fazer Armazenar, beneficiar, fatiar, 
fracionar, moer, embalar e rotular

Fracionar, fatiar e moer na presença do 
consumidor e/ou em balcões expositores 
com produtos identificados

Fracionar, fatiar, moer, curar, salgar, 
temperar, embutir, embalar e rotular

Responsabilidade Funcionário designado como 
responsável técnico

Sem responsável técnico Médico veterinário

Venda Somente no próprio estabelecimento Somente no próprio estabelecimento
Pode vender para outros 
estabelecimentos

Embalagens
Proibida a abertura de embalagem 
de carne de frango e miúdos de 
qualquer espécie

Proibida a abertura de embalagem de carne 
de frango e miúdos de qualquer espécie

Permitida a abertura de embalagem de 
frango e miúdos de qualquer espécie

trando as mudanças promovidas recentemente, 
permitindo aos minimercados, supermercados e 
hipermercados o fracionamento e porcionamento 
de alimentos em geral.

As classificações do tipo AI e AII designam 
as tarefas que os açougues e fiambrerias podem 
realizar, entre outras exigências. Destacou-se das 
definições já estabelecidas na atual legislação, 
quais são as definições gerais de açougue e fiam-
breria, centrais de fatiamento e fracionamento, 
o que se entende por boas práticas nesta seara e 
políticas necessárias de rastreabilidade. 

Riscos ao consumidor

Segundo Lopes Neto, estabelecimen-
tos classificados como Açougue tipo AI, 
Açougue tipo AII, Fiambreria tipo AI e/
ou Fiambreria tipo AII, não precisam estar 
vinculados a outro tipo de inspeção, pois a 
inspeção dos órgãos de agricultura (SIM, 
Cispoa) é para aqueles estabelecimentos 
que pretendem executar o fatiamento e 
fracionamento para distribuição e/ou algum 
tipo de atividade industrial, ou seja: frango 
temperado, empanados, charque, linguiça, 
defumados e etc. “Temos visto muita coisa 
que coloca o consumidor em risco. Miúdos 
sem procedência, moedor de carne que 

mistura restos de frango com carne de gado, 
locais de processamento sem a temperatura 
adequada, mortadelas em balcões resfriados 
quando a embalagem diz para mantê-las em 
local fresco”, citou. O tema suscitou uma série 
de dúvidas e os participantes responderam a 
muitas perguntas. As autoridades reconhece-
ram alguns problemas, como a troca de muitos 
fiscais municipais a cada mudança de governo, 
e a falta de fiscalização no transporte de ali-
mentos, com barreiras nas estradas. Francine 
também deixou um importante alerta aos 
supermercadistas gaúchos: “Se vocês aceitam 
um produto que não veio nas condições ideais 
ou especificadas na própria embalagem da 
indústria, tornam-se responsáveis por ele. É 
preciso parar de receber, mandar de volta. Só 
assim práticas irregulares param de ocorrer”.

Paulo Real, médico veterinário respon-
sável técnico dos Supermercados Guanabara, 
aprovou o seminário e queixou-se das dispa-
ridades na fiscalização: “O que vale para um 
tem de valer para todos. Lá em Rio Grande 
estamos nos adequando ao tipo AI e também 
obtemos Cispoa para outra atividade, uma 
central de fracionamento que abastecerá 
todas as nossas lojas, mas sabemos que a 
concorrência fraciona e manipula produtos 
sem as chancelas legais exigidas”.
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promoveu, no dia 25 de abril, um semi-
nário que discutiu a elaboração de uma cartilha 
para esclarecer dúvidas e dar um norte único 
quanto às novas regras de manipulação de pro-
dutos de origem animal nos supermercados e 
atacarejos. O evento ocorreu no Hotel Con-
tinental, em Porto Alegre, e reuniu varejistas 
e representantes sindicais num debate cujo 
objetivo era chegar a um entendimento sobre 
as obrigações das empresas e as exigências dos 
órgãos fiscalizadores. Estiveram presentes o 
Sindicato das Indústrias de Carne do RS 
(Sindicadergs), o Sindicato das Indústrias 
de Produtos Suínos (Sips-RS), Sindicato da 
Indústria de Laticínios e Produtos Deriva-
dos (Sindilat-RS), Sindicato das Indústrias 
de Panificação (Sindipan-RS) e Associação 
Gaúcha de Avicultura (Asgav).

“Queremos que a cartilha tenha lin-
guagem clara tanto em seu aspecto técnico 
quanto jurídico, para os fiscais municipais 
e as equipes nas lojas do autosserviço”, 

declarou o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo. “Assim, no momento em que ocorrer 
uma visita, que não haja solicitações absurdas 
nem intimidações com apelo arrecadatório ou 
midiático”. Conforme a assessora jurídica da 
Agas, Edina Fassini, o documento deverá, acima 
de tudo, garantir aos consumidores o consumo 
de alimentos seguros. O varejo também solicita 
às autoridades mais tempo para poder se ade-
quar aos ditames.

A cartilha vai detalhar, entre muitas outras 
questões, quais as novas leis em vigor; as classi-
ficações dos estabelecimentos; as competências 
exigidas para licenciamento e fiscalização dos 
açougues e fiambrerias AI e AII; quais as atividades 
permitidas e vedadas aos locais citados; orienta-
ções para descartes de resíduos de produtos ma-
nipulados; formas de identificação dos produtos 
e as exigências para rotisserias. A redação final será 
submetida aos órgãos da Saúde para aprovação. 
O documento será disponibilizado gratuitamente 
pelo site da Agas, depois de chancelado.
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gaúchos regis-
traram um faturamento bruto de R$ 28,7 bilhões 
no ano passado, um crescimento nominal de 9,7% 
em relação a 2015. Deflacionado pelo IPCA/
IBGE no período, o número mostra um avanço 
real de 3,4% para o setor. O sinal de retomada é 
resultado da pesquisa que apurou os vencedores 
do Ranking Agas 2016, num estudo envolvendo 
as 252 maiores companhias e seus desempenhos 
financeiros, com faturamentos anuais entre R$ 
360 mil e R$ 5,5 bilhões. Juntas, todas as empre-
sas do autosserviço faturaram R$ 28,7 bilhões em 
2016, chegando a uma participação nacional em 
vendas equivalente a 8,4%, o terceiro maior índice 
do país. Os melhores em cada categoria, seja por 
crescimento ou case de gestão, foram premiados 
em cerimônia para mais de 750 convidados ocor-
rida no dia 25 de abril no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre.

Patrocinado por Nestlé, Fruki, Isabela, Coo-
perativa Santa Cara, Tramontina e Girando Sol, o 
Ranking Agas 2016 é a festa de um setor que possui 
4,4 mil lojas no RS e emprega mais de 95 mil pes-
soas. O número de lojas supermercadistas estabe-
lecidas no Estado manteve-se estável nos últimos 
três anos, mas a mão de obra contratada cresceu 
cerca de 1%. O setor representa 6,9% do PIB do 
Estado e é frequentado por praticamente 100% da 
população. Outro dado apurado foi a redução da 

os supermercados

Ranking Agas 2016 distribuiu prêmios aos supermercados que 

obtiveram o maior crescimento percentual em faturamento, além 

de distinções para cases de sucesso apresentados por empresas 

do autosserviço e agências de publicidade

s maiores do setor O
concentração de mercado: juntas, as dez maiores 
companhias supermercadistas gaúchas somaram 
um faturamento de R$ 15,1 bilhões, representando 
52,6% do total vendido nos caixas dos supermer-
cados gaúchos em 2016 – em 2015, as dez maiores 
representavam 53,4% do faturamento total.

No discurso de abertura do evento, o presi-
dente da Agas, Antônio Cesa Longo, afirmou que a 
performance das lojas mostra boas tendências para 
o setor, cujo foco passou a ser a eficiência total, uso 
racional de recursos e o controle de perdas. Essa 
última questão, aliás, foi mensurada pela primeira 
vez no Ranking Agas. Os supermercados gaúchos 
perderam, em média, 2,5% do que faturaram por 
causa de furtos, roubos, quebras e desperdícios no 
ano passado. Ele saudou os vencedores e a pujança 
do autosserviço: “Estamos satisfeitos que um em 
cada quatro supermercadistas gaúchos esteja proje-
tando investimentos em novas lojas ou em reformas 
em 2017, isso mostra que o setor está atento aos 
anseios do seu cada vez mais exigente cliente”.

Na oportunidade, Longo mostrou preocupação 
com as altas taxas dos tíquetes de vale-alimentação. 
“A Agas recomenda um software para a conferência 
desses créditos a receber, pois existem cobranças 
muitas vezes ultrapassando o custo de 10% das 
vendas de determinadas operadoras. No cenário 
econômico atual, é uma prática imoral”, afirmou. 
Ele também protestou contra os rumos da Reforma 

Diego Castro
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da Previdência. “Precisamos que os trabalhadores 
que sempre contribuíram não sejam vistos como 
vilões, os verdadeiros vilões são os detentores de 
pensões vitalícias. O setor público abriga 3,7 mi-
lhões de aposentados e pensionistas responsáveis 
por um custo de R$ 156 bilhões aos cofres públicos. 
No setor privado, são 29 milhões de pessoas que 
custam R$ 150 bilhões”, declarou.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marche-
zan Jr., esteve presente no evento e parabenizou 
os empresários premiados. “Cada um dos senhores 
ajuda a construir a história dos seus municípios 
e do Estado”, elogiou. O político também soli-
citou apoio da classe às reformas propostas pelo 
Planalto e pelo governo estadual como forma de 
recuperação das finanças públicas e da capacidade 
de investimento.

Poder varejista

O Supper Rissul, de Esteio, faturou 
pelo segundo ano consecutivo o prêmio pelo 
melhor desempenho entre os supermercados 
de faturamento anual superior a R$ 1 bilhão. 
“Temos nos preocupado muito com aquilo 
que o consumidor pede todo dia: o pronto 
atendimento, as promoções e a redução de 
filas”, contou o empresário Augusto de Cé-
saro. Em Passo Fundo, o Comercial Zaffari, 
com 19 unidades, recebeu a distinção pela 

performance líder (+22%) entre as empre-
sas de faturamento anual de R$ 400 milhões 
e R$ 1 bilhão. “Estamos reformando lojas e 
abrindo um atacarejo por ano”, afirmou o 
diretor administrativo Sérgio Zaffari.

Na categoria de faturamento anual 
entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões, a 
Rede Vivo, de Santa Maria, foi a vencedora, 
registrando crescimento de 23% no ano de 
2016. “É o resultado de um trabalho em 
conjunto com a equipe, prevenindo perdas 
e enxugando o mix”, disse o diretor Jairo 
Libraga. Em Bagé, o Supermercado Nicolini 
aumentou suas vendas em 24,6% e conquis-
tou o primeiro lugar entre os congêneres de 
faturamento anual entre R$ 200 milhões e 
R$ 300 milhões. “Agradecemos a preferência 
dos clientes e à nossa equipe, bem como aos 
fornecedores, no tripé que sustenta as opera-
ções”, relatou o diretor Patrique Nicolini.

O Cerealista Oliveira, de Alvorada, 
levou a placa pelo desempenho entre os su-
permercados de faturamento anual entre R$ 
150 milhões e R$ 200 milhões, alcançando 
um crescimento de 41,2%. O empresário 
Celso Miller creditou o prêmio recebido 
pelo Miller Supermercados à abertura de 
nova loja no bairro que mais cresce em Santa 
Cruz do Sul, onde conta com mais três lojas 
e 528 colaboradores. “Somos focados no 
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cliente e sempre trabalhamos com produtos 
de qualidade”, explica o líder no autosserviço 
de faturamento anual de R$ 100 milhões a 
R$ 150 milhões. Em Porto Alegre, os Su-
permercados Gecepel subiram ao palco do 
Ranking Agas pelo crescimento de 21%, o 
maior entre os congêneres de faturamento 
anual entre R$ 75 milhões e R$ 100 milhões. 
O proprietário Paulo Pfitscher agradeceu à 
equipe de 400 colaboradores. “Estamos fe-
lizes, cumprindo metas e conseguimos abrir 
uma loja em meio à recessão, num mercado 
dinâmico e complicado”, resumiu.

Investimento em tecnologia

Os Supermercados Copetti, de Santa Maria, 
receberam a premiação na categoria de empresas 
do setor com faturamento anual entre R$ 50 mi-
lhões e R$ 75 milhões. O crescimento registrado 
em 2016 foi de 50,8% em relação a 2015. Com 
31 anos de atividade, o Leal Center, de Soledade, 
arrecadou 32% a mais no período analisado. “Foi o 
resultado de muito trabalho, investimento em tec-
nologia e foco no cliente”, revelou o sócio-diretor 
Jakson Luiz Moraes. Os Supermercados Lang, de 
Capivari do Sul, ganharam a placa pelo melhor 
desempenho entre as lojas com faturamento anual 
de R$ 15 milhões a R$ 25 milhões. “Muito obri-
gado a nossos clientes por acreditarem no nosso 
trabalho. Estamos trabalhando cada vez mais em 
busca de suprir nossas deficiências, porque aqui 
trabalhamos com muita paixão e sinceridade”, 
explicou o proprietário, Rui Carlos Lang.

Terezinha Fátima Zanela, de Porto Alegre, 
supermercado associado à rede Unisuper, recebeu 
a distinção do Ranking Agas pela performance 
vencedora entre os supermercados de fatura-
mento anual de R$ 3,6 milhões e R$ 15 milhões. 
Seu crescimento foi de 87,5% no ano passado. 
De Tuparendi veio o ganhador na categoria de 
faturamento anual até R$ 3,6 milhões: o Mercado 
Belo Monte. “Agradeço à minha família pelo tra-
balho realizado durante esses 23 anos, aos nossos 
fornecedores, e em especial aos nossos clientes”, 
afirmou a diretora, Carla Lunardi Waldow.

Cases de sucesso

O Ranking Agas 2016 também premiou 
várias empresas por cases de gestão que ser-
vem de exemplo e inspiração para as demais 
empresas do setor. O SuperMago, de Porto 
Alegre, recebeu a placa por Inovação Merca-
dológica, o Magodrive. “Agora o cliente pode 
fazer suas compras pela internet e retirar no 
drive-thru ou pedir a entrega em casa ou no 
escritório. O ticket médio nessa plataforma é 
de R$ 250 a R$ 300”, vibrou o diretor Rodrigo 
Machado. A Rede Super, de Santa Maria, foi 
a melhor Inovação Tecnológica do ano, com 
seu aplicativo para celulares. “A ferramenta 
foi muito bem recebida pelos clientes, seu 
uso é prático e fácil, abastecendo os usuários 
com informações”, comemorou o presidente 
Ibanes Bertagnolli.

A homenagem pelo case de Fidelização 
de Clientes foi para o Supemercado Lanz, de 
Igrejinha, com seu programa de fidelidade 
inspirado nas milhas de vantagens das com-
panhias aéreas. “É uma honra estar aqui hoje. 

Longo: recuperação dos supermercados passou por 
ações de eficiência total e controle de perdas

Prefeito Nelson Marchezan Jr. saudou os vencedores como 
construtores da história dos municípios e do Estado



61(maio/junho 2017) Revista AGAS

Classif.  

As 10 maiores por faturamento bruto

Razão Social  Faturamento 
2016 (R$) 

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Walmart 
Companhia Zaffari 
Supper Rissul
Asun Supermercados
Imec Supermercados
Supermercados Guanabara
Comercial Zaffari
Master ATS Supermercados
Peruzzo Supermercados
Rede Vivo

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Gravataí

Lajeado

Rio Grande

Passo Fundo

Erechim

Bagé

Santa Maria

5.550.896.992,00 

4.958.000.000,00

1.308.786.576,00

553.575.914,00

542.608.804,00

493.869.431,00

491.172.637,87

452.801.807,00

431.390.234,23

385.049.345,00

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por m2

Razão Social  Faturamento/m2

(R$)
Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Dall Accua Com. de Alimentos Ltda.
Comabem Minimercado Ltda-Me
T Freitas de Fraga & Cia. Ltda.
Supermercado Beltrame Ltda.
Osmar Nicolini & Cia. Ltda.
Mercado Paolazzi Ltda.
Supermercado Dalpiaz Ltda.
Pedralli & Pedralli Supermercado Ltda.
Comercial Samy Ltda.

Porto Alegre

Alvorada

Viamão

Viamão

Santa Maria

Bagé

Gravataí

Osório

Viamão

Balneário Pinhal

72.117,12 

58.210,73 

49.090,91 

45.894,32 

44.159,02 

43.452,43 

42.647,42 

40.518,13 

40.196,92 

39.243,83 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por check-out

Razão Social  Faturamento
/check-out (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Companhia Zaffari Indústria e Comércio 
Danilo Alberto Tiziani Ltda.
Macroatacado Treichel Ltda.
Supermercado Beltrame Ltda.
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
Supermercado Rispoli Ltda.
Dall Accua Com. de Alimentos Ltda.

Comércio de Miudezas Santiago Ltda-ePP
Comercial de Alimentos Super Davi Ltda.

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Pelotas

Santa Maria

Garibaldi

Uruguaiana

Alvorada

Santiago

Porto Alegre

7.500.180,02 

5.319.742,49 

4.917.084,57 

4.868.113,25 

4.783.893,30 

4.680.277,59 

4.558.663,39 

4.365.804,38 

4.283.046,50 

4.281.908,90 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por funcionário

Razão Social  Faturamento
/funcionário (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Roseli Teresinha Mann - ePP
Armazem Zarpelon Ltda-Me
Gabriela Almeida De Souza eireli-ePP
Comercio de Gên. Aliment. D Bem Ltda
Mercado Kieling Ltda-ePP
Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Constante & Nascimento Ltda-ePP
Vera da Silva Reinhermer e Cia. Ltda.
Pedro Maccari & Irmãos Ltda.
Danilo Alberto Tiziani Ltda.

Santa Clara do Sul

Porto Alegre

Esteio

Gravataí

Morro Reuter

Porto Alegre

Torres

São Leopoldo

Porto Alegre

Porto Alegre

1.560.000,00 

900.000,00 

885.000,00 

833.306,79 

830.025,00 

676.613,41 

670.734,21 

666.666,67 

639.219,21 

598.601,60 

Fizemos pesquisas com os consumidores e 
eles escolheram prêmios em produtos como 
forma de recompensa pelas compras nas nos-
sas lojas”, observou o diretor, Ezequiel Stein. 
A empresa também levou o prêmio especial 
por Empresas Cinquentenárias. “Devemos 
muito aos nossos avós”, complementou. O 
Supermercado Dalpiaz, de Osório, subiu ao 
palco pelo mesmo motivo. O proprietário, 
Ugo Dalpiaz, considerou a distinção um 
orgulho inusitado e significativo: “Temos 
obrigação de buscar a qualidade nos serviços 
para atrair a clientela, mantendo a parceria 
forte com os fornecedores”.

O Asun Supermercados, de Gravataí, a 
quarta maior rede de lojas no Estado, recebeu  
o prêmio Expansão, graças à abertura de sete 
novas lojas e à criação de 600 empregos. “Para 
quem começou capengando no Quintão, 
em 1975, alcançar esse reconhecimento é 
maravilhoso”, vibrou o empresário Antônio 
Ortiz Romacho. A política de valorização dos 
talentos valeu ao Walmart, de Porto Alegre, 
a homenagem pelo case de Plano de Car-
reira. Segundo o diretor financeiro Daniel 
Gross, são as pessoas que fazem a diferença 
no negócio, e por isso a empresa aposta no 
treinamento de líderes: “Somos a maior 
empregadora no Estado e vamos continuar 
investindo.” A Cia. Zaffari, juntamente com 
o Walmart, recebeu o prêmio Maiores do Se-
tor, além do troféu pelo case de Responsabi-
lidade Social. Na ocasião, o Mercado Brasco, 
de Porto Alegre, foi agraciado na noite com 
o prêmio Jovem Empreendedor.

Assim como nas edições anteriores, 
o Ranking Agas homenageou agências de 
publicidade por campanhas importantes em 
diversas frentes. Na categoria Indústria, a 
Agência Matriz ganhou o prêmio pelo case do 
Grupo Vibra. Na categoria varejo, a Compe-
tence venceu com o case do Grupo Dimed. 
Na categoria Entidade, a Escala subiu ao palco 
pelo case do Simers. Na categoria Serviços, 
a Martins+Andrade recebeu o prêmio pelo 
case Banrisul Vero. A diretora de atendimen-
to, Maria Isabel Penna de Moraes Lopes, 
agradeceu: “A campanha lançou as máquinas 
Vero, trazendo um jingle marcante e de fácil 
memorização. É gratificante ter o trabalho 

*Dados estimados pelo departamento econômico da Agas
**Inclui faturamento das unidades em São Paulo

reconhecido por quem entende de negócio”. 
Por fim, a Cooperativa Santa Clara, de Car-
los Barbosa, foi considerada a Anunciante do 
Ano da Revista Agas.
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esempenhos premiadosD
Faturamento anual de R$ 3,6 milhões 
a R$ 15 milhões

Terezinha Fátima Zanela | Porto Alegre

Faturamento anual até R$ 3,6 milhões

Charles I Lunardi & Cia. Ltda. | Tuparendi 

Faturamento anual de R$ 75 milhões
a R$ 100 milhões

Supermercado Gecepel Ltda. | Porto Alegre 

Faturamento anual de R$ 150 milhões
a R$ 200 milhões

Cerealista Oliveira Ltda. | Alvorada 

Faturamento anual de R$ 100 milhões
a R$ 150 milhões

Miller Supermercados | Santa Cruz do Sul 

Faturamento anual de R$ 15 milhões
a R$ 25 milhões

Rui Carlos Lang ME | Capivari do Sul 

Faturamento anual de R$ 50 milhões
a R$ 75 milhões

Supermercado Copetti Ltda. | Santa Maria 

Faturamento anual de R$ 25 milhões
a R$ 50 milhões

Leal Center | Soledade 

Faturamento anual de R$ 200 milhões
a R$ 300 milhões

Supermercados Nicolini | Bagé 

Faturamento anual de R$ 400 milhões
a R$ 1 bilhão

Comercial Zaffari | Passo Fundo

Faturamento anual de R$ 300 milhões
a R$ 400 milhões

Rede Vivo | Santa Maria 

O autosserviço gaúcho 

retoma seu crescimento 

em vendas e aposta em 

inovações para continuar 

satisfazendo sua grande 

clientela em todas as 

regiões do Estado



Prêmio Especial de Reconhecimento – Campanha publicitária do ano

Faturamento anual superior 
a R$ 1 bilhão

Supper Rissul | Esteio Cia. Zaffari | Porto Alegre

Prêmio Maiores do Setor

Walmart | Porto Alegre 

Fidelização de Clientes

Supermercado Lanz | Igrejinha 

Prêmio Plano de Carreira

Walmart | Porto Alegre 

Prêmio Expansão

Asun Supermercados | Gravataí 

Prêmio Jovem Empreendedor

Mercado Brasco | Porto Alegre 

Inovação Tecnológica

Rede Super – Case App Rede Super | Santa Maria 

Inovação Mercadológica

Supermago – Case Magodrive | Porto Alegre

Prêmio Especial Empresas Cinquentenárias

Supermercado Lanz | Igrejinha

Prêmio de Responsabilidade Social

Cia. Zaffari | Porto Alegre Supermercado Dalpiaz | Osório

Anunciante da Revista Agas: 
Cooperativa Santa Clara
Carlos Barbosa

Categoria Indústria: 
Agência Matriz
Case Grupo Vibra

Categoria Serviços:
Agência Martins+Andrade
Case Banrisul Vero

Categoria Varejo:
Agência Competence
Case Grupo Dimed

Categoria entidade: 
Agência Escala
Case Simers
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A novidade da vez produzida pela Frumar é a 
embalagem de camarão na medida para uma refeição a 
dois. Em um pacote de 300 gramas, o crustáceo já vem 
descascado e congelado. Além de saboroso, o camarão 
oferece diversos benefícios para a saúde, como a pre-
venção de doenças degenerativas e o melhor funciona-
mento do cérebro. Há mais de 25 anos no mercado, a 
Frumar é especializada na importação, industrialização 
e comercialização de frutos do mar frescos.

A linha de bebidas da RAR 
agora conta com dois novos inte-
grantes: o vinho Reserva Merlot 
e o espumante Brut Reserva. 
A chegada dos produtos eleva 
para 10 o número de rótulos 
produzidos pela vitícola. O vinho 
Reserva Merlot é amadurecido 
em barricas e, por isso, possui 

taninos persistentes e macios ao paladar. Aromas como 
groselha, amora, baunilha, cravo e madeira estão presen-
tes em sua formulação. A elaboração do espumante Brut 
Reserva se deu por meio do método Charmat, com uvas 
Pinnot Noir e Chardonnay. Sua acidez é refrescante e a 
bebida apresenta aromas finos de frutas cítricas, abacaxi, 
mel e doce de compota. A linha RAR é produzida na cidade 
de Muitos Capões, nos Campos de Cima da Serra, interior 
do Estado. É considerada uma das mais altas vitícolas do 
Brasil, com mil metros de altitude.

A linha de géis adesivos para vaso sanitário da Gota Limpa 
ganhou novas fragrâncias. Além de Lavanda e Marine, agora os 
consumidores poderão escolher também os aromas Eucalipto, 
Fresh e Citronela (esta última funciona também como repe-
lente de insetos). O produto está disponível em embalagens de 
dose única, que rende até 120 descargas, ou na versão com seis 
doses, que duram até 540 descargas. Um diferencial do produto 
é que seu recipiente é produzido com plástico reciclado, o que 
permite a sua reutilização após esterilização.

A região Sul contará com mais uma opção de produtos 
da linha nat. Verde. Agora a empresa traz os alimentos 
na versão IQF (Individually Quick Frozen), uma técnica 
que congela rapidamente um a um cada corte das carnes. 
Trata-se de um sistema reconhecido sobre sua segurança 
alimentar. Além disso, o produto traz embalagens com fe-
cho, que permite abrir e selar. Chegam aos supermercados 
três cortes congelados individualmente: filé de peito, filé 
de coxa e sobrecoxa e filezinho sassami.

FrumarCamarão
para dois

rarLinha ganha 
dois novos rótulos

Gota limpaGel adesivo 
com novas fragrâncias

Nat Produtos 
na versão IQF
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em um ambiente é capaz de relaxar e 
até ajudar a estimular o momento de compra dos 
clientes. Mais do que isso, a sonorização cumpre 
papel importante na divulgação de ofertas e pro-
moções de supermercados, mas é preciso ficar 
atento aos detalhes legais que envolvem a repro-
dução musical, como o pagamento de direitos 
autorais aos artistas.

A principal taxa vem do Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição, o chamado Ecad. 
A instituição gerencia e cobra pela reprodução 
fonográfica em ambientes como clubes, lojas 
comerciais, supermercados e restaurantes, entre 
outros. O valor pode ser bem salgado e varia de 
acordo com o número de reprodução das músicas, 
tamanho do ambiente e perfil de negócio. Na 
área de supermercados, uma das alternativas para 
fugir do Ecad e mesmo assim estar dentro da lei 
é a contratação de um serviço externo de rádio 
corporativa. É possível fazer tudo pela internet e 
de forma personalizada à marca da empresa. 

Em Rio Grande, o Supermercado Guanabara 
contrata uma empresa de sonorização de rádio 
web, o que tem permitido o uso de músicas isentas 

a música de pagamento de taxa de Ecad e com personaliza-
ção do serviço. “Selecionamos um playlist, onde 
80% são músicas instrumentais, por acreditarmos 
que esse é o formato mais eficaz”, conta Luciano 
de Leon Canteiro, supervisor de Marketing. Em 
parceria com fornecedores, o supermercado 
consegue fazer ainda gravações institucionais e 
promocionais. “Possuímos canais diferenciados, 
o que permite veicularmos comerciais específicos 
para lojas distintas”, destaca.

Com o objetivo de garantir a qualidade 
técnica da sonorização – algo importante, já que 
som muito baixo, muito alto ou com ruído não 
comunica –, Canteiro conta que foi contratado um 
profissional especializado na área. Com o mapa da 
loja em mãos, foi possível escolher a melhor locali-
zação das caixas de som e os locais onde o volume 
deveria ser menor, como junto aos check-outs, por 
exemplo, onde naturalmente há mais ruído.  “Al-
gumas empresas ainda consideram desnecessária 
a utilização de sonorização, mas para uma melhor 
experiência de compra, esse instrumento auxilia 
consideravelmente na construção de um ambiente 
favorável”, destaca.

A sonorização em 

supermercado é parte 

estratégica para o negócio, 

mas também exige atenção 

às armadilhas



Como usar o serviço

A criatividade pode ser um instrumento 
valioso para quem optar pelo serviço de uma 
rádio web. Segundo Gustavo Fauth, consultor 
da Gestão Operacional do Varejo Supermer-
cadista (GestOV), o ideal é ter uma rádio 
com programação e conteúdo, seguindo a 
lógica a que o consumidor já está habituado. 
“É possível para fazer a divulgação de ofertas 
nos intervalos, bem como endomarketing 
antes de a loja abrir aos clientes e depois da 
loja fechar. Basta ter criatividade e atitude”, 
destaca. Sobre a programação, o consultor dá 
a dica: “O bom é ter programas de rádio que 
tocam músicas mais ligeiras pela manhã e mais 
tranquilas ao fim da tarde e noite”.

Para quem pretende ter um locutor na 
loja, Fauth ressalta que é preciso estar atento 
à imagem que o supermercado quer ter. “Se 
for popular (low price+), cabe, ainda assim, 
em certos horários. Se for mais sofisticado 
o posicionamento de imagem, então apenas 

excepcionalmente e quando o motivo da co-
municação justificar, como uma prestação de 
serviço, por exemplo.” Mesmo tendo contra-
tado um serviço, o supermercadista ainda tem 
a opção de reproduzir músicas que não são 
de domínio público e, por isso, terá de pagar 
Ecad. Nesses casos, o valor pago à empresa 
deve vir com os royalties quitados. 

Dicas do especialista

Nunca esqueça que a sonorização é mais uma 

ferramenta de venda que deve ser utilizada para 

melhorar a experiência de compra do cliente

A escolha de músicas e programação deve ser 

alinhada com a estratégia da empresa e não 

seguindo o gosto pessoal de alguém

Se a opção é somente reproduzir músicas, sem 

contratação de serviço especializado, tenha o 

cuidado de selecionar músicas com direitos de 

uso já liberados



alimento típico

V Apresentado em diversos formatos e sabores, o queijo é um produto 

prático e nutritivo que conquista consumidores de diferentes paladares. 

Segmento segue em crescimento, mesmo com falta de matéria-prima
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da culinária mundial, o 
queijo é um dos produtos mais consumidos no 
Brasil. A iguaria está presente na mesa das famílias, 
seja como ingrediente em diferentes receitas, tido 
como lanche ou aperitivo, sendo parte do prato 
principal ou complemento nas refeições. O deriva-
do lácteo também é bastante utilizado em eventos, 
pois facilmente harmoniza com vinhos, cervejas e 
outras bebidas, contando com dezenas de tipos – o 
que mostra a sua fácil adaptação aos mais diferen-
tes gostos, em diversas culturas, nacionalidades e 
bolsos. O setor, porém, vem sofrendo os efeitos 
da crise econômica brasileira, que teve redução na 
comercialização do produto no país.  

A origem do queijo data de pelo menos 12 mil 
anos antes de Cristo. Reza a lenda que ele teria sido 
descoberto por um dos filhos de Apolo, Aristeu, Rei 
da Arcádia, no período paleolítico superior (40.000 

a 10.000 a.C). A forma primitiva era composta de 
leite coagulado, desprovido de soro e salgado. Outra 
versão é de que a sua produção foi acidental, quando 
um mercador árabe cavalgava por uma região monta-
nhosa. Ao buscar a sua bolsa cheia de leite para matar 
a sede, ele descobriu que a bebida havia se separado 
em duas partes: uma delas era soro, composta de um 
líquido fino e esbranquiçado, e a outra uma porção 
sólida – o que seria propriamente o queijo. A trans-
formação se deu após um dia inteiro de galopes, em 
meio ao calor do sol e ao material do cantil, feito de 
estômago de carneiro, que ainda continha o coalho 
– substância que faz coagular o leite. 

Na Idade Média, a fabricação desse alimento fi-
cou restrita aos mosteiros católicos. Com o passar do 
tempo, a técnica de produção se modernizou, sendo 
adicionados ao leite esporos de fungos, entre outros 
ingredientes. Na criação do gado, os egípcios tinham 
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no queijo uma importante fonte de alimentação. 
Conta-se que em muitas tumbas foram encontrados 
alimentos desse gênero à base de leite de vaca, cabra 
e ovelha. Já os gregos foram os primeiros europeus 
a adotarem a iguaria em seu cardápio, feita a partir 
do leite de cabras e ovelhas. 

Valorização do produto

Mas foram os romanos que difundiram o 
alimento no Império, transformando-o em um 
item indispensável nas refeições dos nobres e 
em grandes banquetes. Além disso, o produto 
era utilizado na alimentação dos soldados e 
atletas. Civilizações, como a babilônica, hebrai-
ca e grega, fizeram com que o queijo tivesse 
uma relação com a mitologia e as divindades. 

Algumas ordens religiosas chegaram a 
ganhar reputação por causa da qualidade na 
fabricação do produto, com rígidas regras de 
higiene. A própria nomenclatura de origem 
(formaggio) deriva do termo medieval “for-
matium”, que quer dizer queijo colocado na 

forma. A realização de feiras e mercados nos 
séculos 14 e 15 deu notoriedade a queijarias. 
No entanto, foi só no século 20 que a pro-
dução do alimento deixou de ser artesanal 
para tornar-se industrializada, passando a ser 
usada a pasteurização.

O queijo então foi evoluindo até chegar 
nos diversos tipos que conhecemos hoje. 
Basicamente, o produto é derivado do leite 
concentrado, por meio da coagulação e da eli-
minação do soro (parte líquida). Ele se divide 
em três tipos: fresco (pronto para consumo, 
logo após sua fabricação), maturado (passa por 
trocas bioquímicas e físicas necessárias a cada 
variedade) e processado (obtido por trituração, 
mistura, fusão e emulsão, com ou sem adição 
de outros produtos). 

Além do gosto e do sabor peculiares, o 
queijo possui qualidades nutricionais, contando 
com propriedades benéficas para o bom fun-
cionamento do intestino. A presença de cálcio 
no produto também é um elemento importan-
te para a saúde, pois auxilia no fortalecimento 
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dos ossos e dentes. Essas características tornam 
o produto um grande aliado na prevenção de 
doenças e transtornos, como a osteoporose.  É 
um alimento rico em proteínas de alto valor 
biológico, além de fornecer fósforo, zinco, 
iodo, selênio, vitaminas e micronutrientes. 

Mercado de queijos

De acordo com a Associação Brasileira das 
Indústrias de Queijo (Abiq), mais de10 bilhões de 
litros de leite por ano são transformados em quei-
jos no país. A maioria da produção (68%) refere-se 
a grandes commodities: queijos muçarela e prato e 

o requeijão culinário. Nos anos de 2014 e 2015, o 
mercado nacional do produto movimentou cerca 
de R$ 19 bilhões. Produtores enfrentam dificul-
dades para aquisição da principal matéria-prima, 
o leite, em meio à redução da produção ocorrida 
em 2016, que aprofundou a queda de 2015. 

Conforme a entidade, a produção do segmento 
segue crescendo. Em 2015, a fabricação foi de 1,105 
milhão de toneladas do produto – um crescimento 
de 2,9%, em relação ao ano anterior. No mesmo pe-
ríodo, o consumido per capita do produto foi de 5,4 
quilos, aumentando 100 gramas na comparação com 
2014. Em países como Chile e Argentina, a demanda 
anual por habitante supera os 10 quilos. 

Diferentes estilos e sabores

A fabricação de queijos é bastante variada, refletindo a formação cultural dos povos. Confira alguns tipos mais 
comuns no Brasil:

Parmesão – de origem italiana, possui massa amarela de pasta dura e sabor picante. Boa parte da produção é vendida ralada para diversas aplicações 

culinárias. Pode ser degustado puro, em saladas e com carpaccio quando filetados.

Prato – foi trazido para o sul de Minas Gerais por dinamarqueses. É um dos mais consumidos no país, com massa macia, de cor amarelo clara e 

sabor suave. Pode ser comido puro, em sanduíches, saladas e aperitivos.

Muçarela – é o tipo mais fabricado e consumido no país, proveniente da Itália. Sua massa é esbranquiçada, firme e filante, com sabor 

ligeiramente ácido e salgado. Tem fácil derretimento, geralmente usado em sanduíches quentes, na cobertura de pizzas e outros pratos 

culinários, além da opção pura.

Gorgonzola – caracteriza-se por uma maturação com Penicillium roqueforti, que confere aos queijos seus veios azulados. De origem italiana, tem 

massa úmida, textura macia, um pouco pastosa e quebradiça. Possui sabor ligeiramente salgado para consumo puro, em tábuas de queijos, como 

aperitivo ou em aplicações culinárias, como molhos ou recheios.

Provolone –  amarrado com cordas ou redes sintéticas, é secado pendurado e depois defumado até ser obtida a cor desejada da casca. Proveniente 

da Itália, possui consistência semidura, textura fechada e filante, com sabor ligeiramente picante. Usado em sanduíches, aperitivos ou aplicações 

culinárias, além de consumido puro.

Cheddar – originário da Inglaterra, tem coloração amarelo alaranjado, consistência fina, quase pastosa e sabor ligeiramente ácido ou cítrico. No Brasil, 

é mais encontrado nas versões de queijo processado ou em fatias. De fácil derretimento, integra sanduíches quentes, hambúrgueres ou bifes. 

Minas – é provavelmente um dos queijos brasileiros mais antigos, com sua fabricação iniciada no século 19, em Minas Gerais. Possui aparência 

macia, porém é mais seco e firme, de coloração interna branco-creme e casca fina amarelada. Seu sabor conta com  ligeira acidez, sendo bastante 

consumido no café da manhã, em sobremesas ou em preparações culinárias.

Ricota – obtido pela acidificação do soro do leite, é rico em albumina e lactoglobulina, que se precipitam e formam a massa. Tem textura leve e 

granulosa, garantindo alta digestibilidade. Proveniente da Itália, pode ser defumado ou condimentado, com maior consumo para fins culinários.

Requeijão – queijo tipicamente brasileiro, sua massa vem da coalhada, sendo acrescentados creme de leite, água e sais fundentes. Possui coloração branca, 

com sabor suave e lácteo. O catupiry é uma de suas versões cremosas em copo, sendo consumido na forma espalhável ou em aplicações culinárias.

Búfula –  é um tipo fresco de massa filada, originário da Itália, produzido exclusivamente com leite de búfalas, moldado em diversos formatos, como bo-

las, nozinhos, tranças ou barras, sendo embaladas em soro. Pode ser consumido como entrada, aperitivo ou como ingrediente de diversos pratos.

Tofu – alimento produzido a partir da soja. Possui uma textura firme parecida com a do queijo, sabor delicado, cor branca cremosa e apresenta-se 

sob a forma de um cubo branco. É muito utilizado na culinária oriental, vegetariana e macrobiótica.
Fonte consultada: Abiq
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Gedeão Pereira Vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul)        

de 2017 deve registrar mais uma grande safra 
no Rio Grande do Sul. Grandes colheitas geram 
perspectivas positivas no cenário econômico.  
Principalmente nos últimos anos, quando o setor 
funcionou como sustentação nacional em um 
período de forte crise econômica. Mas os bons 
resultados não se restringem apenas ao campo. A 
crença de que a economia funciona num sistema 
linear é antiga e equivocada. A relação entre os 
setores é dinâmica, estreita e contínua. Em nosso 
estado isso pode ser percebido de forma clara.

Um levantamento feito pela Assessoria Eco-
nômica do Sistema Farsul projeta um PIB para o 
agronegócio de R$ 153,1 bilhões, representando 
40,95% do total do PIB gaúcho. E o resultado não 
acontece apenas após a colheita. Antes mesmo do 
plantio, o agronegócio já movimenta os demais 
setores. A compra de maquinários e insumos é o 
claro exemplo dessa relação cíclica e circular.

Mas se colocarmos uma lupa sobre o estado, 
perceberemos que essa relação é muito mais 
ampla e direta. Onde o agronegócio é forte, os 
demais setores também são. Nos municípios que 
registram um PIB Agropecuário igual ou superior 
a 30%, o saldo de empregos também é positivo no 
comércio, serviços e indústria, o que significa mais 
consumidores no mercado e capital circulando.

Se olharmos para a frente, o cenário pode ser 
ainda melhor. Nossa projeção é de que em 2026 a 

o ano safra seja 9,3 milhões de toneladas maior do que a 
de 2016. Esse resultado significa um excedente de, 
por exemplo, 14% na produção de carne bovina e 
63% nos grãos, possibilitando a ampliação da nossa 
participação no cenário internacional. E para tal 
é necessário que os laços entre os setores sejam 
ainda mais apertados. Pois muitas das necessida-
des do agronegócio também são da indústria, do 
comércio e dos serviços.

Um dos principais gargalos está na infraestru-
tura do Rio Grande do Sul. O custo por tonelada 
para transportar soja entre Passo Fundo e o Porto 
de Rio Grande aumentou 95% por tonelada em 
oito anos. Por isso defendemos a urgência na 
mudança do modelo de transporte. O desenvolvi-
mento de um sistema baseado em hidrovias, tendo 
o complemento de ferrovias e rodovias, significa 
uma redução nos custos, pois uma única barcaça 
equivale a 112 caminhões bitrem.

Medidas como essa se tornam fundamentais 
para que possamos encarar de frente o mercado 
internacional. De nada adianta termos uma pro-
dutividade de soja superior a Estados Unidos e 
Argentina se não forem criadas as condições de 
competitividade necessárias para encarar o futuro. 
Temos as mais modernas tecnologias aplicadas no 
setor, mas não podemos esbarrar na estrutura que 
encarece nosso produto. Sanar essas dificuldades 
só trará mais crescimento ao Rio Grande do Sul, 
pois se o campo vai bem, todos vão.
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Associação Gaúcha de Supermercados
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Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato: (51) 2118-5200 – agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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Antônio Alberto Righi – Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho – Gravataí

Cláudio Schwerz – Cruz Alta

Jaime José Andreazza – Caxias do Sul

Jairo Antonio Libraga – Santa Maria

José Eduardo Macedo Cidade – Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos – Imbé   

Leonardo Taufer – Lajeado                   

Lindonor Peruzzo Junior – Bagé

Manuel Ademir Pereira – Viamão                

Paulo Fernando Pfitscher – Porto Alegre

Patrique Nicolini Manfroi – Bagé

Pedro Jacó Schneider – Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria

Conselho Fiscal
Cesion do Nascimento Pereira – Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria

Sandro Formenton – Canoas

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
Ana Saling – Santa Rosa

Cláudio Ernani Neves – Jaguarão

Lindonor Peruzzo – Bagé

Santo Assis Beltrame – Santa Maria

Ugo Dalpiaz – Osório

Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
Francisco Schmidt 

Representantes
Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller – Taquara

Arlei José Karpinski – Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho – Soledade

Celso Miller – Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda – Erechim

Daniel Lenz – Venâncio Aires

Danilo Tiziani – Porto Alegre

Davi Treichel – Pelotas

Gastão H. Weinert – Santo Ângelo

Helvio Debona – Sarandi

Ismael Ali Baklizi – Uruguaiana

José Luiz Righi – Santana do Livramento
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Luiz Antônio Oliveira – Alvorada
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Rodrigo Marin – Guaporé
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Rudi Nei Schneider – Panambi

Marili Mombach – Montenegro

Sergio Coppeti – Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato – São Marcos

                                                  Departamentos   

 Associado:  atendimento@agas.com.br

 Capacitação:  capacitacao@agas.com.br 
 Comercial:  comercial@agas.com.br
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