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Hora de 
fazer a diferença

hora. Mais de 40 mil pessoas ligadas à 
cadeia do abastecimento vão passar pelos pavilhões do 
Centro de Eventos Fiergs, em agosto, para a ExpoAgas 
2017. É um momento ímpar, preparado ao longo dos 
últimos 12 meses, que desenhamos com foco no net-
working, na troca de conhecimentos e no fomento de 
novos negócios para varejo, distribuidores e indústria. 
A Agas, ainda que represente o setor supermercadista 
gaúcho, é uma instituição preocupada com todos os 
elos da cadeia em que atua. Mais de 800 lançamentos 
serão apresentados nessa feira, que se consolida como 
um encontro de negócios. A exposição tem sua preocu-
pação com a programação técnica e com o aprendizado, 
mas a movimentação de negociações é ainda mais fun-
damental e estratégica para o sucesso do evento e para 
a prosperidade das empresas. Somente as transações 
entre expositores e visitantes vão alavancar a economia 
gaúcha e as companhias aqui estabelecidas. 

Na exibição, pequenos fornecedores veem a 
oportunidade de encontrar e disputar os mesmos 
clientes que as grandes multinacionais. É nesse 
momento que estaremos juntos, empresas dos 
mais diferentes recantos e com as mais antagônicas 

chegou  a filosofias, para aprendermos, trocarmos experi-
ências e efetivamente alavancarmos negócios no 
Rio Grande do Sul e no Brasil. É a hora de fazer 
a diferença! Entre os confirmados, há nomes 
nacionalmente reconhecidos, como Serginho 
Groisman, Leandro Karnal e Ricardo Amorim, e 
teremos também visitas técnicas, oficinas práticas 
e palestras, ideais para a qualificação de profissio-
nais de setores específicos e estratégicos.

Uma das novidades da ExpoAgas 2017 vai 
reconhecer o empenho dos expositores que mais se 
destacarem: pela primeira vez, a Agas e a Popai Brasil 
formalizaram parceria para que o instituto monitore 
os layouts, as promoções e as ações comerciais dos 
estandes, premiando os fornecedores que melhor 
atraírem os visitantes durante a atividade. A expo-
sição é um termômetro do setor, é o momento em 
que o varejo se prepara para o fim de ano e em que 
os fornecedores aumentam suas vendas. A trajetória 
de sucesso do evento é escrita por todos nós, a mui-
tas mãos, em cada edição, estande e palestra. Que 
saibamos todos aproveitar essa vitrine para crescer. 
Uma boa feira e uma boa leitura!
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gestão
Açougue qualificado

A paixão dos gaúchos pelo churrasco garante boas 
vendas, mas é preciso estar atento às novas regras para 

manipulação de carnes no autosserviço

expoagas 2017
Feira começa no dia 22/08
O apresentador Serginho Groisman e o historiador 
Leandro Karnal são algumas das atrações do evento, que 
promete conectar bons negócios na Fiergs

vivavoz
Ricardo Amorim
Economista do programa Manhattan Connection, da GloboNews, diz 
por que o Brasil precisa fazer várias reformas para voltar a crescer 

54
soluções

Cliente oculto detecta problemas no varejo
Inspeção secreta é estratégia de gestão utilizada por supermercados para 

correção de erros nas operações dentro das lojas 
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Saber escolher as opções de novos fornecedores é fundamental 

para obter resultados em um mercado de alta concorrência e 

com clientes cada vez mais exigentes e seletivos 

produtos – massas
Nutritivas e versáteis
Presente na mesa de grande parte das famílias ao redor do 
mundo, o produto é um dos preferidos entre os brasileiros
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economista e pós-graduado em 
Administração e Finanças, Ricardo Amo-
rim destaca-se também como um dos 
debatedores do programa de TV a cabo 
Manhattan Connection, da Globo News. 
Uma das personalidades mais requisitadas 
para palestras e entrevistas sobre economia 
e tendências, ele fala sobre a necessidade de 
o Brasil promover quatro reformas (Traba-
lhista, Previdenciária, Tributária e Política) 
para voltar a crescer em bom ritmo.

Colunista da Revista IstoÉ e presidente 
da Ricam Consultoria (prestadora de servi-
ços na área de Negócios e Economia Glo-
bal), Amorim afirma que a crise gerou um 
efeito benéfico visto no grande movimento 
de conscientização das pessoas, que estão 
retomando os espaços públicos e exigindo 
mudanças. Essa e outras opiniões o leitor 
confere na entrevista a seguir e também na 
36ª ExpoAgas, onde ele vai proferir pales-
tra magna, depois da solenidade oficial de 
abertura, no dia 22 de agosto.
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REVISTA AGAS O governo defende a Reforma 

Trabalhista como meio de manutenção dos 

empregos, redução da informalidade e estímulo 

à retomada da atividade produtiva das empre-

sas. Os oposicionistas, contudo, afirmam que ela 

substitui o emprego pelo subemprego (reduzindo 

direitos e remuneração), tendo um viés demasia-

do pró-empregador. Qual a sua visão?

RA O governo tem razão em propor a Re-
forma Trabalhista. Ela não elimina direitos, 
mas flexibiliza negociações que, em muitos 
casos, os próprios trabalhadores gostariam 
que acontecessem. É o caso do número de 
horas que podem ser trabalhadas. Hoje, 
o trabalhador não tem o direito de fugir 
de uma jornada de seis ou oito horas, ou 
abre mão dos direitos da proteção da CLT. 
Sobre as férias: na prática, a maior parte dos 
trabalhadores – e eu posso dizer porque sou 
exemplo disso – sempre preferiu poder par-
celar o descanso por mais vezes ao longo do 
ano, o que a legislação impedia. No fundo, 
o que acontece é que os sindicatos traba-

aís não pode consumir mais 
sem produzir mais



lhistas fazem forte oposição porque perde-
rão a contribuição obrigatória. O trabalha-
dor escolherá se quer ou não contribuir para 
a sua entidade de classe. Se o sindicato fizer 
um serviço que de fato ajude o trabalhador, 
ele vai contribuir. A reforma vai reduzir o 
custo, sem que o trabalhador perca direitos, 
e com isso ajuda a que haja mais emprego, 
mais renda, mais consumo. Ativa todo um 
círculo virtuoso.

REVISTA AGAS A Reforma da Previdência é outra 

proposta que gera debates antagônicos. Um 

lado afirma que, sem ela, a Seguridade Social 

quebra. O outro diz que a proposta desrespeita 

direitos em fase de aquisição, estabelece regras 

arbitrárias e desproporcionais de transição e 

impõe um limite etário elevado para ganhos in-

tegrais. Qual é a melhor saída do ponto de vista 

econômico e social?

RA A necessidade da Reforma Previdenciá-
ria é verdadeira. Sem ela, o setor quebra e 
o país junto. O regime brasileiro baseia -se 
na ideia de que a geração que trabalha hoje 
paga pela previdência da geração que traba-
lhou anteriormente. O brasileiro está viven-
do cada vez mais, e isso é bom, mas obvia-
mente os benefícios precisam ser pagos por 
mais tempo. Quando a Previdência foi cria-
da, o benefício era recebido por oito anos, 

P ”“Algo público é visto aqui no Brasil 

como se não pertencesse a 

ninguém e é usado por políticos 

como fonte de benefício próprio.

aís não pode consumir mais 
sem produzir mais

em média. Agora, é por 19 anos e tende a 
aumentar. Além disso, o número de pessoas 
em comparação àqueles aposentados é cada 
vez menor, pois a taxa de natalidade decres-
ce. O meu avô tinha 13 irmãos. Se minha 
aposentadoria tiver de ser paga pelos meus 
filhos, eu tenho só dois, e já estou acima da 
média das famílias brasileiras atualmente. 
Assim, a conta simplesmente não fecha. 
A proposta de reforma é a ideal? Longe 
disso, mas é melhor do que nada. Uma 
proposta ideal deveria contemplar um 
regime único com as mesmas regras de 
contribuição e benefícios para todos, nos 
setores público e privado. Não temos a 
opção de não fazer a reforma. Temos de 
mudar o regime, pois, caso contrário, as 
contas públicas vão continuar a se dete-
riorar e vai faltar ainda mais dinheiro para 
Educação, Saúde, Segurança e Transporte.

REVISTA AGAS Uma queixa muito recorrente no 

empresariado brasileiro diz respeito à carga 

tributária elevada, especialmente à taxação sobre 

o consumo. O crédito no Brasil, por exemplo, 

tem taxas abusivas em comparação às de outros 

países. O que o senhor acredita ser uma boa 

proposta para a Reforma Tributária?

RA Para que a Reforma Tributária ocor-
ra, antes precisa ser feita a Reforma da 

(julho/agosto 2017) Revista AGAS 08/09



Previdência. E, antes de fazer a Reforma da 
Previdência, precisamos cortar os gastos do 
governo. Se a Reforma Tributária ocorresse 
antes da Previdenciária, o que ela faria se-
ria aumentar ainda mais os impostos para 
fazer com que as contas públicas fechas-
sem. Um desastre, só agravaria os proble-
mas. Uma boa Reforma Tributária precisa 
reduzir os impostos que são cobrados e 
simplificar o sistema. Precisamos diminuir 
a carga em todos os casos. O crédito é 
realmente muito mais caro no Brasil do que 
em outros países. Isso tem duas razões liga-
das às reformas mencionadas: em primeiro 
lugar, o déficit público brasileiro é gigante e 
faz com que o governo tenha de tomar mui-
to dinheiro emprestado, e essa demanda 
por financiamento governamental faz com 
que sobre pouco dinheiro para ser empres-
tado às empresas e aos consumidores. O 
resultado são os altos juros. Em segundo lu-
gar, uma das formas com as quais se tentou 
consertar isso só agrava o problema. O siste-
ma financeiro ganha muito dinheiro, por 
consequência o governo tem uma carga de 
impostos gigante em cima do setor financei-
ro. Essa carga é integralmente transferida 
para quem toma dinheiro emprestado. Por 
fim, como há uma competição muito baixa 
no sistema financeiro brasileiro, os bancos 
conseguem ter margens altas e têm spre-
ads elevados. A gente tem que estimular 
a competição, diminuir os impostos que 
as instituições financeiras pagam e reduzir 
o déficit público. As taxas de juros inter-
nacionais são, hoje, em média, 100 vezes 
inferiores às nossas.

REVISTA AGAS Fechando o quarteto de reformas, 

temos a Política. O Congresso já discute, se-

paradamente, uma legislação de salvação para 

evitar o que parlamentares chamam de “crimi-

nalização generalizada da atividade política”. 

Uma das propostas em discussão é a que prevê 

financiamento público com lista de candidatos 

indicados pelos partidos. Enfim, há uma crise 

sem precedentes de representatividade na 

política. Há algum exemplo exterior que possa 

nos servir de referência na condução dos rumos 

dessa mudança na legislação?

RA A Reforma Política não deveria ser a últi-
ma, deveria ser a primeira. O que está sen-
do proposto pelo Congresso para o setor só 
piora a situação. Financiamento público de 
campanha é a última coisa de que a gente 
precisa, porque significa pegar mais recursos 
que iriam para a Saúde, a Educação e dar 
nas mãos dos políticos. Em segundo lugar, 
mantém o sistema que tornou a política um 
grande balcão de negócios. A reforma pre-
cisa ir na direção oposta. No caso do voto 
em listas fechadas, isso só reforçaria que 
os políticos atuais, que têm controle dos 
partidos, ficariam à frente delas. O eleitor 
acabaria elegendo quem ele não quer mais. 
Precisamos acabar completamente com o 
financiamento público de campanha e com 
o horário eleitoral gratuito. Não haveria 
mais os partidos de aluguel que vendem 
horário na TV. Só teriam financiamento 
aqueles que realmente encontram apoio na 
sociedade, e os demais deixariam de exis-
tir. A redução do número de partidos nos 
daria uma condição muito mais saudável 
de governabilidade. 

REVISTA AGAS O pesado custo da máquina brasi-

leira é outra queixa comum. O país, por exemplo, 

gasta mais com o Poder Judiciário do que com 

Pesquisa & Desenvolvimento (em porcentagem 

do PIB). Legislativo e Executivo também conso-

mem grandes recursos. O custo de manutenção 

“Um modelo econômico sustentável 

precisa ter estímulos consistentes ao 

consumo, mas também incentivos à produção, 

algo que o país não fez, e veio a crise.”
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de um deputado federal chega a R$ 168 mil por 

mês. Podemos esperar para algum dia mudança 

significativa nesse cenário?

RA Este é um dos problemas mais graves 
do Brasil. Algo público é visto aqui no 
Brasil como se não pertencesse a ninguém, 
e é usado por políticos como fonte de 
benefício próprio. Só tem uma forma de 
essa situação mudar: a população precisa 
exigir. Quem está lá não fará isso por conta 
própria. É preciso haver uma cobrança 
popular brutal.

REVISTA AGAS Em artigo, sua visão é de que o país 

enfrenta uma ‘escolha de Sofia’ com péssimas 

opções: ou sai Michel Temer e as reformas nau-

fragam, ou fica Temer e se enfraquece a Opera-

ção Lava-Jato. Para a economia, há diferença de 

impacto entre eleições diretas ou indiretas? 

RA Considero remota a possibilidade de o 
presidente Michel Temer permanecer no 
cargo, mas ele tem em suas mãos todas 
as possibilidades de postergar a queda. A 
‘escolha de Sofia’ que vejo é entre se fazer 
algum acordo com o presidente para que 
ele saia do cargo, mas não seja acionado 
judicialmente por tudo o que já veio à tona, 
o que é um enfraquecimento da Opera-
ção Lava -Jato. Não havendo acordo, esse 
processo se arrastará por um bom tempo, 
e o arrastar traz um risco grande de que 
a recuperação econômica verificada no 
primeiro trimestre seja temporariamente 
abortada e atrasada. Acho difícil que as 
reformas avancem com um presidente tão 
enfraquecido, e sem as reformas a eco-
nomia não tende a melhorar. A confiança 
do empresariado e do consumidor precisa 
aumentar, para que haja mais consumo, 
investimento e emprego.

REVISTA AGAS O ex-prefeito de São Paulo, Fernan-

do Haddad, escreveu longo artigo para a Revista 

Piauí analisando a sua gestão. Em certo momen-

to, diz que, se pudesse apontar um grande equí-

voco do PT, seria o de subestimar o caráter patri-

monialista do Estado brasileiro. Segundo Haddad, 

a apropriação privada da política travou o sistema 

de desenvolvimento que vinha funcionando. Na 

sua visão, por que o modelo desenvolvimentista 

de Lula chegou a um esgotamento?

RA Há uma explicação bem mais sim-
ples. O sistema iria se esgotar porque foi 
baseado em uma perna só. Um modelo 
econômico sustentável precisa ter estímu-
los consistentes ao consumo. Houve vários 
no governo Lula, que também cuidou bem 
das contas públicas até a crise de 2008, 
com queda na taxa de juros e expansão 
do crédito. Em paralelo, tivemos redução 
no desemprego e os salários subiram. O 
problema é que faltou incentivo à produ-
ção. Se a gente não consegue fazer com 
que os salários subam sem crecimento do 
custo de produção, o modelo é insusten-
tável. Só há uma forma para que o custo 
de produção não aumente se os salários 
estão crescendo: o incremento de salários 
deve ser equivalente ao da produtividade 
do trabalho. Para que isso acontecesse, 
o país deveria ter tomado uma série de 
medidas que não tomou, como reduzir 
custo de transporte com investimento em 
infraestrutura, qualificar melhor a mão de 
obra, reduzir o custo trabalhista e tributá-
rio. Ficou muito caro produzir no Brasil, 
as empresas começaram a fechar as portas, 
o desemprego deu um salto. Perdendo a 
renda, as pessoas perdem a capacidade de 
consumo. A queda nas vendas gera mais 
desemprego, e foi o que aconteceu, um 
círculo vicioso. A explicação é macroe-
conômica. Somente com a aprovação das 
Reformas Trabalhista e Tributária iremos 
estimular a produção e, consequentemente, 
o emprego. A prova disso que estou dizen-
do é que de 2004 a 2016 o desempenho 
das vendas no varejo foi melhor do que o 
desempenho da indústria. Isto é, em 12 anos 
crescemos mais em consumo do que em 
produção. Nenhum país pode eternamente 
consumir mais sem produzir mais.

REVISTA AGAS Quais os principais obstáculos para 

a redução da desigualdade social no país?

RA Há vários. O Brasil tem um histórico 

11(julho/agosto 2017) Revista AGAS



de lidar com a consequência e não com a 
causa. A desigualdade de renda é conse-
quência da desigualdade de oportunidades 
educacionais. Grande parte da popula-
ção não tem acesso a uma educação boa. 
Quando vai ao mercado, ou não consegue 
emprego ou trabalha por salários muito 
baixos. Isso gera miséria e pobreza. O que 
precisamos fazer é investir em educação 
básica de qualidade para todos. Tudo em 
economia é definido pela regra da oferta e 
da demanda. Aqui formamos muito pouca 
gente qualificada, ou seja, a oferta é baixa, 
e por consequência, quando o mercado pre-
cisa contratar gente mais capacitada, acaba 
pagando mais. O salário dos profissionais 
mais qualificados é muito alto no Brasil, haja 
vista que eles são poucos. Sobram profissio-
nais de baixa formação, e como a oferta de 
pessoal nessa categoria é grande, o preço do 
trabalho deles é mais baixo do que em outros 
lugares. Só com investimento pesado em 
educação básica mudamos esse equilíbrio. 
Por que o governo não faz isso? Porque os re-
sultados não aparecem no mandato de quem 
promoveu a mudança, e os políticos querem 
resultados rápidos para serem reeleitos. É 
um dos problemas da democracia.

REVISTA AGAS Em um mundo dominado por 

gigantes corporativos, como cada cidade pode 

tomar em suas próprias mãos aspectos do seu 

desenvolvimento econômico, respondendo de 

maneira participativa às necessidades locais, 

fortificando o sentimento de identidade e 

pertencimento comunitário?

RA As redes sociais têm muitos defeitos, 
mas uma de suas qualidades é permitir 
que a participação das pessoas nas decisões 
que são tomadas nas suas cidades, estados 
e países seja cada vez maior. As pessoas 
precisam retomar o que é delas. Vou além: 
é preciso estimular uma mentalidade mais 
participativa, e acho que isso está aconte-
cendo. A crise brasileira foi tão grave que 
gerou um movimento de conscientização 
muito mais forte do que já havíamos visto. 
Os políticos nada mais são do que funcio-
nários nossos, eles trabalham para nós, mas 
se não os monitorarmos, eles se apropriam 
do que é do governo e da população. 

REVISTA AGAS O senhor afirma que as crises cau-

sam as mudanças que nos deixam mais fortes, 

mas temos de fazê-las se transformarem em 

oportunidades. Segundo o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, a recessão no Brasil acabou. 

Quais as perspectivas que podemos apontar 

para o varejo?

RA A recessão tinha acabado. Os dados do 
primeiro trimestre do PIB confirmam isso, 
tivemos crescimento de 1% e se isso fosse 
mantido teríamos crescimento anual de 
4,1%, o que é muito mais do que alguns 
imaginam que o PIB vá crescer. Minha dúvi-
da hoje é se isso vai se sustentar, depois do 
escândalo da JBS, que paralisou a política e 
gerou um vácuo de governabilidade. Houve 
um abalo na confiança dos empresários. 
No caso dos supermercados, o fator deter-
minante para bons resultados é o aumento 
do emprego e da renda. O autosserviço é 
um dos primeiros setores a sentirem uma 
melhora. O problema é que as incertezas, 
geradas com o agravamento da crise políti-
ca, fizeram com que empresas que tinham 
planos de investimentos agressivos para 
os próximos meses preferissem esperar. 
Elas acabam não colocando renda na mão 
de mais gente que iria ao supermercado 
gastá-la. Há novo risco de piora antes que o 
cenário comece a melhorar.

“A reforma vai reduzir o custo 

trabalhista sem que o trabalhador perca 

direitos, e com isso ajuda a que haja mais 

emprego, mais renda, mais consumo. Ativa 

todo um círculo virtuoso.”
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Continua em vigor o 
programa De Olho na Validade
Com o objetivo de aliar os consumidores à fiscalização da venda de 
produtos vencidos nos súperes do Rio Grande do Sul, o programa De 
Olho na Validade foi renovado em julho. A parceria entre a Agas, o 
Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Procon-RS começou em 
2012 e prevê que os supermercados conveniados deem aos clientes 
que encontrarem alimentos vencidos nas gôndolas o mesmo produto 
dentro da validade. De acordo com o presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, a importante iniciativa conta com a adesão facultativa 
dos varejistas: “Queremos que o supermercado aperfeiçoe cada vez 
mais seu serviço à população gaúcha, e defendemos o uso de ações 
educativas e não meramente punitivas para isso”.

Festival Sabores do Inverno 
reúne 8 mil pessoas 
Foi realizada, de 29 de junho a 2 de julho, a segunda edição 
do Festival Sabores de Inverno, do Comercial Zaffari, em 
Passo Fundo. Estiveram presentes no evento 40 fornece-
dores para oferecer alimentos e bebidas aos mais de 8 mil 
visitantes do festival, com degustações de produtos como 
vinhos, cervejas, cafés, chás, massas e fiambres variados. 
Entre as principais novidades da programação técnica e 
cultural estavam workshops, fotos instantâneas, caricaturas 
com a artista Eliane Giolo, concurso cultural e música ao 
vivo com grupos locais.

Falecimento 
de matriarca
A fundadora da rede Asun Supermerca-
dos, Assunción Romacho Garcia, faleceu 
em 24 de junho, na sua terra natal, Espa-
nha, aos 88 anos, após sofrer um mal súbito 
seguido por falência múltipla de órgãos. 
Assunción foi enterrada em sua cidade de 
origem, Exfiliana, no dia 26, e uma cerimô-
nia foi realizada na Igreja Nossa Senhora 
da Paz, em Porto Alegre, em 2 de julho, 
para homenagear a matriarca da família. A 
história de superação da empreendedora 
radicada no Brasil está imortalizada em 
uma biografia da jornalista Sandra Rocha, 
lançada em maio deste ano, que conta a 
dura trajetória da imigrante espanhola que 
abriu um pequeno armazém na zona Sul 
de Porto Alegre em 1964.

A Unisuper, em 23 de junho, inaugurou 
uma nova loja licenciada em Cachoeiri-
nha, na Grande Porto Alegre, na avenida 
Manoel Gonçalves Junior. O espaço abri-
gou o Super Mercadão, da família Kiesel, 
desde 2005, que apostou na parceria com 
a Unisuper para o projeto. A fim de aten-
der aos padrões da rede, o prédio passou 
por obras e adequações que duraram mais 
de dez meses, e apresenta novos layout in-
terno e fachada. Entre as outras novidades 
estão os equipamentos de refrigeração no 
açougue e na padaria, além da ampliação 
do mix de produtos. Agora, sob a direção 
da Unisuper, a loja está climatizada, com 
área de venda de 350m², cinco check-outs 
e estacionamento.
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Rede Unisuper 
inaugura nova loja
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Previsão de faturamento da 
Unidasul bate a casa do bilhão 
A rede Unidasul, nascida há mais de dez anos da união das empresas 
Comercial Unida e Comercial Rissul (ambas com influência atacadis-
ta), tem previsão de faturamento de R$ 1,8 bilhão para 2017. Entre 
as três grandes áreas de atuação da companhia, 40% de participação 
ficam a cargo do varejo, e o atacado distribuidor fica com 30%. O 
autosserviço responde pelos outros 30%, e é atualmente o setor com 
melhores perspectivas de aumentar a sua fatia, devido à inauguração 
da 9ª loja Macromix, linha que possui o perfil destacado. Além das 
Macromix, a Unidasul conta com 38 lojas de varejo Rissul e abrange as 
distribuidoras CBS, Valore, Compre Bem, Decsul e Frimix, contando 
com mais de 6,3 mil colaboradores em diversas funções. 

Queijos e vinhos 
pela solidariedade
Com a finalidade de angariar fundos para entidades assisten-
ciais, a primeira Noite da Solidariedade – Queijos e Vinhos 
de 2017 foi realizada em 1º de junho, em Lajeado, e teve 200 

participantes – um suces-
so de público. O evento 
foi uma realização da Rede 
Imec, em parceria com o 
Rotary Club de Lajeado 
e com apoio de vários 
fornecedores da Noite. 
Na ocasião, os presentes 
foram convidados a degus-
tar diversos vinhos, espu-
mantes e sucos da Vinícola 
Salton, queijos Tirolez, 
salames BRF Sadia, água 
da Fruki, além de doces e 

salgados Italianinho Alimentos. Foram arrecadados, ao todo, 
R$ 9 mil pela venda dos convites, entregues ao programa 
Adolescente Legal com Música, da Associação Lajeadense 
Pró-Segurança Pública (Alsepro), pelo diretor financeiro da 
Rede Imec, Romano Scheibler, e pelo presidente do Rotary 
Club, André Kronbauer. As Noites da Solidariedade ainda 
aconteceram em Vacaria (8 de junho), Estrela (22 de junho), 
Santa Cruz do Sul (29 de junho), Candelária (6 de julho), 
Rio Pardo (13 de julho), Cachoeira do Sul (20 de julho) e 
Montenegro (27 de julho).

Nova loja do Asun 
conta com S.I.M. 
Foi aberta, em 7 de julho, a nova uni-
dade da rede Asun, localizada no bairro 
São Vicente, em Gravataí, na região 
Metropolitana de Porto Alegre. A loja 
conta com 900 m² de área de vendas 
e amplo estacionamento. A grande 
novidade do empreendimento é o selo 
S.I.M., módulo moderno de controle 
de qualidade exigido pela Vigilância 
Sanitária, sendo a primeira unidade do 
Asun a contar com a habilitação. 

Antenados à crescente preocupação a 
respeito de problemas de saúde decor-
rentes de obesidade e do sobrepeso na 
América Latina, como hipertensão e 
diabetes, os consumidores têm busca-
do alternativas para evitar as doenças. 
De acordo com o Instituto Nielsen, as 
compras dos latino-americanos não tem 
mais um caráter passivo, e agora esses 
consumidores exigem informações sobre 
os ingredientes e os nutrientes do que 
comem. Entre os brasileiros entrevis-
tados, 76% afirmam conferir os rótulos 
para verificar o conteúdo nutricional 
dos alimentos e 75% buscam modificar 
as suas dietas para cuidar de si mesmos. 
Além disso, 80% escolhem ativamente 
os alimentos que podem prevenir pro-
blemas de saúde e 62% aceitariam pagar 
preços maiores para obter produtos que 
ajudem a manter o corpo são. 

Saúde é prioridade 
nas compras 
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Mudanças no consumo dos lares brasileiros
Segundo pesquisa da Kantar Worldpanel, devido ao alto índice de desemprego, que causa cortes no or-
çamento familiar, o carrinho de compras do brasileiro teve mudanças, incluindo e tirando itens. Entre os 
produtos que tiveram alta estão chá líquido, com crescimento de 71%, complemento alimentar, que subiu 
44%, cappuccino solúvel e molho 
para salada, com alta de 24%, e 
água de coco, com aumento de 
19%. Em queda figuram laticínios 
como queijo petit suisse e iogurte, 
com diminuição de 39% e 15%, 
respectivamente, e itens de higiene, 
como fraldas descartáveis e lâminas 
de barbear, que caíram 28% e 11%. 
Ainda que o bolso esteja apertado, a 
pesquisa demonstra que o consumi-
dor não quer abrir mão de categorias 
que garantam a sua qualidade de 
vida e também contribuam com 
praticidade, saúde e inovação. Por-
tanto, acabam buscando um melhor 
custo/benefício e economizam em 
outros segmentos. 

Quatro alterações por faixas etárias 
Confira abaixo os gráficos com as maiores quedas e aumentos de 
consumos de produtos, divididos por segmentos de idade, segundo a 
Kantar Worldpanel: 

Até 29 anos

40 a 49 anos

30 a 39 anos 

50 anos ou mais  

Queda

Queda

Queda

Queda

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento

44%

39%

42%

21%

45%

119%

55%

74%

Petit
suisse

Fraldas 
descartáveis

Petit
suisse

Fraldas 
descartáveis

Complemento 
alimentar

Chá 
líquido

Chá 
líquido

Chá 
líquido
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A instabilidade no cenário econômico 
do país tem dado bons frutos para mar-
cas próprias, segundo o Estudo Nielsen 
sobre Marcas Próprias no Brasil. Tradi-
cionalmente fraco no Brasil – média de 
desenvolvimento em 7,9%, enquanto a 
média global é 16,1% – o uso de marcas 
próprias tem crescido através de novos 
compradores (com impulso de 48%) e 
maior volume durante as compras (40%). 
Entre quem começou a adquirir esse tipo 
de produto, o destaque ficou para os lares 
da classe baixa, enquanto a classe média 
está entre os públicos em decréscimo de 
aquisições. Ainda que com oscilações, o 
desempenho histórico das marcas próprias 
se mantém, pois, em 2016, elas cresceram 
mais que as marcas de fabricantes (13,4%). 
Itens como papel higiênico (25%), feijão 
(19%), leite asséptico (18%), óleos para 
cozinhar (18%), açúcar (15%) e arroz 
(15%) foram os principais responsáveis 
pelo up de vendas. 

Ao demonstrar interesse em adquirir a 
gigante no ramo de alimentos saudáveis 
Whole Foods por US$ 13,7 bilhões, a 
Amazon alicerçou ainda mais o seu espaço 
como uma das maiores varejistas do mun-
do. O valor assustou o mercado. Ainda que 
a Amazon já tenha realizado operações 
similares, a maior quantia paga até então 
era de U$S 1,2 bilhão, pela revendedora 
de calçados Zappos.com. Em geral, para 
adquirir uma compra, as empresas in-
teressadas cobrem com mais um valor 
– chamado de preço de aquisição – que 
representa a diferença entre o preço real 
da empresa e o que é pago de verdade. O 
que a Amazon oferece pela Whole Foods 
tem um prêmio de 27% sobre o fecha-
mento das ações da companhia. 

Rede Super procura se 
aproximar do consumidor
Ressaltando a marca que por muito tempo foi o seu dife-
rencial, a Rede Super (de Santa Maria) retomou, em maio, 
o slogan que reforça um antigo conceito de comunicação: 
A rede da sacola amarela, sempre pertinho de você. A ação 
foi baseada em pesquisas e observação de mercado, que 
apontaram a importância de frisar o diferencial que iden-
tifica a empresa e aproxima os consumidores da marca – a 
sacola amarela. Além dos recursos de comunicação, a Rede 
Super também está em expansão física, abrangendo novas 
cidades e regiões, e recentemente lançou um aplicativo 
próprio, no qual é possível encontrar, via GPS, a unidade 
mais próxima do cliente.

Segundo o Indicador de Reserva Financeira, realizado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), 65% dos brasileiros não têm reserva 
financeira e 76% dos consumidores não conseguem poupar, enquan-
to apenas 19% afirmam conseguir guardar dinheiro. Ao analisar os 
indicadores por renda, as classes A e B se saem melhor, com 37% 
que conseguem poupar contra 60% que não o fazem. Já nas fatias 
C, D e E, 13% economizaram, contra 80% que não guardaram nada. 
Em uma média entre quem conseguiu guardar dinheiro, a quantia 
fechou em R$ 502.

Marcas próprias 
em crescimento

Amazon faz oferta 
para Whole Foods

Brasileiro não tem o hábito de 
guardar dinheiro
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Rede Vivo: nova 
loja em Alegrete

Mercado de produtos capilares 
consolidado e em leve aumento   
Conforme aponta a Euromonitor, o mercado brasileiro de produtos 
para cabelo, atualmente o quarto maior do mundo, deve terminar o 
ano em estabilidade de volume e alta de 1% em valor, em relação a 
2016. Mesmo que o crescimento pareça tímido, ele demonstra um 
ritmo melhor que o do ano passado, quando o setor registrou queda 
de 8% em unidades comercializadas e fechou com receitas estagnadas. 
O levantamento ainda revela que o crescimento anual não deve ultra-
passar 5% em volume e valor até 2021. Itens básicos, como shampoo e 
condicionador, fundamentam o faturamento do segmento, e produtos 
de tratamento, como cremes para pentear e finalizadores, têm a missão 
de impulsionadores de crescimento, pois, apesar de baixo desembolso, 
atraem novos consumidores.

Para empresas familiares, 
crédito é mais difícil

Venda de 
TVs em alta
Segundo projeções da Associação Nacional 
de Fabricantes de Produtos Eletroeletrôni-
cos (Eletros), a venda de aparelhos de televi-
são em 2017 deve fechar em 9,5 milhões de 
unidades – mesmo patamar de 2015. Ano 
passado, o total de TVs comercializadas fe-
chou em 8,46 milhões, então, se a previsão 
se cumprir, o setor deve encerrar o ano com 
12,3% de alta, melhor índice desde 2011, 
quando o segmento cresceu 15%. Apenas 
no primeiro semestre, o volume vendido 
ficou em 5,2 milhões de aparelhos, com 
expansão de 30,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado. De acordo com o 
levantamento, os bons indicadores estão 
relacionados à leve melhora do ambiente 
de consumo – especialmente para bens 
duráveis. Além disso, a migração do sinal 
analógico para o digital também levou parte 
dos consumidores a trocarem de TV, e o 
dinheiro extra das contas inativas do FGTS 
impulsionou mais ainda os negócios. 

Seguindo a premissa de estar cada vez 
mais presente na vida do povo alegretense, 
em 9 de junho a Rede Vivo inaugurou uma 
nova unidade na cidade, na rua Brigadeiro 
Olivério. A unidade conta com área de 
vendas de 1.100 m² e estacionamento 
com 45 vagas, além do mix usual do su-
permercado, que tem ofertas constantes 
e atende ao ideal de conveniência.
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Em relação ao ano passado, aumentou de 37% para 43% o 
índice de empresas familiares com dificuldade para ter acesso 
a crédito, de acordo com estudo da KPMG. Esta queixa se 
deve principalmente às mudanças de exigências nas garantias 
reais das instituições financeiras e às avaliações de crédito 
mais rigorosas. Tais alterações atingiram em cheio as empre-
sas familiares, uma vez que as principais formas de captação 
de recursos desse segmento são os empréstimos e financia-
mentos bancários, com 64%, seguidos de investimentos dos 
proprietários (24%). Contudo, os empresários enxergam um 
panorama melhor para este ano – 70% afirmaram se sentir 
confiantes, ante 42% da pesquisa anterior, e apenas 9% indi-
cam a inflação como uma grande preocupação, contra 34% 
apontados em 2016. 

©
iS

to
ck

.c
om

/A
nd

re
 S

r

    



20 Revista AGAS (julho/agosto 2017)

àv
is

ta

A Federação e o Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(Fiergs e Ciergs, respectivamente) tem o diretor-presidente 
da Weco, de Porto Alegre, Gilberto Porcello Petry, à frente 
das instituições para o triênio 2017/2020. O pleito aconteceu 
em 23 de maio e contou com 93 votantes entre os 114 sindi-
catos filiados para a eleição da Fiergs, enquanto a assembleia 
eleitoral do Ciergs teve participantes de 83 indústrias. Re-
presentando o setor supermercadista está Lindonor Peruzzo,  
diretor da Agas e fundador dos Peruzzo Supermercados, de 
Bagé, assumindo uma cadeira no Conselho Fiscal da Ciergs. 
A posse aconteceu em 18 de julho, em cerimônia realizada 
no Teatro do Sesi, na capital gaúcha. 

Mapeamento
do endividado
Motivado pelo índice histórico de consu-
midores negativados, que bateu o recorde 
de 61 milhões em maio de 2017, o Serasa 
Experian realizou um mapeamento do per-
fil do inadimplente brasileiro. De acordo 
com a pesquisa, a maioria dos devedores, 
formada por 19,4%, tem idade entre 41 e 
50 anos, enquanto a segunda faixa etária 
com mais inadimplentes é a fatia de 18 a 
25 anos, que corresponde a 14,9% do total. 
Os homens são 50,9% dos endividados, e 
a classe social que mais deve é a que tem 
a renda entre 1 e 2 salários mínimos, com 
39,1%, seguida pela parcela que ganha 
entre 2 e 5 salários mínimos (11,7%).

Compras online 
crescem na classe C
Segundo estimativas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), este mercado deve crescer 12% em 2017, totalizando um 
faturamento de R$ 59,9 bilhões. A classe C, que já foi responsável pela 
boa fase do varejo entre 2009 e 2013, na crise continua com poder, segun-
do aponta pesquisa da Conversion. Isto se demonstra no cenário virtual, 
uma vez que 93% dos brasileiros que utilizam a internet já realizaram 
compras no espaço online e as famílias com renda de R$ 1 mil per capita 
correspondem a 35% de compras do e-commerce. Já a classe média, de 
acordo com o levantamento, começou a ficar mais atenta a promoções 
e descontos, além de observar melhor o ambiente digital, através de 
buscas de selos de segurança e qualidade – 70% dos entrevistados con-

sideram os sites Reclame 
Aqui e Google como 
boas fontes para conferir 
a reputação das marcas. 
O estudo ainda apontou 
tendências de compras 
online, com 84% dos 
entrevistados revelando 
que comprariam mais 
se o frete fosse sempre 
gratuito, e também que 
o cupom de desconto 
é uma boa maneira de 
fidelizar o cliente para 
77% das pessoas.

Diretoria do Sistema Fiergs/
Ciergs toma posse

©iStock.com/Bet_Noire

©
iS

to
ck

.c
om

/V
ale

ry
 B

ro
zh

in
sk

y

Com cada vez mais acesso livre à inter-
net, com dispositivos móveis a um toque 
de distância e conexões de dados ainda  
mais potentes, a população também se 
torna mais suscetível a ataques online. 
De acordo com relatório da G Data, um 
malware é criado a cada quatro segundos 
– e a estimativa é que haja mais de 7,4 
milhões de ameaças na rede. Apenas no 
primeiro semestre de 2017, o formato 
de ransomware – vírus que criptografa 
arquivos e exige pagamento para resgatar 
o conteúdo – teve o mesmo volume que 
só foi alcançado nos últimos seis meses 
do ano passado. Contudo, o adware – que 
apresenta vírus em forma de anúncios 
online – contabilizou apenas 14% dos ata-
ques identificados, e os efeitos são menos 
extensos que os ‘sequestros’. 

Um malware a 
cada 4 segundos
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Índice GS1 
melhora em junho
Reflexo de avanços econômicos cons-
tantes, a indústria brasileira está se 
fortalecendo. O Índice GS1 de Ativida-
de Industrial cresceu 10,7% em junho 
em relação ao mês anterior. Contudo, 
mesmo com o otimismo do setor, com-
parado com o mesmo mês de 2016, o 
índice caiu em 9,9%. No acumulado do 
semestre, o indicador diminuiu 15,3%, 
demonstrando uma postura de cautela 
mediante as instabilidades do país e 
também a expectativa de um panorama 
melhor para lançar novos produtos e 
tecnologias.

Desemprego 
arrefece 
O período de março a junho foi otimista 
para a criação de empregos no Brasil, 
demonstrando o fortalecimento tímido 
mas contínuo da economia do país. Se-
gundo dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), em 
junho foram abertos 9.821 novos postos 
de trabalho – a diferença entre admis-
sões e desligamentos –, demonstrando 
alta de 0,03% no indicador mensal. No 
mesmo período de 2016, houve  dimi-
nuição de 91.032 postos, e em 2015, 
-11.119 empregos. No acumulado do 
ano, o crescimento atinge 67.358 va-
gas abertas, configurando aumento de 
0,18% em relação a dezembro do ano 
passado. 
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e-commerce: 1,9% das 
visitas vira compra
De acordo com estudo realizado pela Netrica, encomendado 
pela Braspag, de 1,6 bilhão de visitas realizadas mensalmente 
às lojas virtuais brasileiras, em apenas 1,9% – que contabiliza 
25,9 milhões – se dão vendas. O estudo separou o e-commerce 
brasileiro em duas categorias, a Travel e a Shopping. A primeira 
corresponde à venda de passagens, hospedagens e pacotes 
turísticos, e teve 2,1% de visitas convertidas em compras, 
enquanto na segunda categoria, que inclui eletrônicos, moda, 
esportes, pets, games, farmácia, ingressos e brinquedos, 
1,5% dos acessos adquiriram um produto. O baixo índice de 
aquisições por visita é explicado, de acordo com a pesquisa, 
pelo medo de fraudes no comércio eletrônico, inibindo o 
consumidor em geral. O levantamento ainda aponta que o 
tempo médio mensal dos brasileiros na internet é de 60h30, 
incluindo computadores e dispositivos móveis, e o tempo gasto 
no e-commerce fecha em média 1h23 na categoria Shopping e 
19min na categoria Travel.  

©
iS

to
ck

.c
om

/B
ao

na

IPO do Carrefour 
é vista com bons olhos
A agência de classificação de risco Fitch considerou que a oferta pública 
inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) do Carrefour no Brasil se 
adequa bem à estratégia do grupo de se desenvolver ainda mais fora 
do mercado francês, avançando em países que oferecem perspectivas 
mais atraentes de crescimento. A agência ainda revela que, após a 
aquisição pelo Grupo Península em 2014-2015, a IPO foi uma maneira 
sustentável de diversificar os recursos da multinacional no Brasil. As 
ações do Carrefour estrearam na B3 com queda de 0,3%, cotadas a R$ 
14,95, e recuaram em 4,3% na mínima no dia 20 de julho.
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Alimentos ajudam 
a controlar o IPCA

Reforma de loja 
do Supermago

Biscoito: novos sabores atraem 
O consumo de biscoitos em refeições e lanches durante o dia foi tema 
de pesquisa da Kantar WorldPanel, encomendada pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados (Abimapi). O levantamento apontou que 21% 
do consumo do alimento fica relegado a pessoas de até 15 anos, e 35% 
de 19 a 34 anos, com 55% de consumidoras mulheres. Ao analisar 
a questão socioeconômica, a classe C responde por 51% das com-
pras, a D/E por 25% e a A/B por 24%. Os súperes e hipermercados 
foram procurados para 58% das compras de biscoitos e mercearias 
e estabelecimentos de bairros em apenas 9% das ocasiões. Entre as 
tendências de consumo estão a preferência por sabores novos (61%) e 
a conveniência e facilidade de ter um snack rápido (33%) – ambos se 
encaixam no índice de que 74% das ocasiões de consumos do produto 
ocorrem nos lanches intermediários.
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Brasil no caminho do 
consumo consciente
De acordo com o Indicador do Consumo Consciente (ICC), 
compilado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
ainda que deem importância ao consumo consciente, os bra-
sileiros não se encaixam no perfil. Os entrevistados, em uma 
escala de 1 a 10, deram a nota média de 8,7 para a importância 
no tema, mas, segundo o estudo, apenas 28% colocam a teoria 
em prática. Contudo, a boa notícia é que 56% dos participantes 
estão em transição – indicador que aumentou 8% em relação a 
2016. Na pesquisa deste ano, a principal vantagem do consumo 
consciente apontada pela pesquisa é a satisfação em fazer algo 
positivo para o futuro das próximas gerações.

Com possíveis aumentos sazonais a partir 
de julho, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) aponta que 
os alimentos devem ajudar a controlar os 
preços até o fim do ano. A deflação do 
grupo – que inclui alimentos e bebidas – 
fechou em 0,23% em junho. Ao contabi-
lizar a variação mensal, a categoria já havia 
recuado 0,5% no mês anterior, reflexo da 
queda da alimentação em domicílio, que 
registrou -0.93%. De acordo com pesquisa 
do Conab, a estimativa de safra para 2017 
é de 237,2 milhões de grãos, que contabi-
liza um aumento de 27,1% em relação ao 
último ano, e também contribuirá com a 
queda dos preços dos alimentos. 
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Foi reinaugurada, em 2 de junho, a unidade 
do bairro Jardim Planalto, na zona leste 
da capital gaúcha, da rede Supermago. O 
estabelecimento recebeu R$ 1 milhão em 
investimentos, e, após a reforma, a loja foi 
aumentada em 200 m² – totalizando área 
de 700 m². A fachada, o piso e a iluminação 
foram remodelados. Além disso, agora, 
a unidade conta com novos balcões de 
autosserviço e mudanças nos setores de 
padaria, açougue e câmaras frias. Para 
aproximar ainda mais o consumidor, a re-
forma da unidade incluiu um dogparking, 
espaço onde os clientes podem deixar os 
animais de estimação enquanto realizam as 
compras, com cercas individuais e suporte 
para depositar a coleira. 

    



23(julho/agosto 2017) Revista AGAS

©
iS

to
ck

.c
om

/A
lex

 R
at

hs

Segundo o 7º Boletim Prohort de Comer-
cialização de Hortigranjeiros nas Ceasas, 
as principais hortaliças e frutas fecharam 
o mês de junho com preços mais baixos. 
Banana prata, maçã fuji e laranjas foram 
algumas das âncoras desse recuo, que con-
taram com boas safras unidas à demanda 
um pouco mais baixa de mercado – com 
quedas de 10,7%, 5,82% e 20,16%, res-
pectivamente. No ramo das hortaliças, o 
destaque fica para batata (com decrésci-
mo de 18,22%), tomate (-21,84%) e ce-
noura (-12,59%). A alface, mais atingida 
pelas condições climáticas, teve aumento 
de 54,72% nos preços. 

Revelados hábitos 
do consumidor

Supermercado troca produtos 
por materiais recicláveis
Você já pensou em um supermercado que tem como premissa prin-
cipal a sustentabilidade? O TrocTroc, no Acre, possibilita a compra de 
comida com lixo reciclável – que inclui PETs, latas de alumínio e lacres 
de garrafas plásticas. Cada quilo vale R$ 0,50 em compras, e se o cliente 
já trouxer o material limpo e amassado, o bônus aumenta 20%. Para 
incentivar os produtores rurais da região, todos os itens das gôndolas 
– como frutas, grãos, legumes e verduras – são produzidos localmente. 
Além disso, a própria troca já é um costume da cultura indígena local, 
os ashaninkas, que comandam o supermercado sob a idealização do 
presidente da House of Indians Foundation, Marcelo Valadão. 

A pesquisa Porto-alegrenses e o consumo, 
realizada pela ESPM-Sul, revela que os 
adultos jovens têm o hábito frequente 
de fazer as suas compras nos supermer-
cados. Conforme o levamento, a maioria 
dos entrevistados (82%) costuma ir se-
manalmente a lojas da Capital. Dos 401 
respondentes de 18 a 35 anos, a  maior 
prática de consumo em estabelecimentos 
do setor é verificada uma vez por semana 
(42%), enquanto  uma parcela semelhante 
(40%) prefere manter esta rotina mais 
de uma vez por semana. Entre os fatores 
de escolha das lojas estão preço (68%), 
facilidade de pagamento (27%), variedade 
de produtos (26%), atendimento (22%) e 
localização (21%). 

Hortifrútis em 
queda de preços
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Recuperação da 
economia a passos lentos
De acordo com relatório publicado em julho pela Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC), a projeção é de que 
em 2017 a economia brasileira comece a, gradualmente, 
se estabelecer novamente, resultando em desempenho 
fraco por um período prolongado. Ainda segundo o estudo, 
incerteza política e desequilíbrios fiscais acentuam a inse-
gurança econômica do país. O crescimento, como aponta 
a OMC, para ser sustentável, precisa ser pautado em re-
formas estruturais de várias áreas. Também se conta com 
o estancamento de repasse de verbas para infraestrutura 
e a resolução de questões trabalhistas e previdenciárias, 
fortalecendo a economia do país. As projeções do FMI 
contidas no relatório apontam que o PIB brasileiro deve 
crescer 0,5% este ano, 1,5% em 2018 e 2% entre 2019 e 
2020. Já a inflação, grande preocupação durante a crise, 
deve ficar em 6,1% em 2018 e se estabilizar em 5% nos 
próximos anos. 
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

PoRTo De eSTRelA

6 a 10/Set 
Presença institucional / Multifeira Estrela

PoRTo AleGRe

14 a 20/Set 
Presença institucional / Acampamento Farroupilha 

BeNTo GoNçAlVeS

5 a 7/Out
Alimentação e cuidados para os pets com 
Whiskas e Pedigree / Instrutor: Oniz Distribuidora

CIDReIRA

17/Out
excelência em Atendimento / Instrutor: Janer Costa

Informações: capacitacao@agas.com.br 

Agenda de cursos

Informações: eventos@agas.com.brAgenda de eventos

18/Out
Motivando e comprometendo seu funcionário / Instrutor: Janer Costa

19/Out
Mix de sucesso para padarias e confeitarias / Instrutor: Fabiano Soares

20/Out
Formação de açougueiros / Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

TRAMANDAí

23 a 26/Out
Presença institucional / Centro de Eventos de Tramandaí 
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25 e 26 de outubro
51ª Convenção Regional de Supermercados / Centro de Eventos de Tramandaí 

27 de novembro 
Carrinho Agas / Casa NTX, Porto Alegre

Escolhas erradas 
Você já pensou em como é difícil 
tomar algumas decisões? A luta 
contra uma escolha consciente é 
um dos temas de Previsivelmente 
irracional, livro do especialista 
em Economia Comportamental 
Dan Ariely. Na obra, ele revela 

que todas as nossas escolhas são previsíveis, uma 
vez que nossas ações são reflexo do contexto. Entra 
em jogo, então, a irracionalidade nos negócios, já 

que ofertas sabem 
como nos levar a 
compras impulsivas. 
O livro se sustenta 
em pesquisas para 
demonstrar a nossa 
previsibilidade. 

Ficha técnica

Título: Previsivelmente irracional

Autor: Dan Ariely

Número de Páginas: 200

Preço: R$ 60
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O saber como fazer
O que significa gestão de empre-

sas em um mercado cada vez mais 
competitivo? De acordo com Ram 
Charan, executivo com experiên-
cia na General Electric e Dupont, 

o fator decisivo é o know-how, que 
determina líderes realizadores e 

que produzem resultados. O livro aponta que em 
um cenário no qual muitas vezes imperam carac-
terísticas pessoais como carisma, visão, segurança 
e presença dominante, a 
verdadeira liderança de 

sucesso não é totalmente 
inata, mas sim adquirida, 
desenvolvida por meio de 

práticas e aperfeiçoada 
pela experiência. 

Ficha técnica

Título: Know-How

Autor: Ram Charan

Número de Páginas: 225

Preço: R$ 65
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Água da Pedra é a mais lembrada
elo terceiro ano consecutivo, a Água da Pedra é a líder no 
Top of Mind RS 2017 entre as marcas de água mineral do 

Estado. Engarrafada pela Fruki, a marca alcançou 27,8% da 
lembrança dos entrevistados. Destaque também foi o fato de 
a empresa ter obtido o terceiro lugar na categoria Refrigeran-
te, com 9,8%. Organizado pelo Grupo Amanhã em parceria 

com a Segmento Pesquisas, 
o estudo capta – por meio 
de lembrança espontânea 
– quais são as empresas, as 
marcas de produtos, serviços 
e os meios de comunicação 
com forte presença na me-
mória dos gaúchos.

P

Dália completa 70 anos
o dia 15 de junho, a Dália Alimentos come-
morou  sete décadas de atuação em um evento 

realizado na nova sede do Sicredi Região dos Vales, 
na cidade de Encantado. Na ocasião, também foi 
lançado o livro Destemidos – O Espírito Cooperati-
vista dos Probos de Rochdale ao Empreendedorismo 
Neocooperativista da Dália Alimentos. Repletas de 
fotografias e histórias, as 320 páginas foram escritas 
por Tania e Charles Tonet, da editora Três Tempos, 
de Caxias do Sul. Durante a celebração, dez per-
sonalidades que marcaram a história da empresa 
receberam o Troféu Dália e um exemplar da obra. 
A festa contou com mais de 600 convidados.

Meta Assessoria é premiada
Meta Assessoria Empresarial foi a ganhadora 
do troféu Clave de Sol na categoria Excelência 

e Inovação em Assessoria Contábil e Empresarial. 
Organizada pela Associação dos Empresários do 
RS, SC, PR e Mercosul (Assmercosul), a premia-
ção está em sua 40ª edição e reúne anualmente 
lideranças dos principais segmentos da economia 
brasileira. O prêmio foi entregue ao diretor da 
empresa, Vanderlei Goulart, em 28 de junho, em 
cerimônia realizada na Sogipa, em Porto Alegre. 

Mercado Agropecuário 
Santa Clara abre 12ª loja

esde 8 de junho, a cidade de Paim Filho conta 
com o Mercado Agropecuário Santa Clara. Essa 

é a 12ª loja inaugurada pela cooperativa no Estado. 
O empreendimento tem 1.500 m² e atenderá a 11 
municípios, abastecendo 438 associados que pro-
duzem 1,5 milhão de litros de leite por dia. Além 
da linha diferenciada de produtos, a loja sediará 
o Departamento de Política Leiteira (DPL). Nos 
primeiros meses, o Mercado oferecerá preços espe-
ciais, promoções e brindes para os consumidores.

N A

Florestal lança Flofesta
postando em um novo nicho, a Florestal Ali-
mentos lança a marca Flofesta, que leva para 

o portfólio da empresa uma linha completa de pro-
dutos voltados ao segmento de festas. O destaque 
vai para os açúcares coloridos de confeitaria e os 
confeitos drageados, disponíveis em tamanhos, 
formatos e cores diversos.
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Logística qualificada
com a Frumar 

ara oferecer pescados frescos à região me-
tropolitana de Porto Alegre e frutos do mar 

congelados de qualidade para diversas cidades 
do Brasil, a Frumar vem investindo na excelência 
de sua logística. O empreendimento possui uma 
frota própria com mais de 20 veículos, todos de-
vidamente equipados, com certificações em dia e 
rastreados pelo sistema interno de segurança da 
empresa. Mensalmente, a Frumar transporta mais 
de 500 toneladas de produtos pelo país. 

PNestlé distribui 1,6 milhão 
de mudas de café

m ação realizada pelo Dia Internacional da 
Reciclagem, a Nestlé doou 1,6 milhão de tube-

tes com mudas de café, que foram desenvolvidos 
a partir da reciclagem das cápsulas de Nescafé 
Dolce Gusto. Eles serão usados pelos 820 produ-
tores agrícolas participantes do programa Nescafé 
Plan, que tem o objetivo de incentivar a produção 
sustentável do grão, dando suporte técnico e 
estimulando o desenvolvimento e a qualidade. 
Os tubetes apresentam vantagens ao cafeicultor, 
como mais agilidade no manuseio, prevenção da 
contaminação das raízes por pragas e economia no 
transporte e na realização do plantio. 
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Cooperativa Languiru e SIG 
Combibloc com nova tecnologia

partir da parceria entre a Cooperativa Languiru e a SIG 
Combibloc, foi lançada uma linha de produtos lácteos 

com QR-Codes exclusivos por embalagem e códigos de barra 
por pallet. A solução digital armazena todo o histórico do pro-
duto, desde a captação de matéria-prima até 
a venda. Acessando um leitor de QR-Code, o 
consumidor pode rastrear todo o processo de 
produção, industrialização e comercialização 
do leite Languiru. A novidade segue a tendên-
cia dos setores de aves e suínos da empresa, 
que já contam com esse reconhecimento.

Nordeste Alimentos 
é reformulada

m um processo de repaginação, a Nor-
deste Alimentos está lançando sua nova 

marca. Com o nome Moinho do Nordeste, a 
empresa mudará sua campanha de comuni-
cação e atualizará suas embalagens e demais 
materiais. A transição dialoga com seu novo 
posicionamento, Inovar para Inspirar, que 
busca fortalecer a empresa valorizando suas 
sete décadas de atuação e estimulando a 
aproximação com os consumidores.

A

e

Fröhlich lança e-commerce
postando no segmento virtual, a Fröhlich 
disponibilizará aos seus cerca de 15 mil clien-

tes empresariais acesso ao Portal do Cliente. No 
ambiente eletrônico estarão disponíveis os mais de 
1.200 produtos distribuídos no Estado, incluindo 
as marcas próprias Fritz & Frida, Frily e Frilar. Para 
acessar, as empresas precisarão apenas cadastrar 
seu CNPJ e solicitar a liberação de senha. Com 
a plataforma, a Fröhlich pretende oferecer mais 
praticidade aos compradores, que poderão efetuar 
pedidos, agendar entregas e ainda terão acesso a 
vantagens exclusivas.

A

A

Agropiá é reinaugurada 
epois de aumentar e modernizar suas instala-
ções, a Agropiá, de Taquara, foi reinaugurada em 

junho. A ampliação faz parte do plano de expansão 
no agronegócio e também tem o objetivo de atender 
à demanda da região por produtos e serviços ligados 
à agropecuária. Entre as alterações na sede de 900m² 
estão o novo depósito e algumas mudanças estru-
turais na exposição das mercadorias. Voltada para 
clientes e associados da Cooperativa Piá, atualmente 
a loja disponibiliza rações, adubos, sais minerais, 
sementes, defensivos agrícolas, utensílios de jardi-
nagem e itens de pet shop, entre outros.

d

Empório Nova Aliança 
em Farroupilha

oi inaugurada em junho, em Farroupilha, a 
primeira unidade do Empório Nova Aliança. 

Iniciativa da Cooperativa Nova Aliança, a loja abri-
ga vinhos, espumantes e sucos, além de produtos 
ligados à gastronomia italiana. A novidade faz parte 
da estratégia de expansão dos negócios na cidade. 
Quem visitar o local será atendido por profissionais 
preparados para orientar sobre quais as bebidas 
ideais para cada tipo de refeição.

F

Visita técnica na Girando Sol 
Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Ca-
cis) de Estrela realizou uma visita técnica em 

16 de junho à fábrica da Girando Sol, em Arroio do 
Meio. Cerca de 40 empresários conheceram o novo 
complexo industrial, de 22 mil m². Eles observaram 
a fabricação própria de frascos, além de ações como 
formulação, envase e expedição dos produtos.
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Uma década de história
Europan, situada em Rio Pardo, completou dez 
anos de atuação em 26 de junho. O empreendi-

mento é uma das fábricas de pães da Superpan. A 
data foi comemorada pela Câmara de Vereadores 
do município, que realizou uma sessão solene como 
homenagem. Entre as celebrações, ocorreu um co-
quetel no Clube Taquari, onde estavam presentes 
diretoria, colaboradores e parceiros da marca.
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que o homem desenvolveu apreço 
pelo consumo de produtos de origem animal desde a Pré-
História. Alguns antropólogos defendem inclusive que a 
alimentação carnívora pode ter contribuído para o cresci-
mento acelerado da massa cerebral humana, devido à grande 
quantidade de nutrientes e proteínas. Por instinto e questões 
de sobrevivência, há 10 ou 12 mil anos muitos dos nossos 
ancestrais eram caçadores e coletores, tornando-se o tecido 
muscular de animais um complemento às refeições diárias. 
Não é possível precisar o momento em que o homem passou 
a ingerir carne, mas a existência de mais força no aparato 
dentário sugere que a carne fazia parte das dietas do homem 
pré-histórico há 4 ou 5 milhões de anos. 

Com o passar dos anos, o prazer de consumir a iguaria foi 
se firmando em meio ao desenvolvimento de uma culinária 
peculiar que, no Brasil, se evidencia, inclusive no Rio Grande 
do Sul, pela cultura do churrasco. No meio empresarial, a 
criação de animais tem representado um negócio importante 
para o país, que movimenta R$ 483 milhões em toda a ca-
deia produtiva de carnes, conforme o relatório de 2016 da 
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec). Levantamento do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) indica que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 4,48% no ano passado 
(R$ 1,26 trilhão) em comparação a 2015 – representando 
21% do PIB total brasileiro. Em meio a essa atividade promis-

acredita-se

E
Há milhões de anos, a alimentação 

carnívora acompanha o homem 

e vem ajudando a impulsionar a 

economia. No RS, a carne é muito 

apreciada em churrascos, sendo 

considerada o carro-chefe de 

muitos supermercados
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©
iS

to
ck

.c
om

/A
c_

bn
ph

ot
os

 

30/31(julho/agosto 2017) Revista AGAS



32 Revista AGAS (julho/agosto 2017)

g
e
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ão sora, muitos supermercadistas têm colhido bons 

frutos com uma gestão de açougue organizada e 
eficiente, na medida em que a produção e comer-
cialização de carnes e derivados é considerada um 
dos carros-chefes do setor.

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) mostram que o rebanho 
brasileiro chegou a quase 217 mil cabeças de gado 
em 2016. Já a avicultura de corte ultrapassou 6,5 
milhões de animais, enquanto o número de suínos 
ficou em mais de 41,8 mil no mesmo período. 
A partir do abate deles, foi possível abastecer o 
mercado com toneladas de carne: 8,8 mil pro-
venientes de bois, 1,7 mil de aves e 3,8 mil de 
suínos. Neste ano, a previsão do Mapa é de que 
a produção nacional do produto chegue a 64,583 
mil toneladas de bovinos, 89,470 mil toneladas de 
aves e 110,727 mil toneladas de suínos. Há quem 
opte por uma dieta vegetariana, mas existem estu-
dos que confirmam que a carne vermelha contém 
todos os aminoácidos essenciais ao corpo humano, 
além de ser rica em ferro, zinco e vitaminas do 
complexo B. Por isso, quem opta por retirar esse 
alimento do cardápio precisa de acompanhamento 
nutricional para repor todos esses nutrientes.

Regionalização

Considerada uma das práticas econômi-
cas mais importantes do Brasil, a pecuária é 
atividade tradicional do Rio Grande do Sul. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o 
rebanho do Estado se constituiu principal-
mente de galináceos (135.750.392 cabeças, 
das quais 19.341.525 correspondem a ga-
linhas), seguido por bovinos (13.737.316 
cabeças, o equivalente a 50% da região Sul do 
país), suínos (5.948.537 cabeças) e caprinos 
(89.881 cabeças). 

Dados do último Censo Agropecuário 
do IBGE, ocorrido em 2009, indicam que 
dos 20,3 milhões de hectares de área ocu-
pados pelos 440 mil estabelecimentos agro-
pecuários gaúchos, aproximadamente 46% 
são constituídos de pastagens. Conforme a 
Fundação Estadual de Economia e Estatísti-
ca (FEE), o bioma natural do Pampa ocupa 
aproximadamente 8,3 milhões de hectares 
(89,4% do total), representando a condição 

ideal e o principal ativo para que a bovino-
cultura de corte se desenvolva.

Porém, nas últimas décadas, o Estado 
vem perdendo espaço na produção nacional 
de carne bovina com a concorrência das 
regiões Centro-Oeste e Norte. Segundo a 
FEE, o RS possui o sexto maior rebanho de 
bovinos e ocupa o segundo lugar em número 
de equinos. Além disso, o território gaúcho 
conta com a maioria dos ovinos existentes 
no país. Em 2015, conforme a fundação, 
o destaque na criação de animais foram os 
frangos, que representaram cerca de um ter-
ço do valor bruto total da produção gaúcha, 
estimada em R$ 19,1 bilhões. Já a partici-
pação de bovinos foi de 21,4%, enquanto 
a de suínos totalizou 16,8%. As regiões do 
Vale do Taquari, da Serra e da Fronteira 
Oeste são responsáveis pela maior parcela 
na geração de pecuária no Estado.

No caso de bovinos e pequenos animais, 
a criação se concentra principalmente nas 
regiões Fronteira Oeste, Sul e Campanha. 
Já a produção de gado de corte tem maior 
abrangência do bioma Pampa, com contri-
buição também da região dos Campos de 
Cima da Serra. As aves localizam-se mais 
nas regiões da Serra e do Vale do Taquari, 
que representam cerca da metade dessa 
atividade no Estado. Nos suínos, os principais 
destaques são o Vale do Taquari, o Norte, a 
Serra e a Fronteira Noroeste.

Importância nos 
supermercados 

O consultor Luis Carlos Jantzen dos Santos 
explica que o açougue é um dos setores de pe-
recíveis fundamentais aos supermercados, com 
itens presentes na lista de compras da maioria das 
famílias de diferentes classes sociais. Devido ao 
seu alto consumo, o produto é considerado uma 
das grandes bandeiras de muitos estabelecimentos. 
“Ele contribui com uma parcela significativa no 
faturamento de uma loja, mas pode ser um ponto 
nevrálgico. Têm-se ganhos, mas se não for bem 
administrado pode gerar perdas”, alerta o também 
auditor pela Meta Assessoria Empresarial. 

Em função do forte apreço dos gaúchos pela 
carne, segundo o especialista em varejo Rogério 
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Machado, o produto torna-se um parâmetro fun-
damental na escolha de compra do consumidor. 
“Ele é muito importante, pois está na nossa cultura 
e é capaz de definir onde as pessoas vão abastecer 
a despensa”, aponta o consultor. Onde o açougue 
representa um grande diferencial na loja, confor-
me ele, os ganhos com os produtos podem chegar 
a 20% do faturamento – geralmente as vendas da 
área ficam em 10 a 12%. 

Santos lembra que os gaúchos são exigentes 
e não dispensam a carne no seu cardápio. “Isso 
passa pela qualidade dos animais abatidos, pela 
raça, pela idade, pelo marmoreio, pela tipificação 
das carcaças, pelo transporte e naturalmente pelo 
manuseio”, ressalta. Para uma gestão de sucesso, 
segundo ele, é preciso ter uma série de cuidados, 
que vão desde a compra do animal, a sua desossa 
e a efetivação de cortes até o aproveitamento 
do produto: “Os supermercadistas devem estar 
sempre atentos ao treinamento de seus profissio-
nais no que tange às boas práticas e ao respeito 
às legislações do setor, além do aprimoramento 
constante de processos”.

Ao pensar no mix do departamento, Macha-
do considera que a carne de gado é o principal, 
representando 60% do faturamento, além de aves 
e opções de suíno. Também é importante ter sem-
pre cortes bovinos para churrasco, como costela, 
maminha, vazio e picanha, além de cortes de 

porco, como costelinha e lombo. Para o dia a dia, 
ele indica ter opções de segunda. “Deve-se pensar 
em um dia específico para trabalhar as carnes ao 
longo da semana. Os clientes buscam os tipos mais 
tradicionais. Na hora da compra, influencia bem 
mais a qualidade, se o produto é bom e macio, do 
que preço”, acredita. Outros itens que não po-
dem faltar, segundo ele, são linguiças e salsichão. 
“Antigamente se manipulava muito isso no super-
mercado. A maioria está terceirizando produtos 
processados deste tipo, comprando da indústria 
para revendê-los. Ter menos manipulação é uma 
tendência, pois o alimento já vem embalado e se 
evita contaminação, risco de acidente de trabalho 
e até perdas.”

Presença feminina

Aberta desde setembro do ano passa-
do, a nova loja da rede Asun, localizada na 
avenida Plínio Brasil Milano, bairro Boa Vista, 
em Porto Alegre, já é considerada uma refe-
rência em açougue. De acordo com o gestor 
de compras Luciano Ilha Moreira, a principal 
diretriz tem sido o cumprimento da legislação 
do setor. “A fiscalização está bastante exigen-
te. Houve investimentos em maquinários 
e para o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). A garantia da qualidade da 
carne passa pela escolha de fornecedores que 
são referência no RS, além de outras questões 
relacionadas à logística”, afirma.

Entre os diferenciais da loja, ele destaca 
o atendimento, que passa pelo treinamento 
constante dos colaboradores da área. “Desde 
o início, é mostrado como funciona a em-
presa e o local onde eles vão trabalhar. Há 
reuniões periódicas com os encarregados, 
compradores e supervisores para expor o 
que é preciso, ver ideias e rever processos”, 
conta Moreira. Nas 26 lojas do litoral gaú-
cho, Porto Alegre e Região Metropolitana, 
são 150 trabalhadores atuando em açougue. 
“Uma das novidades tem sido a presença de 
mulheres no departamento. Ao todo, são 20, 
sendo duas gestoras. Elas têm um toque di-
ferenciado para questões de higiene, limpeza 
e atendimento aos clientes”, elogia. 

Conforme Moreira, o mix do segmento 
é variado, com cortes tradicionais de carnes, 
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para bife, entrecot, contrafilé e filé mignon. 
“Na loja da Plínio, na capital, vendemos 
mais carnes nobres e de primeira, enquanto 
nas unidades de Alvorada e Cachoeira, por 
exemplo, a maioria é de segunda, como 
costela.” Os cortes de primeira já vêm 
embalados individualmente, enquanto os 
de segunda são retirados de peças inteiras, 
desmanchadas na loja. “Dificilmente as car-
nes para churrasco vêm embaladas a vácuo, 
porque o cliente gosta de ver e escolher a 
que vai levar”, exemplifica.   

A compra dos produtos, segundo ele, é 
feita diariamente. O estoque gira no máxi-
mo em três dias. “Temos câmaras frias que 
garantem a temperatura ideal dos alimentos 
ao longo de todo processo. Fazemos o corte 
das carnes, embalamos e revendemos”, 
descreve. Uma das novidades é a utilização 
de bandejas de carne com atmosfera modi-
ficada. “Dessa forma, não colocamos a mão 
no produto, que já vem pronto para o mer-
cado. Essa é uma tendência a que estamos 
aderindo devido às exigências da Vigilância 
Sanitária”, expõe o profissional. A empresa 
implantou recentemente barreiras sanitárias 
na saída do açougue e ampliou o controle da 
temperatura de balcões, entre outras ações. 
“Já vínhamos fazendo o que era para ser 
feito, então não tivemos muitas surpresas 
com a nova portaria”.

O volume mensal de produtos, em mé-
dia, é de 150 mil kg, e de R$ 2,5 milhões de 
vendas. “Em janeiro e fevereiro reforçamos 
as lojas do litoral, pois o movimento reduz na 
capital. Nas festas de final de ano, além de 
datas comemorativas, como Dia das Mães e 
Carnaval, a demanda aumenta em todas as 
lojas. Deixamos o frigorífico em alerta, para 
a necessidade de algum reforço.” De acordo 
com Moreira, as vendas da área têm sido sa-
tisfatórias, embora o crescimento não esteja 
dentro do esperado. “Em maio, ficamos na 
meta, mas temos crescido de 4,5% a 5% ao 
mês, na comparação com os primeiros cinco 
meses do ano passado”. 

Para ter bons resultados, segundo ele, 
é necessário acompanhar o mercado com 
preço, bater forte na qualidade dos produtos, 

garantindo que as carnes de bandeja tenham a 
mesma excelência do balcão, além de assegurar 
bom atendimento. “Estamos sempre acompa-
nhando a concorrência, para trazer melhorias.” 
Em tempos de crise, ele reforça que é preciso 
ter os pés no chão para evitar a quebra e obter 
bons resultados. “Temos que buscar parcerias 
com fornecedores, pressionando para conse-
guir preço, senão ficamos fora do mercado.” 

Churrasco e cortes tradicionais

Principal prato da culinária gaúcha, o churras-
co faz parte da essência da cultura do Estado. Ele 
pode ser feito tanto na simplicidade de um fogo 
de chão quanto em churrasqueiras portáteis com 
o uso de carvão na brasa, assim como assado na 
grelha ou no forno – o que não se discute é que 
essa é a iguaria preferida no RS. Especialistas no seu 
preparo afirmam que a carne não deve ser assada logo 
depois de o animal ser abatido. O alimento precisa 
descansar por pelo menos 24 horas para que as 
fibras amoleçam. Basta cobrir os pedaços escolhi-
dos com sal grosso e colocá-los próximo ao fogo, 
após serem espetados. O tempo para se chegar ao 
ponto desejado depende do tipo de carne, o que 
normalmente varia de 1h a 1h30 e pode chegar 
até 12 horas – no caso de costelões.

Entre os cortes mais tradicionais, segundo 
Santos, está a costela – a preferência dos chur-
rasqueiros –, assim como opções mais nobres: 
picanha, maminha e alcatra, entre outros. “No 
dianteiro do boi há ainda o miolo da paleta, o corte 
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plifica. Outros destaques, conforme o auditor, são 
chuleta e o entrecot, tanto em bovinos como em 
suínos. Mais especificamente na carne de porco, 
ele cita o lombo, o filezinho e a costelinha – tam-
bém muito usados na feijoada, que inclui até os 
pés, rabo e orelhas do animal.

Na hora de disponibilizar as opções ideais 
para o assado dos gaúchos, o especialista diz que 
é preciso ter no balcão carnes com e sem osso e 
alimentos que sirvam de aperitivos, como pão com 
alho, coraçãozinho de frango, salsichão ou linguiça. 
Isso vale também para outros pratos, como carne 
de panela, que se costuma comer com aipim, 
podendo-se usar coxão de fora, paleta ou agulha. 
“Devem-se ter alternativas para todos os bolsos. 
Pode-se garantir o tíquete médio, fazendo o cliente 
comprar algo que agregue, com um valor mais alto, 
como a picanha. Dependerá da margem com que 
o supermercadista trabalha na região.” 

Com foco na praticidade de prestar um 
bom atendimento aos seus clientes, o Costelão 
do Mercado vem construindo a sua história há 
mais de dez anos, no centro de Porto Alegre. A 
partir das vivências com o pai, que trabalhou em 
um mercado com açougue, em Alvorada, e com o 
avô, que tinha um matadouro em Três Forquilhas, 
Ivan König Vieira resolveu empreender no ramo 
em 2006. “No Mercado Público, temos clientes da 
classe A até a C. Procuramos atender todos com 
uma gestão profissional, usando novos conceitos e 

horizontes, porque os produtos mudam”, afirma. 
A loja oferece desde novilho Angus, com cortes 
mais nobres e específicos, até o boi tradicional, que 
dispõe de carnes firmes e preços mais acessíveis. 
Em média, são comercializados por dia de 10 a 12 
bois, 25 carcaças suínas e 5 cordeiros, além de 2 
toneladas de aves em geral. 

Para Vieira, ter um negócio de sucesso co-
meça na qualidade dos produtos, passando por 
boas práticas e atendimento. “Somos o único 
açougue no Mercado Público com Cispoa, possi-
bilitando trabalhar com carcaças e cortes na loja. 
Contamos com áreas climatizadas tanto para a 
desossa de bovinos como de suínos, enquanto 
os frangos já vêm embalados”, descreve. Uma 
de suas preocupações constantes é com o cum-
primento das legislações do setor. “Possuímos 
S.I.M.POA desde 2007. A partir de novembro, 
estamos nos adequando às determinações da 
portaria 66/17 e do decreto 53.304/16 sobre 
manipulação de produtos de origem animal”, 
lembra o comerciante. Ele conta ainda que 
recentemente reformulou toda a empresa, 
reorganizando o layout de balcão e adquirindo 
novos maquinários. “O objetivo é nos manter 
dentro das normas, garantindo a qualidade e a 
saúde dos clientes.” 

Segundo ele, são feitas compras diárias de 
mercadorias, a partir de uma previsão de produtos 
que leva em consideração as sobras e possíveis 
sazonalidades, como eventos, protestos, questões 
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rada no balcão, gera perda de 1%, por isso procuro 
encomendar o que vamos vender no dia seguinte. 
Aí se eliminam quebras, estoque e o risco de pro-
dutos vencidos”, ensina. O empresário trabalha 
com carcaça tanto bovina como suína, vendendo 
desde a língua ao rabo dos animais. “No caso de 
itens mais difíceis de sair, forçamos a venda com 
ações de preço, pois o objetivo é não sobrar nada. 
Nos finais de semana de frio, buscam-se mais 
opões de segunda para fazer carne de panela, em 
vez do churrasco”, exemplifica. Em dias de baixa 
temperatura, ele cita que os clientes também 
compram mais cortes para fazer mocotó e vaca 
atolada. “Temos dois açougueiros preparados 
para orientar os clientes sobre as opções mais 
adequadas para cada cardápio. Procuramos passar 
esses conhecimentos para quem está chegando.” 
A equipe gira em torno de 25 e 30 pessoas, entre 
produção e atendimento. Vieira cita ainda que 
sai muito alcatra para bifes e assados, enquanto 
para sopões a procura é por costelinha, costela 
do peito e granito. Mesmo com a nova estrutura, 
ele contabiliza uma queda de 20% nas vendas de 
janeiro a junho, em relação ao mesmo período do 
ano passado. “O cliente tem vontade de gastar 
mais, mas acaba segurando e reclama que as coisas 
estão ruins. As compras com cartão de crédito, 

que antes representavam 50%, hoje chegam a 
75%”, avalia. Para driblar a crise, o Costelão do 
Mercado tem trabalhado bem mais com a carne 
de boi. “Ela é mais barata que o novilho. Também 
fazemos muitas ofertas com frango e suíno, que 
são opções mais econômicas.”

Planejamento e inovação

Para Machado, é fundamental que os va-
rejistas promovam uma verdadeira mudança 
de cultura na sua gestão de açougue. “É im-
portante cumprir as regras de boas práticas, 
garantir que os funcionários usem Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs), que 
o gado seja limpo e a procedência garantida”, 
pondera. Para assegurar a qualidade dos 
produtos, segundo ele, deve-se trabalhar 
com fornecedores de frigoríficos idôneos e 
que cumpram com todos os procedimentos.  
“Os pontos-chave para ter bons resultados 
em relação ao fatiamento e ao fracionamen-
to para a distribuição e a comercialização 
de carnes são a temperatura e a aparência 
do produto”, aponta. Além disso, ele cita 
a necessidade de cuidados para prevenir a 
contaminação na hora de cortar os animais, 
assim como a preocupação de acondicioná 
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-los de forma correta. Outra dica é fazer o 
descarte correto de alimentos manipulados. 
“Deve fazer parte do processo, separando as 
sobras para o recolhimento de empresas que 
as transformam em outros produtos, como 
sabão, por exemplo.”

A orientação dele para manter um bom 
rendimento e garantir o sortimento do açougue 
é ter um histórico de vendas, possibilitando 
que o comprador saiba o volume e a época 
de adquirir mercadorias. “É preciso ter um 
planejamento prévio, em datas de maior 
procura por carnes, principalmente de cortes 
para churrasco, como Dia dos Pais, Semana 
Farroupilha e as festas de final de ano.” Com 
relação ao layout do departamento, Machado 
diz que é preciso separar os produtos por tipos 
de animais, carnes de primeira e de segunda. 
“O mais importante é a aparência e o volume.” 
Para ter o controle do setor, devem-se fazer 
balanços semanais de estoque. “As perdas do 
açougue chegam a cerca de 5%, envolvendo 
limpeza e até furtos.” 

Uma das tendências na área é a qua-
lificação dos profissionais, de forma que o 
açougueiro vire uma espécie de conselheiro, 
trazendo orientações diversas ao consumi-
dor. “O principal é o treinamento constante 

dos gestores para a sugestão e a criação de 
cortes novos, assim como o direcionamento 
das carnes certas para cada prato e para 
o acompanhamento de bebidas. Afinal, 
atendimento é tudo.” Os supermercadistas 
podem inovar no setor, segundo ele, usando 
uma iluminação diferenciada para valorizar 
o produto, sem danificá-lo. “Deve-se man-
ter a quantidade certa para venda no balcão, 
garantindo que a aparência não escureça. Ela 
precisa ter a coloração vermelha de sangue, 
e se estiver cheirando é porque tem algum 
problema”, alerta.

Experiência paulista

A rede Enxuto busca dar uma apresentação 
impecável para os seus produtos de açougue. 
Nas seis lojas, localizadas no interior paulista, foi 
implantado um projeto que alterou a forma de 
organização do departamento, que passou a contar 
com cortes “artísticos” e exposição mais atrativa. 
De acordo com a gestora da Qualidade Juliana 
Onodera, os principais diferenciais estão na qua-
lidade dos produtos e nos serviços, que abrangem 
apresentação das carnes, padronização dos cortes e 
rastreabilidade para garantia da origem dos itens. 
“Temos um líder para a gestão de açougue em cada 
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Comercial, sendo o Departamento de Qualidade 
responsável pela padronização do setor, definida 
a partir dos fornecedores”, descreve. 

Em torno de 25 pessoas atuam nos açougues 
dos supermercados Enxuto, que contam com mais 
de 200 itens, entre carnes bovinas, suínas, de aves 
e de cordeiro. A produção e a comercialização 
são feitas de acordo com os processos internos 
do setor, que foram padronizados. “Diariamente, 
a manipulação dos produtos de origem animal 
e a montagem das bandejas são feitas conforme 
a demanda”, completa. A gestora explica que a 
reposição e o estoque são pensados a partir do 
giro de venda. “As mercadorias provenientes de 
bovinos e suínos são entregues pelos fornecedo-
res três vezes por semana, enquanto as de aves, 
diariamente.” 

Juliana conta ainda que são feitas auditorias 
nas lojas e nos fornecedores para assegurar o cum-
primento dos procedimentos. “As boas práticas 
também são garantidas por meio da verificação 
de temperatura dos produtos, desde a entrega ao 
ponto de venda.” Com o novo modelo, segundo ela, 
as vendas vêm crescendo. “Mantivemos o posicio-
namento com o mesmo padrão de qualidade para fi-
delizar os clientes”, ensina. A gestora considera que 
a inovação é mantida em primeiro lugar pela opinião 
dos consumidores. “Costumamos ouvir os clientes, 
que são o valor número um da empresa.”

 
Segurança alimentar 

Favorável ao decreto 53.304/2016, 
que regulamenta as exigências para vare-

jistas manipularem produtos de origem 
animal para comércio nas lojas, a Agas 
montou um grupo de trabalho há um ano, 
com representantes da cadeia do abasteci-
mento, para formatar as adequações legais. 
“Na legislação original, os supermercados 
não podiam salgar, temperar e empanar, 
pois se trata de atividade industrial”, ex-
plica o presidente da entidade, Antônio 
Cesa Longo. A nova legislação possibilita 
que os varejistas façam o fracionamento de 
produtos de origem animal de acordo com 
sua estrutura. “Os supermercadistas estão 
cientes de que quem vende alimentos pre-
cisa de cuidados e necessidades básicas”, 
reforça. O tema foi debatido em audiência 
pública na Assembleia Legislativa em 28 
de junho, com lideranças do poder público 
e de entidades, inclusive a Agas. 

No decreto nº 53.598, de 22 de ju-
nho, o governador José Ivo Sartori passou 
a incumbência de regulamentar a questão 
à Secretaria Estadual da Saúde (SES), 
possibilitando que as empresas de varejo 
busquem as adequações necessárias. Por 
meio da portaria SES nº 321/2017, foi es-
tabelecido em 26 de junho o prazo de um 
ano para a implementação das alterações. 
Com o intuito de informar e atualizar o 
segmento sobre as mudanças da legisla-
ção, a Agas vem realizando seminários, 
palestras e reuniões com seus associados 
e gestores em geral. Além disso, foi con-
feccionada uma cartilha com perguntas 
e respostas com as principais dúvidas 
dos comerciantes. A iniciativa teve par-
ticipação do Sindicato das Indústrias de 
Carnes e Derivados do RS (Sicadergs), do 
Sindicato das Indústrias de Laticínios do 
Estado do RS (Sindilat-RS), do Sindicato 
das Indústrias de Produtores de Suínos 
do RS (Sips), do Sindigêneros-RS e da 
Fecomércio-RS. “A publicação recebeu 
a chancela da SES, que está fazendo um 
trabalho exemplar em busca da segurança 
dos consumidores. Queremos reunir os 
municípios para capacitar fiscais sanitá-
rios, além do varejo e da indústria”, reforça 
Longo. O material está disponível para 
download em www.agas.com.br. 
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Cortes artísticos são destaque 
nos supermercados Enxuto
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Fonte pesquisada: Centro de Produções Técnicas

Escolha a carne 
certa para o seu prato

s bovinos permitem basicamente 
21 cortes de primeira, de segunda 
e de terceira. Conheça os principais 
tipos e seus usos na culinária gaúcha:

O

Tipo  Parte do gado Usos mais comuns

Pescoço

Acém

Peito e peito com osso

Paleta ou miolo de paleta

Fraldinha ou vazio

Ponta de agulha

Filé mignon

Filé de costela

Contrafilé

Capa de filé

Alcatra

Patinho

Coxão duro

Coxão mole

Lagarto

Músculo dianteiro

Músculo traseiro

Aba do filé

Maminha da alcatra

Picanha

Cupim

1 (carne de terceira)

2 (carne de segunda)

3 (carne de segunda)

4

5

6 (carne de terceira)

7

8 (carne de segunda)

9

10 (carne de segunda)

11 (carne de primeira)

12 (carne de primeira)

13

14

15 (carne de primeira)

16

17 (carne de segunda)

18 

19

20

21

Constituído de massas ou fibras musculares, de tecido conjuntivo e de gordura. Requer cozimento 
longo, indicado para ensopados, cozidos e caldos.

Relativamente magra, precisa de bastante calor e umidade; usada em refogados, assados e cozidos. 
Pode ser moída e em bifes. 

Necessita de muito tempo para ser cozida, por ter uma grande quantidade de fibras e músculos. Dela 
são feitos o pastrame, o carpaccio e o cozido argentino puchero.

Localizado nas pernas dianteiras do boi, é apropriada para picadinhos, assados de panela e cozidos. 

Constituída pela parede do abdômen, é um corte pequeno, suculento e macio, muito apreciado em 
churrascos. Também usado em assados de panela, receitas de estrogonofe e espetinhos. 

Também conhecida como costela minga, pode ser consumida inteira, em pedaços na churrasqueira ou 
moída, demandando muito tempo de cozimento.

Carne nobre, macia e suculenta. Requer bons temperos, acompanhamentos e molhos, ideal para bifes 
altos e malpassados.  

Chamado também de filé de costa, é uma carne com cozimento demorado, usada em refogados e 
cozidos de panela.

Conhecida ainda como filé do lombo, é uma carne nobre, macia e magra, contendo uma espessa 
camada de gordura. É indicada para assados e bifes, como o tradicional Bife a Cavalo.

Possui grande quantidade de nervos, demandando cozimento mais demorado. Usada em assados, 
ensopados e refogados. 

Possui fibras macias e dela são retiradas a maminha, a picanha, o baby beef, o tender steak e o top 
sirloin. Pode gerar bifes, ensopados, assados e refogados, além de churrascos 

Conta com fibras macias, sendo utilizada para o preparo de bifes, cozidos e picadinhos.

Pode ser chamada de outras formas, como coxão de fora. Dispõe de longas e rijas fibras e gordura, 
com cozimento  lento para o preparo de carnes recheadas, cozidos, assados de panela e rosbifes.

Também recebe outras denominações, como coxão de dentro. É mais macia do que o coxão duro e indi-
cada para ensopados, assados, escalopes, bifes à milanesa, picadinhos e enrolados, além de carne moída. 

Também é conhecido como tatu ou lagarto-branco, constituído por fibras longas e magras, mas seco, 
duro e pouco suculento. Ideal para assados e cozidos com molho.

Constituído de massas musculares sobrepostas, é indicado para o preparo de caldos de carne, sopas 
e carne de panela. 

Dela se extrai o ossobuco, corte redondo, com osso e tutano, cozido lenta e longamente. Usado para 
picados e carnes assadas. 

Mais utilizada como carne moída, por possuir muitos nervos. 

Famosa pela maciez e suculência, é ideal que seja acompanhada por molhos. Usada em assados e 
no churrasco.

Extremamente macia, saborosa e suculenta, tradicional nas churrascarias. Pode ser servida inteira ou 
em bifes, usada para o preparo de cozidos, levada ao forno ou frita. 

Caracterizada pela gordura entremeada, que lhe confere sabor e maciez, é usada em churrascos, com 
cozimento demorado.



p
e

rf
ild

o
va

re
jo

 /
 M

e
rc

ad
o

 B
e

lo
 C

e
n

tr
o

com uma irmã e um 
cunhado, Isoldi Lunardi e seu marido Carlos ad-
quiriram, em março de 1994, um minimercado 
na cidade de Tuparendi. Para homenagear o antigo 
nome do município, o estabelecimento foi intitulado 
como Belo Centro. Depois de um ano de funcio-
namento, o casal decidiu comprar a sociedade. A 
partir disso, toda a família, incluindo os filhos Carla 
e Charles, começou a trabalhar na empresa. Na 
época, o mercado era modesto, localizado em um 
prédio alugado com 46m² de área total. Segundo a 
sócia-proprietária Carla Lunardi, mesmo pequeno 
o empreendimento já tinha força na região graças a 
uma novidade exclusiva. “Desde o início íamos de 
vento em popa, pois o Charles tinha inventado o 
‘sacolão’, uma espécie de cesta básica que ninguém 
vendia no município naquela época”, recorda.

Passados quatro anos de atividade, a fa-
mília decidiu expandir os negócios e deixar o 
aluguel. Adquiriram um terreno em frente ao 
minimercado e construíram um espaço próprio, 
com cerca de 180m². Depois de uma ampliação, 
atualmente o Belo Centro possui uma unidade 
com 420m², sete funcionários e um mix completo 
de produtos, com setores como padaria, açougue, 
hortifrútis e bebidas. Até hoje a especialidade 
continua sendo a cesta básica, pois o mercado 
é conhecido por oferecer uma das opções mais 
baratas de Tuparendi. 

A fidelização dos consumidores é uma das 
principais estratégias do Mercado Belo Centro. 
A empresa possui clientes que permanecem fiéis 
desde a sua abertura, comprando há mais de 20 
anos no local. Além do preço justo e do bom aten-
dimento, Carla conta que o mercado disponibiliza 
uma espécie de crédito pessoal para os clientes 
antigos, com possibilidade de pagamento em até 
60 dias sem juros e ainda opções de parcelamen-

to. “São eles que nos mantêm, por isso é muito 
importante tê-los conosco. São clientes certos que 
conhecemos e que pagam sempre”, enfatiza.  

Devido ao período turbulento na economia 
do país, o Belo Centro apostou em novas áreas 
de venda que não somente o varejo. A empresa já 
trabalhava com licitações em Tuparendi há alguns 
anos, mas recentemente resolveu atuar em outras 
cidades da região. “Vimos nesse nicho uma ma-
neira de continuar faturando bem e mantendo os 
resultados”, explica Carla. Hoje o estabelecimento 
também participa de licitações com as prefeituras 
dos municípios de  Santa Rosa, Porto Mauá e Novo 
Machado. “Fornecemos alimentos para o Núcleo 
de Assistência Social e para as escolas municipais. 
Além disso, nessas cidades também participamos 
de licitação dos colégios estaduais”, comenta.

A iniciativa trouxe bons frutos. Recentemen-
te, o mercado ganhou um troféu do Ranking Agas 
2016, ao conquistar a 1ª colocação no quesito 
Maior crescimento em percentual de vendas, no 
comparativo 2015/2016 entre os supermercados 
com o faturamento anual de até 3,6 milhões. Para 
o futuro, Carla revela que a meta é continuar cres-
cendo. “Além de manter o que já conquistamos, 
queremos abranger mais municípios na área das 
licitações”, explica.

O
Focado nos clientes antigos e no preço justo, o Mercado Belo Centro 

é destaque na cidade de Tuparendi. Em abril, a empresa foi uma das 

premiadas no Ranking Agas 

em sociedade
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a segunda edição do Jantando com a Agas 
neste ano movimentou o setor supermercadista 
no Vale do Taquari no dia 23 de maio. A progra-
mação, que ocorreu no Clube CTC de Lajeado, 
congregou cerca de 330 supermercadistas e 
fornecedores em um encontro de networking e 
relacionamento. No mesmo dia, o Circuito de 
Negócios também registrou boa movimentação. 
“Acreditamos muito no potencial das empresas 
regionais, por isso a Agas sempre terá a preocu-
pação de oportunizar vitrines à indústria local. 
Este é um formato que deverá se consolidar 

cada vez mais no calendário da Associação”, 
projetou o presidente da entidade, Antônio 
Cesa Longo.

Durante o jantar, o diretor da Agas em 
Lajeado e anfitrião do evento, Leonardo Taufer 
(diretor presidente da Rede Imec), salientou a 
importância do encontro. “Gostaria de agrade-
cer a oportunidade de dar as boas-vindas a todos 
os presentes e reforçar um objetivo muito nobre 
que norteia a trajetória do Jantando, que é o de 
ampliar os horizontes de atuação da entidade 
através da aproximação de supermercadistas 

Networking no
Vale do Taquari

Mais de 300 

supermercadistas 

e fornecedores 

compareceram ao 

Jantando com a Agas 

em Lajeado, estreitando 

laços comerciais e de 

amizade no Clube CTC
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e fornecedores do interior do Estado na busca 
de sinergias e ampliação dos nossos laços de 
parceria”, disse.

Valorização regional

O diretor executivo da Rede Müller (de 
Taquara), Franck Muller, aprovou o formato 
novo do evento, já colocado em prática em 

Santa Maria, no dia 28 de março. “Acredito 
ser uma forma boa de integração com o vare-
jo, valorizando as empresas de cada região, já 
que muitas destas não têm condições finan-
ceiras de participar da ExpoAgas em Porto 
Alegre”, relata. “No molde anterior, a única 
feira do interior era em Santa Maria, e nos 
demais municípios ocorriam somente janta-
res. Agora tivemos um ganho com o Circuito 
de Negócios, pelo qual podemos conhecer 
novos produtos e debater propostas muitas 
vezes com o próprio dono da marca.”

O supermercadista Jader Gazzoni, de 
Casca, considerou a rodada de negócios e o 
Jantando com a AGAS em Lajeado muito im-
portantes. Ele vê a ocasião como oportunidade 
para estabelecer novos contatos entre merca-
dos e fornecedores, tanto da cadeia produtiva 
como da de suprimentos, trocar experiências 
e aprendizados na prática do varejo e conhecer 
pessoas, experiências e tendências da economia 
que permeiam a área supermercadista. “Além 
de tudo, a interiorização abre possibilidades, 
especialmente, para redes e mercadores 

Presidente Longo reforçou crença no 
potencial das empresas regionais frente a 
um cenário de desafios
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Palavra dos patrocinadores

O Jantando com a Agas em Lajeado teve patrocínio de Superpan, Gota Limpa, Grupo Vibra e Hedera Cos-
méticos. As marcas lançaram produtos, firmaram novas parcerias e apresentaram seus projetos de inovação ao 
varejo gaúcho.

Márcio Ferrandís, diretor comercial da Superpan
“O Circuito de Negócios foi planejado para proporcionar a reunião de todos os setores varejistas, oportunizando as 

relações comerciais entre os participantes. No evento, a Superpan lançou oficialmente sua nova linha de bolos e muffins 
assados e congelados. Agradecemos aos supermercadistas por todas as oportunidades que nos têm proporcionado. Nosso 
propósito é de criar produtos que resultem em bons negócios, atendendo consumidores exigentes. A Superpan completa 
50 anos em 2018, e neste momento de incerteza do país, cada vez mais temos segurança dos eixos que nos conduzem 
por esse tempo: a ética, a inovação e a qualidade.”

Camile Bertolini di Giglio, diretora da Gota Limpa
“Pelo fato de a Gota Limpa estar situada a 30km de Lajeado, no município de Encantado, nosso sentimento foi de 

anfitriões do evento, em conjunto com o diretor da Agas Leonardo Taufer. Ouvir as preocupações do setor e os avanços 
que estão acontecendo pelo trabalho em parceria com os supermercadistas nos motiva a oferecer sempre melhores produtos 
e facilidades ao dia a dia do varejo. O Jantando revelou-se um momento de integração, de ressaltar as oportunidades 
oferecidas pelos lançamentos e de firmar o compromisso de que juntos podemos crescer mais e melhor.”

Tiago Püttem, gerente de marketing do Grupo Vibra 
“Os eventos de relacionamento promovidos pela Agas se constituem como excelentes oportunidades para apresen-

tarmos ao mercado gaúcho, em especial nos eventos regionais, um pouco mais sobre nossas marcas e produtos. Nossos 
investimentos em processos de inovação, para o desenvolvimento de produtos, embalagens e soluções que atendam a um 
mercado cada vez mais exigente, encontram uma janela ideal para nos aproximarmos, conversarmos e nos alinharmos 
com as expectativas. Aqui em Lajeado, pudemos mais uma vez confirmar que estamos em um caminho certo, de acordo 
com as expectativas de qualidade vinda de nossos clientes, canais e consumidores.”

Alex Sandro de Mendonça, diretor comercial da Hedera Cosméticos
“A parceria realizada com a Agas é muito importante para a Hedera Cosméticos, pois, a partir disso, a nossa 

empresa tem a oportunidade de expor seus mais de 350 itens de linha própria e identificar novas tendências para 
lançamento de produtos no mercado. Desde 2014, quando foi iniciado o trabalho em conjunto, verificamos uma me-
lhoria na parte comercial da companhia e, consequentemente, em nossos resultados. Somos um negócio de Encantado, 
então poder participar de um evento no Vale do Taquari é muito importante para valorizarmos ainda mais a relação 
com a nossa região. Podemos conversar com empresários que ainda não trabalham com nossos produtos, expandindo 
assim nosso mercado de atuação.”

menores terem acesso a informação e novi-
dades da área do varejo. Que estes eventos 
só aumentem e continuem difundindo o 
trabalho da AGAS e sua importância para a 
rede varejista de supermercados.”

Representante de uma empresa fa-
miliar com 22 anos de atividade, com um 
check-out e três funcionários (cujo nome 
em breve mudará para Mercado Gazzoni), 
o empreendedor trabalha no setor desde 
2015. “Desde então procuro aprender, 
fazer cursos e buscar aprimoramento na 
área, tentar entender e me encaixar neste 

momento econômico de redução de custos 
e adaptações do comércio”, diz. Ele está 
matriculado no GES em Passo Fundo.

Circuito de Negócios possibilitou a aproximação entre 
pequenos fornecedores e supermercadistas do RS
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observação, o empresário Mário 
José Zandoná notou que a presença de animais era 
grande ao redor da fonte de água localizada dentro 
de sua propridade, na cidade de Barra Funda, interior 
do Estado. Ele decidiu então enviar o líquido para 
análise em laboratório. Com a comprovação de que 
se tratava realmente de água mineral, foi fundada, 
em 6 de maio de 1947, a empresa Águas Minerais 
Sarandi, empreendimento administrado desde sua 
criação pela família Zandoná.

Segundo o diretor comercial Jairo Zandoná, no 
início o negócio enfrentou dificuldades. “O consumo 
do produto era baixo e a nascente estava distante 
dos grandes centros consumidores. Além disso, 
a falta de comunicação e de energia elétrica e 
as estradas em péssimas condições contribuíam 
negativamente”, recorda. Mas com boa adminis-
tração e foco nos resultados, a empresa superou os 
obstáculos. Contando com duas fontes surgentes 
e sete poços, com capacidade de 500 mil litros 
por hora, hoje a Sarandi atende 30 mil clientes, 
distribuídos em toda a região Sul e em alguns 
pontos de São Paulo e do Mato Grosso.

O faturamento anual fica acima de R$ 150 
milhões e a empresa realiza exportações para o Uru-
guai. Seu mix de produtos é bem variado: além da 
água, trabalha com marcas próprias de refrigerantes, 

sucos, energéticos e cervejas. Entre os rótulos es-
tão Água Mineral Sarandi, Água Mineral Floresta, 
Refrigerantes Sarandi, Sucos Sarandi, Energético 
Kanibal, Cervejas Kalena e Cervejas Especiais 
Província. A partir deste ano, a empresa começou 
a produzir e comercializar os produtos Tampico no 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Aproximação e inovação 

Por ser um grande fornecedor do ramo 
de bebidas, a Sarandi tem um relaciona-
mento forte com o setor supermercadista. 
O diretor comercial explica a importância 
deste vínculo: “O supermercado é o maior 
elo entre a Sarandi e o consumidor, cons-
tantemente gerando novas experiências de 
compras e consumo”. Por isso, a empresa 
busca sempre atender às expectativas tanto 
dos clientes varejistas quanto dos consumi-
dores finais. “Investimos em gerar e manter 
as relações cada vez mais duradouras e 
sustentáveis financeiramente para todos os 
principais interessados nos nossos produtos”, 
garante Zandoná.

Com 70 anos de atuação, a Sarandi 
conseguiu mantém a tradição sem perder a 
qualidade, e agora aposta em se reinventar 
para se fortalecer no mercado. Recentemen-
te, toda a sua linha de água mineral e refrige-
rantes foi redesenhada, trazendo novidades 
no design das embalagens e nos sabores. Para 
o futuro, Jairo Zandoná afirma que a ideia 
é continuar a busca pela inovação, e assim 
oferecer produtos cada vez melhores. “Os 
objetivos da empresa passam por manter o 
crescimento acima dos índices de mercado, 
procurando inovar sempre”, considera. 

S ete décadas de qualidade

Com um mix variado de produtos, a Sarandi se consolidou no mercado oferecendo 

desde água mineral até cervejas especiais. De origem familiar, a empresa superou 

obstáculos e hoje é uma das maiores produtoras de bebidas no Sul do Estado

com muita
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Claudia Santos Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, coach executiva e diretora da Emovere You

tempo, acreditou-se que 
o papel do profissional de Recursos Humanos 
estava ligado apenas a assuntos burocráticos, 
como administração de pessoal, recrutamento 
e seleção. Era o chamado RH operacional, 
visto por muitas empresas como uma área de 
apoio ou um gerador de despesas. Esse antigo 
departamento pessoal tem sofrido diversas 
mudanças ao longo do tempo e, com o avanço 
da tecnologia, o velho papel das operações está 
cada vez mais sujeito à automatização.

O atual cenário exige um novo posiciona-
mento das organizações, que precisam atuar de 
uma forma mais ágil, inovadora e competitiva. 
Com as transformações das últimas décadas, o 
RH estratégico tem ganhado força como uma área 
fundamental para o crescimento das companhias. 
Esse novo profissional fala a língua dos negócios, 
conhece os objetivos e as metas da empresa, 
participa das reuniões executivas e toma decisões 
em parceria com as outras áreas da companhia, 
como marketing, vendas, finanças e operações. 
Com foco em resultados, ele alia a estratégia 
organizacional à gestão de pessoas para, assim, 
promover a eficiência.

Segundo David Ulrich, referência mundial 
em liderança e gestão de pessoas, o profissional 
de RH deve ser estrategista por excelência, capaz 
de engajar os funcionários, promover os valores da 
empresa, diagnosticar oportunidades e traçar metas 
e objetivos. Ele sabe recrutar as pessoas certas para 
os lugares certos e, se não for a campo entender os 

durante muito problemas, seja dos negócios ou dos colaboradores, 
não conseguirá gerar valor para a companhia.

O problema é que existe um gap entre o que 
as organizações precisam e o que os RHs oferecem, 
já que eles ainda não se interessam pelos negócios e 
atuam de forma operacional, olhando apenas para o 
cenário interno. Por isso, muitas organizações têm 
contratado gestores com diferentes formações, 
principalmente devido à insuficiência de profissio-
nais qualificados para trabalhar em conjunto com 
as áreas financeiras e comerciais. 

Para transformar essa cultura, ainda predomi-
nante, o primeiro passo a ser tomado pelo profis-
sional da área é investir em uma formação ampla 
em escolas de negócio, que contemple a gestão 
estratégica de pessoas. Entender sobre finanças, 
administração e análise de dados pode trazer 
novas oportunidades de crescimento na carreira, 
sobretudo em um momento de transformação 
digital que vem impactando o mercado.

Ao mesmo tempo, é preciso mudar a cultura 
organizacional, e a própria empresa precisa dar 
espaço para que ele possa se envolver nas decisões 
e no planejamento. Hoje, uma firma competitiva 
reconhece a importância do setor de recursos 
humanos e o CEO trabalha em conjunto com a 
área, aumentando o engajamento e a produtividade 
das equipes e, consequentemente, os resultados 
financeiros. É preciso superar a ideia de que o RH 
é um setor de apoio e passar a incluí-lo, de fato, 
nas decisões e nas estratégias de negócio.
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cliente oculto, 
cliente misterioso, hóspede misterioso ou cliente 
secreto são diversos nomes para uma só ferra-
menta, que chegou ao Brasil na década de 1980. 
É uma solução de pesquisa pela qual se faz uma 
avaliação de atendimento para aproximar a em-
presa da experiência real do cliente. 

“Selecionamos uma pessoa, com hábitos de 
consumo de produtos ou serviços, e a treinamos 
de acordo com o trabalho: visitar uma agência 
bancária, uma loja, fazer uma viagem de avião ou 
entrar em uma revenda de carros, por exemplo. 
Se ela for a uma agência de viagens, vai checar 
todos os procedimentos e, em alguns casos, 
aguardar para ver se vai ter retorno telefônico”, 
conta Stella Kochen Susskind, fundadora e pre-
sidente da Shopper Experience, pioneira nesse 
campo de atuação no Brasil.

O cliente misterioso avalia vários procedi-
mentos rotineiros das redes que o consumidor 

mystery shopper, comum pode não perceber, mas que são impor-
tantes em relação ao atendimento. “Algumas das 
questões que o mystery shopper observa são se o 
atendente está usando crachá, se estava tocan-
do música na loja e se o vendedor perguntou o 
seu nome. Após ir à loja, ele faz um relato de 
compra”, explica Stella, que coordena projetos 
para grandes empresas e instituições financeiras, 
tendo fundado e presidido a Mystery Shopping 
Providers Association América Latina. “Trouxe-
mos essa metodologia ao Brasil em 1988. Foi um 
desafio, pois ninguém conhecia a ferramenta. 
Ela é extremamente importante tanto para em-
preendedores quanto para as equipes de vendas 
mapearem os pontos fortes e os pontos fracos. 
Com isso, empresários e gestores conseguem 
fazer um plano de ação eficiente”, assinala.

Muitas vezes, Stella escutou empresários 
reclamarem que a sua localização não era boa e 
não entrava ninguém em suas lojas, e após uma 

Cliente oculto, secreto ou misterioso busca avaliar 

atendimento e apontar erros e acertos  

de empreendimentos comerciais
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avaliação de atendimento, verificou ser outro o 
problema. “Era comum mostrarmos às empresas 
que entrava gente em sua loja, mas, com frequên- 
cia, o vendedor não abordava o consumidor, e 
se abordava, não fazia venda sugestiva, dentro 
da preferência inicial dele, isto é, se entrou para 
ver uma calça, mostrar vários modelos”, conta. 
Outra falha comumente detectada era a falta de 
vendas adicionais: é oferecer um complemento 
ao produto buscado. “Foi um desafio provar que 
as vendas eram perdidas dentro das próprias 
lojas”, lembra.

O processo começa pelo briefing da com-
panhia que procura o serviço, que deve ser bem 
detalhado. “Temos várias reuniões. Perguntamos 
o que a organização quer avaliar. Se é área por 
área, o macro, se é um trabalho apenas sobre 
determinados setores, se o gestor quer que o 
cliente misterioso tenha contato com os fun-
cionários”, elucida a empresária. Em supermer-
cados, é observado o atendimento em balcões 
como açougue, padaria e frios. “Detalhamos o 
que será analisado no checklist de avaliação. Em 
um hipermercado que tem eletroeletrônicos, 
dividimos as tarefas a serem feitas por cliente 
secreto. O mystery shopper X vai ser um casal 
que vai fazer o rancho do mês, enquanto o 
cliente secreto Y será um casal mais velho que 
vai fazer uma compra menor e vai pesquisar o 
valor de uma televisão”, exemplifica.

São várias situações a serem examinadas em 
um supermercado. Um cliente oculto pode pas-
sar pela maior parte das áreas sem atendimento 
para ver como estão as gôndolas e observar se, 
quando precisar ser atendido, vai encontrar 
alguém. Muitas empresas do setor utilizam o 
cliente secreto para verificar como campanhas 
de premiação estão sendo oferecidas aos con-
sumidores, se a promoção foi mencionada por 
algum atendente e se foi oferecido o cupom, 
por exemplo. 

Após colher os resultados, a Shopper Expe-
rience mostra as questões em que o contratante 
está acertando e quais precisam ser melhoradas. 
“Apontamos os pontos prioritários de ação, com 
análise estatística e qualitativa. Fazemos uma me-
dição e, na ronda seguinte, verificamos se teve uma 
evolução nesses itens que eram foco de atuação. 
Não participamos dessa etapa por um motivo éti-
co: se eu fizer o treinamento, podem pensar que 

meu diagnóstico foi tendencioso, com intuito de 
vender esse serviço”, explica a empresária.

Melhoria contínua no Peruzzo

Com 21 lojas e 1,8 mil colaborado-
res em Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, 
Candiota, Canguçu, Dom Pedrito, Pelotas 
e Santa Maria, a Rede Peruzzo de Super-
mercados utiliza o cliente oculto há dez 
anos. “Ficamos sem essa ferramenta por 
três anos e voltamos em 2015. Mantemos 
todos os meses, e pode ocorrer a qualquer 
momento. A loja nunca sabe quando rece-
berá uma visita”, afirma Lindonor Peruzzo 
Junior, diretor da rede. “A experiência é 
boa, mas sempre precisa de treinamento 
de quem avalia, pois esse processo deve 
ser muito bem executado para que não 
sejamos injustos com uma ou outra loja. 
Trabalhamos normalmente a questão do 
atendimento, se o cliente foi bem recebido 
e tratado dentro do padrão especificado 
em todas as áreas auditadas.”

A ferramenta permitiu à empresa 
identificar diversas oportunidades especí-
ficas de melhoria no atendimento em de-
terminadas lojas e quais setores precisam 
ser aprimorados e mais bem treinados. “As 
maiores surpresas surgiram no início do 
cliente oculto, pois ninguém sabe como 
funciona. Após alguns meses, o processo 
começou a ocorrer melhor, e os resulta-
dos melhoraram. Tudo é uma questão de 
acompanhamento”, recorda.

A partir das constatações do mystery 
shopper, a Rede Peruzzo atuou com foco 
direto nos colaboradores e departamentos 
que estavam com desempenho aquém do 
esperado. “Os melhores resultados ganham 
o pin de ouro, de atendimento destaque. 
Todos querem ser reconhecidos como 
excelentes profissionais e isso é muito va-
lorizado pela equipe”, comenta Junior. 

Pontos fracos

A fundadora da Shopper Experience desta-
ca alguns dos resultados comuns no setor super-
mercadista: “O que os relatórios mais aponta-
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versus o movimento. Esse é o grande gargalo de 
todo supermercado”. De acordo com os relató-
rios de compra, obtém-se também informações 
sobre o atendimento no caixa. Muitos passam 
até uma ou duas horas em um hipermercado, 
chegam ao check-out e o atendente nem olha no 
rosto do cliente, relata Stella. “É um momento 
que ninguém aprecia, pois ninguém gosta de pa-
gar. A cordialidade e o acolhimento no caixa são 
bastante importantes”, complementa.

Outro ponto destacado pelos trabalhos, 
com ocorrência maior em hipermercados, é a 
dificuldade de encontrar alguém que auxilie 
o shopper. “Todos tiveram que reduzir suas 
equipes. Quando se encontra alguém, muitas 
vezes a pessoa que ajuda não tem aquela ini-
ciativa agradável de ir com você até a gôndola.  
O maior gargalo dos supermercados, apesar de ser 
praticamente só autosserviço, é o atendimento 
humano”, salienta a empresária.

As dificuldades dos consumidores com relação 
à identificação e a discrepâncias em preços me-
lhoraram muito ao longo do tempo, avalia Stella. 
“Antigamente, muitos produtos não tinham preço 
ou tinham um valor nas gôndolas e outro no caixa. 
Essa é uma avaliação que fazemos constantemente. 

Quando é promoção, ainda acontece de o mystery 
shopper achar diferenças nesse sentido. Isso é uma 
reclamação que, quando ocorre, é muito forte, pois 
o cliente se sente extremamente lesado”, ensina.

Como usar

A presidente da Shopper Experience 
alerta que o grande desafio é usar o cliente 
secreto como ferramenta para obter me-
lhores resultados, e não como uma arma. 
“Temos tudo o que pode ser feito como um 
plano de ação para mudar a realidade, e não 
como punição. Com isso, conseguimos um 
engajamento cada vez maior dos colabora-
dores.” É importante que cada equipe tenha 
a sua estratégia de atuação a partir do uso 
desse método, e que o relatório gerado pelas 
visitas não seja base para punições.

Se bem utilizada, a ferramenta oportu-
niza melhora nas vendas. Foi o que ocorreu 
na Rede Peruzzo. “O resultado que tivemos 
foi de um aprimoramento contínuo do aten-
dimento. O cliente oculto precisa estar em 
constante renovação, pois sempre surgem 
novos processos que podem ser aperfeiçoa-
dos”, reitera Lindonor Peruzzo Junior.

Outro ponto destacado por Stella é que 
a experiência do usuário em cada ponto de 
venda é sempre ligada à razão e à emoção. 
As compras do supermercado têm um fator 
emocional muito forte em determinadas 
classes. “Quando houve a ascensão da classe 
C, muitas consumidoras se sentiram privi-
legiadas por comprar um sabão em pó da 
melhor marca. Para elas, proporcionar um 
produto superior para a sua família é muito 
importante”, exemplifica. 

Quando se trata de um supermercado 
cujo perfil do consumidor é de terceira idade, 
o estabelecimento pode se destacar como um 
local de acolhimento, onde os idosos entram, 
fazem suas compras e ainda tomam um cafezi-
nho “Pode se tornar a segunda casa das pessoas. 
Além do aspecto racional de abastecer a casa, 
o setor tem algo de acolher, sorrir, conhecer 
as pessoas pelo nome. Isso ajuda muitas vezes 
a fazer com que o cliente não migre nem de 
região nem de marca, pois já tem um vínculo 
com o local”, salienta Stella.

Calcanhar de
Aquiles dos supermercados

e acordo com Stella Kochen Susskind, os principais proble-
mas apontados pelos clientes secretos de supermercados, 
em relação ao atendimento, são:

Número de check-outs em relação ao movimento.

Falta de cordialidade no caixa, sobretudo em 

hipermercados.

Dificuldade em encontrar alguém para ser 

atendido em setores de autosserviço, que ajude a 

localizar produtos.

Quanto à estrutura, as reclamações se 
concentram em:

Carrinhos largados no estacionamento.

Falta de carrinhos e cestas.

Indisponibilidade de sanitários ou condições dos mesmos.

D
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é um item indispensável no negócio de qual-
quer varejista. Com altíssimo poder de penetração 
nos lares, viabiliza boa margem de lucro nas lojas. 
Seu poder nutritivo e suas multifuncionalidades 
atraem compradores de todas as classes sociais e 
faixas etárias. Frito, cozido, cru, no bolo, no pas-
tel, nas receitas de doces, o produto se adapta a 
diversas ocasiões e representa grande parcela nas 
vendas de hortifrutigranjeiros.

Depois do leite materno, nenhum outro 
alimento é tão completo em termos nutricionais 
quanto o ovo. Com apenas 70 calorias por unidade, 
um dos seus elementos fundamentais é a colina, 

vitamina pertencente ao complexo B, com papel 
crucial para que o organismo funcione de maneira 
adequada. Reconhecido como uma importante 
fonte de proteína, trata-se de um alimento que 
pode fazer bem para a visão, o cérebro e a recu-
peração muscular. 

Entre as substâncias presentes no ovo, a colina 
é necessária para o bom funcionamento do corpo, 
incluindo as células e o fígado, além do transporte 
de nutrientes. Embora seja produzida pelo organis-
mo, a quantidade é insuficiente para a necessidade 
diária e, por isso, recomenda-se a suplementação na 
dieta. A substância ajuda na prevenção de doenças 
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degenerativas, como Alzheimer e Mal de Parkinson. 
Dietas alimentares que incluem a vitamina estão 
diretamente associadas ao aumento do foco em ati-
vidades intelectuais, como os estudos, e em maior 
disposição para a prática de exercícios físicos.

Na clara, há a presença da abulmina, uma 
das principais proteínas, responsável pelo con-
trole da distribuição de líquido pelo organismo 
e também pela recuperação muscular. A Asso-
ciação Americana de Cardiologia, por exemplo, 
não impõe restrições ao consumo diário de ovos. 
Alguns nutricionistas, todavia, aconselham a 
ingestão de até dois por dia. As proteínas pre-
sentes em sua composição contribuem para o 
metabolismo energético e promovem reparo e 
crescimento muscular para indivíduos que pra-
ticam atividade física. Os lipídeos também são 
importantes, pois participam de diversos proces-
sos celulares de grande importância para atletas, 
fornecem energia para os músculos em exercício 
e promovem a síntese de hormônios esteroides 
e a modulação da resposta inflamatória.

Autosserviço atento

É bom não subestimar a força dos hor-
tifrutigranjeiros no autosserviço. Tratando-
se de pequenos e médios supermercados 
com focos diversos (açougue, FLV, padaria, 
mercearia, congelados), o setor chega a 
representar de 10% a 15% do faturamento 
global. Nesse contexto, a seção de ovos, em 
alguns casos, pode representar até metade do 
lucro líquido da categoria, de acordo com al-
guns especialistas em varejo, principalmente 
quando se leva em consideração o índice de 
perdas em frutas, verduras e legumes. 

O presidente do Conselho Diretor do 
Instituto Ovos Brasil, Rogério Belzer, salienta 
que o ovo tem uma importância econômica 
expressiva para os supermercados e pontos 
de vendas, pois é um item muito presente 
na mesa das famílias brasileiras: “O ponto de 
penetração desse item é muito alto, ou seja, 
os ovos podem ser encontrados em quase 
todos os lares. As famílias querem fazer bom 
uso de sua versatilidade”.

O supermercadista deve sempre lem-
brar que o produto atrai a compra de outros 
alimentos nas gôndolas, pois ele vai na mistu-

ra de bolos, aceita componentes variados na 
omelete e combina com uma gama variada 
de pratos doces e salgados. Segundo Belzer, 
o ovo se torna um produto de atração e de 
alta rentabilidade para as redes varejistas. Por 
isso, a ordem é caprichar na exposição, com 
setor específico, variedades de quantidade 
(dúzia e meia dúzia), tipos (vermelhos, bran-
cos, de codorna) e fornecedores. É recomen-
dável também agregar placas de comunicação 
visual e cartazes promocionais para alavancar 
as vendas. Outra dica é promover degustação 
de omeletes dentro da loja.

Produção brasileira

O Brasil registrou produção recorde de ovos 
de galinha em 2016, com 3,1 bilhões de dúzias. O 
resultado representou uma alta de 5,8% em relação 
a 2015, ou 51,28 milhões de dúzias de ovos a mais. 
Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Houve crescimento em 19 dos 
26 estados pesquisados. Os maiores aumentos foram 
em São Paulo, Ceará e Espírito Santo. Já as reduções 
mais intensas ocorreram no Amazonas e na Bahia. 
Responsável por 29,5% da produção nacional de ovos 
de galinha, São Paulo continua líder, seguido por 
Minas Gerais (9,8%) e Paraná (9,3%).

O Brasil produz cerca de 2% dos ovos do 
mundo, ficando na sétima colocação geral. A maior 
produtora é a China, com 36%, seguida pelos Es-
tados Unidos (7%) e pela Índia (6%). De acordo 
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com dados da International Egg Comission, 68% 
da produção global é de ovos vermelhos, mas a 
proporção diminui bastante se a China é retirada 
do cenário. Neste caso, 51% dos ovos seriam bran-
cos. Os 20 maiores produtores nacionais aboca-
nham 30% do mercado local. O consumo no Brasil 
está calculado em 190 ovos per capita/ano.

O momento atual é favorável ao consumo de 
ovos. Com a lenta recuperação da economia, o 
poder de compra do brasileiro não deve crescer 
de maneira significativa, o que favorece a bus-
ca pelo produto como opção de proteína mais 
em conta. A Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) calcula que as exportações de 
ovos devem ter aumento de 3% neste ano. O 
produto brasileiro vem ganhando espaço no mer-
cado internacional, principalmente pela questão 
sanitária, já que o Brasil não registrou casos de 
influenza aviária como ocorreu em alguns países 
da Europa e da Ásia. Para atender às demandas 
interna e externa, a produção deve crescer 2%. 

Das Caravelas para o Brasil

Antes de Cristóvão Colombo, não há 
evidência da existência de aves domés-
ticas nas Américas. Acredita-se que em 
sua segunda viagem, em 1493, seu navio 
trouxe para o “novo mundo” os primeiros 
galináceos, parentes das atuais galinhas 
poedeiras. O registro das impressões do 
escrivão Pero Vaz de Caminha sobre o 

Brasil comprova a veracidade de que as 
primeiras matrizes chegaram ao país com 
as caravelas. Ele cita, na carta encaminhada 
para D. Manuel I, rei de Portugal: “Mostra-
ram-lhes uma galinha; quase tiveram medo 
dela, e não queriam pôr a mão. Depois lhe 
pegaram, mas como espantados”.

A maioria das pessoas no mundo come 
ovos de galinha. Existem cerca de 200 raças 
e linhagens das aves estabelecidas hoje. So-
mente algumas, entretanto, são economica-
mente importantes para a produção de ovos. 
Entre 1920 e 1930, a produção brasileira 
era feita nos quintais. Muitos fazendeiros 
tinham aves para suprir as necessidades de 
suas próprias famílias e vendiam o exce-
dente nos mercados locais. Uma vez que 
a venda de ovos se tornou mais rentável, 
alguns fazendeiros começaram a construir 
galpões para abrigar lotes de galinhas.

No início dos anos 60, tecnologia mais 
avançada e equipamentos sofisticados trans-
formaram as pequenas fazendas de postura 
em operações comerciais de grande escala, 
com coleta de ovos automatizada. Com a 
melhoria da saúde e alimentação balanceada 
para as poedeiras, os custos foram reduzidos e 
resultaram em produto mais nutritivo, unifor-
me e mais barato para o consumidor. O mais 
notável polo de produção de ovos no Brasil 
fica localizado na cidade de Bastos (SP).

Receita: Omelete requintado

Ingredientes
3 ovos inteiros / Sal a gosto / 1 colher (sopa) de 

azeite de oliva / 1 colher (sopa) de quinua / 1 colher 

(sopa) de gergelim preto / 1 colher (sopa) de alho 

desidratado / 1 colher (sopa) de cebola desidratada / 

1 colher (sopa) de xerém / Manjericão a gosto

Modo De Preparo
Misture os ovos com o sal e reserve. Em uma panela antiaderente coloque o azeite e deixe aquecer. 
Despeje os ovos e salpique o restante dos ingredientes sobre a mistura. Tampe a panela e deixe 
cozinhar. Sirva ainda quente. Bom apetite!
Podem ser utilizados outros temperos de sua preferência na composição ou decoração. 

Fonte: Instituto Ovos Brasil   
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preço de venda dos produtos é uma 
tarefa difícil, mas fundamental para garantir o sus-
tento do seu empreendimento. Conhecer a fundo o 
negócio, saber quem são seus consumidores, quais os 
supermercados semelhantes e demais concorrentes 
são algumas informações que, em meio à inconstân-
cia econômica, ajudam na definição de estratégias 
para a garantia não só do lucro, como também da 
fidelização dos clientes.

Para o diretor da agência Inteligência de Va-
rejo, Olegário Araújo, o primeiro passo na hora de 
pensar a precificação é responder: “O que eu sou e 
para quem?”. Após definir o papel da sua empresa 
no mercado, o consultor considera importante re-
fletir sobre o que os consumidores esperam desse 

comércio. “Muitos vão até a loja para comprar até 
dez itens e acabam voltando porque tiveram um bom 
atendimento. O consumidor quer valores justos, mas 
o empresário precisa de uma política de preços que 
remunere o seu negócio”, recomenda. 

A partir da descoberta da identidade do varejis-
ta, segundo Araújo, podem-se criar diferenciais para 
atrair o seu público de interesse. “Deve-se incluir às 
estratégias um grupo de produtos que serão gerado-
res de tráfego. Alguns terão uma margem menor e 
outros serão mais competitivos, definindo-se assim 
os itens causadores de fluxo e de lucro”, descreve. 
Por meio da verificação dos clientes, os gestores vão 
definindo o DNA do negócio. “A segmentação dos 
consumidores é feita a partir da lista dos produtos ou 
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departamentos que mais vendem, com contribuição 
da curva ABC, que demonstra o quanto determinado 
item auxilia as vendas e o lucro”, propõe o especia-
lista. Verificando-se que há uma margem melhor 
no açougue e na padaria, por exemplo, ele sugere 
planejar ações diferenciadas nestas áreas.

Para que o empresário não perca dinheiro, a 
indicação de Araújo é trabalhar com margem e não 
por mark-up (índice que mostra quanto o preço do 
produto está acima do seu custo de produção e de 
distribuição). “Muitos precificam por percentual e 
acham que estão ganhando, mas o resultado não é o 
esperado. O melhor é garantir o lucro pela porcen-
tagem adicionada aos custos totais”, ensina. Não é 
necessário monitorar todo o mix do supermercado 
para chegar aos valores praticados. “Podem-se pegar 
os 500 itens principais e estabelecer em quais cate-
gorias se quer concorrer. A verificação será feita por 
loja, de acordo com os meus concorrentes.” 

O consultor lembra ainda que é comum con-
sumidores não comprarem tudo no mesmo lugar, 
mas em um conjunto de lojas que são referência. “É 
arriscado querer concorrer com o atacarejo, pois a 
estrutura de custo tende a ser inferior, além do que 
se costuma fazer negociações em grandes volumes 
para promoção de preço”, observa.

Algumas armadilhas

Conforme Araújo, querer acompanhar o 
desconto de preço no mesmo item, entrando 
numa guerra de valores com outros super-
mercados, é um dos erros mais comuns, não 
levando em conta a contribuição do produto 
para a massa de margem. Outra armadilha 
apontada por ele é comprar um grande volume 
considerando apenas a quantidade e o prazo 
de pagamento, sem levar em conta o giro dos 
artigos e seu prazo de validade. Além disso, in-
cluir muitas mercadorias no sortimento, sendo 
a maioria no mesmo segmento e com diferença 
de preço irrelevante entre as marcas, pode 
gerar confusão, excesso de estoque e ruptura 
dos produtos que mais vendem. 

Ele cita ainda que a promoção não deve 
ser apenas redução de preço. “Promover é 
realizar um conjunto de atividades, que inclui 
a exposição, por exemplo. Não se engane com 
ações que geram grandes fluxos na loja, achan-
do que teve incremento, pois muitos clientes 

podem ter ido lá só para pegar os descontos”, 
alerta. De acordo com o consultor, as ofertas 
não podem ser emocionais, mas sim racionais. 
“A melhor ação promocional ocorre quando se 
levam em conta as categorias complementares 
para alcançar o aumento do tíquete médio do 
cliente, compondo as promocionadas com 
outras de maior lucratividade”, propõe. Segun-
do Araújo, as estratégias devem ser pensadas 
levando-se em conta o perfil do público da loja, 
estabelecidas pelo planejamento do varejista e 
não apenas pela verba disponível.

Gestão de preços

Além de definir uma política de precificação, 
é importante gerenciar os processos do seu negócio. 
De acordo com a pesquisa O Verdadeiro valor do 
Pricing – Da estratégia de preços à excelência co-
mercial, realizada pela consultoria Deloitte, poucas 
empresas (38%) consideram ter uma estratégia bem 
estruturada de preços e alinhada ao corporativo. Para 
a tomada de decisões, a maioria dos entrevistados 
(82%) avalia principalmente o valor praticado pelos 
concorrentes, seguido por demanda (64%), oferta 
(48%) e market share (44%). O estudo também 
mostra os itens que costumam ser verificados em 
critérios de formação de preço, produtos e serviços: 
custo + margem + preços da concorrência (54%), 
elasticidade de demanda + preço com base no valor 
do cliente + os itens anteriores (50%). 

O diretor da R. Dias Assessoria para o Varejo, 
Alexandre Ribeiro, defende que os supermerca-
distas não devem pensar o preço de forma con-
servadora. “A maioria põe uma margem em cima. 
Na prática, quem define a precificação não são os 
custos, mas os consumidores, a concorrência e o 
cenário atual. Este é um caminho mais coerente 
e assertivo”, afirma o especialista em Gestão Es-
tratégica de Varejo.

Reflexo da instabilidade econômica, ele lem-
bra que o setor desacelerou e os consumidores 
mudaram. “Com um mercado recessivo, o estí-
mulo a ofertas não tem mais tanto retorno como 
quando havia muita gente disposta a comprar. O 
excesso de promoções me custa, pois na prática 
preciso ter um retorno de venda para que, com o 
aumento do giro, a arrecadação daqueles produtos 
que ficam seja maior. Assim, mesmo que a margem 
tenha caído, o volume de vendas foi suficiente para 
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do pricing, segundo ele, a formação e a execução 
de preços são voltadas à inteligência estratégica, 
que gera uma percepção de valores baixos com 
mais margem de lucro, passando-se uma imagem 
positiva. “Por isso, é importante entender o seu 
posicionamento mercadológico e definir o quanto 
pretende ganhar, sendo capaz de vender assim.”

Basear a precificação em custos fixos (contas 
de água, luz e salários, entre outros) e variáveis 
(como aquisição de matérias-primas, produtos e 
comissões), conforme o especialista, é uma forma 
antiga e simplificada de tratar o assunto. “Na racio-
nalização dos preços de venda, eu aplico as minhas 
margens e somatizo meu processo de manutenção 
de valores. Isso inclui a implementação de todas as 
variáveis de inteligência de layoutização de loja e 
a definição correta de exposição para cada catego-
ria.” Para Ribeiro, as etapas do ganho ainda passam 
pelo reposicionamento mercadológico, pelo geren-
ciamento de categorias e pelo sortimento de loja. 
Acrescentam-se também a operacionalização das 

melhores práticas de espaços de venda e o geren-
ciamento do relacionamento com fornecedores, 
por meio do aprimoramento de métodos de nego-
ciação, que trazem mais vantagens na aquisição de 
mercadorias. “Esse conjunto de ações dá condições 
para o que o varejista aumente de 2 a 3 pontos os 
percentuais de margem”, garante. No entanto, os 
bons resultados dependem de uma mudança de 
paradigmas. “Não há como fazer tudo isso com 
uma simples modificação de preços. É preciso dar 
mais produtividade para os processos comerciais 
e maior fluidez para a equipe comercial. Não é 
uma revolução, mas uma evolução para sair de 
um estágio e aprimorar o que se faz.” 

Elasticidade e curva ABC

Calculada por meio de uma série históri-
ca, a elasticidade de preços está relacionada a 
diferentes variáveis, que passam por período 
e quantidade, por exemplo. A análise do 
indicador, geralmente expresso em número 
negativo, pode mostrar o tamanho do im-
pacto que determinada alteração causa no 
preço em relação a uma demanda. Ou seja, 
ele aponta quanto aumenta ou diminui o 
volume de vendas a cada 1% de alteração no 
preço. Quando a elasticidade é alta, pode-
se ganhar competividade de preços, mas se 
for baixa, o usual é verificar se há espaço 
para aumentar a margem, de acordo com a 
realidade de cada loja.

Ribeiro considera a maioria dos modelos 
matemáticos complexos, levando em conta a 
média de uma amostragem, além de serem 
incapazes de prever um conjunto de situa-
ções. “Depende se naquele dia choveu, deu 
problema de tráfego, houve ou não ruptura, 
qual foi o preço do concorrente ou se havia 
ofertas semelhantes. A precificação é algo 
muito complexo”, reforça. Por meio da curva 
ABC, segundo ele, o empresário é capaz de 
identificar algumas categorias que são mais 
elásticas que outras. “Ela proporciona muitas 
informações, como o giro dos itens no estoque, 
seu nível de lucratividade e o grau de repre-
sentação no faturamento. Com essa análise, 
pode-se chegar aos produtos mais elásticos 
(A), um pouco menos (B) e os que são ainda 
menores (C)”, exemplifica.

Para precificar corretamente

onfira algumas dicas do diretor da agência Inteligência 
de Varejo, Olegário Araújo, para ter excelência na 
definição dos preços do seu negócio:

Tenha um bom cadastro – Organize a sua estrutura 

mercadológica em pelo menos quatro níveis.

Saiba quem são seus concorrentes – Um supermer-

cado de vizinhança tem, aos olhos dos consu-

midores, um papel diferente do atacarejo, que 

possui custos e sortimento menores e oferece 

um número inferior de serviços. 

Descubra o papel da categoria – Com essa informa-

ção, pode-se definir quais itens serão geradores 

de fluxo e de lucro, em termos de destino, con-

veniência e reposição.

Esclareça os custos – Tenha noção dos gastos com 

o produto e com sua operação.

Seja estratégico – Estabeleça o preço de venda pela 

margem e não pelo mark-up.

Acompanhe os resultados – Faça uma gestão de custo 

exemplar, com controles bem definidos para che-

gar ao preço de forma justa.

C
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Funcionários motivados trabalham melhor, produzem mais e juntos maximizam a 

performance da empresa. Por isso, as estratégias motivacionais são tão essenciais 

dentro das organizações. Valorizar o capital humano no negócio é uma demanda 

importante que não deve ser esquecida pelos empresáriosEstimule o seu time

Adote o espírito de equipe
ara Frez, o único paradigma viável para um 
crescimento sustentável é apostar no empenho 

para um desenvolvimento mútuo. “Caso contrário, 
qualquer estratégia soaria como algo manipulativo, 
de resultados inconsistentes e de curto prazo”, 
opina. Trabalhar na construção de um espírito de 
equipe dentro da empresa traz muitos benefícios. 
O clima organizacional fica mais leve e a troca de 

informações flui melhor, por exemplo. 
Algumas vezes essa mudança precisa ser 
mais profunda, e uma visão de fora pode 
ser o ideal. A construção de estratégias 
motivacionais nesses casos pode ser feita 
por meio de empresas e profissionais da 
área de Recursos Humanos, que dispõem 
de mais experiência na área.

Esteja presente
uitas vezes, a presença das lideranças já é o 
suficiente para motivar a equipe. Frez foi líder 

no ramo supermercadista por mais de 15 anos e conta 
que seus colaboradores respondiam melhor quando 
ele palestrava ou simplesmente estava presente em 
bons ou maus momentos de suas vidas. “Isso gerava 
empatia e segurança afetiva, que resultava no com-
prometimento do indivíduo”, revela. Estar disponí-
vel e mostrar que eles podem contar com a chefia 
faz os funcionários se engajarem mais. Conheça seu 
time, forneça orientação, escute e valorize as ideias. 
Dar apoio aos grupos promove a união e o respeito 
entre o colaborador e o gestor.
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Entendendo as estratégias
ntes de tudo, é interessante compreender no 
que consistem as estratégias motivacionais. 
Segundo o coordenador do Congresso Alpha 
RJ, Reinaldo Frez, elas são ações tomadas pelo 
gestor ou líder da organização para aumentar a 
performance dos colaboradores. A motivação 
pode ser estimulada por meio de palestras, 
treinamentos, workshops, congressos, entre 
outros. Mas a maneira mais eficaz é quando 
a liderança dispõe de tempo qualitativo na 
operação diária. “Dessa forma é desenvolvida 
uma conscientização de melhoria contínua 
dos produtos e serviços e, principalmente, 
de pessoas”, explica Frez.

A

P

M

Comece pela valorização
m dos primeiros passos deve ser a conscienti-
zação de todos, tanto dos líderes quanto dos 
liderados e dos colaboradores em geral. Todas 
as equipes devem saber quais são a missão, 
a visão e os valores da empresa. Além disso, 
é essencial que cada funcionário reconheça 
seu papel e saiba a importância de seu traba-
lho. Quando o colaborador entende que sua 
função é tão relevante quanto todas as outras 
dentro do negócio, ele costuma se sentir 
reconhecido e a sua motivação aumenta.
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Celebre e reconheça
ar reconhecimento aos feitos é importante no 
processo de motivação. Entretanto, lembre 

que é preciso conhecer bem o seu time para saber 
a melhor forma de elogiar. Em alguns casos, o ideal 
é uma conversa em particular com cada membro. 
Em outros, o reconhecimento é melhor se comu-
nicado em público, sem esquecer de mencionar 
a colaboração dos demais. Além disso, dar um 
feedback é sempre importante, pois é assim que 
a equipe fica sabendo o rumo a seguir. Quando 
alcançarem uma vitória, não deixe de celebrar. 
Uma festa simples já é significante, pois alegra e 
estimula os colaboradores a continuarem o bom 
andamento dos trabalhos.
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Ações fazem a diferença
realização de estratégias motivacionais 
para as equipes pode trazer inúmeras 
vantagens para as empresas. Frez explica 
que o relacionamento entre os traba-
lhadores melhora. “Os colaboradores 
se tornam mais focados em suas tarefas 
e resultados, além de ocorrer uma me-
lhora na colaboração, na assertividade e 
na ética dos relacionamentos pessoais e 
profissionais”, destaca. Ele garante ainda 
que as ações ampliam o foco no cliente, 
diminuem a cultura do desperdício e 
otimizam os processos. “Tudo isso resul-
ta em um ambiente mais feliz, seguro e 
produtivo”, afirma.

Equipes desmotivadas, 
maus resultados

importância da constante motivação das 
equipes surge porque o ser humano tem a 

necessidade de estar sempre se desenvolvendo, 
em qualquer área de sua vida. “O processo que 
leva à estagnação resulta, com o tempo, na des-
motivação, e nenhum time desmotivado consegue 
se manter por muito tempo na competição”, 
garante Frez. Consequentemente, uma equipe 
sem estímulos não gera bons resultados. Ocorre, 
então, a baixa na qualidade dos produtos e ser-
viços, a perda de valor e, na pior das hipóteses, 
até mesmo a extinção do negócio.

A
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Motivação 
deve ser constante

ão há um momento exato para colocar em 
prática uma estratégia motivacional. O 
ideal é que o líder tenha em mente que 
criar e desenvolver essas ações deve ser 
uma constante na cultura da organização. 
“Assim como o corpo humano tem a ne-
cessidade de se renovar cotidianamente 
por intermédio do descanso, do lazer e 
de uma alimentação adequada, faz-se 
necessário que a mente tenha a mesma 
atenção”, discorre Reinaldo Frez. A visão 
colaborativa e a agregação de valores 
às pessoas trazem benefícios coletivos 
e duradouros, que resultarão em mais 
ganhos financeiros. 
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nada como um ambiente amigável para fazer 
novos negócios e fomentar a formação de parcerias 
locais e a aproximação entre players. Passo Fundo, 
importante polo econômico no norte do Estado, 
recebeu o Jantando com a Agas em 27 de junho, 
logo após a realização do Circuito de Negócios.

Ambos aconteceram no Gran Palazzo Centro 
de Eventos. O Circuito abriu a programação, às 
16h, propiciando o oferecimento de serviços e 
produtos sem o investimento com estrutura de 
feira. A atividade teve acesso gratuito e exclusivo a 
varejistas de diversos segmentos, como supermer-
cados, bares, hotéis, restaurantes, padarias, lojas 
de conveniência, bazar e de R$ 1,99. Às 20h foi 
iniciado o jantar, sem palestras, proporcionando 
um relacionamento informal e um clima descon-
traído entre mais de 200 participantes. Muitos 
representantes dos setores supermercadista e 

industrial aproveitaram para trocar cartões e ter 
um primeiro contato. 

“O Jantando proporciona o convívio fraterno 
entre supermercadistas, fornecedores, convidados 
e amigos, bem como o estreitamento de relações, 
tendo por objetivo buscar novas parcerias, apri-
morando técnicas e propiciando uma mudança 
de comportamento, de conceito e de valores em 
benefício do autosserviço gaúcho”, afirmou Sérgio 
Zaffari, diretor da Agas e diretor administrativo 
do Comercial Zaffari. “Agradecemos aos colegas 
que viajaram centenas de quilômetros para pres-
tigiarem este evento e aos nossos patrocinadores, 
Superpan, Gota Limpa e Farinha Roseflor, por 
acreditarem em nossa região”, completou.

Anfitrião do jantar, o empresário ressaltou que, 
apesar da grande turbulência político-econômica 
enfrentada no cenário nacional, o setor supermer-

Jantando retorna
a Passo Fundo

Gran Palazzo Centro de 

Eventos foi palco de uma 

edição do Jantando com a 

Agas, em 27 de junho, logo 

após a realização de mais um 

Circuito de Negócios
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cadista gaúcho não para de investir. “Isto resultou 
em um crescimento real de 3% para o segmento em 
2016. As mudanças deste país precisam começar 
em nossas comunidades, e por isso é tão importan-
te que estejamos reunidos para debater e buscar 
qualificação e negócios”, ressaltou, manifestando 
otimismo com a recuperação da economia, do 
desenvolvimento e do progresso de Passo Fundo. 
Ele pontuou também as soluções dos fornecedores 
apresentadas na ocasião. “O que chamou a atenção 
do público presente foram as novidades e a força 
de nossas indústrias do interior do Estado, que se 
mostraram atentas aos anseios do consumidor atual, 
não medindo esforços para surpreender com novos 
lançamentos de produtos e serviços para atender a 
esses desejos”, avaliou Zaffari, após o jantar.

Membro da diretoria da Agas e diretor 
executivo dos Supermercados Nicolini, Patrique 
Nicolini Manfroi também recepcionou os partici-
pantes. “Estamos honrados pela oportunidade de 
promover mais um encontro da Agas nesta região 
fundamental do Estado, polo de supermercados 
de todos os portes e de todos os formatos. Passo 

Fundo sintetiza muito bem este conceito que te-
mos do nosso setor, que contempla empresas com 
diferentes características e tamanhos, para atender 
a diferentes públicos”, apontou, citando a existência 
de pequenas empresas ligadas a centrais de negócios 
e grandes redes. “Os supermercados desta região 
são modelos e vêm mostrando que estão em busca 
de aperfeiçoamento, seja com gestores participando 
do nosso GES, desenvolvido semanalmente aqui no 
município, seja com colaboradores participando das 
aulas da escola móvel, que está na cidade, ou no 
dia a dia das lojas, na operação e no contato com 
os clientes”, completou o anfitrião. 

Manfroi comentou sobre o papel do setor 
frente à crise atual brasileira. “O cenário político 
é incerto e preocupante, mas precisamos fazer a 
nossa parte, em nossas empresas e comunidades, 
para que o país deslanche. Devemos lembrar que 
o poder público não gera recursos, ele somente os 
transfere para prover segurança, saúde, educação 
e infraestrutura básica. Precisamos fiscalizar essa 
redistribuição do dinheiro que é de cada um de nós. 
Na Agas, estamos trabalhando politicamente para 
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buscar melhores condições para o varejista, para 
toda a cadeia de abastecimento e principalmente 
para o consumidor”, reiterou.

Integração com a região

O empresário Arlei Karpinski, sócio 
do  Karpinski e Sul Brasil e representante 
da Agas em Getúlio Vargas, foi um dos par-
ticipantes. “As atividades tiveram uma boa 
presença de supermercadistas e fornece-
dores da região. Estava cheio. É um evento 
importante, de muita qualidade, que volta 
ao norte do Estado. É importante para a in-
tegração da Associação com o empresariado 
local”, ressaltou.

Ademir Fávero, representante da Rede 
União, de Erechim, também prestigiou o 
encontro. “O novo formato do Circuito de 
Negócios, mais enxuto, facilita a participação, 
pois exige menos tempo. O contato com os 
fabricantes foi beneficiado. Chamou a aten-
ção a gama de novas indústrias que estiveram 
presentes pela primeira vez. Para elas nos 
visitarem, demoraria mais tempo. Por isso, é 
positivo tanto para o fornecedor quanto para 
o supermercadista”, avaliou o participante, 
que já foi anfitrião do evento e participou de 
várias outras edições.  “É uma possibilidade 
para que novos fabricantes, que muitas vezes 
são pequenas empresas, entrem no merca-
do e conheçam os empresários do ramo, e 
também para que nós possamos conhecê-las. 
É interessante para firmar parcerias a longo 
prazo”, complementou.

Oportunidades de negócios

Os patrocinadores do Jantando com a Agas 
em Passo Fundo elogiaram a realização de mais 
uma edição na cidade. Márcio Ferrandís, gerente 
nacional da Superpan, agradeceu à Associação e 
comentou sobre as comemorações que o grupo 
tem realizado, como o aniversário de 10 anos da 
Europan, localizada em Rio Pardo, e os 49 anos 
da Superpan. “Dentre muitas incertezas que 
existem hoje no nosso país, temos cada vez mais 
certezas dos três eixos que nos conduzem ao nosso 
cinquentenário, que comemoraremos em 2018.  
O primeiro é a ética em nossos negócios. Ela man-

tém as portas abertas para o nosso grupo dentro dos 
balcões de negociações. O segundo é a inovação, o 
propósito de desenvolver cada vez mais produtos 
que representem velocidade, praticidade, redução 
de processos e manipulações em suas lojas para o 
melhor atendimento ao consumidor. O terceiro é 
a qualidade dos nossos produtos. Não poupamos 
esforços nem investimento para manter essa exce-
lência”, destacou.

Camile Bertolini di Giglio, diretora da Berto-
lini, que produz em Imigrante a linha de limpeza 
Gota Limpa, observa o evento como uma oportu-
nidade de se aproximar dos supermercados. “Mais 
uma vez identificamos que um setor tão forte como 
o varejista está se deslocando da rota política e bus-
cando se desenvolver em qualquer situação. Fazer 
o dever de casa e  união é o desejo da maioria dos 
supermercadistas. Nós, da Gota Limpa, queremos 
ser a solução nesse momento de dificuldade e pro-
curarmos alternativas em conjunto. É o momento 
de trocar experiências e confirmar que juntos somos 
mais fortes”, assegurou a diretora.

Gustavo Degrandi Spegiorin, gestor de Marke-
ting da Roseflor Alimentos, também esteve presente. 
“Além de um cardápio delicioso e um ambiente 
descontraído, o Jantando com a Agas é um evento de 
sucesso no qual podemos encontrar nossos clientes, 
prospectar novos e estreitar ainda mais os relaciona-
mentos comerciais. Tivemos a oportunidade também 
de apresentar a empresa e produtos para todos os 
presentes, assim como participar do Circuito de 
Negócios no intuito de fazer parte por completo das 
prateleiras e da padaria dos supermercadistas. Temos 
certeza de que a cada evento a Associação vem apro-
ximar ainda mais o supermercadista do fornecedor, 
para formar um elo fundamental na construção de 
ótimos negócios”, ponderou Spegiorin.
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Em diversos países, o setor de 
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ganhou espaço nas gôndolas dos 

supermercados, que passaram 

a oferecer uma extensa gama de 
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em flores, lem-
bramos datas festivas, decoração, presentes e ho-
menagens. Até nos velórios elas estão presentes. 
Por trás de tanta beleza e significados, há toda uma 
economia, que envolve diversos setores e muito 
trabalho desde o cultivo até chegar às mãos do 
consumidor final. 

O comércio internacional de flores movimenta 
bilhões de dólares anualmente e é extremamente 
dinâmico, com variados produtos. De acordo com o 
UNComtrade, banco de dados das Nações Unidas, 
as plantas vivas e as flores de corte representaram, 
juntas, 86% de todas as exportações da cadeia pro-
dutiva de flores e plantas ornamentais em 2015. 

Alguns países da Europa, América Latina e 
África se destacam por sua relevância no volume 
das comercializações: ao mesmo tempo em que 
ocupam a lista dos maiores produtores, também 
apresentam uma alta demanda interna, tornan-
do-se relevantes importadores. O país que mais 
se destaca na venda do produto é a Holanda, pois 
importa plantas e flores ornamentais de todos 
os continentes e exporta para  o mundo. Essas 
transações se concentram na FloraHolland, uma 
cooperativa que comercializa a produção dos 
seus membros (não necessariamente holande-
ses) e a de outros fornecedores via leilão. A rosa 
é a flor de corte mais vendida pela instituição, 
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seguido pelo crisântemo e pela tulipa (confira 
mais no quadro). 

 
Novos polos de produção
 

China, Estados Unidos e Japão são 
importantes produtores de flores, tendo 
também uma grande demanda interna. 
Outros países estão crescendo e se firman-
do como novos polos de cultivo, incluindo 
Colômbia, Quênia, Equador e Etiópia. Com 
o aprimoramento tecnológico do transporte 
de itens de alta perecibilidade, os novos 
atores conseguiram se tornar os principais 
fornecedores das grandes cadeias varejistas 
localizadas em países desenvolvidos, como 
Estados Unidos e Reino Unido.

De acordo com a publicação Flores e plan-
tas ornamentais do Brasil, lançada pelo Sebrae, 
o mercado exportador mundial de flores e 
plantas ornamentais movimentou, em 2013, 
US$ 21,765 bilhões. A Holanda concentrou 
praticamente a metade de todo o comércio 
internacional dessas mercadorias (49,58%). Na 
segunda posição ficou a Colômbia, com 6,18% 
de participação percentual relativa, seguida 
por Alemanha (5,09%), Bélgica (4,61%), Itália 
(4,07%) e Equador (3,86%). Dos 171 países 
exportadores nesse segmento comercial, o 
Brasil ocupava, em 2014, a 44ª posição.

No cenário nacional, a cadeia produtiva 
de plantas e flores ornamentais gerou, em 
2014, um PIB de R$ 4,5 bilhões. De acordo 
com o estudo Mapeamento e Quantificação 
da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais 
do Brasil, organizado por Marcos Fava Ne-
ves e Mairun Junqueira Alves Pinto, foram  
R$ 10,2 bilhões somente em movimenta-
ção financeira e aproximadamente 190 mil 
empregos diretos gerados.

 
Como começou no Brasil
 

Até década de 1940, as principais demandas 
por flores e plantas ornamentais no país eram 
destinadas para uso pessoal, como visitas a cemi-
térios ou decoração da casa e demanda de luxo. 
Os agricultores de origem portuguesa, italiana e 
alemã eram os principais produtores. De mea-
dos da década de 1950 em diante, a capacidade 

produtiva foi fortalecida devido às migrações 
japonesas e holandesas, que trouxeram novas 
tecnologias. Outro fator relevante foi a criação 
de rodovias nos grandes centros urbanos.

Um aumento no consumo de flores e plan-
tas ornamentais ocorreu a partir de 1950. Entre 
as décadas de 1980 e 1990, devido às condições 
econômicas do Brasil, o crescimento intenso 
observado nos anos anteriores passou para um 
avanço mais tímido. Por fim, a partir de meados 
da década de 90 até hoje, houve uma estagnação 
da demanda por flores e plantas ornamentais 
nos grandes centros. Entretanto, cidades inte-
riorioranas passam a ter maior participação no 
mercado. O processo está ligado a dois fatores: 
o crescimento da renda da população nessas 
regiões e a melhoria das condições de infraes-
trutura em logística.

O mercado brasileiro é majoritariamente 
composto pelo segmento de plantas para paisa-
gismo e jardinagem, que concentrou, em 2013, 
41,55% do total da movimentação financeira com 
essas mercadorias. O segundo lugar no ranking se-
torial foi ocupado pelo setor de flores e folhagens 
de corte, com participação de 34,33%, seguido, na 
terceira e na última posição, pelo de flores e plan-
tas envasadas, com 24,12%, segundo o Sebrae. 

 
Consumo médio
 

Cruzando os dados do total da popu-
lação brasileira, de acordo com o IBGE, e 
o faturamento do setor, estima-se o con-
sumo médio per capita do brasileiro com 
flores e plantas ornamentais. O valor foi de  
R$ 23 por pessoa em 2012, passando para  

Top 5 flores de corte

FloraHolland é referência em compra 
e venda de flores no mundo. As flores 
de corte (que não são plantadas) mais 
vendidas pela cooperativa são:

1º – Rosa 
2º – Crisântemo
3º – Tulipa
4º – Lírio
5º – Gérbera

A
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R$ 25,83 em 2013 e alcançando R$ 26,68 
em 2014, com uma taxa média de cresci-
mento anual de 7,71%. São Paulo apresen-
tava o maior consumo médio por pessoa do 
país, com o valor de R$ 44,86 em 2014, 
seguido pelo Distrito Federal (R$ 43,85) e 
Rio Grande do Sul (R$ 38,39).

Predomina no setor uma alta participa-
ção da mão de obra familiar na massa sala-
rial, isto é, toda remuneração dos colabora-
dores envolvidos diretamente na cadeia de 
flores e plantas ornamentais, sem considerar 
os encargos. Chama a atenção a participação 
das mulheres: aproximadamente 70 a 80% 
do total da cadeia, resultado diferente de 
outras cadeias produtivas do agronegócio 
brasileiro. Estima-se que a mão de obra 
no cultivo em 2014 tenha sido de 52 mil 
pessoas. Considerando-se o total de 780 
mil trabalhadores no campo, apontados 
pela Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego 
do mesmo ano, isso significa que 7% da mão 
de obra rural estava ligada ao mercado das 
flores e plantas ornamentais.

O papel varejista
 

O varejo ainda é o principal canal de comer-
cialização de flores e plantas ornamentais para o 
usuário final. Ele fica à frente da venda direta do 
produtor ao consumidor e mesmo do atacado ao 
consumidor. 

Entre os principais canais, estão as flori-
culturas, o autosserviço, os decoradores e os 
paisagistas. De acordo com o Mapeamento e 
quantificação da cadeia de flores e plantas or-
namentais no Brasil, o setor faturou, em 2014,  
R$ 4,36 bilhões com a comercialização de flores 
e plantas ornamentais, das quais 54% foram pro-
venientes dos decoradores, 22% das floriculturas, 
15% dos paisagistas e 9% do autosserviço. 

Atacado  x Varejo

Confira a estimativa de perdas na venda do atacado e do varejo para cada categoria de produtos 
na cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no Brasil:

Categorias

Flores e folhagem de corte

Flores e plantas de vaso

Ornamentais e para paisagismo, exceto grama

Perdas na venda do atacado

10%

5%

1%

Perdas na venda do varejo

20%

10%

10% 

Fonte: Diagnóstico Mapeamento da Cadeia de Flores - 2015
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koEm diversos países, o produto ganhou espaço 
nas gôndolas dos supermercados, que passaram a 
oferecer uma extensa gama de ofertas de itens 
e serviços, incluindo jardinagem. Em 2014, os 
supermercadistas faturaram R$ 385,2 milhões 
com a comercialização de flores e plantas or-
namentais. Tal foi o crescimento das vendas no 
setor que duas grandes cooperativas brasileiras, 
a Cooperativa Veiling Holambra e a Cooperflora, 
criaram áreas dedicadas para atender às empresas 
de autosserviço.

 
Dados estaduais

Dos agricultores dedicados ao cul-
tivo de flores e plantas ornamentais no 
Brasil em 2014, 19% estavam no Rio 
Grande do Sul, o segundo estado com 
mais produtores, depois de São Paulo.  
O cultivo no Estado se estende por cerca de 
1.360 hectares. Ao todo, acredita-se que o RS 
possua entre 600 e 800 pessoas que atuam no 
cultivo de flores e plantas ornamentais. 

Devido às condições climáticas, 
de relevo e de solo, o território gaúcho 
tem somente uma safra, principalmente 
de flores de corte (rosas), enquanto em 
outras regiões se consegue um número 
maior. Cerca de 70% do que se consome 
no Estado têm como origem outros esta-
dos, como São Paulo, no caso das flores de 
vaso e de corte, e Santa Catarina, no caso 
de plantas ornamentais. Na produção de 
artigos da estação, o RS é autossuficiente. 
As propriedades possuem, em sua maio-
ria, até 0,5 hectare e a maior parte dos 
fornecedores financia de maneira própria 
o seu trabalho.

 
Além das datas
 

O consumo do produto no Brasil é muito 
sazonal, marcado pela sequência das principais 
datas comemorativas nacionais, como Dia das 
Mães, Dia dos Namorados e Dia Internacional da 
Mulher. Esta característica prejudica o bom fun-
cionamento setorial, pois condiciona as entradas 
de recursos financeiros a poucas oportunidades ao 
longo do ano, aponta a publicação Flores e plantas 
ornamentais do Brasil, do Sebrae. 

Como tendência, observa-se que o varejo das 
flores será cada vez mais composto, por um lado, 
pelo autosserviço, capitaneado por supermerca-
dos e garden centers, que agregarão a oferta e a 
comercialização de grandes volumes, de produtos 
de consumo massivo e das commodities em geral, a 
preços competitivos e negociados diretamente jun-
to aos principais polos e cooperativas de produção, 
e, por outro, o varejo de arte, para o qual tenderão 
as floriculturas e pequenas lojas independentes. 

Núcleos de produção

produção do Rio Grande do Sul inclui be-
gônias, crisântemos, gérberas, hortênsias, 
rosas, mudas de orquídeas, flores de estação 
e flores de vaso. São 11 polos de cultivo: 

Lajeado
Litoral Norte
Noroeste
Planalto
Região das Hortênsias
Região metropolitana de Porto Alegre
São Sebastião do Caí
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Serra Gaúcha

Sul

Fonte: Mapeamento e quantificação da cadeia de flores e plantas ornamentais no Brasil

A
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Varejo perde 
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parte dos supermercados 
gaúchos aposta em preço baixo para conquistar 
seus consumidores. Os encartes de ofertas repre-
sentam uma estratégia amplamente praticada no 
setor em todo o Estado, mesmo por redes não 
focadas nisso. As lojas, no entanto, não podem 
basear suas operações só nos descontos, mesmo 
em momento de recessão econômica, sob pena 
de sofrer prejuízos financeiros que comprome-
tam a qualidade do serviço prestado. O desafio 
para o varejo é criar estratégias promocionais, 
analisando diversos fatores.

Um estudo da consultoria Nielsen revelou 
que, só em 2015, o setor perdeu o equivalente 
a R$ 11 bilhões com promoções consideradas 

desnecessárias, ou seja, realizadas em ocasiões nas 
quais o produto teria sido vendido em quantidades 
semelhantes mesmo com o preço normal. O mon-
tante é significativo e representa mais do que o 
faturamento da quarta maior empresa supermer-
cadista no país naquele ano, a Cencosud. 

Outro levantamento, realizado pela agência 
de pesquisa de mercado Hello Research, reforça 
o dado. O excesso de ofertas não é memorizado 
pelo consumidor. Das 1.280 pessoas entrevistadas, 
apenas 32% se recordavam das ações realizadas no 
autosserviço, sendo as mais lembradas os descon-
tos de preço, bem como as vendas do tipo Pague 1 
Leve 2. Sorteios de prêmios e concursos ficaram 
em último lugar na lista.

ão se vive 
só de oferta
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Monitore resultados

O diagnóstico: falta gerenciamento de 
categoria, com criteriosa análise da árvore 
de decisão dos compradores. Segundo a di-
retora da Connect Shopper, Fatima Merlin, 
o desafio para o setor é pensar promoções 
de forma estratégica, mas pouco fazem 
isso. “As empresas não elaboram planos, 
não monitoram resultados, não estudam o 
comportamento do cliente e desconhecem 
softwares de apoio para tais processos”, 
explica. “Aí, qualquer ação executada pode 
ser uma barreira.”

Há categorias com forte relação com 
o preço, como carne bovina, iogurtes, cal-
dos em tablete e óleo de soja. Em outras, 
como itens de higiene e beleza, chocolates, 
café solúvel e lácteos resfriados, os fatores 
prevalentes na influência de compra são 
distintos, como sabor, fragrância, marca 
e embalagem. Nesses casos, o desconto 
no valor pode não trazer o crescimento 
esperado no volume de vendas.

O ideal é ter em mãos orçamento de 
margem, volume e venda, por categoria, 
para que as melhores decisões sejam to-
madas. O sacrifício do percentual de lucro 
para gerar mais saídas precisa compensar 
essa redução do custo ao consumidor (es-
tipulada por unidade) com um crescimento 
factível no volume de conversão. Exem-
plo: se a loja abdicou de 25% de margem, 
quantas unidades precisará vender a mais 
do que o normal para começar a ter lucro 
realmente? Um dos erros mais comuns é 
justamente descuidar dessa cadeia, em que 
um elo impacta no desempenho do outro. 
“Hoje o varejista ainda trabalha com uma 
visão de curto prazo. Ele planeja pouco e 
copia muito a concorrência sem uma análise 
prévia acerca dos resultados que isso pode 
trazer”, conta Fatima.

Empoderamento tecnológico

Se um lado abdica da análise, o outro não. 
O novo shopper conta com o poder de conecti-
vidade para obter as melhores informações. Há 
cada vez mais sinais de que o consumidor está 

seletivo e antenado quanto a opções de produtos 
e canais de venda. Existem aplicativos para defi-
nir a melhor cesta conforme a área de influência 
e o meio de transporte. “O varejo deve mover 
seu foco da venda de produtos para a entrega 
de soluções e de uma melhor experiência de 
compra. Promoções que não fazem sentido 
para seu perfil de cliente são barreiras para a 
conversão. Fazer degustação na loja é positivo? 
Pode ser, mas se o seu consumidor é apressado, 
não gosta de perder tempo, não adianta. Faria 
mais sentido ter uma loja mais bem sinalizada e 
setorizada, com facilidade de deslocamento por 
suas seções”, exemplifica a consultora. 

Qual será a categoria a ser trabalhada e a 
finalidade e duração da promoção? O objetivo é 
aumentar o tíquete médio, a margem de lucro ou 
trazer mais clientes para a loja? Qual a melhor 
ação para se chegar ao resultado planejado? É 
preciso um plano de atuação com indicadores e 
responsáveis envolvidos para mensurar a meta 
traçada e pensar em alternativas para situações 
adversas. “Recomendo também um cálculo es-
timado de demanda e preparação da retaguarda, 
pois o consumidor não pode procurar o produto 
ofertado e não encontrá-lo na loja, nem ter 
dificuldade de achá-lo”, diz. “Outro problema 
recorrente é haver diferença de preço entre 
gôndola e check-out”.

 
Promoção não é só desconto

Há várias ações que geram melhoria 
de margem e de vendas sem redução dos 
preços. O supermercadista pode criar am-
bientes diferenciados, comunicar benefícios 
à saúde em determinados produtos, realizar 
sampling e caprichar na publicidade impressa 
e digital. “Pensar em promoção é inspirar o 
comprador a adquirir mais mercadorias”, 
resume Fatima. 

Uma das ferramentas úteis nesse 
processo é o gerenciamento de categorias, 
numa parceria com as indústrias forne-
cedoras de marcas líderes. Com base em 
estudos de comportamento e demanda, o 
lojista estabelece melhoras no sortimento, 
na exposição e no mix. “Nas categorias de 
venda por conveniência, não precisa haver 
dez marcas para escolha do consumidor. 
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A adequação faz sobrar mais espaço para 
produtos com funções mais relevantes, nas 
categorias de destino e de rotina. Se exe-
cuto bem a organização da gôndola como 
o shopper compra, tenho resultados muito 
satisfatórios”, ensina a executiva. 

Sorteio de prêmios

A 37ª maior empresa supermercadista do 
RS, Roxo Centro de Compras, em Camaquã, 
aposta fortemente nos sorteios de prêmios para 
atrair sua clientela. Com 32 check-outs e 2.500m² 
de área de vendas, a loja cita como sucesso as 
campanhas que premiaram consumidores com 
dois carros zero km em dezembro de 2016 e com 
uma motocicleta (em parceria com distribuidor 
de refresco em pó na cidade) neste ano. 

No momento, está em curso a promoção 
Cozinha Sempre Cheia: cada R$ 100 em com-
pras equivalem a um cupom para concorrer a 
diversos eletrodomésticos, com final previsto 
para dezembro. A estratégia ganha destaque nos 
encartes especiais, nas redes sociais, nas rádios 
locais e na exposição dos produtos vinculados. 
Segundo a diretora Rosane Roxo, as margens não 
são alteradas graças a acordos com os fornecedo-
res. Cada oferta passa pela análise de aceitação e 
venda do item selecionado, de tíquete médio dos 
compradores e de frequência média nas lojas.

Na Rede Vivo (10ª maior do RS, com sede 
em Santa Maria e 23 lojas no Estado), as análises 
promocionais levam em conta principalmente os 
seguintes fatores: produtos mais procurados pelos 
consumidores (considerando todas as categorias 
e comemorações sazonais), análise de preços já 
anunciados, disponibilidade da mercadoria em 
estoque e possibilidades de ganhos com o “leve 
mais pague menos”. As parcerias com a indústria 
alinham a trinca “volume-custos-preços”, contro-
lando as rupturas. 

De acordo com a equipe da área comercial, são 
realizadas antecipações das negociações para atingir 
melhores resultados, bem como sorteios de prêmios 
pelo menos uma vez ao ano. As divulgações mais efi-
cazes ainda envolvem a mídia tradicional (TV, rádio 
e jornal) e chamarizes dentro e fora do PDV. 

Maximize os efeitos 
de promoções e ofertas

A promoção é uma das variáveis do marketing 
de grande importância para o sucesso do pro-
duto/serviço, com impacto positivo para atrair 
e converter clientes (gerar tráfego e fluxo de 
caixa), gerar compras por impulso e elevar o 
tíquete médio.

Entenda que promoção de um produto 

vai muito além de desconto nos preços. 

Conheça os atributos de compra dos itens 

de cada categoria.

Planeje o processo: o que fazer, por que fa-

zer, para quem, por quem, quando, como 

e qual o resultado esperado. Não faça algo 

apenas porque o concorrente faz.

As ações necessitam de métricas e 

mensuração para avaliar performance e 

efetividade, integrando diversas áreas da 

loja. O volume de vendas deve compensar 

a perda na margem, sem gerar rupturas ou 

excesso de estoque.

Oriente os compradores-alvo.

A oferta de produtos a preços menores 

do que os usuais não pode ter duração 

prolongada, pelo risco de dar ao 

consumidor a impressão de estar sendo 

explorado quando paga o preço cheio.

Fonte: Connect Shopper
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edição da ExpoAgas, a grande feira super-
mercadista do Cone Sul, acontece de 22 a 24 
de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em 
Porto Alegre. Varejistas, fornecedores e demais 
profissionais do setor devem lotar os corredo-
res atrás das oportunidades de conectar bons 
negócios, reforçar parcerias e aprender com 

palestras oferecidos pela Associação Gaúcha de 
Supermercados. Ao todo, 347 estandes mostra-
rão seus produtos e serviços.

Os números de 2016 comprovam a impor-
tância do evento: foram mais de 42 mil visitan-
tes, representando 6,4 mil empresas diferentes. 
A feira gerou mais de R$ 461 milhões em negó-

Conectando os 
bons negócios

A ExpoAgas 2017 

celebra a força do 

varejo, que inova e 

busca o crescimento 

após anos de 

recessão econômica

a 36ª

Dani Villar/Arquivo Agas
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cios somente no ano passado e a expectativa é 
de que, nesta edição, os bons resultados possam 
se repetir, mesmo diante de um cenário econô-
mico em tímida recuperação. A programação é 
extensa e conta com grandes atrações.

A ExpoAgas 2017 é uma feira plurissetorial. 
De 1º a 18 de agosto, as inscrições são gratui-
tas para supermercadistas e representantes de 
bares, hotéis, restaurantes, pet shops, padarias, 
bazares, açougues, farmácias e qualquer outro 
segmento do varejo. Todos os espaços destinados 
a estandes já foram comercializados, resultan-
do no mesmo número de expositores do ano 
passado. A feira vai operar do meio-dia às 21h. 
Paralelamente, os visitantes terão acesso a uma 
série de atividades de aperfeiçoamento, a partir 
do primeiro dia (22). A cerimônia oficial de 
abertura está prevista para as 9h, com o discurso 
do presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, e 
de outras autoridades convidadas. 

Assim como ocorreu em 2016, quando o 
empresário Arildo Bennech Oliveira (fundador 
da indústria pioneira em pães congelados Super-
pan) foi homenageado por sua trajetória, nesta 
edição a ExpoAgas celebrará a carreira de Luiz 
Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS, 
proprietário de empresa de contabilidade com 
sede em São Sebastião do Caí e filiais em Vale 
Real e Portão. Conforme o presidente da Agas, 
“com sua liderança firme e serena à frente da 
Federação, Bohn é a personificação do trabalho 

que essa instituição desenvolve em busca de 
melhores condições para todos os operadores 
do comércio gaúcho. Sua capacidade de diálogo 
e o seu apoio irrestrito às atividades de seus 
parceiros, caso da Agas, revelam sua busca in-
cessante pela qualificação do comércio de bens 
e serviços no Estado”.

No dia da abertura, depois da primeira 
palestra magna, haverá o Debate Econômico, 
mediado pelo diretor executivo da revista 
Supermercado Moderno, Sérgio Alvim. Os 
participantes serão os consultores de empresas 
Ari Girotto e José Domingo Barral Amoedo, ex-
presidente do Grupo Sonda Supermercados.

De olho na capacitação

A programação do Centro de Aper-
feiçoamento Técnico (CAT) será intensa, 
como sempre. No dia 22, a tarde terá duas 
palestras: Estratégias para reduzir ruptu-
ras no PDV tem como painelista o analista 
Wagner Picolli, do Instituto Nielsen e, na 
sequência, Como trabalhar com promoções 
e margem de uma maneira mais eficiente, 
tema que será abordado por Marcos Bauer 
Lima, da P&G.

Na agenda do CAT para o dia 23, está 
previsto o painel jurídico Reforma Traba-
lhista e Tercerização, com o advogado Flávio 
Obino Filho no papel de mediador, o re-
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Economista do Manhattan Connection 
fala sobre as oportunidades para 

empresas preparadas
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presentante da Associação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Amatra), Rodrigo 
Trindade, o procurador do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) Paulo Joares Vieira, 
e o juiz federal Marlos Melek. Em seguida, 
a executiva da Nestlé, Danielle Motta, fala 
sobre Gerenciamento de categoria.

O último dia de feira (24) reserva 
as palestras Rentabilidade, com o admi-
nistrador de Empresas e gestor da R-Dias 
Assessoria para Varejo, Alexandre Ribeiro, e 
Prevenção de perdas: responsabilidade para 
engajar toda a empresa, com o presidente 
do Comitê de Prevenção de Perdas do Ins-
tituto  Brasileiro de Executivos de Varejo 
(Ibevar), Carlos Eduardo Santos. Todos os 
encontros ocorrem nas salas do CAT, no 
segundo andar do Centro de Eventos. O 
patrocínio é de RAR, Zin Pão, Pamplona, 
JPG, Girando Sol e Toalhas Atlântica.

Visitas técnicas

Uma ação de ótimos resultados nas feiras 
desde 2014 – e que será repetida mais uma 
vez – são as visitas técnicas, em que grupos de 
interessados poderão conhecer as instalações 
de diversas companhias. Começando sempre às 
13h30, cada saída terá uma temática diferente. 
Os participantes – no máximo 40 por dia, me-
diante pré-inscrição – serão acompanhados de 
instrutores da Agas.

Na terça-feira, o tema é Centro Logístico, 
com passagens pela Victos Alimentos e Logística 
e Grupo Dimed e orientações do instrutor Rodol-
fo Landgraf; o roteiro da quarta-feira prevê ida 
ao Varejo, com orientações do instrutor Gustavo 
Fauth. O embarque ocorrerá sempre em frente 
ao Centro de Eventos. A inscrição permite dois 
funcionários por empresa varejista.

Na quinta-feira, à noite, haverá o esperado 
sorteio de um automóvel HB20 zero km, além 
de seis notebooks. Cada R$ 1 mil em compras nos 
expositores participantes da promoção dão direito 
a um cupom. O patrocínio é da Neugebauer.

Palestras magnas

A 36ª ExpoAgas contará com palestras 
magnas diárias, com nomes reconhecidos 

no Brasil inteiro. Sempre no Teatro do 
Sesi, na parte da manhã, as apresentações 
são uma oportunidade para que o empre-
sariado conheça histórias motivadoras e 
ensinamentos de grandes especialistas.

No dia 22, quem sobe ao palco, às 
10h30, é o economista Ricardo Amorim, 
abordando as Oportunidades e estratégias 
no varejo. “O setor sentiu nos últimos anos 
os impactos negativos da mais longa crise 
econômica da história brasileira. No pri-
meiro semestre, os empregos começaram 
a voltar e a inflação e os juros têm caído. 
Com mais empregos e menos inflação, o 
poder de consumo da população vai se 
recuperar ao longo dos próximos anos”, 
aposta. Segundo diz, como a maioria das 
empresas ainda está bastante pessimista e 
retraída, à medida que a recuperação da 
demanda se fortalecer, haverá oportuni-
dades interessantes para os poucos que 
estiverem preparados, gerando um período 
não só de crescimento de vendas, como 
também de recuperação de margens.
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Sucesso nas redes sociais, o histo-
riador e escritor gaúcho Leandro Karnal 
é encarregado do tema Olhando a crise 
com perspectiva, às 10h30 do dia 23. De 
acordo com o pensador, todos os períodos 
da História são de crises agudas ou leves. 
A estabilidade é um pequeno hiato entre 
as quedas. “O desafio do mundo inquieto 
desperta o melhor e o pior das pessoas e 
dos sistemas. Ver a crise em perspectiva 
e agir dentro dela para bons resultados é 
algo especial e desafiador. A recessão vem 
para todos: a ação e a estratégia de cada 
indivíduo ou corporação é que representa a 
diferença entre o sucesso e o fracasso”, re-
sume. Ele irá mostrar como pensar dentro 
da crise e olhar além do horizonte. 

No dia 24, às 9h, o palco é dominado 
pelo apresentador do programa de TV 
Altas Horas, Serginho Groisman, com a 
palestra Empreendedorismo. Conforme 
ele, empreendedorismo não é um atributo 
exclusivo do mundo corporativo. “Em-
preender significa decidir executar tarefa 
difícil e trabalhosa. Em outras palavras, 

fazer acontecer”, conta. Sua vida serve 
de exemplo, desde os tempos de escola. 
Começou organizando shows musicais 
improváveis na década de 70 e, desde 
então, inovou em programas que fazem 
parte da evolução da televisão brasileira. 
Na oportunidade, o autor do bordão ‘Fala 
garoto’ irá narrar o início de sua carreira 
e como seus ideais de empreendedor o 
acompanham até hoje.

As palestras magnas da ExpoAgas 2017 
têm patrocínio de Roseflor, Ciss, Frumar, 
AgroDanieli, Marquespan e PagSeguro.

 
A liderança das mulheres

Na tarde da quarta-feira (23), às 15h, o 
Salão de Convenções será o espaço dedicado 
a elas. O Agas Mulher traz a CEO da joalhe-
ria Pandora Brasil, Rachel Maia, com o tema 
Mulheres de sucesso no mercado de trabalho. 
Formada em Ciências Contábeis, pós-graduada 
em Finanças pela USP, com cursos no Canadá 
e nos Estados Unidos, ela é responsável pelo 
crescimento da empresa no país alcançando a 

Serginho Groisman conta 
sua história como exemplo de 
empreendedorismo

Leandro Karnal analisa 
valores do mundo atual 
em perspectiva
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marca de 92 lojas no total. Além disso, faz parte 
de diversos conselhos, dividindo espaço na mesa 
com grandes diretores e presidentes de compa-
nhias do Brasil e do mundo. “Hoje eu ocupo a 
posição de CEO da joalheria Pandora, mas no 
futuro, outras mulheres negras ocuparão lugares 
como esse. Aprendo a ser líder todos os dias e 
tenho 80% do meu board director formado por 
mulheres. Hoje, os homens me respeitam pela 
minha capacidade de entregar números, não pela 
roupa que estou vestindo”, diz. 

O patrocínio é de Laticínios Tirol, P&G, 
Superpan e Copra. Depois da palestra, haverá 
um debate com a participação de Rachel e um 
time de mulheres gaúchas de destaque: Camile 
Bertolini, diretora comercial da Gota Limpa; 
Clori Peruzzo, sócia-proprietária da Vinícola 
Peruzzo; Any Ortiz, deputada estadual; Simo-
ne Leite, presidente da Federasul, e a médica 
Mayra Caleffi, presidente do Instituto da Mama 
do RS (Imama). A mediadora será a jornalista 
da Rádio Gaúcha Kelly Mattos.

 
Mudanças com bom humor

O Agas Jovem também tem seu 
momento na feira. Na terça-feira, 22, às 
15h, Luciano Potter, o jornalista da rádio 
Gaúcha e integrante da equipe do Pretinho 
Básico, na rádio Atlântida, sobe ao palco 
do Centro de Convenções para contar sua 
experiência sob o viés Você está de mudan-
ça: inovação e observação para não ficar 
parado. “Estamos sempre em mutação, 
mas os câmbios atuais são muito rápidos 
e a obrigatoriedade é prestar atenção”, 
pontua. Com muito bom humor, ele dará 
exemplos de empresas e negócios inteiros 
que enxergaram isso e se deram bem, e 
mostrará aqueles que pensaram que o 
mundo havia parado e se deram mal. No 
meio disso, trará as experiências de 17 
anos em meios de comunicação que são 
bombardeados por um público consumidor 
ávido por tecnologia. 

Depois da palestra, Potter participa 
de debate com Lindonor Peruzzo Junior, 
diretor comercial do Peruzzo Supermer-
cados; Maria Augusta De Césaro, gerente 
de Projeto e Planejamento da Unidasul; 

Giovanni Tumelero, diretor de Operações 
do Jornal do Comércio, e Júlio Eggers, 
diretor de Marketing da Bebidas Fruki. A 
mediadora será a jornalista Giane Guerra. 
O Agas Jovem tem patrocínio de Dália 
Alimentos, Girando Sol, Splash, Deale, 
Grupo BRQ e Mili.

 
Redução de perdas

Pela segunda vez consecutiva, a ExpoAgas 
fechou parceria com o Banco de Alimentos do 
Estado para doar todas o excedente de comida 
dos estandes expositores. O montante será en-
caminhado para entidades assitenciais. O Banco 
combate o desperdício e ajuda a quem mais 
precisa, atuando tanto na coleta como no arma-
zenamento e na distribuição dos produtos, com 
a ajuda de frota de caminhões disponibilizada 
pelo Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Rio Grande do Sul (Setcergs). 
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Rachel Maia fala sobre liderança 
feminina em uma grande empresa no 
espaço Agas Mulher
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36ª Convenção Gaúcha 
de Supermercados 
ExpoAgas 2017
Quando: de 22 a 24 de agosto

Local: Centro de Eventos da Fiergs (av. Assis 

Brasil, 8787, Porto Alegre)

Investimento (após 18 de agosto):

Varejista sócio da Agas: R$ 30 

Varejista não sócio da Agas: R$ 80

Fornecedor sócio da Agas: R$ 50 

Fornecedor não sócio da Agas: R$ 150

Visitante: R$ 150

Confira a programação completa no site da 

Agas (www.agas.com.br).
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Luciano Potter olha com 
humor para a realidade em 

constante modificação
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Os interessados em colaborar podem entrar 
em contato pelo telefone (51) 3026-8020 ou 
pelo e-mail bancodealimentos@bancodeali-
mentosrs.org.br. A equipe de colaboradores 
da entidade também estará presente na feira, 
na secretaria do evento, e pode ser acionada 
diretamente lá. O Banco de Alimentos é uma 
organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, criado no ano de 2000, no Conselho de 
Responsabilidade Social e Cidadania da Fiergs, 
e desde então já arrecadou e distribuiu mais de 
30 milhões de quilos de alimentos.

Prêmio aos estandes

Pela primeira vez, a ExpoAgas vai distinguir 
seus melhores expositores. Numa ação em parceria 
com a Popai Brasil, o Prêmio Expositor ExpoAgas 
Popai 2017 selecionará os mais destacados parti-
cipantes de grande e médio porte conforme três 
categorias: Melhor Design de Estande, Melhor Ação 
Promocional e Melhor Exposição de Produtos. 

Cada empresa terá seu estande examinado 
por uma comissão de jurados no primeiro dia 

da feira, recebendo avaliações de zero a dez 
pelo ambiente. A somatória das notas decidirá 
quais serão os vencedores. Já no segundo dia 
(23), os estandes finalistas serão sinalizados 
aos visitantes.

Para inscrição, os expositores interessa-
dos devem contatar a associação Popai Brasil 
pelo telefone (41) 3312-0321 ou pelo e-mail 
contato@popaibrasil.com.br. O resultado da 
premiação será divulgado em cerimônia no dia 
24, às 20h30, no Centro de Eventos Fiergs. 

Agende-se!

A 36ª Convenção Gaúcha de Super-
mercados – ExpoAgas 2017 acontece de 
22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos 
Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), em Porto 
Alegre. As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas pelo site da Agas (www.
agas.com.br) até 18 de agosto. Mais 
informações também podem ser obtidas 
pelo e-mail expoagas@agas.com.br e pe-
los canais de comunicação da Associação 
Gaúcha de Supermercados. O evento tem 
patrocínio máster de Nestlé, patrocínio 
global de Fecomércio-RS, Banrisul e Joy 
Snacks e copatrocínio de Cooperativa Piá, 
Best Beef, Bebidas Fruki, Silvestrin, Gota 
Limpa e Sucos Aliança.
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um grande fluxo de pessoas buscan-
do comprar em pequenas quantidades em lojas de 
conveniência. Este é o foco do Center Shop, rede 
de supermercados da capital gaúcha criada há 20 
anos. De acordo com um dos seus fundadores, 
Jorge Capellari, a empresa nasceu de um grupo de 
colaboradores de um supermercado que encerrou 
as atividades. “Então nos unimos, a fim de conti-
nuar fazendo o que sabemos – trabalhar no varejo 
supermercadista”, revela. Seis fundadores, com 
experiência em áreas distintas, montaram a sua 
primeira unidade no coração de Porto Alegre, na rua 
Voluntários da Pátria: “Assumimos o espaço, refor-
mamos o prédio, contratamos alguns colaboradores 
do contingente da antiga empresa, contamos com 
crédito e confiança de fornecedores, e, em janeiro 
de 1997, abrimos a primeira loja”. 

Duas décadas depois, a sociedade inicial 
continua firme e forte, tocando o negócio juntos 
e enfrentando os obstáculos diários, sempre se 
baseando em muito companheirismo e em esforço 
de equipe. “Ninguém saiu da empresa. Trabalha-
mos em conjunto, na mesma sala sem divisórias, 
trocando informações e abertos a opiniões, todos 
juntos e ao mesmo tempo”.

Entre os principais desafios na criação e no 
estabelecimento do negócio como referência no 
centro de Porto Alegre, Capellari aponta que este-
jam a falta de capital e inexperiência. “Por mais que 
já entendêssemos o funcionamento do varejo e de 
supermercados, a transição de funcionário para dono 
do negócio foi muito difícil, com todas as tarefas a 
serem desempenhadas e pouquíssimos recursos”, 
completa. Contudo, Capellari revela que, apesar das 
agruras, foi nas parcerias que o Center Shop encon-
trou maneiras de se estruturar no mercado. 

Se a rede iniciou com uma única loja com 
cerca de 70 funcionários, hoje conta com mais 

de 600 colaboradores em 8 unidades na cidade. 
“Destas, 7 estão no centro e visam ao atendi-
mento da população local, composta por pessoas 
que estão de passagem ou trabalham na região. 
Assim, o perfil de conveniência facilita a vida do 
consumidor”, comenta. 

Segundo ele, as lojas, por estarem localizadas 
em áreas com grande fluxo de pessoas, respeitam 
as características do consumidor local – tíquete 
médio baixo e compras pequenas e rápidas: “A 
maioria dos nossos clientes depende de ônibus para 
ir e vir, então está fora de cogitação a compra de 
grandes volumes”. A mais nova unidade do Center 
Shop é a primeira fora do centro, mas, como aponta 
Capellari, tem o mesmo perfil do resto da rede. 
“Localizada entre dois grandes hospitais de Porto 
Alegre, ela também atende também a um grande 
fluxo de transeuntes.” 

Ademar Cappellari, além de integrante da 
diretoria do empreendimento, tem a posição de 
vice-presidente da Agas, assumindo o compro-
misso de defender os interesses supermercadistas 
do Estado. De acordo com o fundador, o fortale-
cimento do setor é de extrema relevância para a 
rede: “Somos ativos na Agas, pois acreditamos que 
é uma oportunidade de atualização e também de 
uma excelente troca de experiências”. 

T
Com a característica de lojas de conveniência, o Center 

Shop marca presença no centro de Porto Alegre, com o seu 

crescimento fortalecido pela união

atender a
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Agas 2016 mostrou um avanço 
da escolaridade dos colaboradores do setor. 
Segundo a pesquisa, cresceu o número de fun-
cionários com nível superior trabalhando nos 
supermercados gaúchos. A área é conhecida 
como uma grande porta de entrada para o mer-
cado de trabalho.

Gustavo Henrique Fauth, consultor sênior 
e professor da Gestão Operacional do Varejo 
Ltda, observa esse avanço entre os colaboradores 
dos supermercadistas. “Está em curso, em nossa 
área no Rio Grande do Sul, uma busca grande 
de como conseguir ou melhorar resultados e 
suas técnicas de alcance. As empresas valorizam 
os cursos em função de suas necessidades. Por 

o ranking exemplo, para ser contador, tem de ser com 
curso superior, mas isto não é fundamental para 
fiscal de caixa ou tesouraria”, comenta.

A mudança também foi percebida no qua-
dro da Cooperativa Agrícola Mista Ibiraiaras 
Ltda (Coopibi), criada em 1964, que tem o 
supermercado como um de seus braços desde 
a década de 1970. Atualmente, a organização 
conta com 48 funcionários, que atuam em um 
Centro de Distribuição, em Nova Prata, e em seis 
lojas, localizadas em Ibiraiaras (matriz), Casei-
ros, Siríaco, David Canabarro, São Jorge e Nova 
Bassano. Destes, 14 estão no Ensino Superior e 
12 são graduados. Juntos, eles representam 54% 
da equipe de supermercados. 

Profissionais com curso 

superior se destacam 

nas tarefas cotidianas 

e nos treinamentos, 

conquistando cada vez 

mais vagas no setor 

supermercadista
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“Tivemos um avanço em relação a colabora-
dores estudando ou graduados, devido à facili-
dade de conseguir uma bolsa e acesso ao Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies). Com isso, 
o mercado de trabalho ficou mais qualificado”, 
pondera Esmael Bianchi, gerente de Supermer-
cados da Cooperativa. “Antigamente, o nosso 
setor costumava ser o primeiro emprego, isto é, 
os colaboradores começavam aqui para adquirir 
experiência. Hoje, como estão faltando vagas 
no mercado de trabalho e o desemprego está 
elevado, muitos ficam dentro da empresa.” 

A constatação está baseada nas aberturas 
de vagas e nos processos de seleção da Coopibi. 
“Quando abrimos, não discriminamos a escolari-
dade. Divulgamos a vaga e nos mandam os currí-
culos, com uma seleção prévia de acordo com os 
perfis mais aptos a permanecerem na empresa, 
pelo investimento que temos com exames e 
treinamento. Os candidatos com nível superior 
têm uma formação boa e potencial para crescer 
ou experiência”, afirma Bianchi. “Não foi uma 
busca predefinida: pela realidade do mercado, 
hoje há muitos formados para poucas vagas, que 
começam mesmo em cargos de menor escalão. 
Nos surpreendeu essa procura do pessoal mais 
qualificado”, complementa.

Outro motivo para essa mudança no perfil 
profissional, lembra Bianchi, foi o aumento da 
oferta de cursos de nível superior, incluindo 
opções de Educação a Distância (EAD). Em uma 
universidade da região, por exemplo, é possível 
ter aulas presenciais apenas uma vez por sema-
na. “O custo é mais acessível, e se gasta menos 
tempo e dinheiro com deslocamento.”

Fauth analisa a explicação em outro sentido. 
“Não acredito que seja pela crise ou que, por 
medo de perder o emprego, essas pessoas estejam 
buscando se qualificar”, pondera. “O fenômeno 
tem mais a ver com a necessidade de incremen-
tar a rentabilidade. Pelo que vejo, a maioria das 
pessoas busca se qualificar pensando em ter uma 
carreira, dentro ou fora do atual emprego, ou 
estar mais bem preparada quando aparecer uma 
promoção interna.”

Flexibilidade no horário e incentivo fi-
nanceiro são formas como as empresas podem 
incentivar os seus colaboradores a estudar. 
“Estamos falando em varejo, então, o primeiro 
estímulo rumo ao aprendizado contínuo, falando 

em formalidade, é a adequação de horário, para 
propiciar a efetiva oportunidade. Como encora-
jamento, a empresa poderia dar um step salarial 
a mais, no mínimo, àquele que se formar”, 
considera Fauth, que desde os 12 anos tem seu 
trabalho ligado ao setor supermercadista.

Na Cooperativa, os funcionários recebem 
um incentivo para formações, cursos e treina-
mentos, ganhando, ao final de cada semestre, 
um percentual sobre os custos das aulas. Outra 
facilidade é a flexibilização de horário, para os 
mercados que ficam em cidades mais distantes 
dos centros de ensino. “Em localidades meno-
res, pode-se levar bastante tempo até chegar 
à faculdade. Alguns estudantes saem às 17h 
ou 17h30 e podem compensar aos sábados”, 
aponta Bianchi. 

Agéis e criativos

De acordo com Gustavo Fauth, o dife-
rencial de ter funcionários com nível supe-
rior é grande, e se percebe isso, principal-
mente, em relação ao domínio de conceitos 
e à capacidade de melhor interpretá-los. “É 
uma orientação mais recente, que ocorre 
há sete anos, mas, infelizmente, ainda não 
é preocupação em todas as empresas e de 
qualquer dimensão. Os portes variam, por-
que os interesses mudam. Quase sempre 
o supermercado fica alerta quando surge 
uma ameaça, a rentabilidade diminui ou 
percebe que pode ser eficaz no lugar de 
ser apenas eficiente. Esta percepção de 
investir e dar oportunidade às pessoas se 
desenvolverem formalmente quase sempre 
acontece quando as organizações ainda 
estão saudáveis financeiramente, o que é 
bom”, considera. “Minha experiência mos-
tra que muitas cooperativas que têm redes 
de supermercados no nosso Estado são um 
bom exemplo disto: nota-se a preocupação 
de quererem ser melhores, continuamente. 
Estão investindo em seu pessoal.”

Bianchi observa várias habilidades em 
que o funcionário com Ensino Superior 
se destaca. “Percebemos a diferença no 
treinamento e a facilidade de aprender e 
se integrar com a empresa e com a equi-
pe, além de uma melhor interação e da 
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trizes. Mesmo o candidato que entra sem 
experiência de trabalho está apto a atuar 
sem passar por grandes treinamentos”, 
descreve. A agilidade nos processos, sem 
exigir um acompanhamento intensivo, é 
importante, pois significa menos custo ao 
empregador. “Exames de admissão, trei-
namentos teóricos e práticos são caros, e 
se o período de experiência não dá certo, 
para nós é um investimento em vão. Os 
colaboradores graduados geralmente são 
contratados após esse tempo. Isso nos deu 
mais segurança”, pondera.

O gerente de Supermercados conside-
ra que esses profissionais têm mais noções 
do mercado e buscam crescer dentro das 
instituições. “Quem já vem com diploma 
de Ensino Superior vê perspectiva de 
crescer na empresa e alcançar a área em 
que está formado. É um ganha-ganha. Não 
quero discriminar os outros colaboradores, 
que desempenham muito bem o operacio-
nal, mas o graduado vai além, tem muita 

criatividade”, reflete, citando inúmeras 
ocasiões em que recebe sugestões quando 
visita as filiais. 

Formações que agregam

Muitos funcionários começaram o curso su-
perior quando já trabalhavam na Coopibi. Hoje, 
estão formados e desempenham funções mais 
importante na hierarquia da organização. “Eu 
mesmo comecei como estagiário, trabalhei no de-
partamento pessoal e fui efetivado lá. Quando fui 
para a gerência de Supermercados, estava cursando 
Administração na UPF. Busquei algumas extensões, 
como o GES da Agas, e estou sempre atento para 
me manter atualizado”, conta. A maioria dos 
colaboradores têm diplomas da área de Exatas, 
como nos cursos da Administração, Economia 
e Contábeis. Há ainda estudantes de Letras e 
Psicologia, mas, pela ligação com essas áreas, é 
improvável eles permanecerem na Cooperativa. 
Em termos de opções de curso superior, Fauth 
considera que o de Gestão de Pessoas é o mais 
importante para o setor supermercadista. “O 
nosso ‘negócio’ é gente.”

Por focar em temas importantes para o dia 
a dia da área, também são boas oportunidades 
graduações como Gestão em Supermercados, 
Administração e Marketing e, como técnico, o 
GES da Agas. “Dos cursos que ministro, os mais 
intensos em desejo de aprender são Liderança e 
Prevenção de Perdas”, opina o instrutor. A Coo-
perativa Ibiraiaras incentiva os seus funcionários 
a fazerem treinamentos e capacitações emo-
cionais desenvolvidos para o supermercados, 
gerência, desenvolvimento e marketing.

Estudar e se aprimorar, claro, é bom para os 
colaboradores e para o empregador. O consultor 
sênior recomenda, no entanto, que quem se dis-
puser a buscar mais conhecimento deve aprender 
o máximo para si, e não apenas pelo interesse de 
outros. “Minha mensagem é crítica em relação à 
postura e ao interesse pessoal de cada participan-
te – e isso eu também presenciei na faculdade. 
Muitos pagam de seu próprio bolso, mas não 
estudam, não leem e não se aprofundam para 
ser os melhores profissionais que poderiam ser, 
conformando-se apenas em ‘passar na média’ e 
ter um bom desempenho em aula apenas quando 
tem uma avaliação”, adverte.

Na Coopibi, 54% da equipe de supermercados 
é formada por estudantes de graduação ou 

profissionais com diploma de Ensino Superior
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de 1986, o Leal Center surgiu 
como um supermercado de pequeno porte. Em 
três décadas, a rede expandiu a sua atuação para o 
atacado e cresceu em diversos sentidos: estrutura 
física, número de colaboradores e faturamento.

É impossível dissociar a trajetória do empre-
endimento da história de Nilse Sbaraine e seus 
filhos, Rivadávia Borges de Moraes Neto, nascido 
em 1966, e Jakson Luiz Borges de Moraes, nascido 
em 1973. Ainda jovem, Nilse trabalhou com ven-
das em São Miguel do Oeste (SC). Casou-se com 
Valmir Moraes, de Soledade, e se mudou então 
para a cidade gaúcha. Ela e o filho Jakson, com  
12 anos à época, assumiram o Supermercado Leal, 
na Avenida Marechal Floriano. Posteriormente, Neto 
pediu demissão de seu emprego em um banco para 
trabalhar com a mãe e com o irmão caçula.

Inicialmente, era um empreendimento com 
250m², que permaneceu em seu primeiro endereço 
até novembro de 1996. Nesse ano, mudou-se para 
um prédio novo e próprio, a 100m da localização 
anterior, com mil m² de área de vendas. “Com uma 
expansão em abril de 2007, esse espaço ficou com 2 
mil m², e novo layout, ampliação da padaria, açougue 
e hortifrúti e estacionamento para 80 carros. Nessa 
época, a mãe se aposentou, e eu e meu irmão assu-
mimos a direção da empresa”, conta Jakson.

Em 2009, foi criado na sobreloja do supermer-
cado um atacarejo de 200 m². “Foi o primeiro da 
região”, ressalta o sócio diretor. No ano seguinte, 
com o aumento das vendas nesse formato, o novo 
negócio passou a se chamar Atacadão Leal Center 
e se mudou para o outro extremo da cidade, em 
uma área de vendas de1 mil m², incluindo açougue 
e padaria. “A partir daí, a Rede Leal Center passou 
a ter duas lojas, o Leal Center Matriz, atendendo 
exclusivamente ao varejo, com um ambiente mais 

requintado e perfil de clientes A e B, e o Ataca-
dão Leal Center, com descontos em embalagens 
maiores, mas também vendendo no varejo, e foco 
no público C e D.” 

Em junho de 2016, foi inaugurada a ampliação 
do Atacadão Leal Center, que aumentou a área de 
vendas para 2 mil m² com açougue, padaria, nova se-
ção de hortifrúti e estacionamento próprio. Também 
no ano passado, o empreendimento foi agraciado 
pelo Prêmio Ranking Agas na categoria Faturamento 
entre R$ 25 a R$ 50 milhões. 

A rede conta hoje com 90 colaboradores diretos 
e projeta um crescimento real para 2017 de 15%. 
Entre os setores trabalhados pela Rede Leal Center, 
Jakson aponta bazar, petshop e bombonière como os 
de maior faturamento líquido. Até o final de 2018, 
os irmãos planejam expandir a matriz. “Adquirimos 
o terreno ao lado, com o objetivo de aumentar a 
loja em mais 800 m², ficando assim com 2,8 mil m² 
de área de vendas e ampliando todos os setores e 
estacionamento”, projeta o empreendedor.

U
Rede Leal Center surgiu com um pequeno supermercado, em 1986. Desde então, 

expandiu a sua atuação ao atacarejo, focou cada unidade em um perfil de público. 

Com o crescimento das vendas, aumentou as suas lojas várias vezes. A próxima 

ampliação está prevista para 2018

em agosto
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Em um ambiente competitivo como o setor 

supermercadista, como é possível manter um 

ritmo de melhoria constante e a geração de 

resultados? O que está por trás do sucesso 

de uma organização é a capacidade de seus 

colaboradores para atingir metas
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são fundamentais para o crescimento 
das empresas e para engajar os funcionários. Ainda 
por cima, são desafios para a equipe e estimulam o 
desenvolvimento de habilidades e competências.

Parece lógico, mas alguns negócios esque-
cem que as pessoas só podem bater metas se 
as conhecerem. “De nada adianta a companhia 
ter objetivos claros se os seus gestores, que são 
fundamentalmente os responsáveis pelos pro-
cessos de gerar resultados, os desconhecem. É 
imprescindível que a instituição desdobre seus 
objetivos para todas as áreas e em todos os níveis 
da organização, garantindo sempre que esse pro-

cesso mantenha uma relação de causa e efeito 
entre metas de diferentes níveis”, afirma Ale-
xandre Ribas, sócio e um dos responsáveis pela 
área de Varejo da consultoria Falconi. “Conhecer 
o seu objetivo e participar da sua construção 
garante o sentimento de propriedade sobre o 
resultado. Em resumo, em uma organização 
em que as pessoas não sabem o que buscam, 
qualquer resultado serve”, complementa.

Para quem ainda não compartilha números 
e marcas almejados, o ponto de partida é saber 
aonde a organização quer chegar e definir seu 
indicador e sua meta global, o que deriva de um 

importância de 
compartilhar os objetivos
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planejamento estratégico, de uma visão de longo 
prazo ou até do desejo dos acionistas. “É claro 
que quanto mais analítico for esse processo mais 
factível passará a ser o objetivo. Uma vez defini-
do o ponto de partida, deve começar o processo 
de identificação de lacunas e desdobramento do 
que se busca e, assim, envolver toda a organiza-
ção”, pondera Bruno Henrique, também sócio e 
responsável pelo Varejo da Falconi. A lacuna é 
basicamente a diferença entre o resultado atual 
de uma companhia e o melhor valor conhecido, 
seja esse valor algo que a organização já fez no 
passado, uma referência do concorrente ou a 
melhor prática conhecida. 

Primeiramente, é muito relevante que a 
empresa tenha clareza de quais são os indica-
dores importantes para o seu negócio e para 
as diferentes áreas da organização. As metas 
devem ser definidas para esses índices, uma 
vez que cada setor sabe a sua contribuição para 
o resultado da companhia. “Os gestores devem 
participar do processo de identificação das la-
cunas de resultado e, na sequência, da definição 
das metas para capturá-las. Esse processo, se 
bem conduzido, garante o alinhamento de todos 
em relação aos resultados esperados e promove, 
pela própria natureza coletiva do processo, uma 
boa comunicação e difusão do que cada um deve 
buscar”, aponta Ribas.

Quanto mais gente, melhor

Com 972 colaboradores e 9 lojas lo-
calizadas em Bagé, Dom Pedrito e Pelotas, 
os Supermercados Nicolini 
utilizam há muito tempo as 
metas. Atualmente, elas são 
negociadas com os gerentes, 
quando é feito o orçamento 
anual, e assinadas por todos, 
simbolizando um contrato. 
Depois, esses números são 
divididos em meses e dias. 
“Cada gestão tem suas polí-
ticas. Nós acreditamos que 
quanto mais gente souber 
o que queremos, mais co-
laboradores teremos para 
nos ajudar”, afirma Patrique 
Nicolini Manfroi, diretor 

executivo da rede. “Todos os dias, pela ma-
nhã, o gerente reúne a equipe na abertura 
do supermercado, passa o desempenho do 
dia anterior e repassa o objetivo do dia, 
um produto em destaque, nossos valores 
e uma mensagem. Mensalmente, temos 
com as gerências uma reunião de revisão 
da meta e uma de fechamento de resulta-
dos”, detalha.

O trabalho e a sua evolução são feitos 
com base em muitas medições, que servem 
como base às melhorias, e posteriormente 
é feita uma nova avaliação. “Gestão é isso: 
agir e medir para ver se funcionou. Em caso 
positivo, mantemos, e em caso negativo, 
mudamos”, resume o diretor.

Para não virar pesadelo

Se, por um lado, as metas são necessárias para se 
saber em que direção a companhia pretende avançar, 
é preciso ter alguns cuidados para não transformá-las 
em pressão ou ansiedade. “Essa questão é realmente 
muito importante. Para evitar isso, as empresas de-
vem se atentar para alguns pontos. O primeiro é que 
todas elas devem ser factíveis e devem ser definidas 
como um percentual de captura das lacunas. Desta 
forma, garantimos que a meta é possível, sim, de ser 
alcançada”, ressalta Henrique. 

O segundo passo é garantir que, para toda a 
meta, um bom plano de ação seja elaborado. Isso 
passa por entender o problema, seu detalhamento 
e as suas causas, e exige que novos conhecimentos 
sejam incorporados à rotina de trabalho. “A alta 

Disseminação de metas é estratégia dos Supermercados 
Nicolini, que têm lojas em Bagé, Dom Pedrito e Pelotas
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administração deve garantir aos gestores acesso 
ao conhecimento necessário para promoverem 
bons planos de atuação”, pontua o consultor e 
sócio da Falconi.

O terceiro ponto a ser cuidado é a promoção 
de uma cultura de acompanhamento sistemático 
dos resultados e das medidas propostas. “De nada 
adianta saber o que se busca e ter um bom plano 
de ação se avaliarmos esses dados somente no fim 
do ano. Todos os meses devemos avaliar o alcance 
dos números e marcos almejados e a evolução dos 
planos, para, assim, conseguir corrigir qualquer 
desvio que possivelmente apareça no caminho”, 
pontua Henrique.

De acordo com os consultores da Falconi, a 
disseminação das metas varia conforme o nível 
de maturidade das companhias. Em algumas, 
somente a cúpula administrativa é envolvida no 
processo de definição delas. Como consequência, 
a operação acaba ficando sem esse conhecimento.  
“O resultado de uma companhia é construído a 
partir da operação. Se esse nível não conhece os 
seus objetivos podem ocorrer desalinhamentos e, 
inclusive, problemas de incentivos. O processo de 
desdobramento justamente busca conectar todas 
as metas em uma relação de causa e efeito até o 
nível operacional, no qual estão os processos e as 
rotinas. Desta forma, todos sabem a sua contri-
buição e o alinhamento é total”, afirma Ribas. Em 

certos casos, algumas organizações falam que os 
marcos almejados são confidenciais e, por isso, 
não os desdobram, segundo o sócio da Falconi. 
“Contudo, existem muitas formas de definir os 
indicadores e metas específicos de cada área sem 
explicitar os objetivos globais da empresa. Esse é 
o exercício que deve ser feito.”

Para uma boa disseminação desses números, 
é necessário que o processo seja participativo, que 
os gestores das áreas identifiquem suas lacunas de 
resultado e, junto com o topo da administração da 
instituição, negociem esses índices. “Esse envolvi-
mento promove o sentimento que chamamos de 
ownership, ou seja, os gestores passam a ser os donos 
daquele objetivo e se sentem dessa forma. Importan-
te somente lembrar que nesse processo a soma das 
metas negociadas com os gestores garanta o resultado 
global esperado pela companhia”, orienta Ribas. 

Deslizes comuns 

Alguns erros são mais observados 
quando se fala em objetivos corporativos 
e a sua disseminação, de acordo com Ale-
xandre Ribas e Bruno Henrique, sócios e 
responsáveis pela área de Varejo da con-
sultoria Falconi. Entre eles estão trabalhar 
com metas não factíveis, planos de ação 
ruins ou não elaborados e falta de disciplina 

Dez mandamentos das metas

1. Para começar, a empresa deve ter clareza de quais são os indicadores importantes 

para o seu negócio e para cada área da organização.

2. As metas devem ser claras e fáceis de entender.

3. Administração da empresa e os gestores devem negociá-las em conjunto. 

4. Necessitam ser compartilhadas com as equipes e reconhecidas como importantes.

5. É preciso que seja possível medi-las.

6. Devem ser definidas em relação a prazos, tanto inicial quanto final.

7. Têm que ser desafiadoras, mas não inalcançáveis.

8. Precisam ser acompanhadas de um plano de ação bem elaborado.

9. Devem ser baseadas em uma lacuna, que é a diferença entre o resultado atual da empresa e 

o melhor valor conhecido, que pode ser um bom resultado já alcançado pela companhia ou a 

melhor prática conhecida no mercado. 

10. Precisam de um acompanhamento sistemático dos resultados e das ações propostas 

Fontes consultadas: Alexandre Ribas e Bruno Henrique, sócios e responsáveis pela área de Varejo da consultoria Falconi
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na execução dos planos – ou execução er-
rada. Às vezes, surgem problemas durante 
a busca dos números almejados, como pro-
moções para vender mais que não são bem 
planejadas. Isso torna mais importante ter 
uma política clara em relação aos objetivos, 
para evitar essas ocorrências. “Se temos os 
indicadores corretos e desdobrados, metas 
factíveis, bons planos de ação e, principal-
mente, uma sistemática robusta de gestão 
de todos esses pontos, situações como 
essas citadas tendem a ser minimizadas, 
pois esse modelo traz muita transparência 
e colaboração. No caso do açougue, por 
exemplo, além de uma meta de volume, 
eu poderia colocar para a área também 
um objetivo de margem de contribuição, 
pois assim vender a carne mais barata 
ajudaria a atingir o primeiro objetivo, mas 
prejudicaria o de margem, e o gestor teria 
responsabilidade sobre ambos”, discorre 
Henrique. Casos como esse devem sem-
pre ser avaliados ao longo do processo de 

desdobramento dos objetivos para garantir 
que não existem problemas de incentivo 
e de trade-offs que venham a prejudicar o 
alcance dos números globais almejados pela  
empresa, sugere o consultor.

Isso é sempre lembrado nos Super-
mercados Nicolini. Manfroi considera um 
grande erro companhias medir números que 
não alavanquem o resultado ou gratificar o 
atingimento de objetivos inúteis. “Temos que 
pensar em focos que alavanquem o resultado 
e prever os seus efeitos colaterais. Se eles fo-
rem só de venda, pode ser que comercializem 
itens a qualquer custo”, afirma. A instituição 
busca sempre mostrar o benefício de ter os 
objetivos, construi-los juntos, acompanhar 
constantemente, agir nos desvios da rota e 
gratificar por desempenhos acima do com-
binado. “A disseminação das metas se traduz 
em lucro. Fazer mais do que o combinado é 
um hábito gratificado ‘na alma e na carteira’, 
como dizia Jack Welch, ex-CEO da General 
Eletrics”, cita o diretor executivo. 



Mudanças na legislação do setor estão 

fazendo com que os supermercadistas 

reforcem a atenção com seus 

produtos. Conheça alguns exemplos
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manipulação de alimentos exige cuidados 
que vão desde questões sanitárias até o cumpri-
mento de procedimentos que garantam a seguran-
ça na fabricação e comercialização de produtos. 
Diante das novas exigências para funcionamento, 
licenciamento e fiscalização das atividades em 
açougues e fiambrerias, muitos supermercadistas 
estão implementando ações que visam a boas prá-
ticas no setor, gerando melhorias e mais qualidade 
aos consumidores.

Nos supermercados Guanabara de Rio Gran-
de, Pelotas e São Lourenço do Sul, uma das novida-
des é a implementação de uma central de fraciona-
mento e porcionamento de alimentos. A iniciativa, 
segundo o gerente industrial e responsável técnico, 
Paulo Real, busca o controle e o monitoramento 
das ações. “Queremos padronizar os processos nas 

fazer a dez unidades, que contam com pessoas e culturas 
diferentes”, afirma o médico veterinário. Há dois 
anos, a empresa deixou de focar em commodities. 
“Adquirimos, em 2015, uma fábrica de pescados 
em Rio Grande, que está sendo toda remodelada 
para atender às necessidades de manipulação de 
alimentos em todas as lojas”, projeta. 

Atualmente, o abate de animais é feito de forma 
terceirizada. “A ideia é que em médio prazo possa-
mos assumir essa demanda, com uma capacidade de 
desossa importante. Vendemos, em média, 1.500 
carcaças de 220 kg, carnes com osso, além de opções 
a vácuo e embaladas”, descreve. Independentemente 
das novas regras da Vigilância Sanitária, ele ressalta 
que o Guanabara já seguia a legislação: “Temos um 
monitor em cada loja, já preenchíamos os Procedi-
mentos Operacionais Padrões (POPs) e a própria 
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já solicitou o enquadramento para atuar como 
estabelecimento do tipo AI (confira especificações 
no quadro da página 105). “Teremos um registro 
da Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Pro-
dutos de Origem Animal (Cispoa) para funcionar 
como indústria.” 

A partir do funcionamento da central, que con-
centrará a produção de carnes em um único espaço, 
o volume de operações deve ser reduzido. “Muitos 
processos serão mecanizados. Teremos máquinas 
para cortar e limpar as carnes, por exemplo.” A 
equipe ficará em torno de 25 pessoas, abrangendo 
veterinário, serviços de limpeza, manutenção e sala 
de máquinas e vários outros. A empresa também se 
preocupa com o meio ambiente, contando com um 
plano de reciclagem. “Há um trabalho consolidado, 
que garante o descarte correto por meio de uma 
terceirizada”, completa. 

Real cita ainda que os supermercados pos-
suem o selo Novilho Jovem, que garante há dez 
anos a qualidade de suas carnes. “Um médico 
veterinário acompanha os animais de raças nobres, 
abatidos com até 18 meses, sem complicadores. O 
retorno tem sido tão bom que não temos conse-
guido atender à demanda”, afirma. Para alcançar 
a excelência, conforme ele, é fundamental ter o 
controle de todos os processos: “Vai desde a sele-
ção de fornecedores, a escolha da raça e a criação 
dos animais até transporte, abate humanitário e o 
uso de tecnologias. Além disso, é preciso manter 
o resfriamento correto durante todo o processa-
mento”. A companhia se preocupa também com 
a higienização, realizando treinamentos constantes 
com colaboradores. “É importante trabalhar com 
os volumes corretos para não gerar quebras e re-
processos, pois quanto mais se manipula, maior 

é o risco, sendo necessários ajustes em pedidos e 
em vendas”, ensina. 

Em meio às dificuldades econômicas, o Gua-
nabara tem feito várias ações de comercialização. 
“Realizamos muita degustação, além de dar um 
atendimento personalizado por meio de promotores 
de venda, que direcionam os cortes certos para cada 
prato. Isso condiciona os clientes a nos procurar, 
além de fidelizá-los. Temos tido um crescimento 
importante.” A meta da empresa, segundo ele, é 
consolidar a marca já existente e as que virão como 
referência em qualidade superior. 

Manual de Boas Práticas

A preocupação com as boas práticas 
também é uma constante para a rede de 
supermercados Imec, cujos açougue e fiam-
breria são fundamentais para o empreendi-
mento. “Nesses setores, a qualidade é um 
fator decisivo de compra dos clientes”, revela 
o gerente comercial Marcelino Schwerz. 
Todos os alimentos comprados pela compa-
nhia, conforme ele, possuem procedência 
garantida por órgãos competentes, como o 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), o Cispoa 
e o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal (Sisbi). O grupo conta 
com Manual de Boas Práticas de Fabricação 
(MBPF), sendo as atividades documentadas 
em Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP), que visam ao controle das tarefas 
mais críticas. “Os colaboradores são treina-
dos para seguir o MBPF, sendo os registros 
e procedimentos auditados periodicamente 
pelos técnicos do Setor de Segurança do 
Alimento”, explica Schwerz.  Após as veri-
ficações, é gerada uma nota e elaborado um 
relatório com os pontos de melhorias, sendo 
solicitado ao gestor da loja um plano de ação 
para os desvios.

No Super Imec, segundo o gerente, os 
produtos são recebidos com pelo menos 75% 
de vida útil, garantindo itens mais frescos e 
com menos quebras. “Realizamos o controle 
de temperatura de toda cadeia, desde o re-
cebimento das mercadorias até a venda, pela 
equipe de analistas de prevenção e perdas das 
lojas.” Devido ao grande uso de água, ele alerta 
que os produtos cárneos e lácteos podem ser 

Supermercados Guanabara prepara 
mecanização de processos
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contaminados por bactérias durante sua mani-
pulação e seu processamento. “Para não causar 
dano algum, é importante ter o controle de 
procedência e de qualidade no recebimento”, 
frisa. O gestor considera ainda fundamental 
ter a identificação do fornecedor visível no 
produto, manter uma temperatura adequada, 
ter cuidados com a higiene no transporte e 
com avarias na carga. “Os perecíveis devem 
ser destinados à área de frio específica para 
congelados ou resfriados”, completa. 

Atualmente, as 17 lojas da rede, locali-
zadas nas regiões Vale do Taquari, Rio Pardo, 
Caí e Serra Gaúcha, passam por adequações 
às novas regras da Vigilância Sanitária. “Não 
são mais permitidos o fracionamento de aves, 
de miúdos de qualquer espécie e a produção 
de carnes temperadas. Eles são vendidos con-
forme recebidos dos fornecedores, seguidos 
os requisitos para o ambiente dos setores 
durante o fracionamento dos produtos”, 
garante Schwerz. A gestão dos perecíveis 
é feita por nutricionistas e um químico in-
dustrial. “A equipe do setor de Segurança do 
Alimento realiza auditorias periódicas, além 
de treinamentos referentes ao MBPF.” Já o 
fracionamento de queijos e frios cárneos de 
marca própria é feito em uma central de 
fatiamento, licenciada pela Cispoa. 

As demandas de açougue são realizadas 
por 126 colaboradores, que contemplam a 
comercialização de cortes bovinos, suínos e de 
frangos resfriados e congelados, além de carne 
moída e peixes congelados. Na fiambreria 
atuam 91 pessoas, abrangendo desde produtos 
cárneos até queijos, geleias, creme e doce de 
leite. “Os produtos ligados à fiambreria estão 
tendo performance melhores, enquanto no 
açougue há maior dificuldade, mas ainda temos 
crescimento nas vendas”, avalia o gerente.

A empresa desenvolve um projeto que 
busca identificar e padronizar por meio de 
instrução técnica as principais atividades 
realizadas nos setores de perecíveis. “Ele 
abrange treinamentos e acompanhamentos 
dos resultados do açougue pela equipe do 
setor de Segurança do Alimento e Operações, 
por meio do gestor técnico da área”, descreve 
Schwerz. Para ele, a inovação deve ser uma 
busca constante: “Realizamos visitas técnicas 

em fornecedores, assim como benchmarking 
nos melhores varejistas. Nossa área comercial 
possui gestores especializados na atuação de 
setores, que estão em permanente aperfeiço-
amento sobre os melhores produtos e fornece-
dores do mercado.” Segundo o profissional, há 
investimentos em várias frentes para os setores 
de perecíveis, RH, frota, estrutura de lojas e 
CD, que são impactados positivamente com as 
constantes mudanças. “É de suma importância 
que atuemos de forma assertiva e proativa para 
atender às expectativas de consumidores cada 
vez mais exigentes e com opções diversas para 
realizar suas compras”, ressalta.

A preocupação com o meio ambiente 
também é um dos focos da empresa. “O 
descarte de resíduos orgânicos é realizado 
nas lojas em equipamento de acondiciona-
mento adequado, direcionado a uma par-
ceira com licença ambiental para destino 
correto. Já os resíduos secos (sem contami-
nantes) retornam para o nosso Centro de 
Distribuição, onde são direcionados para 
um negócio de reciclagem.”

Ajuda especializada

Na rede Super Lanz, a estratégia foi buscar 
uma assessoria especializada para garantir a efetiva-
ção das melhores práticas do setor. Há seis meses, 
a empresa contratou a consultoria de engenheiros, 
nutricionista, veterinário e bióloga. “Falamos com 
a gerência e encarregados de açougue e padaria 
sobre a necessidade de estarmos preparados para 
possíveis fiscalizações. Isso gerou uma mobilização 
muito legal por parte dos colaboradores”, lembra 
a diretora de Marketing, Muriel dos Reis. As equi-
pes das três lojas, localizadas na encosta da Serra 

Organização e controle são 
marcas do Imec Supermercados
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informações sobre as adequações necessárias.

Em vez de trabalhar com produtos a granel, 
Muriel conta que os supermercados passaram a co-
mercializar frios e cargas embaladas direto do forne-
cedor. Logo, a empresa solicitou à Vigilância Sanitária 
de Igrejinha permissão para manipular alimentos de 
origem animal. “Buscamos ser classificados como es-
tabelecimento do tipo AII (veja no quadro abaixo). 
Já demos entrada para a obtenção da certificação do 
Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para processar 
produtos de açougue e fiambreria. Tudo isso para 
garantir a qualidade”, garante a diretora. 

A partir daí, o supermercado criou um selo 
com a logomarca de seus 50 anos e passou a divulgar 
nos produtos de padaria e açougue a existência de 
procedência garantida. “Nós nos colocamos como 
cliente. Isso passa mais credibilidade, pois poucos 
possuem esta diferenciação.”  Por meio do trabalho 
realizado pelos colaboradores, embasado por con-
sultores, a rede de supermercados está a um passo 
de se adequar ao sistema de rotulagem. “Integrantes 
da nossa equipe e da assessoria que nos acompa-
nha participam dos eventos da Agas e se tornam 
multiplicadores. É importante que todos falem a 
mesma língua”, reforça Muriel. 

Para garantir o monitoramento dos alimen-
tos, a empresa adquiriu termômetros, realizando 

o acompanhamento periódico da temperatura de 
perecíveis, inclusive das geladeiras. “Ao manipular, 
multiplicam-se as peças. Deve-se colocar a origem 
dos produtos na embalagem e guardá-los em câmara 
fria, indicando a data correspondente”, explica a 
profissional. Além disso, foram providenciadas caixas 
de desossa com tampas e barreiras sanitárias, garan-
tindo a limpeza industrial do setor. “Ao abrir uma 
farinha ou um açúcar, por exemplo, é importante 
colocar a data no pacote, assim como a validade dos 
produtos.” O Super Lanz adquiriu ainda um veí-
culo refrigerado para fazer as entregas de uma loja 
para outra. “Temos uma geladeira para armazenar 
os ranchos, cujos produtos ficam com o nome do 
cliente até deixarem o supermercado.”

A qualidade das mercadorias, segundo ela, é 
garantida também pelo trabalho do Compras, que 
faz a avaliação dos fornecedores. “Tudo que entra 
na companhia é medido, monitorado, fracionado e 
passa pela avaliação dos responsáveis. O acompanha-
mento e a conferência dos produtos são feitos pelo 
gerente e encarregados.” A empresa ainda conta com 
licença ambiental para cuidar do descarte de pro-
dutos manipulados. “Fazemos planilhas de controle 
semestrais de sobras de ossos, papelão e comida, 
entre outros. Há um espaço próprio e separado para 
acondicionamento dos resíduos. O recolhimento 
para descarte é feito diariamente.” 

Nova regras para açougues e fiambrerias

Confira algumas mudanças na legislação para manipulação de produtos de origem animal, conforme 
determinações do decreto 53.304/16 e da portaria 66/17 (atualizada pela portaria 146/17):

Tipo Características Descrição

Estabelecimento AI

• Sala específica e climatizada

• Funcionário designado (responsável técnico)

• Proibida abertura de embalagem de carne 

de frango e miúdos

• Armazenar, beneficiar, fatiar, fracionar, 

moer, embalar e rotular

• Venda no próprio estabelecimento

Comércio AII

• Não precisa ter sala separada

• Sem responsável técnico

• Não é permitida abertura de embalagem de carne 

de frango e miúdos

• Fracionar, fatiar e moer na presença dos 

clientes e/ou em balcões expositores com 

produtos identificados

• Comércio no próprio estabelecimento

S.I.M. /Cispoa
/Centrais 
de fatiamento

• Local de acordo com normativas dos órgãos 

da Agricultura

• Médico veterinário

• Permitida abertura de embalagem de frango e miúdos

• Fracionar, fatiar, moer, curar, salgar, 

temperar, embutir, embalar e rotular

• Vendas para outros locais

Fonte: Coordenaria Estadual de Vigilância Sanitária



O açougue e a padaria, conforme Muriel, são 
os carros-chefe do negócio. “Temos opções em em-
balagem a vácuo, que é mais barato, ou com cortes 
feitos por nós de carnes frescas, recém abatidas pelo 
frigorífico, de dianteiro e de traseiro. Vendemos até 
mesmo peças inteiras.” Atualmente, 18 colaborado-
res atuam no açougue, além de 12 pessoas na padaria 
das três lojas da rede. A média mensal de alimentos 
de origem animal produzidos e comercializados no 
Super Lanz é de 50 toneladas. 

Segundo a diretora, os diferenciais dos super-
mercados em termos de boas práticas se resumem 
em ter empatia, colocando-se sempre no lugar do 
cliente, além de oferecer produtos que estejam 
dentro dos padrões: “Temos uma marca para 
zelar”, ressalta. A inovação é garantida por meio 
de pesquisas de preço de mercado e de tendên-
cias, como os novos cortes Angus para a classe A, 
além das opções em bandeja e para quem prefere 
escolher o pedaço que mais agrada. 

De acordo com a diretora, os produtos mais 
vendidos são as carnes do dianteiro, como chuleta, 
ripa, agulha e paleta, além de coxa e sobrecoxa de 

Lanz Supermercados realiza verificação 
periódica do resfriamento de carnes 
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frango. “Fazemos promoções de pelo menos dois 
itens de açougue nos encartes semanais. No verão, 
incentivamos quem ficou na cidade a fazer churrasco, 
dando um carvão de brinde.” Na loja matriz, em Igre-
jinha, há um restaurante, possibilitando a degustação 
dos produtos. “Fazemos feira de pizzas nas sextas, 
com as carnes do açougue. Temos um funcionário 
direcionado para atender às demandas da cozinha.” 
A meta é seguir na busca contínua pela excelência. 
“Seguiremos nesse caminho para conquistar em 
breve as certificações solicitadas”, projeta.
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é uma área vital para o setor 
supermercadista, por onde passam todas as 
mercadorias. Um problema em relação a essa 
etapa vai resultar em outro no estágio seguinte, 
nas gôndolas. Por isso, é importante se pensar na 
segurança dessas estruturas, para evitar tanto des-
perdícios e avarias quanto furtos. Como se trata 
de estoque, um ativo importante da empresa, 
gestão e cuidado adequados com a movimentação 
física do produto fazem com que o supermercado 
tenha menos impacto em termos de perdas. 

o depósito Podemos dividir o tema em duas catego-
rias: a segurança dos ativos e a dos produtos. 
“Geralmente, quando falamos em prevenção 
de perdas estamos nos referindo a produtos, a 
não ter furtos internos, por funcionários ou por 
terceiros (como transportadoras, promotores e 
visitantes em geral)”, explica Carlos Eduardo 
Santos, presidente da Comissão de Prevenção 
de Perdas da Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo (SBVC) e diretor de Novos Negócios 
da Johnson Controls. Já a segurança aos ativos, 

Pessoas, processos e tecnologia 

são elementos básicos para cuidar 

da segurança e da prevenção de 

perdas nos depósitos. Equipes 

treinadas e estruturas e processos 

específicos para produtos de alto 

risco fazem parte das medidas 

utilizadas pelos supermercadistas 
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a que pode ser responsabilidade de departamento 
de Segurança, se refere ao prédio e a questões 
relacionadas a crimes de intrusão e roubo de 
carga, por exemplo. 

Para cuidar da proteção nos depósitos, o 
setor conta com o trinômio Processos, Pessoas 
e Tecnologia. “Em primeiro lugar, não é possível 
pensar em uma operação de uma rede varejista 
com várias lojas sem ter processos formais, pro-
cedimentos de como operar a empresa. Quando 
não há políticas que representem boas práticas 
de gestão, cada colaborador vai executar o tra-
balho do jeito que entende. Falta de padrão leva 
as pessoas às falhas operacionais”, argumenta 
Santos. Isso está fortemente relacionado ao 
segundo elemento, o capital humano. “Também 
é importante que essas regras sejam de conhe-
cimento de quem executa. Um programa de 
treinamento e reciclagem é fundamental, bem 
como um de endomarketing. Não adianta treinar 
um colaborador se ele não se sentir motivado. É 
necessário que você conquiste os funcionários 
para que eles realmente cumpram o seu papel e 
cuidem da empresa como cuidam da casa deles”, 
complementa o consultor. O maior desafio em 
relação às pessoas é a disseminação da cultura. 
Em terceiro lugar, está a tecnologia. “É vital ter 
um ambiente monitorado, com controles de 
acesso para áreas que necessitem de gestão maior, 

para produtos de alto risco, que são atrativos 
para furtos. É muito importante ter uma admi-
nistração de estoque própria para esses itens. Se 
possível, recomendo ter ainda locais reservados 
de armazenamento, com controle de acesso di-
ferenciado”, aconselha.

Programas de prevenção de perdas incluem, 
necessariamente, rondas para inibir possíveis 
furtos. Geralmente, elas são feitas com recursos 
tecnológicos, através de câmeras, conta Santos. 
“Existem soluções em que você consegue fazer 
uma programação de acordo com a característica 
física do local e o risco que cada seção representa. 
Elas também são feitas por agentes de segurança 
e prevenção de perdas dentro do depósito, usan-
do ou não tecnologias.” Em algumas empresas, 
existem pontos de contato em que, ao passar por 
aquele local, o colaborador tem que registrar que 
esteve ali, o que facilita um controle posterior. 

Foco da UnidaSul

Fundada em 2006, a holding UnidaSul 
está presente em todo o Rio Grande do Sul, 
com 46 lojas situadas nas regiões Vale do 
Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Taquri, 
Serra e Litoral. São 38 estabelecimentos com 
a bandeira SupperRissul, voltada ao varejo, e 
oito com a bandeira Macromix, com atuação 
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no atacado. A segunda maior rede supermer-
cadista do Estado concentra os esforços de 
proteção na prevenção de furtos, incluindo 
rondas motorizadas e periódicas. 

Em relação a avarias, a UnidaSul 
trabalha auxiliando e comunicando os 
responsáveis, quando necessário, agindo 
somente quando existe a eminência de 
um prejuízo. “O que pudermos fazer para 
evitar qualquer tipo de prejuízo – seja 
por furto, avaria ou vencimento – nós fa-
remos. Quanto à segurança propriamente 
dita, atuamos com foco na prevenção das 
ocorrências. Treinamento e tecnologia são 
os pilares. Se for necessário efetuar uma 
abordagem em uma ocorrência, é porque 
todo o trabalho anterior falhou”, aponta 
Luciano Garcia, gestor de Segurança Patri-
monial na UnidaSul, que trabalha há oito 
anos na rede, os últimos quatro na área 
de Segurança.

A empresa prioriza o treinamento de 
todos os colaboradores no setor comanda-
do por Garcia. “A UnidaSul tem como um 
dos seus valores investir na qualificação dos 
funcionários da própria companhia para 
que esses desenvolvam sua carreira inter-
namente. Nós contratamos um agente de 
prevenção de perdas, por exemplo, já com a 
intenção de que, amanhã, ele possa ser um 
gestor. Essa possibilidade de crescimento 

ajuda a valorizar o funcionário. A qualifica-
ção das pessoas, aliada ao investimento em 
tecnologia, traz resultados. Esse é o nosso 
diferencial”, reitera.

De olho na validade

helf life é a vida útil de um determinado produto 
na prateleira, também conhecido como prazo de 
validade. É o tempo em que um alimento prepa-
rado permanece próprio para consumo.

Esse prazo começa a partir da sua data de fa-
bricação e depende de fatores como os ingredientes 
utilizados e processo de produção, além de embala-
gem, condições de higiene e armazenamento.

A movimentação de estoque deve respeitar 
as datas de vencimento. “O produto mais antigo 
deve sair antes do depósito”, recomenda Carlos 
Eduardo Santos, diretor de Novos Negócios da 
Johnson Controls. Pode ser adotado o método “o 
primeiro que entra é o primeiro que sai” (Peps, 
na sigla em português). 

“Tecnologia para o controle é fundamental 
para se ter uma gestão adequada de perdas, assim 
como uma ferramenta de Warehouse Manage-
ment System (WMS), voltada para armazena-
mento e alocação de um produto no estoque. Um 
bom sistema de WMS permite identificar o shelf 
life dos itens”, acrescenta Santos.

S
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a Atualmente, o principal Centro de 
Distribuição da UnidaSul está localizado em 
Cachoeirinha, com uma área de 30 mil m² 
– a empresa conta também com CDs em 
Santa Maria, Ijuí, Carazinho, Pelotas e Ro-
sário. “Temos colaboradores na entrada e na 
saída dos depósitos, onde os funcionários 
passam pela autoverificação e por detec-
tores de metais. Eles também não podem 
entrar com bolsas, mochilas ou pochetes 
nessas áreas. Uma ferramenta essencial 
no nosso trabalho é o circuito fechado de 
televisão, monitorado por uma equipe 24 
horas por dia”, conta Garcia, que é graduado 
em Gestão de Segurança Patrimonial pela 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). 
No momento em que a mercadoria sai do 

CD, os caminhões são lacrados, e, quando 
chegam no supermercado, o conteúdo 
transportado é revisado de acordo com as 
informações que constam em nota fiscal. O 
processo permite acompanhar o produto em 
todo o seu trajeto.

Produtos de alto risco

A atenção em relação a furtos deve ser 
redobrada com os produtos de alto risco. De 
acordo com Carlos Eduardo Santos, da Comissão 
de Prevenção de Perdas da SBVC, os itens mais 
furtados são desodorantes, chocolates, carnes  
nobres, pilhas e produtos eletrônicos. “Esses 
objetos geram maior atratividade e merecem 
controle específico”, reforça. Algumas empresas 
lançam mão do kardex, um sistema de software 
separado que controla esses itens nos locais em 
que estão armazenados. Com a informação do 
estoque separado e o controle de acesso, é possí-
vel saber quem ingressou e quem deixou o local, 
os horários dessas movimentações, e saber que 
produtos há lá, pois o colaborador registra toda 
vez que entra ou sai um item. “Algumas empresas 
estão utilizando isso. Outras  usam um cadeado, 
que fica com a pessoa responsável pelo setor. Às 
vezes, os supermercados se valem de uma senha 
ou de outro controle de acesso eletrônico. Isso 
vai muito do tamanho da companhia e do quanto 
ela quer investir nesse aspecto”, avalia.

Na UnidaSul, o controle mais rigoroso está 
na linha de perfumaria. A companhia tem um 
prédio destinado especificamente para o arma-
zenamento desses produtos no depósito. “Eles 
contam com um tratamento diferenciado, por 
serem produtos de alto risco. Chegando à loja, a 
grande maioria dos itens fica exposta no ponto 
de venda – apenas os produtos mais propensos a 
furto ficam confinados na loja”, aponta o gestor 
de Segurança Patrimonial, Luciano Garcia.

Para prevenir a perda de produtos por ava-
rias, é fundamental cuidar do armazenamento, 
prestando atenção em fatores como o limite de 
empilhamento das embalagens, de acordo com 
os seus pesos e materiais. “Recomendo ainda 
zelar pelos produtos ao colocá-los e retirá-los 
das prateleiras e controlar a velocidade da em-
pilhadeira dentro do Centro de Distribuição”, 
completa Santos, da SBVC.

Ao receber

no Centro de Distribuição (CD) que ocorre o primeiro 
contato físico do varejista com o produto. Por conta 
disso, é o local em que o supermercadista precisa ter 
um processo muito importante para avaliar a questão 
qualitativa e quantitativa dos itens. “Esse questiona-
mento inclui perguntas sobre qualidade e quantidade. 
Esse primeiro contato no Centro é fundamental. É uma 
boa prática ter ali um processo de conferência”, afirma 
Carlos Eduardo Santos.

Registrar o histórico de recebimento também 
possibilita redobrar a atenção com fornecedores que 
apresentam mais problemas, tornando mais rigorosos 
os processos que os envolvem. No entanto, é possível 
automatizar os recebimentos de fornecedores que não 
causam contratempos. 

É





num setor

Orçamento de Base Zero é 

ferramenta eficaz para eliminar 

vícios de alocação de recursos 

empresariais, repensando cada 

gasto conforme as estratégias
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de forte concorrência e de mar-
gens apertadas, ser competitivo envolve tam-
bém investir cada centavo em áreas que deem 
retorno, além de reduzir custos operacionais. 
Uma das ferramentas de gestão que têm atraído 
administradores de supermercados, justamente 
por remodelar os investimentos, é o Orçamento 
de Base Zero, ou OBZ. Nesta metodologia são 
analisadas premissas relacionadas à função de 
cada despesa e às necessidades estratégicas da 
empresa. Não é um cálculo em que são utilizadas 
previsões históricas ou índices de reajuste de 
custos, como ocorre no modelo tradicional. 

O OBZ elimina todos os vícios de orça-
mento que as companhias carregam ao longo 
dos anos, repensando de fato todas as despesas. 
São desconstruídas as ideias preconcebidas de 
custos em cada departamento, na busca por 
um gasto mais eficiente do dinheiro. Para cada 
ponto é questionado como o valor despendido 
reverte para as estratégias. É uma ferramenta 
colaborativa, não utilizada apenas pela equipe 
de contabilidade. Todas as áreas participam de 
workshops e repensam os seus gastos, resultan-
do, ao final, no conhecimento comum de todos 
sobre os custos empresariais. 
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As despesas são divididas em dois grandes 
grupos: as lineares, que precisam acontecer para que 
o negócio abra as portas (energia, impostos), e os 
incrementos de prioridades alta, média e baixa. “Isso 
significa que, no momento em que a organização não 
esteja tendo a performance esperada em termos de 
receita, em vez de cortar 10% do orçamento em 
todas as áreas, se cortam os incrementos de baixa 
prioridade, ou seja, aquilo que revela pouco das 
estratégias de atuação”, explica a administradora 
Jéssica Costa, sócia da AGR Consultores e head 
de Entrega de Projetos, com sólida experiência em 
diagnóstico empresarial.

“Quando o país começou a trabalhar com 
a metodologia, ela ganhou má fama pelo risco 
forte de corte de custos e pessoal, mas isso não é 
verdade. Nos últimos cinco anos, a característica 
mudou. Empresas que passaram por processo de 
aquisição fazem isso, as que estão reconstruindo 
seu plano de contas e querem disseminar a cultu-
ra orçamentária na companhia, ou que precisam 
mudar seus Lajida (lucros antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização)”, relata Jéssica. A 
principal vantagem da ferramenta é realmente 
o ganho financeiro, mas ele promove toda uma 
transformação cultural e no modus operandi da 
orçamentação. A organização ganha qualidade 
nas decisões de investimento, tornando-se capaz 
de analisar seus resultados matricialmente. Os 
esforços dos grupos de trabalho se traduzem em 
um conjunto de ações benéficas para a companhia, 
com controle extremamente eficaz.

Resistências vencidas

A consultoria AGR já conta com alguns 
clientes do varejo que implementaram o OBZ, 
como as Lojas 3 Passos, o Atacadista Roldão 
e a Livraria Cultura. Evidentemente, há resis-
tências nas companhias quanto a mudanças 
profundas, mas a ferramenta as dissipa. “As 
contrariedades precisam ser justificadas com 
fatos e dados, e na maioria dos casos as pessoas 
abrem mão de certas coisas por entender que 
elas não eram tão importantes assim. Isso é 
o pilar mais importante da transformação 
cultural”, relata a executiva. Como até o re-
curso para material de escritório é discutido, 
o processo é mais lento do que o orçamento 
de base histórica: leva de quatro a seis meses.

A primeira etapa é o planejamento, 
com a organização dos chamados “pacotes 
de trabalho”, normalmente entre 6 e 7 no 
varejo e 12 a 14 na indústria. São os agru-
pamentos de contas da mesma natureza, 
como logística e marketing. No começo 
também se formam as equipes de trabalho. 
A segunda etapa é mais curta, chamada de 
capacitação. Há um treinamento básico de 
finanças para que todos os participantes 
entendam o método e a importância do 
orçamento e do lucro, o que é o Lajida 
ou, no termo em inglês mais comumen-
te conhecido, Ebitda (sigla de Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization). 

A terceira etapa é o entendimento. 
Ocorrem workshops referentes a cada pa-
cote de trabalho, nos quais se abrem todos 
os custos e se reconstroem os cálculos de 
orçamento. “Não basta dizer que há R$ 3 
milhões para o marketing, é preciso definir 
campanhas, mídias, público-alvo e o que se 
espera de retorno, por exemplo”, esclarece 
Jéssica. A quarta etapa é a chamada “lição 
de casa”: cotar no mercado externo todas 
as alternativas existentes para obtenção 
de melhores resultados, seja trocando de 
fornecedor ou terceirizando setores. É 
o momento de “pensar fora da caixa”. É 
nessa hora que se estuda a mudança do 
mercado cativo para o mercado livre de 
energia, a troca das lâmpadas, a instalação 
de placas fotovoltaicas, quanto cada ideia 
custa e em quanto tempo ela se paga. 

A quinta etapa é a aprovação do or-
çamento pelos altos escalões da empresa. 
“Nunca fizemos um projeto em que o pre-
sidente não tenha se envolvido, e estamos 
falando de corporações de todos os portes, 
até multinacionais. Montamos a torre de 
incrementos de prioridades alta, média e 
baixa. Depois, é só uma questão de gestão 
para trabalhar todas as ações definidas em 
tempo de projeto”, explica. Uma reação 
comum ao OBZ é a discussão de custo 
ocupacional. Já houve caso de companhia 
que decidiu mudar sua localização para 
uma área de aluguel mais barato. Ao final, 
o Orçamento de Base Zero torna-se o pa-
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de quatro a cinco anos, em média.

 
Economia de 5,9%
em valores nominais

O Roldão Atacadista é uma das empresas 
que aplicaram a ferramenta OBZ em suas ope-
rações, no ano de 2015. O objetivo era revisar os 
custos de suas unidades para buscar um melhor 
aproveitamento de recursos e maior aderência 
à estratégia estabelecida no plano de expansão. 
Além da redução nos custos operacionais e nas 
despesas administrativas, o Roldão pretendia 
identificar as melhores práticas de suas opera-
ções e padronizá-las, criando uma cultura orien-
tada para o resultado. O trabalho, realizado pela 
AGR Consultores, gerou uma redução de 5,9% 
de gastos em valores nominais, considerando 
inflação. Nesse projeto não foram considerados 
os custos com pessoal.

Segundo Joyce Carvalho, gerente da área de 
Processos do Roldão, a decisão de aplicar a me-
todologia foi natural para os executivos do grupo 
(com 27 lojas no estado de São Paulo e mais de 
3 mil funcionários), pois o tema era amplamente 
discutido em diversos fóruns com foco na redução 
de gastos, num cenário de recessão econômica. 
“Mesmo sabendo que os atacarejos foram dire-
tamente favorecidos com a redução do poder de 
compra do consumidor, o Roldão adotou a estra-
tégia de austeridade nos gastos, a fim de atingir 
suas metas previstas e 
ampliar ainda mais os 
resultados”, ressalta. 

O projeto gerou ao Roldão uma redução de 
15% nas despesas administrativas e operacionais, 
envolvendo questões como manutenção de equi-
pamentos, materiais de uso e consumo e energia 
elétrica. Um exemplo se destaca por representar 
não somente uma simples renegociação contratu-
al, como também a aplicação prática do conceito 
“fazer mais com menos”: o valor dispendido com 
lixo. Para que fosse possível encontrar um cálculo 
que justificasse todas as ações e mudanças no 
processo, foram analisados muitos pontos, como 
o custo de tonelada de aterro e de mão de obra, 
além da frequência da coleta,  porcentagem de 
lixo reciclado e preço do serviço. 

O resultado foi uma redução de 70% em 
relação ao valor gasto no ano anterior. Na 
realidade, a venda do lixo deixou de somente 
pagar as despesas e passou a ser receita para o 
negócio. “Isso comprova a necessidade da aná-
lise de todas as linhas de custos, no momento 
de busca por oportunidades de redução, pois 
muitas vezes ela está onde menos esperamos. 
O lixo é uma conta normalmente negligenciada 
pelas empresas que buscam economia, mas que 
pode trazer ótimos resultados, se for analisada 
com atenção”, aconselha.

Sentimento de dono

Como todo novo projeto, o Grupo 
Roldão enfrentou resistências e descon-
fortos ao optar pelo longo processo do 
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cultura organizacional. Com o apoio de 
uma consultoria, a matriz de custos foi 
integralmente desenvolvida pelos colabo-
radores, que dividiam o tempo entre suas 
atividades diárias e a busca por maneiras 
diferentes de trazer melhores resultados 
para empresa. A proposta de desenvolvi-
mento do trabalho foi provocar nos funcio-
nários o sentimento de “dono” do negócio. 
“Muitos deles nunca sequer tiveram acesso 
aos números até aquele momento, mas a 
tratativa foi justamente para aproveitar 
esta fragilidade como instrumento de 
engajamento das pessoas envolvidas”, 
recorda Joyce.

Na opinião dela, o maior ganho adquiri-
do pós-projeto, além do financeiro, foi justa-
mente o fato de os colaboradores passarem a 
conhecer as despesas da empresa, a criticar 
gastos indevidos e a “pensar fora da caixa” 
quando há necessidade de encontrar soluções 
mais rentáveis para o negócio. A prova disso 
foi a reestruturação do departamento de 
Suprimentos da companhia, que passou a 
ter mais independência e controle das com-

Saiba mais sobre o Orçamento de Base Zero

Vantagens:

Ajuda a detectar orçamentos inchados

Alocação de recursos é baseada nas necessidades e nos benefícios, desconsiderando histórico

Identifica oportunidades de terceirização e elimina processos que não geram valor

Os colaboradores sentem-se responsáveis pela tomada de decisões

Cada despesa precisa estar ligada a uma estratégia da organização

Desvantagens:

O processo é bem mais demorado do que o orçamento de base histórica

Por ser mais complexo, exige treinamento específico para gestores e outros 

colaboradores participantes

Obriga a justificar cada item de despesa do orçamento, o que pode favorecer departamentos de 

Produção e prejudicar Departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento

Em uma organização grande, a quantidade de informação necessária para suportar o processo 

de Orçamentação Base Zero pode ser um obstáculo

pras de produtos, como também a criação 
de uma área de Processos, responsável pela 
formalização e redesenho de procedimentos 
e normas departamentais. 

A gerente considera a ferramenta 
pouco explorada pelo varejo brasileiro, 
consequência de resistência a mudanças 
nos métodos de gestão. “Com o foco 
estratégico sendo integralmente desviado 
para o cliente e seus perfis de consumo, 
e com a rapidez com que as decisões são 
tomadas, não faz sentido que os modelos 
adotados para gerenciar as atividades que 
amparam o negócio evoluam em velocidade 
reduzida”, argumenta. O importante para 
as empresas que queiram adotar o OBZ, 
segundo Joyce, é ter a consciência de que, 
para atingir os resultados desejados não 
basta somente definir os números previs-
tos para o período seguinte, pois cada um 
deles estará atrelado a um ou mais planos 
de ação, que garantirão o cumprimento dos 
mesmos. É fundamental ter uma metodo-
logia bem estruturada, com prazos e tarefas 
previamente definidas e, principalmente, 
o apoio integral da alta direção.
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de fornecedores é uma das funções 
mais estratégicas do departamento de Compras 
no setor supermercadista. Em meio a tantos novos 
players da indústria, como devem ser feitas essas 
escolhas? Simone Simon, palestrante e especialista 
em Negociação, orienta: “Bons fabricantes devem 
entender o negócio do seu cliente supermercadis-
ta e ser atraentes do ponto de vista estratégico. 
Basicamente, eles devem atender a alguns crité-
rios fundamentais, como produtos de qualidade, 
preços competitivos, capacidade de atender à 
demanda de acordo com quantidade e prazo de 
entrega necessários”.

Todavia, há muito mais itens nessa equação: 
outros custos fazem com que a relação não seja 
tão simples, como transporte e saúde financeira 
do fornecedor – que tem que permitir ter um 
fluxo de caixa adequado – e capacidade dessa em-
presa de resolver possíveis defeitos, entre outros. 

a seleção Há algumas vantagens em trabalhar com novos 
fabricantes, principalmente aqueles que estão 
começando. “Um dos benefícios de ser parceiro 
das pequenas indústrias é que, normalmente, 
estão localizadas próximo ao comprador, o que 
favorece o relacionamento, dá maior agilidade 
na entrega e tem custo reduzido de transporte. 
Outro ponto benéfico é que, por serem novatos, 
aceitam mais facilmente sugestões de melhoria 
de processos e produtos”, complementa Simone, 
que é autora do livro Faça ser fácil: negocie e 
obtenha resultados extraordinários na vida, na 
carreira e nos negócios. 

Cesion do Nascimento Pereira, diretor 
comercial do Super da Praia, com matriz em 
Capão Novo e filial em Terra de Areia, no litoral 
norte do Estado, observa esse e outros ganhos 
em contratar novos fabricantes. “Normalmente, 
as pequenas indústrias possuem uma política de 

Com cada vez mais fabricantes 

chegando ao mercado, é 

fundamental saber selecionar as 

opções disponíveis
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parceria e maior aproximação com o comprador, 
pois sabem com bastante clareza o quanto preci-
sam do apoio supermercadista para expandir seus 
negócios. Tenho presenciado muitos fornecedores 
crescendo bastante em função desta proximidade 
com o cliente”, conta o supermercadista. José 
Reni Milanezi, diretor do Superbom, de Imbé, 
compartilha dessa visão: “A necessidade de colocar 
o produto no mercado facilita a negociação com 
os novos atores”.

No entanto, há uma inconveniência significa-
tiva: a indústria pequena sofre principalmente por 
causa do fluxo de caixa. “Muitos supermercados 
têm políticas de pagamento com prazos relativa-
mente longos para quem fornece, e isso pode ser 
um grande problema. Não conhecer profunda-
mente o novo provedor também pode colocar 
o comprador numa situação delicada, caso não 
tenha produto para repor ou nível de qualidade 
que atenda plenamente às exigências”, pondera 
a especialista em Negociação. Há ainda outro 
porém: “O risco de o consumidor não aceitar o 
produto”, complementa Milanezi.

O tema torna-se ainda mais relevante se 
levarmos em consideração que problemas com 
o fornecedor estão entre as principais causas de 
rupturas da gôndola nos supermercados. Há casos 
em que o fabricante não tem disponibilidade do 
produto, atrasa a entrega, não repassa o pedido 
corretamente ou mesmo não o detecta. “Sele-
cionar novas indústrias não é uma tarefa fácil. 
Quanto maior a complexidade dos itens e menor 
o número de empresas, mais sensível fica esta 
relação. Não depender de apenas uma fonte, ter 
um cadastro de outras opções do mercado e esta-
belecer relacionamento com companhias idôneas 
e financeiramente saudáveis minimiza os riscos”, 
recomenda a palestrante. 

Produtos ou preços atraentes

Pereira acredita no envolvimento di-
reto com seus clientes e fornecedores para 
o sucesso nos negócios do Super da Praia, 
que prevê a abertura de uma filial em Três 
Cachoeiras para setembro. “Além da ten-
dência de enxugamento do mix, o espaço na 
gôndola continua o mesmo, salvo em caso 
de ampliação de loja. Ao mesmo tempo, há 
sempre novos itens sendo lançados, alterando 

sabores e embalagens. Para abrir oportunida-
des a novos atores, o produto tem que ser 
convincente pelo preço ou pelo caráter de 
novidade”, afirma o empresário. “Nossa região 
não possui um grande número de fabricantes, 
mas trabalhamos com os existentes, também 
como forma de incentivo a elas.” 

O supermercado segue uma política 
forte de parceria com as empresas que o 
abastecem. Para que uma novo player seja 
selecionado para o atendimento, ele deve 
ter uma política agressiva de preços ou 
então aproveitar a oportunidade que surge 
após uma falha ou um mau atendimento 
do fornecedor anterior. “Precisamos estar 
sempre atentos a indústrias que aparecem só 
na alta temporada, nosso período de melhor 
venda, pois este não poderá nos atender ao 
longo do ano. Aqui é comum aparecerem no 
verão e não retornarem no inverno. Quando 
trabalhamos com novos fabricantes, fazemos 
isso no período do inverno”, aponta Pereira. 
Durante a baixa temporada, o Super da Praia 
de Capão Novo conta com 47 colaboradores. 
O número sobe para 110 na alta temporada. 
Já a unidade de Terra de Areia não sofre va-
riação sazonal, mantendo-se sempre próxima 
ao quadro atual, de 54 funcionários.

No Superbom, de Imbé, geralmente os 
novos fabricantes são da área de perecíveis. 
Tanto Milanezi quanto Pereira consideram 
que as feiras são a melhor oportunidade para 
conhecer novas indústrias. “É o local onde 
podemos visualizar e avaliar quem vende 
produtos e quem oferece serviços”, comenta 
o diretor do Super da Praia.

Super da Praia, localizado no litoral norte 
do Estado, trabalha com indústrias locais



120 Revista AGAS (julho/agosto 2017)

in
d

ú
st

ria Passos para a seleção

Ao se contratar um novo fabricante, é funda-
mental conhecer a reputação da empresa. Para isso, 
podem-se checar antecedentes com outros clientes 
do fornecedor, consultar reviews na internet e 
buscar dados de associações. Em muitos casos, vale 
até uma visita às instalações da companhia para ter 
certeza de que ela atende àquilo que é desejado em 
termos de qualidade e potencial de relacionamento 
de longo prazo. “Analisamos a qualidade, a posição 

de mercado, as tendências e a capacidade logística”, 
detalha José Milanezi, do Superbom. 

No Super da Praia, o processo parte da 
avaliação da idoneidade de quem fornece. “Tam-
bém temos o cuidado, na hora da negociação, de 
verificar se a instituição está localizada em nosso 
Estado, pois muitas vezes o preço que está atraente 
pode ser em função do diferencial de alíquota de 
ICMS, que ocorre quando o fabricante é de outro 
estado”, acrescenta Pereira. 

Segundo o diretor do Super da Praia, para que o 
novo player se transforme em parceiro, ele tem que 
oferecer produtos de ótima qualidade, flexibilidade 
para negociação, retorno na venda do produto e bom 
atendimento. De acordo com Milanezi, é preciso 
haver boa comunicação, transparência, sucesso na 
logística e satisfação do consumidor com o produto 
para que a relação com o fabricante seja elevada a 
uma parceria. Simone Simon complementa: “Para 
garantir resultados positivos e relacionamento de 
longo prazo, o comprador e o fornecedor devem 
investir em relações ganha-ganha, com benefícios 
mútuos. Não adianta uma das partes ter vantagens 
sozinha, enquanto o outro perde, pois isso não gera 
parceria e nem negócios sustentáveis. Entretanto, 
isso não significa que seremos beneficiados pelas 
mesmas questões, mas que teremos nossos interesses 
atendidos, que sairemos da negociação satisfeitos a 
ponto de cumprir com o acordo”.

Análise prévia

Com a análise da condição financeira 
das indústrias, é possível entender a situação 
real da empresa, seu processo de fluxo de 
caixa e o impacto do prazo de pagamento 
a ser proposto, além de ajudá-la a ser mais 
lucrativa. “No Brasil, ainda vejo muita resis-
tência a isso. Na Europa, onde trabalhei com 
supermercadistas, atuar com open book é 
muito mais comum”, comenta a especialista 
em Negociação. 

Pereira acredita que o mais importante 
sempre é agir de forma profissional, ou seja, 
honrar os compromissos firmados. “Humil-
demente, dou um conselho a quem nos abas-
tece: não se comprometam com o que não 
podem cumprir. Muitas vezes, no momento 
da negociação fazem mil promessas, mas na 
entrega não ocorre o combinado”, ressalta.

N
Para negociar melhor

egociar é fundamental para resolver um conflito ou 
solucionar um impasse, ainda mais entre comprado-
res e fornecedores que necessitam ser parceiros e ter 
relacionamento de longo prazo. Para isso, é preciso 
ter alguns cuidados importantes:

Planejar: estabeleça objetivos e possíveis moedas de 

troca antes de negociar. Entenda o que você busca 

e o que a outra parte deseja. O que você pode dar 

para conseguir o que quer? Do que você pode abrir 

mão? Quais os possíveis pontos de conflito e o que 

pode fazer para minimizá-los? Caso você não feche 

o acordo, qual é o seu “plano B”?

Escutar mais: faça perguntas, seja curioso, ouça ati-

vamente, busque entender desejos e necessidades 

do outro. Perguntar permite ao negociador guiar o 

processo a uma direção que irá maximizar o apren-

dizado e aprimorar a tomada de decisões, além de 

demonstrar interesse pela outra parte.

Controlar suas emoções: sentir-se frustrado, incom-

preendido ou agredido leva a reações automáticas 

que agravam o conflito e afastam um acordo de 

ganha-ganha. Não precisa esconder o que sente, 

mas busque o equilíbrio entre emoção e razão.

Propor opções de troca: negociar significa oferecer 

alguma coisa em troca de algo. Para fechar bons 

acordos, foque no relacionamento, ceda no  

que puder, crie opções de valor para o outro 

lado e tenha sempre em mente o resultado que 

deseja alcançar.

Cumprir o que foi acordado: a negociação não se en-

cerra quando o acordo foi fechado, mas quando o 

mesmo for cumprido.

Fonte: Simone Simon, especialista em Negociação e autora do livro Faça ser fácil: negocie e 
obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios 
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as lideranças consigam executar rapidamente no 
mercado as lições aprendidas. Por isso, cada encon-
tro é único, aliando a teoria e a prática e abordando 
assuntos  pertinentes ao ramo. Outro ponto inte-
ressante são as visitas técnicas em supermercados, 
que auxiliam os participantes a compreenderem 
melhor o que é falado em classe. “As atividades são 
sempre propositivas e voltadas para a reflexão das 
experiências vividas”, reitera a instrutora.

Agora, os alunos estão se preparando para 
iniciar seus trabalhos de conclusão. A maioria 
já possui um professor orientador e também  
escolheu o tema que será abordado. Desta vez, 
Angelita será orientadora nas turmas de Santa 
Maria e Passo Fundo. Segundo ela, neste ano os 
temas estão bem diferenciados. “O aluno Ro-
berson dos Santos, de Passo Fundo, falará sobre 
A importância da capacitação para melhorar o 
atendimento junto aos clientes. Também destaco o 
estudante Francisco Neron, de Santa Maria, com 
o tema Gestão de conflitos”, revela. Os trabalhos 
devem ser apresentados às bancas de avaliação 
entre outubro e novembro. Já a formatura está 
prevista para dezembro.

dos cursos livres de Gestão 
Estratégica em Supermercados (GES) estão bem 
movimentados neste ano. Os alunos das cidades de 
Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Maria tiveram 
lições sobre as diversas áreas de interesse do ramo 
supermercadista, sempre seguindo a proposta de 
fornecer uma preparação teórica, experiencial e 
vivencial aos participantes. Segundo o instrutor  
de Operações, Gustavo Fauth, os estudantes estão 
aprendendo sobre liderança, atendimento, giro de 
produtos, técnicas de compras e desafios em geral 
do segmento varejista.

Para Fauth, os exercícios que mais agradam 
acostumam ser os com caráter vivencial. “As visi-
tas técnicas, as dinâmicas, os jogos ou exercícios 
lúdicos costumam se destacar”, observa. Porém, a 
principal atividade é a troca de experiências entre 
os participantes. “Instruí turmas variadas, bem 
heterogêneas, nas quais aprendemos junto com os 
estudantes tanto sobre pessoas quanto sobre negó-
cios”, declara Fauth. 

Nas aulas, até mesmo os instrutores acabam 
adquirindo novos conhecimentos. “Ali estão gestores 
das mais diversas áreas e com tempos de atuação di-
ferentes nas empresas supermercadistas. Enquanto 
nós temos a formação acadêmica, eles têm o dia a dia 
e a rotina desafiadora”, conta a instrutora Angelita 
Garcia. Cada encontro é um momento para com-
partilhar novas ideias e debater assuntos relevantes, 
sempre respeitando a liberdade de expressão e de 
pensamento. “Desta forma, crescemos e voltamos 
para as nossas empresas cada vez mais fortalecidos 
e com mais conhecimento”, garante Angelita.

A proposta do GES é ser um curso voltado à 
aplicabilidade prática diária no trabalho, para que 

os trabalhos

R
O GES proporciona aos alunos lições sobre o trabalho diário dentro 

de um supermercado e os estimula a ter uma visão mais ampla sobre  

o negócio. Próximos à reta final, os participantes se preparam para 

elaborar seus projetos de conclusão de curso

efletindo sobre 
a prática diária

Ag
as
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dor da Expoarroz, Fernando Estima, agradeceu 
o apoio: “Queremos repetir a parceria, pois não 
existe a Expoarroz sem o auxílio da Agas”.

O Imec Supermercados sediou de 22 a 26 de 
maio a escola móvel. As cinco formações realizadas 
tiveram a participação de 37 colaboradores. A co-
ordenadora de Desenvolvimento Organizacional, 
Mariana Vial, elogiou o trabalho: “A Carreta Agas 
é importante porque vai até os públicos que nem 
sempre têm condições de se deslocar até os cursos”. 
A escola seguiu seu rumo e em junho visitou a Sui-
nofest, em Encantado, e o Comercial Zaffari. 

Depois, foi a vez dos Supermercados Righi, 
de Santana do Livramento. De 10 a 15 de julho, 
os cerca de 900 funcionários das 13 lojas da rede 
participaram de cursos oferecidos. A ideia foi do 
gerente de Compras e supervisor geral, Fernando 
Righi, e do coordenador de RH, Matheus Righi.  
Segundo Fernando, a novidade foi muito bem 
recebida: “Nós criamos vícios no trabalho diá-
rio. Quando participamos de um evento assim, 
expandimos as ideias e refletimos sobre o que 
estamos fazendo”. A intenção da rede é continuar 
oferecendo formações para os colaboradores e 
melhorar ainda mais seus resultados.

ano, a escola móvel da Agas visita 
diversas cidades do Estado. Em 1º de maio, a Car-
reta sediou um evento histórico em Torres: foi o 
Concurso de Gastronomia do Prato Típico de Torres, 
promovido pela prefeitura da cidade, durante o 29º 
Festival Internacional do Balonismo. Nove chefs 
enfrentaram o desafio de utilizar frutos do mar e 
resgatar o aporte histórico-cultural do munícipio. 
O vencedor foi Thomaz Ramos, com o prato Rolê 
de Linguado Torrencial. Conforme o secretário de 
Administração, Indústria e Comércio, Matheus 
Junges, a ideia é que em 2018 ocorra o Concurso 
Nacional de Gastronomia.

A parada seguinte da Carreta foi em 2 de maio, 
na Feira de Oportunidades de Esteio. A escola móvel 
sediou as palestras Valorização profissional: como se 
destacar em tempos de crise, com a administradora 
Cristina Schimtz; Empreender e criar seu lugar no 
mundo, ministrada pela coaching Andréa Teixeira, e 
Mudanças no mercado de trabalho, pela psicóloga 
Daiane Theresia Lodi. À tarde foi a vez de Salvador 
Fraga falar sobre A mágica de pensar grande. A 
Carreta teve lotação máxima, e a chefe de gabinete 
adjunta, Greice Gallas, comemorou o sucesso: “A 
Agas nos forneceu toda a estrutura. Sem a parceria, 
não teria sido tão grandioso o evento”, declara.

De 9 a 11 de maio a Carreta apoiou a Expo-
arroz 2017, em Pelotas. Uma das principais ativi-
dades realizadas foi a Arroz na Escola, em parceria 
com o IRGA Provarroz. A escola móvel abrigou, 
ainda, atividades sobre tecnologia e alimentos, 
além de reuniões, debates e lançamento de livros. 
A relação da Agas com o evento vem desde sua 
primeira edição. Sucesso de público, os três dias 
somaram mais de 15 mil visitantes. O coordena-

durante o

C Os meses de maio, junho e julho foram 

bem agitados para a escola móvel 

da Agas. A Carreta abrigou cursos, 

palestras, reuniões e até mesmo um 

concurso. Além de representar a 

Associação pelo Estado, o projeto 

propaga informação por onde passa

aravana do 
conhecimento
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Com mais de 15 milhões de 

tíquetes participantes, em junho 

a Agas realizou o sorteio de 

um automóvel HB20 zero km, 

prêmio da campanha Verão 

Premiado em supermercados 

de todo o Estado orteio contempla 
consumidora pelotense
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premissa de fomentar a responsabilidade 
tributária por meio da importância do cupom 
fiscal nas compras, a Agas, em parceria com a 
Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande 
do Sul (Sefaz-RS), realizou a campanha Verão 
Premiado. Na iniciativa, que visava ao fortaleci-
mento da Nota Fiscal Gaúcha, os consumidores 
cadastravam suas compras realizadas entre 
dezembro de 2016 e fevereiro de 2017 nos 
supermercados participantes e concorriam a 
um Hyundai HB20. O sorteio foi realizado em 
1º de junho, na sede da Agas, em Porto Alegre, 
e contemplou a consumidora Nubia Diniz, de 

Pelotas, entre 446.787 gaúchos participantes, 
com 15,6 milhões de bilhetes gerados. 

A compra vencedora de Nubia foi realizada 
em 21 de fevereiro no supermercado Nacional, 
em sua cidade natal, um dos 423 súperes parti-
cipantes do Verão Premiado em todo o Estado. 
No sorteio, o presidente da Agas, Antonio Cesa 
Longo, afirmou que a iniciativa privada deve 
entrar em consonância com o poder público a 
fim de defender a fiscalização dos impostos. 
“É fundamental que o governo e as entidades 
fomentem a consciência cidadã dos consumi-
dores. É disto que a sociedade precisa: de um 
shopper mais fiscalista e ciente dos encargos 
que paga, para que possa cobrar o retorno em 
saúde, segurança, educação e infraestrutura”, 
destaca Longo.

Atualmente, a Nota Fiscal Gaúcha conta 
com 1,4 milhão de usuários cadastrados e be-
neficia mais de 2 mil entidades assistenciais, 
com um total de 2,6 bilhões de documentos 
processados e 30 mil cidadãos premiados. Para 
o subsecretário da Sefaz-RS, Mário Wunderlich 
Soares, a parceria com a Agas foi uma ótima 
experiência e apenas ressalta a importância de a 
classe empresarial estar envolvida também com 
a conscientização da população. “A entidade 
está fazendo a sua parte, abrangendo o concei-
to de formarmos uma sociedade consciente e 
exigente. Queremos deixar um Estado melhor 
para as futuras gerações, com segurança, saúde 
e educação de qualidade”, completa. 
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Supermercado da sorte

Ao saber ter sido contemplada, Nubia 
revela não ter acreditado na boa notícia: 
“Por estar ocupada, perdi as duas primeiras 
ligações me avisando do sorteio. Quando 
finalmente a Agas conseguiu falar comigo, 
fiquei tão incrédula que pensei ser um 
trote”. Contudo, o gerente de Relações 
Institucionais do Walmart, Eduardo Cida-
de, lhe confirmou – Nubia era realmente a 
ganhadora do HB20 zero km sorteado pela 
campanha Verão Premiado. “Sou servidora 
pública e estou utilizando o carro diaria-
mente para trabalhar. Veio em muito boa 
hora”, comemora. 

Nubia ainda reverencia o trabalho 
realizado pelos supermercados Nacional, 
sempre dispostos a dar o seu melhor por 
meio de um atendimento de excelência. Se-
gundo ela, as equipes de check-out sempre 
perguntam se o cliente gostaria de incluir 
o CPF na nota, e esta atitude foi decisiva 

para a consumidora: “Até ganhar o sorteio, 
as compras de supermercado eram as únicas 
em que eu identificava a minha nota fiscal, 
devido a este lembrete constante da equi-
pe”. Ela também destaca o trabalho incan-
sável da Agas tanto em realizar a campanha 
quanto em fazer questão de encontrá-la: 
“O telefone vinculado aos meus dados era 
antigo e não existia mais, e mesmo assim a 
Agas insistiu em me localizar e entregar o 
prêmio em mãos”. 

Esta não foi a única sorte que a loja 
trouxe à pelotense: foi no Nacional da Gon-
çalves Chaves esquina com a Bento Gonçal-
ves que Núbia reencontrou um antigo amor: 
“Entre as prateleiras dos check-outs, vi um 
ex-namorado da época de adolescência, nos 
cumprimentamos de longe e seguimos nos-
sos caminhos”. Meses depois ele a procurou 
novamente, e há sete anos estão casados. “A 
cereja do bolo é o Nacional, do qual, para 
nossa comodidade e satisfação, moramos a 
uma quadra de distância”, completa. 
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de Compras do Rio Grande do Sul 
atingiram um crescimento médio de 17,7% no ano 
de 2016, segundo apurou o Ranking Agas, com 
base nos resultados de cada uma das 15 represen-
tantes do segmento. Apenas uma delas apresentou 
decréscimo de desempenho no período, e em dois 
casos não há base comparativa. O fortalecimento 
do formato é resultado de vários fatores, como 
o acesso a novos e melhores fornecedores, nego-
ciações vantajosas com as mesmas condições de 
grandes empresas, aposta na melhoria estrutural 
das lojas e ingresso de novos sócios.

Criadas no Rio Grande do Sul na década de 
1980, as centrais compreendem diversas empresas 
de modo que, juntas, efetuem compras e adquiram 
serviços com preços diferenciados em negociações 
com os fornecedores. Atualmente, elas vão além 
disso, e as associadas a essas redes compartilham 
centros de distribuição, frotas de caminhões e 
profissionais como nutricionistas, médicos veteri-
nários e outros. Assim, conseguem enxugar custos 
e barganhar melhor.

Ao todo, a Agas avaliou 15 redes e seu desem-
penho em 2016. Juntas, elas compreendem 681 

as centrais

esempenho   
surpreendente

D
Centrais de Compras reforçam espírito 

associativo e alcançam bons resultados em 

ano de tímida recuperação da economia

Classifi-
cação/16

Classifi-
cação/15 Nome da empresa Localidade Faturamento 

Bruto (R$)
Número de
check-outs 

Número
 de lojas

Área de
vendas m2

Número de 
funcionários

43.276

39.920

30.239

25.500

51.032

24.477

22.350

21.968

12.268

20.070

10.705

6.518

5.452

3.670

4.437

321882

2.543

1395

2.215

1.465

1.428

1136

559

498

622

617

269

249

197

127

60

13380

Rede Super Ltda

Rede Unimax 

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Fort

Rede Super Sul

Rede Super Útil

Rede Gaúcha 

Rede Multimercados

Rede União 

Rede Super Passo

Rede Ammpa

Rede Sul 10 

Rede Agasuper

Rede CNS

Total

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Cruz Alta

Passo Fundo

Casca

Caxias do Sul

Getúlio Vargas

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Rosa

Campo Bom

Santa Rosa

1.002.441.385,00

702.646.244,56

659.365.060,04

571.326.990,20

364.100.000,00

319.279.840,00

309.524.000,00

243.120.000,00

242.455.874,30

223.103.944,00

99.613.602,45

73.860.000,00

61.076.289,72

48.840.000,00

37.184.441,13

4.957.937.671,40

401

418

314

204

386

166

175

182

129

124

99

55

39

29

23

2744

65

98

48

38

172

27

59

41

23

19

34

23

11

10

13

681

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

6

7

5

10

9

8

11

12

–

13

-
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lojas e 13.380 pessoas empregadas, com um fatu-
ramento total de R$ 4,9 bilhões. Hoje, os estabele-
cimentos associados às centrais representam 17% 
do faturamento do setor supermercadista gaúcho. 
Os desempenhos das redes em alta apresentaram 
resultados tão distintos quanto +5,3% e +80,1%. 
Na análise do coordenador do Comitê das Centrais 
de Negócios da Agas, Cláudio Schwerz, dentro 
do processo de desenvolvimento e maturidade, 
as associações passam por readequações que, às 
vezes, geram uma seleção natural nos associados, 
ficando os que compreendem o espírito associa-
tivo e saindo os que apenas seguem o modelo 
de ganhos em curto prazo, pois certamente vale 
a pena acreditar em parcerias sólidas com bons 
fornecedores e boas e sustentáveis negociações 
por um longo período.

Acima da média

“Boa parte das Centrais cresceu bem 
acima da média do setor, tendo algumas 
apresentado um resultado surpreendente 
e que pode ser creditado a vários fatores, 
como melhorias estruturais das lojas, 
qualificação no mix e entrada de novos 
associados”, explica Schwerz. Na visão 
dele, a experiência das atuais e exitosas 
associações mostra que muitas vezes é 
melhor dar um passo para trás, se organizar 
com colegas com objetivos comuns, para 
em seguida voltar a crescer com segurança, 
transparência e objetividade.

As Centrais de Compras melhoraram 
estruturalmente suas lojas, qualificaram os 
colaboradores e reforçaram uma imagem 
de competitividade perante os clientes. Os 
fornecedores que acreditaram nos negócios 
também obtiveram êxito. A Rede Super, 
sediada em Santa Maria, foi a primeira 
colocada geral em termos de faturamento 
bruto (superior a R$1 bilhão de reais), 
market-share e número de colaboradores 
(2.543). O presidente, Ibanes Bertagnolli, 
afirma que a empresa atingiu a maturidade, 
mas isso não significa acomodação. “Esta-
mos primando pelo bom relacionamento 
entre os estabelecimentos parceiros e seus 
fornecedores, e, mesmo diante de alguns 
erros e problemas, o nosso trabalho é de 
buscar as melhores soluções para cada 
situação, procurando sempre preservar os 
bons negócios”, conta. 

Segredos do sucesso

Um dos segredos de sucesso da instituição 
líder é ter como método oferecer contrapartidas 
para cada situação em que solicita algum diferen-
cial com as parcerias. “Criamos uma situação de 
ganha-ganha, em que todos ficam satisfeitos, e as-
sim obtivemos um crescimento em vendas acima 
dos 25% no ano”, diz. Outro ponto importante 
para se destacar é a união das lojas parceiras. “Não 
havendo coesão não há poder de barganha.” Hoje, 
são 65 franqueadas. 

Faturamento
R$/m²

Faturamento
R$/check-outs 

Faturamento
R$/func.

Faturamento
R$/loja

Funcionários/
100 m²

Check-outs/
loja

m²/
check-outs m²/loja

 23.164

17.601

21.805

22.405

7.135

13.044

13.849

11.067

19.763

11.116

9.305

11.332

11.203

13.308

8.381

14.298,51

 2.499.854

1.680.972

2.099.889

2.800.623

943.264

1.923.373

1.768.709

1.335.824

1.879.503

1.799.225

1.006.198

1.342.909

 1.566.059

1.684.138

1.616.715

1.729.816,89

  394.196

503.689

297.682

389.984

254.972

281.056

553.710

488.193

389.800

361.595

370.311

296.627

310.032

384.567

619.741

393.076,98

 5,8 

 3,4

 7,3

 5,7

2,7 

 4,6 

 2,5 

 2,2 

 5,0

 3,0 

 2,5 

 3,8 

 3,6

 3,4 

1,3

4,19

6,2

4,3

6,5

5,4

2,2

6,1

3,0

4,4

5,6

6,5

2,9

2,4

3,5

2,9

1,8

4,3

107,9

95,5

96,3

125,0

132,2

147,5

127,7

120,7

95,1

161,9

108,1

118,5

139,8

126,6

192,9

126,4

102

665,8

407,3

630,0

671,1

296,7

906,6

378,8

535,8

533,4

1.056,3

314,9

283,4

495,6

367,0

341,3

525,6

15.422.175

7.169.860

13.736.772

15.034.921

2.116.860

11.825.179

5.246.169

5.929.756

10.541.560

11.742.313

2.929.812

3.211.304

5.552.390

4.884.000 

2.860.342

7.880.227,56
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As 5 maiores em participação no mercado 

Classificação

1

2

3

4

5

(%)

20,84

14,61

13,71

11,88

7,57

Rede Super Ltda.

Rede Unimax 

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Fort

Nome da rede

A Rede Super também possui um Centro de 
Distribuição bem estruturado, onde é realizada boa 
parte das negociações, o que auxilia na agilidade de 
atendimento às demandas, pois os fornecedores 
conseguem concentrar toda a entrega em um único 
ponto. Além disso, seus líderes participam de muitas 
feiras, como a Apas e a ExpoAgas, buscando grandes 

negócios e aproximação com a indústria, e integram 
a RedeCen, negociando produtos e taxas de cartões, 
bem como a Unibrasil, uma central de redes nacional 
que agrega conhecimento de boas práticas a serem 
aplicadas nas lojas.

Bertagnolli também cita como fator im-
portante para a performance a troca de agência 

As 5 maiores no mercado de trabalho

Classificação

1

3

4

5

2

(%)

19,01

16,55

10,95

10,67

10,43

Rede Super Ltda.

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Fort

Rede Unimax 

Nome da rede

Classificação 

As que mais cresceram em faturamento 

134.981.000,00

180.101.814,57

801.317.586,00

39.600.000,00

82.047.604,00

476.908.428,67

193.980.995,00

586.276.365,47

329.342.400,00

293.546.145,94

662.978.205,74

70.080.000,00

329.685.000,00

–

–
Total
Total

8

9

1

14

11

4

10

3

5

6

2

12

7

13

15

Crescim. do faturamentoFaturamento 2016 (R$)Faturamento 2015 (R$)

243.120.000,00

242.455.874,30

1.002.441.385,00

48.840.000,00

99.613.602,45

571.326.990,20

223.103.944,00

659.365.060,04

364.100.000,00

319.279.840,00

702.646.244,56

73.860.000,00

309.524.000,00

61.076.289,72

37.184.441,13

80,11%

34,62%

25,10%

23,33%

21,41%

19,80%

15,01%

12,47%

10,55%

8,77%

5,98%

5,39%

-6,12%

–

–

Rede Gaúcha 

Rede Multimercados

Rede Super Ltda.

Rede Agasuper

Rede Super Passo

Rede GrandeSul 

Rede União 

Rede Unisuper

Rede Fort

Rede Super Sul

Rede Unimax 

Rede Ammpa

Rede Super Útil

Rede Sul 10

Rede CNS

Nome da rede

As 15 maiores em faturamento por m2 As 15 maiores em faturamento por check-out

Classificação Classificação

1

4

3

9

2

7

14

6

12

13

10

8

11

15

5

4

1

3

6

9

10

7

14

2

15

13

12

8

11

5

Fat./m² (R$) Fat/check-out (R$)

23.163

22.405

21.805

19.763

17.601

13.848

13.307

13.044

11.331

11.202

11.116

11.067

9.305

8.380

7.134

2.800.622,50

2.499.853,82

2.099.888,72

1.923.372,50

1.879.502,90

1.799.225,40

1.768.708,60

1.684.137,90

1.680.971,87

1.616.714,83

1.566.058,71

1.342.909,10

1.335.824,20

1.006.198,05

943.264,20

Rede Super Ltda.

Rede Grande Sul

Rede Unisuper

Rede Multi Mercados

Rede Unimax 

Rede Super Útil

Rede Agasuper

Rede Super Sul

Rede Ammpa

Rede Sul 10

Rede União 

Rede Gaúcha

Rede Super Passo

Rede CNS

Rede Fort

Rede GrandeSul 

Rede Super Ltda.

Rede Unisuper

Rede Super Sul

Rede Multi Mercados

Rede União 

Rede Super Útil

Rede Agasuper

Rede Unimax 

Rede CNS

Rede Sul 10 

Rede Ammpa

Rede Gaúcha 

Rede Super Passo

Rede Fort

Nome da rede Nome da rede



responsável pela divulgação da marca, feita 
em 2015. Com uma linguagem diferenciada 
e inovadora, foi a primeira a trazer as ofertas 
de TV filmadas e não fotografadas. Por fim, o 
aplicativo para celulares da Rede Super ganhou 
o prêmio de case de Inovação da Agas na mais 
recente edição do Carrinho Agas, apresentando 
a localização das lojas mais próximas, acesso à 
rádio própria, às plataformas de redes sociais e 
a ofertas exclusivas, com vídeos e fotos.

Reforço de plantel

A Rede Gaúcha, de Casca, foi a que 
mais cresceu percentualmente entre todas 
no ano passado, chegando a 80,11%. Com 
41 lojas em 26 cidades da Serra e do Vale 
do Taquari e 498 colaboradores, seu presi-
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Bertagnolli lidera rede com sede 
em Santa Maria e 65 lojas 
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s dente, Jean Marcos Trez, considera que o 
crescimento recorde está pautado num tra-
balho sustentável e planejado, estimulando 
os associados a serem mais audaciosos, 
ampliando seus estabelecimentos, expondo 
melhor os produtos, potencializando os 
encartes e oferecendo atendimento dife-
renciado. Outro fator que tem contribuído 
muito, na opinião do dirigente, é a busca 
constante de oportunidades de negócio. 
“Em período de crise é que se fazem os 
melhores acordos. A soma desses fatores, 
aliada ao comprometimento que temos 
com nossos clientes, fez a diferença para 
chegarmos a esses números”, resume.

A Rede Multimercados, de Caxias 
do Sul, com 23 lojas e 622 colaboradores, 
registrou o segundo maior crescimento 
percentual entre as centrais de compras do 
Estado: 34,6%. O presidente, Gelson Zappa-
roli, credita o sucesso ao ingresso de quatro 
novas unidades no escopo, às fortes ações de 
marketing desenvolvidas ao longo de 2016 
e ao trabalho de adequação das unidades 
para melhorar o layout e a exposição dos 
produtos. “Não perdemos o foco também na 
capacitação de gestores e funcionários e nas 

parcerias com novos fornecedores com pro-
dutos de marcas consagradas”, acrescenta.

Perspectivas até dezembro

Na Rede Super, a perspectiva até o final do ano 
é seguir no mesmo ritmo: otimista em relação aos 
negócios e procurando encarar de frente a recessão, 
com maior proximidade entre indústrias e lojas 
parceiras. O fato de ser a maior empregadora do 
segmento é motivo de orgulho para o presidente. 
“Assim auxiliamos a recuperar a economia da nossa 
região”, opina Bertagnolli.

A Rede Gaúcha projeta completar a imple-
mentação de porta-pallets em suas dependências 
e viabiliza uma planta arquitetônica independente 
para a industrialização de pães, biscoitos caseiros e 
confeitaria. Na Multimercados, o foco está em con-
quistar novas associadas e em realizar novos cursos 
para gestores e colaboradores. “Vamos prosseguir 
com ações de marketing pontuais e contínuas, a 
fim de atrair clientes com produtos de qualidade 
e marcas consagradas para alavancar as vendas”, 
reforça Zapparoli. Outros objetivos incluem par-
cerias com novos fornecedores e manutenção de 
ações promocionais, como o sorteio de prêmios, 
para fidelizar a clientela. 

Faturamento das participantes 2013 e 2014

Faturamento Nominal (R$)  

Faturamento Real (R$)  

Participação no PIB do Estado 

Participação no faturamento do setor

2015 2016

R$ 4,1 bilhões

R$ 3,6 bilhões

1,06%

15,6%

R$ 4,9 bilhões

R$ 4,6 bilhões

1,19%

17%

Informação

Evolução das redes1

 R$ 4.180.845.545 

628

2.522

12.824

295.748

14.136

1.657.750

326.017

6.657.397

4,1

4,02

117,2

470,9

Faturamento

Nº de Lojas

Nº de Check-outs
Nº de Funcionários

Área de Vendas/m²

Faturamento/m²

Faturamento/check-out
Faturamento/funcionário

Faturamento/loja

Funcionário/100m2

Check-out/loja

m²/check-out
m²/loja

2015 2016 Variação

 R$ 4.920.753.230 

681

2.744

13.380

321.882

15.287

1.793.277

367.769

7.225.775

4,2

4,03

117,3

472,6

17,7%

8,4%

8,8%

4,3%

8,8%

8,1%

8,2%

12,8%

8,5%

1,93%

0,3%

0%

0,4%

Para os cálculos foram utilizados números das próprias Centrais, o índice de inflação do IPCA e o PIB gaúcho estimado pela FEE
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o tradicional Encontro da Diretoria e Re-
presentantes da Agas chegou neste ano à 12ª 
edição, nos dias 14 e 15 de julho, no Hotel 
Dall’Onder, em Bento Gonçalves. Momento 
para promover o debate das demandas do 
varejo de autosserviço, o evento permite que 
supermercadistas de todo o Rio Grande do Sul 

exponham assuntos, preocupações e obstáculos 
às operações nas lojas. Na oportunidade, houve 
ainda visitas às empresas Maison Forestier e 
Orquídea. No dia 16, para finalizar, o presidente 
Antônio Cesa Longo ofereceu um almoço em 
sua residência no munícipio. A programação da 
ExpoAgas 2017, de 22 a 24 de agosto, foi apre-

Estratégias
alinhavadas

Reunida em Bento 

Gonçalves, diretoria 

da Agas discute 

ações previstas para 

2017 e estratégias 

para o futuro
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sentada em detalhes, bem como o calendário de 
eventos para todo o segundo semestre, incluindo 
a Convenção Regional de Tramandaí, o Carrinho 
Agas e as atividades previstas para o setor de 
Capacitação. Os 51 diretores presentes também 
se informaram sobre as novidades do grupo Agas 
Jovem e as reuniões dos comitês especializados 
da entidade. Por fim, discutiram questões legais, 
com auxílio da Assessoria Jurídica.

Para Ezequiel Stein, diretor do Supermer-
cado Lanz, de Igrejinha, o encontro foi bastante 
produtivo, com a definição de detalhes para a 
maior feira do setor. “A diretoria está engaja-
da em fazer uma grande ExpoAgas e estamos 
com ótimas expectativas, apesar do período 
de vendas estáveis em relação ao ano passado”, 
relata. “O segundo semestre, porém, é sempre 
um tempo de comércio mais aquecido. Estamos 
ansiosos e esperamos que os expositores tenham 
muitas ofertas para que possamos superar os 
negócios registrados em 2016.” 

Novas regras

José Reni Milanezi, diretor do Super-
bom, em Imbé, também considera a reunião 
importante. “Temos contato com colegas 
de outras regiões, trocamos ideias, com-
partilhamos soluções, angústias, objetivos e 
problemas, analisando o mercado como um 
todo”, pontua. Segundo ele, o evento ajuda 
os supermercadistas a buscarem incentivo 

e a elevar a autoestima para enfrentar o 
momento de crise econômica e de reformas 
polêmicas no país, como a Trabalhista. 

Outro assunto presente foi o decreto 
estadual que autoriza as lojas do autosser-
viço a fracionar alimentos nos açougues 
e fiambrerias. “Restam muitas dúvidas 
entre os supermercadistas a respeito das 
novas regras, e hoje ainda não sabemos como 
proceder para vender um presunto, por 
exemplo”, lembra Milanezi. A insegurança é 
maior tendo em vista a chegada do verão em 
poucos meses, já que as operações da Vigilân-
cia Sanitária em prol da segurança alimentar 
atraem muita atenção da imprensa. 

Lindonor Peruzzo, diretor do Peruzzo 
Supermercados, de Bagé, destaca, entre os 
temas debatidos, a Reforma Trabalhista, 
recém-sancionada pelo presidente Michel 
Temer. “As mudanças devem melhorar a 
relação entre as empresas e os emprega-
dos. Os sindicalistas precisarão de melhor 
preparo para as negociações coletivas e a 
tendência é de que as entidades mais pre-
paradas se fortaleçam, ao passo que outras 
de menor peso devem desaparecer”, conta. 
Entre vários pontos da CLT, as alterações 
aprovadas pelo Congresso Nacional dão 
prevalência aos termos negociados sobre 
os legislados.

Supermercadistas puderam trocar ideias 
e experiências em ambiente informal
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O evento, custeado por Orquídea, P&G, 
Grupo Vibra, Sindigêneros RS, Visual Mix e 
Marquespan, foi exclusivo a diretores e patro-
cinadores. Para a supervisora de Marketing da 
Tondo (dona da marca de massas e biscoitos 
Orquídea), Alessandra Colognese, a atividade 
é relevante, pois possibilita ao fornecedor a 
aproximação com o trade em um ambiente 
descontraído, longe das mesas de negociação. 
“Acabamos tendo a atenção dos supermerca-
distas focada para a nossa marca e para nossos 
lançamentos e produtos”, diz.

Luana Borges, gerente regional para o Vare-
jo da P&G, agradece a recepção e a parceria de 
toda a diretoria da Agas. “Participamos de um 
excelente evento. Apresentamos os resultados 
e as novidades da empresa para 2017”, relata. 
“Com certeza estaremos juntos no próximo ano, 
sempre em busca de estreitar nosso relaciona-
mento e impulsionar os negócios com o varejo 
regional, a fim de melhorar cada vez mais a vida 
dos consumidores gaúchos.”

O gerente de Marketing do Grupo Vibra, 
Tiago Püttem, acredita que o patrocínio (pelo 
segundo ano consecutivo) contribui para o su-
cesso do encontro, num momento especial de 
crescimento da marca .nat no Estado. “Nossos 
resultados são construídos não apenas por investi-

mentos em inovação, tecnologia e produtos mais 
saudáveis, mas, especialmente, pela proximidade 
com o mercado”, aponta. Nesse sentido, a inte-
ração com o autosserviço permite a identificação 
de necessidades dos clientes e shoppers.

Fortalecimento das marcas

De acordo com o presidente do 
Sindigêneros-RS, João Francisco Micelli 
Vieira, o apoio à Agas é condizente com 
a estratégia de primar pela presença cons-
tante e a participação efetiva em órgãos 
governamentais e políticos, fortalecen-
do posições e tornando mais eficientes 
ações em prol do segmento. A entidade 
comandada por ele é representante legal 
dos comerciantes varejistas de gêneros 
alimentícios no Rio Grande do Sul em 
340 municípios. 

A fabricante de soluções tecnológicas 
para o varejo Visual Mix esteve em Bento 
Gonçalves mostrando aos empresários 
seus produtos e resultados no combate às 
perdas e no aumento da produtividade nas 
lojas, como self check-out. “A tecnologia é 
uma grade aliada para inovar e automatizar 
processos num universo exigente, dinâmi-
co e versátil. Também sabemos que mais 
de 70% dos consumidores dão valor e se 

sentem fidelizados com as aplica-
ções alocadas nas lojas”, comenta a 
diretora Roseli Morsch.

André Ferraz, gerente de Marke- 
ting e Relacionamentos da Marques-
pan Alimentos, de Gravataí, apre-
sentou aos supermercadistas os pro-
dutos e lançamentos da empresa. O 
cantor Moacyr Franco acompanhou 
a equipe como garoto-propaganda 
e tirou fotos com os empresários 
do setor.  “O evento ficou marcado 
como uma realização de sucesso e a 
partir de agora fará parte do nosso 
calendário oficial. Temos como lema 
atender todos os clientes de forma 
personalizada, assim, passando 
alguns momentos juntos, aproveita-
mos a oportunidade de conhecê-los 
melhor”, resume. 





há quem

Proveniente de diversas 

nações, principalmente a Itália, 

o macarrão ganhou o mundo 

em diferentes opções de 

pratos, tornando-se um dos 

alimentos mais consumidos, 

inclusive no Brasil
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diga que uma boa macarronada tem 
o aroma e o sabor da comida feita em casa, mui-
tas vezes preparada pela mãe, em meio a uma 
mesa farta e repleta de gostosuras, como nos 
tradicionais almoços de domingo. Produzidas 
basicamente com água e farinha de trigo, as 
massas podem conter diferentes ingredientes, 
como ovos e verduras, por exemplo, que dão 
um sabor especial aos pratos, geralmente de 
origem italiana – como lasanha, nhoque, canelo-
ne, panqueca e pizza, entre outros. Presente na 

mesa de grande parte das famílias ao redor do 
mundo, o produto é um dos preferidos dos bra-
sileiros. De acordo com a Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias 
e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), o 
país é o sexto colocado no mercado global, com 
US$ 2,1 bilhões vendidos e 1.023,50 toneladas 
produzidas em 2016. 

Desde a Antiguidade, muitos povos uti-
lizam essa mistura como alimento. Há 6 mil 
anos, o homem passou a moer alguns cereais 
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e misturá-los com água, descobrindo receitas 
e formas de conservar o produto, que teve 
ampla aceitação e foi conquistando cada vez 
mais adeptos. Sua origem, no entanto, conta 
com correntes distintas. As primeiras massas 
cozidas teriam surgido nas civilizações assíria 
e babilônica, por volta de 2500 a.C. Mas para 
alguns estudiosos, o macarrão veio da China e foi 
levado para a Itália por Marco Polo, por volta de 
1295. Outros indicam que o produto foi apre-
sentado aos italianos pelos árabes que estiveram 
na região da Sicília na Idade Média. Há ainda 
quem defenda que o país europeu, localizado ao 
sul do continente, tomou conhecimento desse 
item em Gênova, em 1279. 

No inventário de Ponzio Bastone, por 
exemplo, consta a existência de Maccherone – 
um prato bem parecido com a versão atual do 
produto. Mesmo com várias controvérsias, foi 
confirmada a sua presença nas Arábias do século 
IV, fazendo com que a região se transformasse 
em um importante centro comercial, de onde os 
navegadores transportavam o alimento para im-
portantes portos do Mediterrâneo, difundindo-o 
por várias regiões, inclusive na Itália – moldando 
a identidade cultural desse país. No entanto, 
uma versão mais próxima da atual macarronada 
só apareceu em Jerusalém no século seguinte. 
Já em rituais judaicos, muitos hebreus comiam 
uma espécie de farinha cozida em água, que 

ficou conhecida como Itriyah. No Império Ro-
mano, o prato era chamado de Laganum. 

Contribuição italiana 

Até hoje, a Itália é a maior referência 
em termos de preparo, manipulação e 
consumo de massas no mundo. Uma das 
primeiras menções ao produto no país está 
eternizada na poesia de Jacopone di Todi, no 
século XIII, que abordava especificamente 
a lasanha. A divulgação deste e de outros 
pratos típicos vem sendo feita ao longo dos 
anos pelos próprios italianos, assim como 
pelos milhares de turistas que visitam a 
península todos os dias. 

No Brasil, a comida foi incorporada 
ao cardápio após a chegada de imigrantes 
italianos, entre 1870 e 1960. De lá para cá, 
somam-se mais de 600 variedades de tipos 
e formatos de massa (confira as diferenças 
no quadro). As mais prestigiadas e tradi-
cionais vieram da província de Nápoles, 
considerada um polo produtor na região, 
com pequenas empresas familiares que 
mantêm as tradições e as formas artesanais 
de fabricação.

Do processo de macerar os grãos de 
trigo em água, iniciado na Pré-História, 
o homem passou a cozinhá-los em potes 
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de argila. Deste costume originou-se um 
impasto chamado Pultes – considerado o 
bisavó da polenta –, que foi consumido até 
a Era dos Latinos. Já na Grande Roma, a 
farinha mesclada ao óleo, com um pouco 
de água e de ovos, era conhecida como 
Picea – uma espécie de disco aberto com as 
mãos, assado sobre pedras incandescentes, 
que seria o tataravô da pizza. 

Essa antiga massa romana também era 
cortada em finas tiras, que, fritas, passavam 
a ser chamadas de Testaroi ou Testareli – os 
tios das futuras togliatelles. Dividida em 
lâminas maiores, a Picea virava Laganum ou 
Lasanum, como é hoje a lasanha. Na época, 
elas precisavam ser servidas frescas, pois 
corriam o risco de que a farinha estragasse. 
Foi somente sete ou oito séculos depois que 
os romanos apresentaram a pasta Asciutta, 
uma versão seca do produto e semelhante 
à macarronada.  

Industrialização e mercado

Com raiz arábe-mourisca, a palavra massa 
deriva de maccarrani, que significa achatar ou 
esmagar. No tratado Nuzhat Al-mushtaq fi Ikhti-
raq Al-afaq (ou A dissertação de um apaixonado 

pelas peregrinações através do mundo), escrito 
por Abu Abdallah Muhammad ibn Muhammad 
ibn Idris em 1154, há relatos de que os árabes 
levavam um estoque de macarrão em suas longas 
viagens, apelidado de Al-itryia, Trujje ou Trie. A 
partir desta iguaria, viriam depois todas as mas-
sas longas, finas ou grossas, maciças ou furadas, 
arredondadas ou achatadas, que originaram o 
Spaghetti, o Tagliarini, o Fettuccine e a Cetera.

Além disso, a Sicília foi o berço das massas 
recheadas, a partir da criação do primeiro Raviolo 
(impasto dobrado sobre um patê de carne). Foi 
nesta região que apareceu também o Arbitriu – 
primeira prensa usada na fabricação de macarrão. 
Em 1919, o mecânico Paolo Cirillo desenvolveu 
um sistema artificial de secagem das massas. 
Todos esses processos impulsionaram a produção 
do setor no século XX, quando a Itália já contava 
com 100 indústrias com foco no alimento. 

A fabricação do setor teve um grande salto 
em 1967, quando a empresa italiana Braibanti 
desenvolveu a máquina Cobra 2000, possibilitando 
a produção de duas toneladas de massa longa por 
hora, ou 2,5 toneladas de tipos curtos. Mas foi 
só com a modernização do jeito de fazer pasta 
Asciutte que o consumo do produto se expandiu 
rapidamente pelo mundo. Atualmente, os italia-
nos são os que mais comem o produto (28kg per 
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capita por ano). Em segundo lugar, aparecem os 
argentinos e os venezuelanos (com 12kg cada), 
seguidos por suíços (9kg), norte-americanos (7 
kg) e franceses (6,5kg). Já o Brasil está na faixa 
dos 3,8kg per capita/ano. 

Por ser barato, versátil, nutritivo e de alto 
rendimento, segundo a Abimapi, o macarrão tem 
99,5% de penetração nacional. Dados da Nielsen 
mostram que, em 2016, o setor cresceu 5,6% em 
faturamento, na comparação com o ano anterior, 
chegando a R$ 8,7 milhões. Na preferência dos con-
sumidores estão os tipos secos (81,4%), totalizando 
R$ 5,4 bilhões. Em seguida vêm as instantâneas 
(15%), que correspondem a R$ 2,6 bilhões do 
faturamento. Já as frescas (3,6%) arrecadaram R$ 
663 milhões. No entanto, a produção nacional caiu 
2% no ano passado (1, 24 milhão de toneladas), em 
relação a 2015 (1, 26 milhão de toneladas).

Características nutricionais

A matéria-prima principal do macarrão 
é o trigo – responsável por quase 40% de 

todas as calorias consumidas pela humani-
dade. Semente de uma planta da família 
das gramíneas, este cereal tem mais de 30 
mil variedades no globo, segundo o botânico 
soviético Nikolai I. Vazilov. Já o macarrão 
nasceu da espécie Triticum durum, abun-
dante nos arredores do mar Mediterrâneo. 
No Velho Continente, colher, transportar 
e vender essa cultura estava associado ao 
poder de dominar outros povos, como acon-
teceu na Grécia e no Império Romano.

Considerada um alimento funcional, 
fonte de energia e fibras, a massa é de fácil 
digestão e baixo índice glicêmico (47), ge-
ralmente com pouco processamento. Pode 
ser um prato único ou vir acompanhada de 
carnes, peixes e legumes para uma refei-
ção completa. Conforme a Abimapi, para 
atender às exigências dos consumidores 
e à tendência de saudabilidade, muitos 
fabricantes têm enriquecido seus produtos 
com vitaminas, farinhas e grãos integrais e 
até incluído ingredientes orgânicos.  
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Principais tipos de massas

macarrão é produzido basicamente com farinha, semolina ou sêmola de trigo e água. No Brasil, conforme 
a Abimapi, há mais de 60 formatos, que se dividem em categorias. No  entanto, diferentes tipos de 
farinha e outros ingredientes podem ser adicionados. Confira alguns tipos de massas:

Seca – Feita com farinha e água, passando por um processo de secagem que permite um longo 

período de estocagem. O espaguete tem a liderança de vendas do gênero.

Fresca – Tem características artesanais, sofre secagem parcial e necessita de refrigeração. Pode 

ser recheada com vários ingredientes, como o ravióli, o canelone e o capelete.

Instantânea – De origem japonesa, este produto é pré-cozido, possibilitando que fique pronto em 

poucos minutos.

Sêmola – Utiliza farinha de trigo especial, denominada do tipo 1, de aspecto mais granulado e de 

cor amarelada e um pouco mais clara do que o comum. 

Grano Duro – Mais consumida fora do Brasil, é feita com uma farinha especial proveniente do trigo 

durum, resultando em uma massa mais solta e al dente. 

Integral – É preparada com farinha de trigo integral, que possui mais fibras.

Com ovos – Inclui ovos em seus ingredientes tradicionais (farinha de trigo e água).

Colorida – Tem em sua formulação verduras e legumes, como beterraba, cenoura ou espinafre.

O

De acordo com o anuário 2017-2018 
da Associação, as massas integram o grupo 
de carboidratos, que possui a função de 
fornecer energia ao corpo, indispensá-
vel em dietas saudáveis e equilibradas. 
Além de aliados do cérebro, produtos 
deste tipo dão proteção aos músculos e 
influenciam no humor e no bem-estar das 
pessoas. Embora seja comum associar o 
consumo de carboidratos ao aumento de 
peso corporal, a entidade considera esta 
afirmação um mito, já que muitas dietas 
que reduzem esses nutrientes não geram 
respostas positivas. 

Alimentos como o macarrão, segundo 
a publicação, aumentam a saciedade e 
podem compor uma refeição tanto de dia 
como à noite, contribuindo para a perda 

e a manutenção do peso em longo prazo. 
Estudos indicam que o consumo de carboi-
dratos à noite aumenta os níveis de adipo-
nectina (hormônio que ajuda a acelerar o 
metabolismo), levando à melhora na sensi-
bilidade à insulina na síndrome metabólica 
e em estados inflamatórios gerais.

Em função da sua rápida absorção 
pelo organismo, é comum que atletas 
de alto desempenho, como corredores e 
maratonistas, consumam o produto em 
suas dietas. O produto é de fácil digestão 
devido à ação de componentes da saliva, 
não exigindo muito esforço do estômago 
ou dos intestinos. Além disso, auxilia no 
controle e na prevenção do Diabetes e de 
várias outras doenças, como as cardiovas-
culares e alguns tipos de câncer.
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a tecnologia

A terceira edição do InfoAgas 

mostrou aos supermercadistas 

diversas inovações e alternativas 

para a melhora dos resultados com 

decisões assertivas

mpulso 
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é quem dá o ritmo dos su-
permercados atualmente. Foi assim que o co-
ordenador do Comitê de Tecnologia da Agas, 
Lindonor Peruzzo Junior, deu início à terceira 
edição do InfoAgas, realizada no dia 6 de junho, 
no Ritter Hotéis, em Porto Alegre. Voltando ao 
calendário supermercadista depois de alguns 
anos, o evento congregou palestras sobre solu-
ções informatizadas com uma feira de produtos 

e serviços para melhorar os resultados em todos 
os setores das lojas. Self check-outs, aplicativos 
de Big Data, relatórios automatizados, pro-
moções personalizadas, venda online, delivery 
e alternativas sustentáveis foram algumas das 
novidades apresentadas ao público.

“Nossa intenção foi proporcionar informa-
ções e aglutinar conhecimentos em tecnologias 
que irão nos permitir obter melhores resultados 
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nos negócios”, avalia Peruzzo Jr. “Hoje, o pro-
fissional da área precisa saber conciliar o saber 
técnico com a gestão de pessoas.” Na visão do 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o even-
to demonstrou a preocupação do setor gaúcho 
com a evolução no modo de gerir e administrar o 
supermercado. “É importante mantermos o que 
vem dando certo, conciliando com o que surge 
de mais novo, para não ficarmos estagnados. Es-
tamos pensando no melhor para o consumidor e 
mantendo um varejo pujante”, ressalta.

O primeiro palestrante foi o diretor da con-
sultoria empresarial R-Dias, Alexandre Ribeiro, 
com o tema Tecnologia trazendo mais simplici-
dade e aumentando os seus resultados. Na visão 
dele, as novidades em termos de programas, 
aplicativos e maquinários permeiam todos os 
assuntos no varejo e devem ser utilizadas para 
facilitar o dia a dia. A empresa dele formou uma 
startup cuja tarefa é ser uma central de soluções 
simples, com foco no aumento da produtividade, 
medindo indicadores de performance de maneira 
computadorizada. “Um real que não traz retorno 
é uma fortuna. Um milhão com resultado em 
vendas não custou nada”, disse. 

Resultados comprovados

Antônio Morsch, diretor da Visual 
Mix, patrocinadora do evento, falou sobre 
Self check-out debriefing. Com clientes em 
26 estados brasileiros e também em Angola, 
a indústria já tem mais de 200 autocaixas 
instaladas no país, com tecnologia de fácil 
entendimento e dispositivos de segurança 
contra roubos e fraudes. “É uma solução 
para a redução de filas, com boas expe-
riências entre jovens e idosos. Em menos 
de um ano o sistema se paga”, garante. A 
fabricante já está investindo também nos 
self check-outs de alta performance, cuja 
capacidade de processamento chega a 60 
produtos por minuto, maior do que a ca-
pacidade humana.

O diretor comercial da RP Info, Gil-
berto Dutra, mostrou aos supermercadistas 
os recursos desenvolvidos especialmente 
para o autosserviço, na palestra Tome deci-
sões seguras através do sistema de gestão. 
Patrocinadora do InfoAgas, a empresa 

desenvolve softwares que municiam os ges-
tores com informações para as operações na 
ponta. “Integramos processos, com dados 
rastreáveis e soluções conectáveis a outras 
plataformas, sem que qualquer lançamento 
fique disperso. Os relatórios são ágeis e de-
talhados”, afirmou. Parte de seu espaço foi 
cedido à Mercafácil, que foca seu trabalho 
em compilar informações úteis sobre os 
clientes de modo a retê-los e engajá-los. 
“Uma loja no varejo perde até 30% dos 
seus shoppers ao longo do ano, e o custo 
de conquista de novos é seis vezes maior”, 
lembrou o diretor Bruno Leal.

A importância da Conciliação nas 
vendas com cartões levou o diretor da SOS 
Cartões, Cláudio Paes, para a InfoAgas. 
Com uso crescente ano após ano, essa forma 
de pagamento exige alto grau de controle 
automatizado para a manutenção do fluxo 
de caixa. “Somos uma empresa de bureau, 
nosso foco é o suporte, fazemos o meio de 
campo com as operadoras e conseguimos 
taxas melhores e antecipação de recebíveis, 
às vezes até detectando casos de má-fé”, 
contou. Os supermercados são os clientes 
prioritários pela quantidade de transações 
eletrônicas realizadas diariamente.

Novos facilitadores

À tarde, um debate mostrou aos presentes 
o trabalho de três startups com aplicativos vol-

Paulo Garcia Neto, da InfoPrice: varejo ainda corre 
atrás em termos de tecnologia para auxiliar operações
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Associação Gaúcha das Startups (AGS), Thomás 
Capiotti, o espaço mostrou o trabalho da En-
tregue em Casa, de Rafael Zatti, da Kiskadi, de 
François Holl, e da Wide Intelligence, de Rafael 
Mesquita. A primeira é um shopping center virtu-
al, pelo qual vários lojistas vendem seus produtos 
e serviços diretamente aos consumidores, que os 
recebem em casa. A segunda desenvolve um pro-
grama de fidelidade, associando dados de clientes 
às compras realizadas por eles. A terceira permite 
ao lojista visualizar o movimento de pessoas em 
seus estabelecimentos, conhecendo o perfil delas 
e iniciando comunicação personalizada em tempo 
real com o consumidor. 

O sócio-diretor da Check List, Rafael Zam-
belli, tratou da Busca pelo padrão da rede: 5w2h 
e gestão de inconformidades. A ferramenta em 
destaque pode ser utilizada por qualquer empre-
sa que trabalhe com padronização de serviços e 
operações, auditoria, gestão de perdas, segurança 
alimentar, qualidade total e outras finalidades 
relacionadas ao uso de lista de checagem. “Há 
possibilidade de aplicação do processo completo, 
especialmente nas grandes redes, ou de uma versão 
básica nas lojas menores”, declarou.

Eficiência Energética: algumas ideias e 
exemplos práticos para implantar a eficiência 
energética nas suas unidades foi o assunto do 
francês Pierre-Yves Mourgue, da Green Yellow 
do Brasil. A empresa, com 300 supermercados 

clientes em 16 estados, é especializada em ener-
gia limpa e desenvolve projetos que, segundo os 
dados apresentados, reduzem em 43% os custos 
de refrigeração, em 20% os de iluminação e em 
18% os de climatização. “Realizamos uma série de 
mudanças, desde a instalação de placas fotovol-
taicas até o fechamento de balcões refrigerados, 
para gerar economia”, apontou.

Paulo Fernandes Garcia Neto, da InfoPrice, 
detalhou a Dinâmica de preços no autosserviço. 
A empresa vende serviços de dados, com equipe 
própria de pesquisadores e tecnologia especializada 
em pricing. Segundo o palestrante, o trabalho resulta 
em aumento de 2% na margem de vendas. O lojista 
recebe dashboards personalizados ao longo do dia 
para tomar decisões mais assertivas. “”O varejo 
precisa dispor do mesmo tipo de inteligência que a 
indústria tem”, relatou.

Visões do futuro 

O empresário Gustavo Schifino abor-
dou Consumo e relacionamento na era 
pós-digital. Ele descreveu um profundo 
movimento de transformação no mundo. 
Em 2021, 75% do consumo será definido 
pela geração digital (hoje as pessoas com 
menos de 30 anos). “São pessoas ‘viciadas’ 
em dopamina, íntimas da tecnologia, que 
trabalham por um propósito, em busca de 
algo que faça sentido”, alertou. “Atenden-
tes e caixas são funções em extinção nesse 
cenário. O e-commerce vai crescer muito, 
porque as pessoas não irão mais se deslocar 
por necessidade, somente por prazer.”

 José Roberto Resende trouxe Inova-
ções para o varejo direto do Vale do Silício. 
O palestrante visitou as principais com-
panhias americanas na meca mundial da 
tecnologia de ponta e revelou ter sido uma 
experiência assustadora. “No Brasil, ainda 
veremos fechamento grande do número de 
lojas, não pela crise, mas pela mudança nos 
modelos de negócio. Haverá concentração 
de grandes empresas e maior desemprego. 
O futuro das lojas físicas será fornecer expe-
riência diferenciada para atrair não apenas 
consumidores, mas os próprios colaborado-
res. Quem não estiver no ambiente digital 
estará fora do jogo”, finalizou.

Gustavo Schifino: sucesso no mundo em transformação 
exige conhecimento profundo da geração digital
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Estandes atraíram lojistas 

com suas inovações 

para alavancar 

resultados na ponta do 

autosserviço

eira de negócios
de Negócios desta edição da InfoAgas ocor-

reu em ampla sala aos fundos do Ritter Hotéis. 
A diretora comercial da patrocinadora Visual Mix, 
Roseli Morsch, considerou importante participar: 
“É um evento estrutural e devemos estar presentes 
sempre. A tecnologia da informação no varejo é 
fundamental, pois nenhuma loja abre sem uma boa 
retaguarda de sistemas para cadastro de produtos, 
prevenção de perdas e outras necessidades”. 

Gilberto Dutra, da patrocinadora RP Info, 
também saiu satisfeito. “Estivemos presentes em 
todas as edições e voltaremos. É uma oportuni-
dade única para os fornecedores do segmento de 
informática e telecomunicações apresentarem a 
importância de seus produtos para um setor em 
franca expansão tecnológica”, comentou o diretor 
da empresa paranaense, fundada em 1991. 

“Temos um grupo de ferramentas que au-
xiliam as redes a negociar com fornecedores, 
incluindo a coleta do interesse de cada associado, 

o volume de demanda, a cotação de preços e a 
efetivação do pedido”, observou o CEO da Área 
Central, Jonatan Silas da Costa, representante 
da empresa, que está no RS há cinco anos. Para 
Davison Souza e José Bocalon, da Sysmo, a In-
foAgas atingiu as expectativas e há interesse em 
eventos anuais. Eles mostraram aos visitantes 
sistemas de gestão e inovações como terminais 
de autoatendimento.

O diretor da Open Solution, Marcos Arjona, 
também aprovou a feira. Com 22 anos de merca-
do, mostrou o que há de melhor em softwares de 
controle de processos. “Participamos da ExpoAgas 
desde 2000, e foi bom vir aqui conhecer lançamen-
tos”, disse. A Pro Meio Engenharia ofereceu alter-
nativas de eficiência energética com economia de 
custo. “O valor de energia hoje é o segundo maior, 
depois da mão de obra. Para ser mais competitivo, 
é preciso reduzi-lo, e temos case de abatimento de 
75%”, contou o diretor Abraham Alcalay.

F



as etiquetas

Fornecer informações 

precisas dos produtos 

e mostrar que podem 

ser rastreados confere 

confiabilidade às marcas e 

às lojas no autosserviço

o rastro
das etiquetas
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são fundamentais para qual-
quer produto, e hoje, graças aos avanços da tec-
nologia, podem ser feitas de materiais diversos e 
abrigam uma grande variedade de informações 
agregadas, bastando que contenham o código de 
barras. Elas identificam a mercadoria, seu lote, seu 
fabricante e até mesmo a data de validade. São a 
principal ferramenta de rastreabilidade do varejo, 
e quem aposta nisso ganha em confiabilidade por 
parte do mercado e do consumidor.

Em todo o mundo, a Associação Brasileira de 
Automação – GS1 Brasil é responsável pelo padrão 
global de identificação de produtos e serviços 
(Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação 
(EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos. O seu 

padrão é adotado em 150 países. Só no Brasil são 
58,5 mil associados. Além de estabelecer a forma 
de identificação de produtos, a associação oferece  
soluções para as áreas de Varejo, Saúde, Transporte 
e Logística. 

No autosserviço, o padrão mais utilizado é o 
EAN13, presente em quase todos os itens, com 
30 anos de uso. Ele pode ser impresso em papel 
couchê, poliéster, laminados, térmicos e bopp 
(filme de polipropileno branco opaco), para que 
resista à água, à gordura, ao calor e ao manuseio. 
O código revolucionou o processo de vendas via 
varejo, mas ainda é limitado no que diz respeito 
à rastreabilidade. Na maioria dos casos, informa 
somente preço e identificação da mercadoria 
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conforme dados cadastrados no sistema interno. 
Por isso, a GS1 Brasil criou também o DataBar, 
que complementa os dados do EAN 13 com 
informações adicionais como a origem, o lote, o 
código serial e a data de validade.

Segundo Marcelo Oliveira Sá, executivo de 
Negócios da GS1 Brasil, o DataBar ainda enfrenta 
desafios de implementação disseminada, apesar dos 
esforços da entidade. “Há uma série de questões a 
serem resolvidas: a aplicação precisa ser justificável 
para quem vai fazê-la. O leitor é o mesmo, mas o 
sistema que decodifica as barras precisa de ajustes 
e atualização para comportar os novos dados. E aí 
não dá para arrumar só uma parte; todo o sistema 
da empresa precisará disso”, conta. 

“Muitos decidem que não é momento, que a 
necessidade pode ser controlada de outra forma. 
Fica em standby. O nicho de implementação ainda 
é limitado. O empresário vai se interessar por isso 
quando puder implementá-lo em todos os produtos, 
pois aí ganha em escala.”  A rastreabilidade é uma 
exigência moderna e fundamental, e no segmento 
farmacêutico já se tornou até mesmo uma exigência 
por parte da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Nos supermercados, a necessidade 
começa a ficar mais forte, haja vista a quantidade de 
manufaturados dentro de cada loja, mas ainda não 
se estima a aplicação em larga escala. 

Recall de produtos

O Padrão Global de Rastreabilidade é 
a ferramenta para que empresas acompa-
nhem a trajetória e a exata localização de 
seus itens a qualquer momento em uma 
escala global – indiferentemente de quantas 
intermediárias estejam envolvidas ou de 
quantas fronteiras sejam cruzadas até chegar 
ao cliente final. Ele é composto por critérios 
que registram o passo a passo de cada etapa 
da cadeia produtiva, permitindo que a infor-
mação percorra o caminho para a frente ou 
para trás no processo de abastecimento até 
que seja identificada a origem de um proble-
ma. É assim que um recall se torna eficiente 
e rápido, como deve ser no momento de 
detecção de uma irregularidade.

Em março, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou 
que cogita utilizar sistemas de rastreabilida-

de para retirar do mercado alimentos com 
matéria-prima vencida ou de qualidade infe-
rior na fabricação, irregularidades apontadas 
pela Operação Carne Fraca, deflagrada pela 
Polícia Federal. Na oportunidade, a investiga-
ção apurou a venda de produtos irregulares 
para o mercado interno, afetando também 
o mercado internacional. Ao utilizar normas 
globais de identificação nas etiquetas (código 
de barras, código eletrônico de produto e 
identificação por radiofrequência), o governo 
pretende que se saiba a exata localização de 
determinado produto na cadeia logística além 
das fronteiras, tornando os processos mais 
seguros e eficientes.  

Em setembro de 2016, por exemplo, 
a Parmíssimo Alimentos (empresa com 
sede em Alvorada), contou com o auxílio 
da padronização para realizar a retirada de 
22 lotes de queijo parmesão ralado após a 
constatação de que não havia garantia de 
qualidade e inocuidade. O pedido de recall 
partiu da própria indústria, que procurou a 
Anvisa para comunicar a suspeita. “A padro-
nização contribuiu para que identificássemos 
os alimentos no caso de alguma desconfiança 
quanto às suas propriedades”, afirmou, na 
ocasião, o diretor Jorge Kunzler. 

Rastreabilidade = crescimento 

O conceito de rastreabilidade de alimentos 
pode ser uma oportunidade para aprimorar os 
processos produtivos e conferir um diferencial 
competitivo a cada marca. Afinal, quando se trata 

Etiqueta com o padrão DataBar permite 
cadastramento de lote e data de validade dos produtos
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ão de alimentos, o consumidor hoje é bem informado, 
exigente e atento à qualidade do que compra. No 
Brasil, há casos bem-sucedidos de quem investiu 
na área e viu seus negócios crescerem em função 
disso. Entre eles estão a produtora de melões 
Itaueira, a NK, produtora de tomate-cereja e alfa-
ce higienizada, e a Divinut Indústria de Nozes. 

“São empresas com foco no cliente e em agregar 
valor ao produto, que trabalham com várias estraté-
gias”, explica Marcelo Sá. Na Itaueira, o controle é 
total, desde o plantio da semente até a entrega dos 
melões. “Assim o consumidor se sente acolhido, 
entende que a fruta tem padrão de qualidade e 
pode ser trocada caso esteja avariado. Assim, aceita 
pagar mais, e isso gera o crescimento nas receitas. 
No momento em que essa imagem se consolida 
pelas ações de marketing, é só ligar a turbina, ace-
lerar e decolar”, salienta o executivo. Empresas do 
varejo de autosserviço como Pão de Açúcar também 
apostam nessa tecnologia.

De acordo com Nilson Gasconi, também 
executivo de Negócios da Associação Brasileira de 
Automação, a padronização de dados dos bens ali-

mentares na cadeia de suprimentos se torna cada 
vez mais necessária. “O Brasil não pode perder 
mais tempo. É preciso investir na rastreabilidade, 
pois o mais importante é estar preparado para 
enfrentar e resolver eventualidades”, enfatiza. 
Fazer a “lição de casa” traz dois ganhos: conquista 
a confiança do consumidor e abre as portas para o 
comércio mundial. 

Conheça os padrões mais utilizados no varejo

EAN13 – O EAN de 13 dígitos, quando escaneado no sistema de inventário do varejista ou 

atacadista, encontra o nome e o preço do produto correspondente. Esta informação ajuda o 

comerciante a manter os dados de inventário acurados, revisar vendas e fazer mais pedidos. 

EAN significa Número de Artigo Internacional. Este sistema de código de barras começou na 

Europa e agora é utilizado em todos os continentes.

DataBar – Compreende uma família de sete tipos de códigos, em que quatro são escaneados 

no caixa do ponto de venda. Eles podem ser muito menores do que os códigos EAN/UPC 

e ainda codificar informações adicionais como número serial, número de lote e/ou data de 

validade. É uma tendência global utilizar esse código no setor de frutas, verduras e legumes 

(FLV) e outros produtos perecíveis.

RFID – Essa etiqueta funciona como um transponder, que é um objeto que pode ser coloca-

do em pessoas, animais, equipamentos ou objetos. Dentro há um chip de silício e antenas 

semipassivas e ativas (com baterias) que enviam o próprio sinal para leitores que captam 

essas informações. A identificação pode ocorrer a uma certa distância dos leitores (scanners), 

permitindo a leitura das informações. Hoje a aplicação em massa está em produtos de alto 

valor e no controle de estoques.

QR CODE – É um código de barras bidimensional composto por pontos escuros, dispostos em 

um quadrado sobre um fundo branco. Tratam-se de dados baseados em texto, que foram 

codificados para serem lidos por leitores de imagem, softwares ou aplicativos. Este código 

se tornou popular pela sua grande capacidade de armazenamento em comparação com os 

códigos de barras lineares, com finalidade diretamente ligada ao marketing do produto.

RFID ajuda no controle de estoques com 
transponder que envia sinal para escâner a distância
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as celebrações

Conhecidas por serem as 

datas promocionais com 

os melhores índices de 

consumo, as festividades 

de fim de ano devem ser 

pensadas com antecedência. 

Prezar a qualidade, o bom 

atendimento e a inovação é o 

melhor caminho para vender 

mais nesse período

do final de ano costu-
mam ser o carro-chefe das vendas no comércio 
e inflam os resultados de diversos setores da 
economia. No ramo supermercadista isto não é 
diferente. A época é bastante propícia para apostar 
novamente no clássico, mas trazer inovação para a 
sua loja pode ser crucial na hora em que o shopper 
escolher onde fazer as compras para o Natal e para 
o Ano-Novo. Um dos diferenciais desse momento 
é que as pessoas estão mais dispostas a presentear. 
Muitos seguram o dinheiro em outras datas para 

poder gastar mais nas festas de fim de ano. Além 
disso, fatores como o recebimento de 13º salário, 
a participação nos resultados (PPR) e outras bo-
nificações comuns à época são mais um estímulo 
para aumentar o consumo. 

Segundo o consultor Roberto Kanter, da 
GC-5 Soluções Corporativas, é comum também 
o que o mercado chama de conceito de autoindul-
gência: quando o cliente acredita que merece dar 
a si mesmo um agrado. “Se a pessoa achou o ano 
difícil, quando ela recebe seu 13º, por exemplo, 

oas festas, 
ótimas vendas
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aproveita e adquire um produto diferente. Nesse 
período os clientes estão dispostos a comprar 
coisas que não são comuns no dia a dia”, analisa. 
As extravagâncias podem estar na aquisição de 
uma cerveja artesanal diferenciada, um vinho de 
qualidade superior ou uma carne mais refinada, 
como o filé mignon.

Entretanto, antes de investir em itens es-
peciais, é importante que o empresário conheça 
muito bem o seu público-alvo. É necessário 
analisar a região em que o estabelecimento está 
inserido e a condição financeira dos clientes, pois 
com isso é possível compreender melhor quem 
são os frequentadores da loja. “Quando a empresa 
entende seu público, direciona melhor as vendas e 
oferece um mix mais preciso de produtos”, indica 
o consultor. No caso das grandes redes, cada filial 
pode ser diferente e possuir demandas específicas. 
“Esse olhar individual é importante que o gestor 
tenha, para aproveitar o período e fazer ofertas 
mais certeiras”, recomenda.

Aliando o clássico ao moderno

Tanto para o Ano-Novo quanto para 
o Natal, o tradicional nunca perde a vez. 
Para as festividades natalinas, invista em 
castanhas, avelãs, frutas secas e nozes, por 
exemplo. Não esqueça das carnes típicas do 
período, como peru, tender e chester. Itens 
de padaria são muito procurados. Por isso 
pães, bolos, biscoitos e os clássicos panetones 
e chocotones são essenciais. Para o Réveillon, 
lentilha e carne de porco costumam encabe-
çar o menu do jantar. O Ano-Novo também 
pede reforço nas bebidas, com destaque para 
o espumante, uma tradição da festividade. 

Entre as sobremesas, o sorvete costuma 
ser muito procurado para ambas as festas, já 
que elas ocorrem em pleno verão no país. As 
frutas e verduras também são opções para 
as duas datas, pois além de servirem como 
alimento são utilizadas na decoração da 
mesa na ceia. Roberto Kanter alerta que os 
itens citados são conhecidos como produtos 
de destino: “O cliente sai à procura dessas 
mercadorias no supermercado. Se na sua loja 
estiver em falta algum desses itens, ele certa-
mente irá procurar na concorrência. Assim, 
outra rede irá faturar no seu lugar”.

Também é importante lembrar que, 
hoje em dia, um supermercado oferece 
muito mais do que itens alimentícios. 
Isso abre espaço para investir em outros 
segmentos famosos nessa época, como pre-
sentes e decoração. Oferecer essas opções 
extras também pode ser um fator decisivo 
na escolha dos consumidores. Para poupar 
tempo, é comum que o shopper procure um 
único lugar para comprar tudo o que precisa. 
“O estabelecimento deve incrementar sua 
linha de presentes com itens de vestuário, 
brinquedos, cosméticos, bazar, eletrônicos e 
lazer, entre outros. As lâmpadas, árvores de 
Natal e demais decorações típicas também 
são importantes”, sugere Kanter.

Inovação faz a diferença

Em um período tão propenso para as compras, 
é óbvio que a concorrência aumenta. A pergunta 
que fica é: como fazer com que o consumidor esco-
lha o meu supermercado em vez do concorrente? 
Para Kanter, a resposta está na diferenciação. Isso 
não está ligado somente à oferta de mercadorias, 
mas também ao atendimento, às ações promocio-
nais e ao clima dentro do estabelecimento.

Por ter muitas opções, o consumidor sempre 
irá escolher a alternativa que for mais interessante 
e confortável para ele. Por isso é tão importante ter 
uma fiscalização rigorosa na quantidade de caixas 
disponíveis, no controle das filas e na reposição 
de produtos. Se o número de funcionários não 
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for suficiente para suprir a demanda, a contratação 
temporária pode ser uma ótima saída. “O mercado 
precisa proporcionar um atendimento diferen-
te. Invista no treinamento dos colaboradores 
e instrua-os a cumprimentarem e a sorrirem”, 
indica o consultor. Além disso, boa iluminação, 
organização, limpeza e exposição impecável de 
produtos são essenciais. 

Para driblar o período conturbado na eco-
nomia, Roberto Kanter aconselha o empresário 
a procurar parcerias estratégicas. A indústria 
necessita de canais de venda, pois raras são as 
que possuem canais próprios, e o supermercado 
é o local ideal para isso. Para o consultor, o va-
rejista precisa entender que possui o poder em 
suas mãos: “A crise é um momento ótimo para as 
negociações. Quando o mercado está aquecido, 
a indústria não quer saber de você. Já quando 
há instabilidade, o cenário muda: agora ela está 
precisando do varejista”. Ações como degustação, 
lançamentos de produtos e promoções em geral 

fazem a diferença. “Os supermercados não estão 
criando essas situações e só pensam na precifica-
ção. Eu não acredito que as pessoas só decidem 
pelos preços”, declara Kanter.

Desconstruir a ideia de que fazer compras no 
mercado é um momento monótono é uma tática 
interessante. Ir ao súper pode ser uma experiência 
muito bacana, se o local oferecer motivos para a 
família passar mais tempo na loja. “Que tal usar 
o estacionamento para fazer um evento temático 
com food trucks, usando no cardápio ingredientes 
encontrados em sua loja?”, propõe Kanter. O Natal 
é visto como uma época especial, que desperta nos-
talgia e vontade de se reunir com os familiares. Para 
Kanter, o comerciante pode usar isso a seu favor. 
“A data é ideal para instigar uma experiência mais 
emocional. Quando o cliente vê o supermercado 
sem decoração natalina, é como se ele recebesse 
uma ducha de água fria. A decoração em vermelho 
e dourado, com luzes, enfeites e árvores de Natal 
faz toda a diferença”, garante o consultor.

Impulsione suas vendas

Separamos mais algumas dicas para que os resul-
tados sejam ainda melhores nas festas de fim de 
ano. Confira:

Comece pelo planejamento
É importante analisar o histórico de vendas dos 
anos anteriores, para saber no que investir e 
quais os objetivos almejados. Contatos com for-
necedores, previsão de compras e abastecimento 
de estoque devem ser feitos previamente.

Estabeleça metas
Tenha em mente o quanto você quer vender e determine metas para as equipes. Isso traz foco e ânimo 
para impulsionar os resultados.

Use as redes sociais
A internet é uma grande vitrine para as empresas. Nas redes sociais, avise os clientes sobre as novidades, 
mostre os produtos e divulgue promoções.

Valorize a fidelização
Alcançar novos clientes é bom, mas manter a base de consumidores fiéis é fundamental. Não se esqueça 
deles e sempre priorize sua valorização. Promoções e descontos exclusivos podem ser métodos eficazes.

Lembre-se de comemorar 
Se os objetivos forem alcançados, celebre essa vitória com seus colaboradores. Presentes, bonificações 
e até mesmo uma pequena festa já fazem a equipe se sentir valorizada e motivada, o que inspira a 
continuar o bom trabalho. 
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na distribuição de alimentos 
de diversas marcas fez com que Celso Müller resol-
vesse apostar no ramo varejista. Em 1995, ele abriu 
uma fruteira na rua Júlio de Castilhos, no Centro de 
Santa Cruz do Sul. O ponto comercial possuía 80 
m2 e serviu de pontapé para que o empreendedor 
logo expandisse a sua atuação na cidade.

Dois anos depois, o empresário abriu um 
minimercado na rua Thomaz Flores, também no 
Centro do município. O novo comércio possuía 380 
m2 e contava com oito colaboradores, oferecendo 
variadas linhas de produtos, com destaque para os 
setores de açougue e padaria. Em 2000, surgiu uma 
nova oportunidade de expandir o negócio.  O em-
preendimento foi então transferido para um espaço 
de 950 m2  na rua Ramiro Barcellos, em área central 
na cidade. “Na época, tínhamos três concorrentes 
maiores, que possuíam quatro lojas cada. Nenhum 
deles sobreviveu às mudanças mercadológicas. Fo-
mos crescendo no meio dos grandes”, orgulha-se o 
proprietário dos supermercados Miller. Em 2004, 
a mesma unidade passou por uma reforma, que 
garantiu a ampliação dos seus serviços em uma 
área de 1,2 mil m2. Hoje, a loja matriz abrange 1,6 
mil m2 e conta com um amplo mix de produtos, 
focados em confeitaria, padaria e açougue.

A primeira filial da rede, localizada na ave-
nida Independência, bairro Universitário, foi 
concretizada no ano seguinte. O espaço de 3,5 
mil m2 oferece cerca de 18 mil itens, além de 
estacionamento coberto, restaurante e farmácia. 
Já em 2007, foi aberto o terceiro Supermercado 
Miller, que fica na rua Machado de Assis, bairro 
Verena. Mais enxuta, a loja possui 580 m2 e está 
em fase de ampliação. “Compramos um terreno 

próximo para viabilizar a reforma, iniciada em 
junho. Com o espaço, chegaremos a 1,2 mil m2. A 
reinauguração está prevista para o ano que vem”, 
anuncia o empresário.

Em outubro de 2015, a família Müller inaugu-
rou mais uma loja. Localizada na avenida Euclides 
Kliemann, bairro Arroio Grande, a unidade conta 
com 1,9 mil m2 de área de vendas, além de estacio-
namento coberto, farmácia e Pague Contas Banrisul. 
“Tivemos um crescimento de 22,8% nas vendas das 
quatro lojas em 2016, na comparação com o ano an-
terior. O quarto supermercado gerou um incremento 
de 27% nos últimos meses”, comemora. Os bons 
resultados, segundo Celso, são frutos do trabalho 
com base no pilar: bom atendimento, qualidade e 
produtos diferenciados. “Passamos para os clientes o 
orgulho de ser santa-cruzense. Somos pioneiros em 
divulgar ofertas na TV, o que garantiu um aumento 
nas vendas de 40% em 2004”, aponta. 

No Ranking Agas 2016, os supermercados 
Miller figuram entre os 30 primeiros em volume 
de faturamento – mais de R$ 127 milhões. Os 
estabelecimentos empregam 495 pessoas. Há 
planos para a abertura de uma nova loja. “Aguar-
damos uma solução política, pois fazer aventura 
não dá”, ensina Celso.

R Com foco no tripé bom 

atendimento, qualidade e 

produtos diferenciados, 

os supermercados Miller 

comemoram os bons 

resultados em 20 anos de 

atuação no Vale do Rio Pardo

a experiência
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Atendendo a uma demanda de mercado, a 
Gillette Antitranspirante lançou a nova linha de de-
sodorantes Gillette Clinical Clear Gel. Tem secagem 
rápida e até 48h de duração, além de refrescar a pele 
e não manchar a roupa. Com fórmula composta por 
45% de água, o novo produto, com a tecnologia em 
gel, elimina 55% das bactérias causadoras do mau odor 
pelo suor de estresse. Com aplicação transparente, 
não deixa resíduos na pele. 

A Cooperativa Piá, de Nova 
Petrópolis, resolveu ampliar a sua 
linha de produtos zero lactose, a 
fim de atender melhor o público 
com alergias. A novidade é o 
achocolatado Chocolateria Zero 
Lactose, desenvolvido para o 
público adulto e que possui sabor 
mais acentuado de cacau, menos 
adocicado que os achocolatados 
tradicionais. A proposta da Piá é 
misturar o leite zero lactose ao 
chocolate, criando uma versão 
líquida do chocolate gramadense 
Lugano, conservando aroma, cor 
e sabor do produto.

O tradicional con-
feito crocante da Neu-
gebauer agora conta com 
uma nova versão, o Bib’s 
Tablete, que chegará ao 
mercado em quatro sa-
bores: Amendoim e 40% 
Cacau, em embalagens 
de 60g, Preto, e Branco 
com Yogurt, em embala-
gens de 65g. A novidade 
faz parte das ações vol-
tadas ao crescimento em 
2017, que deve fechar 
com alta de 20% em re-
lação ao ano passado.

Além de referência em leite condensado, o Leite 
Moça agora pretende virar item decorativo. A marca 
anunciou o lançamento de uma edição limitada de 
latas com cinco estampas colecionáveis, cujo design 
une o vintage ao contemporâneo. A arte das estampas 
segue a paleta de cores tradicional da marca e é ins-
pirada nos azulejos hidráulicos famosos das cozinhas 
brasileiras, e além de fazerem uma releitura da ‘Moça’ 
característica, trazem imagens escondidas de docinhos 
e utensílios domésticos. 

GilletteLançamento 
de desodorantes em gel

NeuGebauerBib’s em 
tablete para impulsionar as vendas

Piá Achocolatado 
para adultos sem lactose

Nestlé Releitura 
traz embalagens colecionáveis
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Com o objetivo de destacar e modernizar os atri-
butos da linha, a marca de papéis higiênicos Duetto 
desenvolveu e lançou uma nova embalagem. Entre 
as mudanças estão as informações mais claras e mais 
bem distribuídas, além de uma alteração no logotipo, 
que deixou a embalagem mais clean. A proposta é 
que, dessa maneira, o produto ganhe mais destaque 
nas gôndolas do varejo.

Atendendo às tendências de 
outono-inverno deste ano, a Di 
Hellen Cosméticos lança o batom 
líquido Matte Mister Grey 19, em 
um tom marrom com fundo acin-
zentado. O item conta ainda com 
acabamento fosco para garantir o 
look feminino e sóbrio. 

Lançamento na ExpoAgas, 
a nova linha VG Brut tem o pro-
pósito de convidar o consumidor 
a explorar os sentidos e aguçar 
o paladar. Inicialmente, serão 
apresentados os rótulos brut 
rosé e extra-brut. O primeiro 
conta com notas de framboesa, 
morango e toque cítrico, e har-
moniza com aperitivos, sopas 
cremosas, canapés, risotos, aves 
e queijos. Já o segundo tem 
aromas com notas de abacaxi, 
baunilha e um delicado toque 
de pão tostado, combinando 
com frutos do mar, patês, carne 
vermelha, aperitivos, peixes e 
queijos. Para 2018, a vinícola 
pretende apresentar o terceiro 
item da linha, o brut branco.

DuettoCom embalagem 
mais clean, marca busca destaque

Di helleN Novo batom marrom 
acinzentado é aposta deste inverno

Trazendo inovação unida à saudabilidade, a Ga-
roto conta com um lançamento – o Baton Shake, um 
misto de Mamão, Banana e Maçã com Cereal, aliado 
ao sabor tradicional do produto, que conta com ainda 
mais leite em sua formulação. Com a porção usual, 
de 16g, a identidade visual traz a letra O da palavra 
Baton destacada e vazada, a fim de demonstrar o mix 
de frutas + cereal que compõe o recheio, facilitando 
a identificação e a diferenciação pelos consumidores 
nos pontos de venda.

GarotoNovo produto conta
com misto de cereais e frutas

ViNícola GaribalDiNova 
linha de espumantes brut
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Aumentando a sua participação no mercado 
voltado ao varejo doméstico, a Indaial Papel – Ipel 
lançou duas novas versões do papel toalha de cozinha, 
ambas com layout atrativo e garantia de uma empresa 
certificada (ISO 9001:2015, FSC) e adepta das Boas 
Práticas de Fabricação.  Um dos lançamentos é o papel 
Natureza, que chega com aparas selecionadas, em 
pacotes de 2 rolos com 50 folhas, e o outro é o papel 
Nobby, produzido a partir de 100% celulose virgem, 
cuja embalagem vem com 2 rolos de 60 folhas.

A Orquídea está cheia de lançamentos para 
o segundo semestre. Um deles é a farinha Panko, 
típica da culinária oriental, que se assemelha à 
farinha de rosca tradicional, mas tem um aspecto 
mais flocado. Por isso, a Panko faz um empanado 
crocante e sequinho, mantendo essas qualidades 
por mais tempo. A outra novidade é a linha de 
Biscoitos Caseiros, disponível nas versões doce, 
integral e chocolate, voltada para dividir momentos 
entre os entes queridos. 

orquíDeaFarinha oriental e
Biscoitos Caseiros são apresentados

iPel Novos produtos 
desenvolvidos para o uso doméstico

Uma das novidades a serem apresentadas pela 
Superpan na Expoagas, em agosto, é a nova linha 
de bolos assados congelados, que visa à inovação e 
à praticidade do comprador. Pronto para consumo, 
basta descongelar o produto e servi-lo. A linha chega 
ao mercado com nove sabores tradicionais – baunilha, 
laranja, nega maluca, coco, banana, aveia, cenoura, 
multicereais e fubá – e quatro sabores especiais: leite 
condensado, fubá com erva-doce, churros e tapioca.

Juntando-se às outras 70 apresentações de queijos 
e derivados de laticínios da marca, a Santa Clara lança 
os queijos temperados. A novidade está disponível 
em quatro sabores – Ervas de Provence, Chimichurri, 
Chilli e Páprica e Tomate e Manjericão. 

saNta clara Nova linha 
de queijos temperados

suPerPaNBolos congelados 
em mais de 10 sabores
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FrukiLançamento insere 
marca no mercado de energéticos

Com o objetivo de entrar no mercado 
brasileiro de energéticos, a Fruki anunciou seu 
lançamento, o Elev Energy Drink, que vem em 
embalagens de 269ml com o sabor e a qualidade 
característicos da marca. O produto foi desenvol-
vido para proporcionar energia ao consumidor, seja 
no dia a dia, seja na vida noturna.

Buscando se inserir no mercado de food service, a 
Santa Massa lançou o Pão de Alho Bolinha, desenvolvido 
para atender o mercado de alimentação fora do lar. Sua 
embalagem tem 30 pãezinhos, que contabilizam 750g, 
medida prática para manuseio por churrasqueiros e chefs 
de cozinha em churrascarias, restaurantes, lanchonetes 
e food trucks. Além disso, a empresa ainda apresenta 
novidades em suas 
embalagens. Agora, o 
produto vem em um 
invólucro de cor preta, 
adqurindo um visual 
mais moderno e ex-
plorando mais imagens 
do pão, trabalhando 
com a ideia do apetite 
appeal da linha. 

saNta MassaPão bolinha é 
desenvolvido para restaurantes

Chega ao mercado a nova linha de snacks e barrinhas de nuts 
&Joy, buscando atender todos os consumidores. As barrinhas se cha-
mam &Joy Mixed Nuts e chegam ao mercado nos sabores original, 
nozes e canela, sementes, coco e amêndoa, cranberry e damasco e 
quinoa. Também foram lançadas outras opções para o público, que 
incluem a &Joy Protein Nutz, composta por 30% de proteína e 13% 
a 15% de fibra alimentar, nos sabores banana e canela, cranberry 
com amaranto e coco e amêndoas. A outra opção é a &Joy Natural 
Sugar, adoçada com mel e açúcar de coco para uma alimentação 
mais natural, e estão disponíveis nos sabores gengibre com toque 
de laranja e amêndoas com semente de abóbora. Completando o 
portfólio está o &Joy Mix, snack composto por nuts, sementes e 
frutas nos sabores cranberry, kiwi e morango.

O Yolosticks chega ao mercado apresen-
tando uma combinação de palitinhos de trigo 
crocantes cobertos pelos tradicionais sabores 
da Yolo – chocolate, brigadeiro, beijinho, con-
feito, iogurte de morango e tortinha de limão. 
O novo produto está disponível em embalagens 
de 60g e 56g, dependendo da cobertura, ou em 
displays com 18 unidades. 

eNoVa FooDs Snacks e
barrinhas para todos os gostos

YoloPalitinhos crocantes 
cobertos de chocolate 
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Maria Elizabeth Pereira Diretora do Procon-RS

Departamento da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e 
Direitos Humanos – SDSTJDH, atende mora-
dores de municípios do Rio Grande do Sul que 
não possuem órgão de defesa do consumidor 
na localidade. Dos 497 municípios, apenas 84 
possuem o órgão especializado.

Dessa forma, com o intuito de ampliar o 
atendimento das demandas em todo o Estado, 
o Procon-RS está firmando Protocolos de Inten-
ções com as Universidades para a implementa-
ção de balcões do consumidor, uma iniciativa 
direcionada à educação, que permite a aplica-
ção da prática do exercício jurídico aos alunos 
matriculados na cadeira de Prática Jurídica do 
curso de Direito das universidades, e, simultane-
amente, prestarão atendimento às pessoas com 
dúvidas e problemas consumeristas. O serviço 
ajuda como um braço do Estado, que estende 
às políticas públicas, consoante prevê o artigo 
4º do Código de Defesa do Consumidor, o qual 
dispõe que “A Política Nacional de Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito a 
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a  transparência 
e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios [...]”

Diante disso, com o intuito de atender ao 
direito do consumidor que adquiriu um produto 
vencido, considerando que tais reclamações es-
tão dentre as mais registradas no Procon-RS, em 

o procon-rs, prol da harmonização das relações de consumo, 
foi reeditado no Rio Grande do Sul o programa 
De Olho na Validade, e sua renovação se deu 
em 5 de julho, entre o Procon-RS e a Associação 
Gaúcha de Supermercados (Agas).

Esse programa constitui uma importan-
te alternativa a ser utilizada pelo usuário no 
exercício do seu direito previsto no Código 
de Defesa do Consumidor, qual seja, a troca 
do produto alimentício por outro da mesma 
espécie. O consumidor ficou mais ciente dos 
seus direitos, em especial quanto à observância 
da validade dos produtos alimentícios que está 
adquirindo, pois, no caso, ele passa a ser o fiscal 
do estabelecimento no qual a compra é realizada 
e garante a segurança alimentar.

As regras do programa De Olho na Validade 
consistem, em síntese, a, no momento em que 
o comprador encontrar um produto alimentício 
vencido, ele pode apresentá-lo no caixa e levar 
para casa o mesmo produto de forma gratuita. 
Caso tenha passado pelo caixa vindo posterior-
mente a verificar que o produto estava vencido, 
o CDC, em seu artigo 18, parágrafo 1º, incisos 
I, II ou III, prevê a troca por outro da mesma 
espécie, o dinheiro de volta ou o abatimento 
proporcional do preço, sendo esta uma das for-
mas de harmonização das relações de consumo. 
Mesmo com a implementação do programa 
De Olho na Validade, o Procon-RS mantém a 
autonomia para agir em relação à fiscalização 
dos estabelecimentos, consoante previsão da 
Legislação Consumerista.
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Com um crescimento 

acima dos dois 

dígitos, setor dos 

produtos sem glúten 

exige atenção e 

cuidados específicos 
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um mercado que tem passado às 
margens da crise financeira é o dos produtos 
alimentícios isentos de glúten. Nos últimos anos, 
algumas marcas conseguiram a proeza de crescer 
500%. O setor, de forma geral, segundo a con-
sultoria internacional Euromonitor, deve ter um 
crescimento de 32% nos próximos dois anos. Boa 
parte desse resultado positivo vem da populariza-
ção das dietas restritivas, que tiram do cardápio 
alimentos com glúten e lactose para perda de peso. 
Mas são os celíacos, ou seja, pessoas com alergia 
à proteína presente no trigo, na aveia, no centeio 

e na cevada, os mais fiéis a marcas e estabeleci-
mentos comerciais. 

Para se ter uma ideia, atualmente, 55% dos 
consumidores celíacos chegam a gastar 30% ou 
mais do salário em alimentação. “Os produtos 
livres de glúten são mais caros, mas quem tem 
restrição precisa desses alimentos para ter uma 
dieta balanceada e não se importa em gastar 
mais”, afirma Ester Benatti, presidente da sec-
cional gaúcha da Associação dos Celíacos do 
Brasil. Entretanto, Ester chama atenção para 
os desafios que os intolerantes ainda enfrentam 

m mercado a
ser explorado

Micheli Aguiar
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na hora de ir ao supermercado. “Conseguimos 
uma grande conquista, que é ter descrito nas 
embalagens se o produto contém ou não glúten. 
Hoje em dia, nossa grande luta é terminar com a 
contaminação cruzada, fazendo com que os ali-
mentos sem a substância não fiquem no mesmo 
espaço que os com glúten”, destaca ela.

Em Porto Alegre – assim com nos estados 
de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo –, 
uma lei (no caso, municipal) exige que super-
mercados tenham um espaço específico para 
exposição dos produtos livres da proteína. “Uma 
farinha de arroz não pode estar ao lado de uma 
farinha de trigo, por exemplo. Para um celíaco, a 
contaminação pode provocar reações no corpo”, 
alerta. Desde maio de 2003, a lei federal 10.674 
obriga o fabricante a expor em local visível na em-
balagem se o produto contém glúten, mas os aler-
tas começam ainda na indústria, onde uma série 
de cuidados é necessária. Para entrar no mercado 
de alimentos especiais e funcionais, o empresário 
tem que seguir as normas de fabricação ditadas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). “A contaminação ocorre quando, lá no 
açougue, onde só há uma máquina, o funcionário 
fatia presunto sem glúten e também a mortadela 
com a proteína”, aponta Ester, afirmando que 
a conscientização do setor supermercadista é 
vital para a qualidade de vida do intolerante. “A 
gente entende que é preciso capacitação e muita 
informação. É uma luta diária.”

Exposição dos produtos 

Ganhando cada vez mais espaço nos 
supermercados, os produtos livres de glúten 
ainda carecem de melhor disposição nas 
prateleiras. Ao menos essa é a percepção 
das entidades que trabalham com celíacos. 
“Diferentemente dos produtos diet e light, 
sem glúten e sem lactose, por exemplo, não 
têm uma seção só para eles. Além do risco 
de contaminação cruzada, isso também 
dificulta a vida dos celíacos. 

Não é raro termos que ficar dando 
voltas e voltas no supermercado para achar 
um produto indicado para nossa restrição. 
Isso é frustrante e não qualifica a relação 
entre supermercadista e o consumidor”, 
salienta a presidente da seccional gaúcha 

da Associação dos Celíacos.
Ester afirma que o ideal seria que os 

produtos indicados para quem sofre com 
a restrição alimentar fossem colocados em 
prateleiras exclusivas. “Afinal, o mix ainda 
é infinitamente menor do que os produtos 
com glúten. O celíaco tem uma lógica de 
compra diferente, assim como o diabéti-
co.” Segundo ela, isso facilitaria a vida dos 
intolerantes à proteína e também garantiria 
a segurança alimentar. “Os ingredientes dos 
produtos sem a proteína são selecionados e 
balanceados para garantir um alimento sau-
dável. Queremos comprar efetivamente esse 
produto”, destaca. 

O que é a doença celíaca 

Moda nos últimos anos em algumas dietas 
para perda de peso, a eliminação do glúten da 
alimentação não é opcional para quem sofre da 
chamada Doença Celíaca (DC).  “A DC é carac-
terizada por ser um processo inflamatório que se 
dá no intestino delgado, associada a uma resposta 
imunológica sistêmica generalizada. Essas reações 
ocorrem com a exposição à substância, que é a 
parte proteica de alguns cereais, como o trigo, 
centeio e cevada. O tratamento para a DC é a 
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exclusão completa do glúten da alimentação”, 
explica a nutricionista Fernanda Ody. 

No Brasil, de acordo com a Federação 
Nacional das Associações de Celíacos do Brasil 
(Fenacelbra), a estimativa é de que 2 milhões 
de pessoas tenham a Doença Celíaca – número 
que pode ser muito maior, devido à dificuldade 
de diagnóstico. “Os sintomas clássicos da DC 
são diarreia, fezes fétidas, inchaço abdominal, 
fadiga e pouco ganho de peso. Mas estima-se que 
50% dos casos não apresentem sintoma algum ou 
tenham sintomas pouco óbvios, como anemia, 
osteoporose, deficiências nutricionais, inferti-
lidade ou risco aumentado de aborto, doenças 
autoimunes, entre outros. O diagnóstico de DC 
deve ser feito por um médico, que utiliza uma 
combinação de exames laboratoriais (presença 

de anticorpos) e biópsia do intestino delgado”, 
destaca Fernanda. 

Trata-se de uma moléstia autoimune: o próprio 
organismo, devido a alterações genéticas, não tolera 
alimentos que contêm glúten. Com o tempo, essa 
proteína pode levar a um processo inflamatório 
grave no intestino delgado, impedindo a absorção 
de vitaminas e nutrientes. 

“A dieta de um celíaco pode ser muito 
saudável, desde que inclua os diferentes grupos 
alimentares: cereais, proteínas (carnes/ovos), le-
guminosas, oleaginosas, vegetais e folhosos, frutas, 
leite e derivados”, diz a nutricionista. Segundo ela, 
algumas opções para substituir os alimentos com 
glúten são arroz (em forma de biscoito, massa ou 
farinha); batatas; aipim (tapioca, polvilho); milho 
(farinha, pipoca, polenta), linhaça e chia.

Porto Alegre, RJ, ES, SC e PR têm leis que protegem o celíaco

Porto Alegre 
A Lei Municipal 1.226/15 determina que mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos 
congêneres cuja área seja superior a 500m² ou que possuam mais de três caixas registradoras acomo-
dem, em espaço único e de destaque – gôndola ou prateleira –, os produtos alimentícios elaborados 
sem adição de glúten ou lactose e dá outras providências.

Rio de Janeiro
A Lei Estadual 4.840/06 criou o Programa de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca. Com 
isso, é garantido acesso gratuito à realização de exames específicos para diagnóstico da DC, mediante 
prescrição médica. Também fica assegurado o repasse mensal de cesta básica composta de produtos 
isentos de glúten aos portadores de Doença Celíaca. A cesta traz macarrão de arroz ou milho, farinha 
de arroz, fécula de batata e biscoitos. 

Paraná
A Lei Estadual 16.496/10 determina que mercados, supermercados, hipermercados ou estabelecimen-
tos similares que mantenham mais de três caixas registradoras para atendimento aos consumidores 
deverão acomodar, para exibição em espaço único, específico e de destaque, produtos alimentícios 
recomendados para pessoas com diabetes, intolerantes à lactose e com Doença Celíaca.

Santa Catarina
A Lei Estadual Nº 15.447/11 obriga supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares 
que comercializam e entregam em domicílio produtos alimentícios a disponibilizar em local único, 
específico e com destaque, os produtos destinados ou indicados aos indivíduos celíacos, diabéticos e 
com intolerância à lactose.

Espírito Santo 
A Lei Estadual Nº 9.788/12 determina que os supermercados, hipermercados e estabelecimentos 
similares que comercializam produtos alimentícios ficam obrigados a disponibilizar em local único, 
específico e com destaque, os produtos destinados ou indicados aos indivíduos com intolerância ao 
glúten e à lactose e diabéticos.
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para repensar o negócio, aperfeiçoar estratégias 
e também sair da zona de conforto.

“Nosso ramo é muito dinâmico e a gente 
precisa sempre estar se atualizando e pensando 
a melhor forma de atender o nosso cliente. As 
tecnologias mudam muito, novas ferramentas 
estão aí e precisamos ter conhecimento para 
utilizá-las a nosso favor. Não que dois dias de 
curso vão nos dar conhecimento suficiente, mas 

ação pensada pela Agas Jovem, em 
parceria com a consultoria Nielsen, 40 super-
mercadistas participaram do primeiro curso de-
senvolvido pela recém-inaugurada Universidade 
Nielsen. Durante os dois dias de treinamento (13 
e 14 de julho), na sede da Agas, em Porto Alegre, 
os participantes tiveram contato com conteúdos 
direcionados a gerenciamento de categorias e es-
paço, precificação e inovação. Uma oportunidade 

em uma

ualificar para 
poder melhorar
Q Agas Jovem e 

Instituto Nielsen 

promoveram dois 

dias de intenso 

treinamento 
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é bom para sairmos da mesmice e irmos atrás de 
novidades”, destaca Daniela Frigueto, do Super 
Engenho, que tem lojas em Caçapava do Sul, 
Rosário do Sul, Quaraí e Guaíba.

O primeiro dia de curso foi ministrado 
pelo gerente da Nielsen, Wagner Picolli. Em 
oito horas, Picolli falou sobre gerenciamento de 
categorias e novos processos possíveis na área. 
Mostrou um tema que é considerado complexo, 
com exemplos práticos de como os supermerca-
distas podem fazer para melhor gerenciar seus 
negócios. “O pessoal sai daqui sem precisar gastar 
para colocar os conceitos em prática. Eles são 
incentivados a pegar todos os dados das categorias 
cadastradas e criar planilhas para cada uma com 
dados de vendas em volume e em valor, em preço 
de venda e preço de custo. Cruzando esses dados, 
é possível ver lucratividade, share em valor e em 
volume dentro da bandeira”, afirma.

Outra dica compartilhada diz respeito à 
“quebra” de preconceitos que alguns pequenos 
e médios varejistas ainda têm, como a venda de 
espaço em gôndola. “Muitos pensam que é irre-
gular, quando é uma ação muito bacana e com 
resultados positivos. Vender o espaço para um 
fabricante deve ser pensado para pontos extras, 
ilhas e gôndola”, destaca.  

Ao fim da aula, os supermercadistas ainda 
puderam colocar em prática alguns dos concei-
tos aprendidos. Uma atividade em grupo fez os 
participantes avaliarem o próprio negócio e o que 
pode ser melhorado. “Achei muito bom. Pude ver 
com outros olhos o que fazemos nas nossas lojas 
em Tapes e Eldorado do Sul. Vamos colocar em 
prática mudanças na área de visualização e de 
gerenciamento de categorias”, afirma Ronaldo Fi-
gueiredo Martins, do Supermercado Codebal. 

  
Em busca da inovação

 
Mesmo que deixar de ir ao super-

mercado não seja uma ação prevista pelos 
consumidores no futuro, como o lojista 
pode melhorar a relação com os clientes 
e também solucionar problemas na loja e 
qualificar o atendimento? Qual o papel da 
indústria nessa busca por novos produtos, 
ideias ou relacionamento? Tais assuntos 
foram discutidos durante a palestra da 
líder da Prática de Inovação na Nielsen, 
Cassiana Costa.

Universidade Nielsen tirou jovens 
gestores da zona de conforto com 
atividades práticas



 “A inovação dá certo quando resolve 
um problema do consumidor. Não adianta 
pensar em algo da sua cabeça, sem saber o 
que precisa resolver. Você investe nisso para 
solucionar muitas vezes um problema que 
nem se conhecia, mas não pode querer fazer 
algo que não atinja o cliente. É preciso saber 
de forma bem clara quem é o público-alvo 
dessa mudança”, frisa Cassiana. Na conversa, 
a especialista da Nielsen também destacou a 
importância da parceira com a indústria. “O 
diálogo e a boa relação entre as duas partes 
rendem ações conjuntas, que tendem ao 
sucesso. Mas é preciso, novamente, saber 
quem se quer atingir.”

 Cassiana salientou ainda que inova-
ção nem sempre envolve tecnologia ou 
investimentos altos. Ela pode estar em 
uma mudança de processo, em algo novo 
dentro da loja ou na forma diferenciada 
de comunicação com os consumidores. 
“O importante é o varejista ter consigo 
sempre que ela resolve o problema do 
shopper e viabiliza para ele negócio, giro 
mais rápido de mercadorias ou margem 
mais vantajosa.”

Formação de preço

No segundo dia, foi abordado o tema da 
precificação, que também exige cautela e novo 
olhar. Quem faz a afirmação é o analista de 
Mercado da Nielsen, Jonatas Rosa. 

“De forma geral, todo varejista trabalha 
com precificação como um de seus principais 
pilares, porque de fato é um fator fundamental 
que se reflete muito claramente nas vendas. 
Ele mexe mesmo no ponteiro”, destaca Rosa, 
observando que o método mais utilizado é a me-
dição de preço. “Ponto tão importante quanto 
a medição é a escolha dos melhores itens para 
aplicar o pricing. Não são todos os produtos 
que precisam ser monitorados, mas aqueles que 
são fundamentais para a imagem de perfil do 
negócio”, afirma Rosa.

“Achei bem interessante todos os assuntos 
tratados. O que aprendi nesses dois dias vai aju-
dar bastante a empresa. Hoje, precisamos pensar 
melhor as estratégias de preço e de promoções. 
Há ofertas que precisam ser maisbem traba-
lhadas. Foi bom ver alternativas”, destaca Júlio 
César Viezzer, do Super Viezzer de Canoas.

Cinco dicas 
para definição de preço 

Ter clara a definição da estratégia e de como 

ela está posicionada, porque isso vai se 

refletir no posicionamento de preço. 

Escolha os melhores itens para precificação. 

São eles que vão refletir a imagem de preço 

do negócio.

Identifique a concorrência, como ela vem 

trabalhando e o que está fazendo.

Avalie os produtos em promoção. Analise 

se a loja não está subsidiando demais a 

oferta, sendo que o consumidor já levaria 

os produtos sem a necessidade de pro-

moção. Isso significa queima de margem 

desnecessária.

Monitore os preços de modo que reflitam a 

estratégia do negócio.

Fonte: Tiago Rosa, consultor da Nielsen  

Turma de 40 pessoas trabalhou novos 
conceitos em áreas estratégicas
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Nos tempos atuais, em que estrangeirismos e palavras estranhas 

prevalecem, os termos de informática muitas vezes são enigmas 

para o usuário leigo. Entender o significado e a proveniência 

dessas palavras pode fazer a diferença no dia a dia 

Acesso remoto – Conexão entre computadores 
ou dispositivos móveis por meio da rede, sem 
usar necessariamente recursos físicos do equi-
pamento acessado, como mouse ou teclado. Este 
procedimento pode se dar por meio de uma rede 
particular – como a intranet – ou até mesmo por 
programas que funcionam pela web. 

Algoritmo – Parte integrante e originária da compu-
tação. Para que haja um comando no programa do 
computador, a máquina trabalha com códigos de al-
goritmo – sequência lógica e definida de instruções 
para executar uma tarefa, dividida em etapas.

b

a

Business to Business (B2B) – Termo referente a tran-
sações comerciais entre empresas por meios eletrôni-
cos. Os negócios por este tipo de plataforma podem 
ser de revenda, transformação ou consumo. 

Business to Commerce (B2C)  – Transações comer-
ciais entre a empresa distribuidora (como indústrias) 
e consumidores finais. 

Backup  – Termo em inglês para cópia de segu-
rança, indicando a existência de determinado 
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arquivo em outros aportes físicos ou digitais. 
O backup é extremamente importante, pois, se 
houver a perda daqueles arquivos, eles estarão 
disponíveis para serem restaurados.

Banco de dados – Em um sentido original, ban-
cos de dados são o grande armazenamento de 
arquivos de qualquer instância – sejam pessoais, 
empresariais ou institucionais. Com o surgimen-
to da informática, os próprios computadores 
começaram a armazenar os dados de modo 
digital, assumindo o papel central de muitos 
sistemas de informação.

Big Data  – Grande conjunto de dados armazena-
dos nos servidores (como o Microsoft SQL Server 
+ Oracle MySQL), funcionando em servidores 
de redes de computadores (Intel, HP, Samsung, 
entre outros) que estão interligados em cloud 
computing. O Big Data permite que as pessoas 
e empresas cruzem informações importantes 
obtidas de diversas fontes para tomarem decisões 
acerca de seus negócios. 
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or dentro da complexidade  
dos computadores



Blog – Contração dos termos web+log (em tradu-
ção livre seria diário na rede), é um espaço online 
em que o usuário pode postar artigos, opiniões 
ou publicações. Em geral, os blogs seguem te-
máticas, abrangendo determinados públicos, ou 
são usados para dividir a vida diária, com textos, 
imagens ou vídeos. 

Bug – Erros em sistemas e aparelhos eletrônicos, 
seja no hardware ou no software. O termo foi 
cunhado em 1878 por Thomas Edison, quando 
um inseto (significado da palavra bug) causou 
problemas de leitura em sua invenção, o fonó-
grafo. Mas só ficou conhecido mesmo quando a 
engenheira Grace Hopper publicou que um inseto 
preso no computador Mark II havia prejudicado 
o funcionamento do sistema. 

Business Intelligence – Designa a coleta, a organi-
zação, a análise, o compartilhamento e o monitora-
mento das informações que possibilitam a gestão 
de negócios. Esta técnica transforma dados brutos 
em referências para a administração. 

Byte – Dado integral da computação para quanti-
ficar o tamanho da memória ou da capacidade de 
armazenamento de um dispositivo. O byte é for-
mado por 8 bits, uma vez que o padrão atual para 
a computação e seus sistemas operacionais adota 
apenas sistemas regidos por esta quantidade. 

c
Cloud Computing – Nada mais é que o armaze-
namento em nuvem. Esta tecnologia permite o 
armazenamento de arquivos através de computa-
dores e servidores compartilhados, de maneira que 
o acesso aos dados é disponibilizado de qualquer 
lugar do mundo remotamente, sem a necessidade 
de aporte físico – como pendrives e HDs externos 
– para salvá-los. 
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Código Binário  – Sistema de numeração estrutura-
do em dois números – 0 e 1 – e que baseia todo o 
funcionamento da programação. O processamento 
de dados se dá por milhares de blocos lógicos com-
plexos, regidos por um postulado que determina 
que a eletrônica digital só funciona em dois níveis 
de tensão – o código binário. 

Compactação de dados  – União de fragmentos de 
um arquivo alterado que ficam espalhados pelo 
arquivo rígido. Quando um documento sofre mo-
dificações, elas nem sempre são armazenadas no 
destino original, então é necessário que o compu-
tador coordene e reúna as alterações ‘perdidas’. 

Cookie  – Pequeno pacote de dados encaminhado 
por um website para o navegador do usuário, toda 
vez que a página é visitada. A cada acesso, o próprio 
navegador envia um cookie para informar o servidor 
das atividades prévias do internauta. Os cookies 
configuram senhas gravadas, itens no carrinho de 
compras e hiperlinks clicados, entre outros. 

Desktop – Computadores que ficam em cima 
(top) da mesa (desk). Foram os primeiros tipos de 
PCs (Personal Computers) utilizados e oferecem 
interface fácil de operacionalizar, além de contar 
com um tamanho aceitável para escritórios e 
ambientes pessoais. 

Download – Transmissão de dados de um disposi-
tivo para outro. O download se refere ao descarre-
gamento de conteúdo online, geralmente por um 
servidor remoto acessado pelo usuário.

d

e
e-commerce – Forma de comércio virtual feita 
por um dispositivo eletrônico – computador, ta-
blet ou smartphone – que troca um tipo de moeda 
por um produto vendido em portais, por meio de 
pagamento eletrônico. Atualmente está em alta 
expansão, com departamentos especializados em 
marketing, negociação, vendas e suporte de TI 
apenas para este tipo de website.

173(julho/agosto 2017) Revista AGAS



g
lo

ss
ár

io
 /

 in
fo

rm
át

ic
a 

f

g

h

Formatação – Utilizada para reutilizar compu-
tadores após erros críticos ou irrecuperáveis, a 
formatação apaga de forma definitiva todas as 
informações da máquina, devolvendo-a ao seu 
desempenho original, como se estivesse nova.
 
Firewall – Dispositivo de uma rede de compu-
tadores que aplica uma política de segurança 
ao resto das máquinas. Este bloqueio impede o 
acesso a conteúdo malicioso, ainda que os dados 
continuem fluindo, servindo como um filtro do 
fluxo de dados que entra e sai da rede. 

Gadgets – Termo que se refere a qualquer apa-
rato ou apetrecho tecnológico. Smartphones, 
tablets, webcams, MP3 players, entre outros. 
Geralmente é usado para se referir a equipa-
mentos novos e com tecnologia de ponta, a fim 
de demonstrar a sua inovação. 

Hard Drive –  O disco rígido (ou HD) é a memória 
em que são armazenados os dados do computador 
de maneira não volátil, ou seja, que não desapare-
cem quando a máquina é desligada (como aconte-
ce com a memória RAM). O nome do dispositivo 
vem do discos firmes e uniformes que formam o 
HD e garantem a boa qualidade de gravação do 
conteúdo contido em um computador. 

Hacker – Pessoas que elaboram, criam, invadem 
e modificam softwares e hardwares de compu-

tadores, possibilitando novas funcionalidades ou 
mesmo adaptando as originais. A sua principal 
missão é testar a vulnerabilidade de sistemas, e 
quem usa os conhecimentos de informática para 
danificar e obter algum tipo de benefício é geral-
mente chamado de cracker.

Hardware – Conjunto de componentes físicos 
do computador que podemos ver, tocar e mexer 
mecanicamente. Alguns exemplos são o monitor, 
o mouse, a placa mãe, as caixas de som, a tela, os 
processadores e os chips, entre outros. 

HTML – Refere-se a Hypertext Markup Language e 
é uma das linguagens utilizadas para desenvolver we-
bsites. Se disseminou por ser de fácil entendimento 
tanto para a leitura de máquinas como para a pro-
dução de seres humanos. É uma linguagem baseada 
em marcações, que delimitam quais informações a 
página exibe e como elas se organizam na página. 

Http – Sigla para Hyper Text Transfer Protocol, de-
marca um protocolo que permita ao computador 
trocar informações com o servidor que projeta o site. 
Sob este protocolo, quaisquer máquinas e computa-
dores podem enviar e receber conteúdos textuais. 

Hub – Também conhecido como concentrador, é 
o aparelho que transmite uma informação para 
muitos receptores ao mesmo tempo, em um pro-
cesso de broadcasting. Os hubs estão conectados 
por redes, e, quando estão em computadores, 
permitem que a informação seja encaminhada para 
todas as máquinas. 

I
Inteligência artificial – Ramo da ciência da compu-
tação que se dedica a criar dispositivos com racio-
cínio lógico, capazes de perceber, tomar decisões 
e resolver problemas, por exemplo. Programas 
como dispositivos de reconhecimento de voz e 
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Extensões – Sufixo aderido ao fim do arquivo 
para designar o conteúdo ou o uso, facilitando 
assim a codificação do computador. Alguns 
exemplos são .png e .jpg (imagens), .doc e .ppt 
(documentos do Microsoft Word e PowerPoint), 
.pdf (Portable Document Format, a ser lido  
independentemente do programa criado ou do 
sistema operacional), entre outros. 
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escrita, além de assistentes virtuais comandados 
por voz, entre outros. 

Internet das Coisas – Conceito tecnológico que 
pauta que todos os objetos pelos quais cruzamos 
diariamente estariam conectados à internet, 
com interações inteligentes e sensoriais, re-
sultando em uma fusão do mundo real com o 
mundo digital. Algumas das aplicações são os 
smartwatches e eletrodomésticos que funcionam 
conectados à web. 

Intranet – Rede privada em uma empresa que 
funciona tal qual a internet, mas tem acesso 
disponível apenas por membros da companhia, 
colaboradores ou terceiros com autorização. 
Serve para compartilhar informações próprias 
e fomentar o trabalho em grupo. 

IP – Endereço que identifica uma determinada 
máquina – smartphone, computador, impresso-
ra e tablet, entre outros – em uma rede local 
ou pública. É um certificado semelhante a um 
documento, singularizando os dispositivos e os 
tornando fáceis de identificar.
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Malware – O termo é uma contração de mali-
cious software, que tem por objetivo se infiltrar 
em um computador a fim de causar danos, rou-
bar ou sequestrar informações importantes. São 
considerados malwares vírus de computador, 
worms e spywares. 

Megabyte – Unidade de medida de memória 
equivalente a 1 milhão de bytes. 

Memória – Dispositivos que permitem armaze-
nar dados e programas em um computador. A 

memória RAM é reconhecida como a principal, 
uma vez que o processador pode acessá-las 
diretamente e é indispensável para o funcio-
namento da máquina. A memória secundária, 
representada pelo HD, é a de armazenamento 
em massa e permanente, que não pode ser con-
tatada diretamente: precisa ser carregada antes 
de endereçada pelo processador. 

Memória Cache – Área de armazenamento na 
qual ficam guardados dados ou processos fre-
quentemente usados em um dispositivo, a fim 
de facilitar os processos e poupar gasto de tempo 
desnecessário do hardware.

Modem  – A palavra é originária da justaposição em 
modulador e demodulador, e representa um dis-
positivo que articula o sinal digital de maneira que 
vira uma onda analógica, a ser transmitida pela linha 
telefônica e vice-versa. Ele fica entre o roteador e 
servidor de internet, atuando como uma ponte.

 

Modem ADSL – Vem de Asymmetric Digital 
Subscriber Line e permite ao usuário transferir 
dados em alta velocidade, mesmo que esteja 
usando uma linha telefônica comum. Esta 
tecnologia divide a linha em três canais – voz, 
download e upload –, evitando que os conteú-
dos ocupem velocidades indevidas. Há ainda o 
modem ADSL 2/2+, que pode atingir taxas de 
download de 24 MB por segundo, no entanto, 
ambas têm o mesmo limite máximo de upload: 
1 MB por segundo.

MP3/MP4 – São basicamente dois tipos de ar-
quivo. O primeiro é mais antigo, e se refere a 
arquivos de áudio. O MP4 é mais recente, e une 
o áudio a imagens em movimento, resultando 
em vídeos de boa resolução. 
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a computador estão unidos e interligados, funcionando 

como uma central da máquina. Ali, estão unidos 
todos os processadores, memórias e placas, tal qual 
uma rede de fios, permitindo o tráfego de informa-
ção e alimentando o PC com energia. 

Programação – Designa o processo de escrita, teste 
e manutenção de um programa, inscrito em uma 
linguagem própria para que tanto o criador quanto a 
máquina consigam se entender. É ela que possibilita, 
por meio de algoritmos, que existam programas, 
jogos, arquivos e muito mais no computador. 
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Open Content – Conhecido sob a alcunha de Cre-
ative Commons, os conteúdos abertos referem-se 
a trabalhos criativos – imagens, textos ou áudios 
– que podem ser amplamente utilizados, modi-
ficados e veiculados, sem a necessidade de pedir 
autorização ao criador. 

P
Pendrive – Também conhecido por USB Flash 
drive, é um pequeno dispositivo de armazenamento 
com memória flash, possível de ser acessado pela 
porta USB dos computadores, com capacidade de 
memória chegando à casa dos terabytes. 

Pixel – O termo vem da fusão das palavras picture 
e element. Representa pequenos pontos que são a 
menor parte de uma imagem, que, ao se juntarem, 
formam um grande quadro. É conhecido por resolu-
ção quantos pixels em altura e largura uma fotografia 
ou imagem possui. 

Placa-Mãe – Como o próprio nome sugere, é um 
sistema no qual todos os componentes que formam o 

R
Roteador – Com o aumento de aparelhos com 
acesso à internet dentro de um mesmo ambiente – 
em casa, no escritório, etc. – nasceu a necessidade 
de criar uma rede interligando os computadores e 
o acesso à web. O roteador assume então a posição 
de identificar quando uma máquina se conecta à 
rede e define um IP, organizando como os dados 
trafegam pela net, de maneira totalmente sem fio 
(wireless). 

Reset – Apagar ou desfazer opções configuradas 
– ação muito semelhante a formatar – de um deter-
minado aplicativo, dispositivo ou máquina.

S
Servidor – Software ou computador que funciona 
como um provedor de serviços a uma rede de com-
putadores. Eles podem ter várias funcionalidades, 
como uma partilha de dados ou armazenamento de 
páginas de um site.  
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Navegador – Programa que possibilita interagir 
com documentos HTML e outras linguagens 
hospedadas na internet – ou seja, que habilita a 
visitar endereços na web. 
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Sistema Operacional – Programa responsável 
por gerenciar os recursos do sistema, trabalhando 
a partir de uma interface para facilitar o acesso do 
usuário com as funcionalidades da máquina. No caso 
dos computadores, o mais utilizado é o Windows, 
enquanto nos telefones estão disponíveis os sistema 
Android, iOS e Windows Phone. 

Software – Se o hardware é a parte física, o software 
pode ser encarado como a mente da máquina,  for-
mada por ‘pensamentos’ não palpáveis. São os pro-
gramas contidos nos computadores, como sistemas 
operacionais ou players de música e vídeos. 

Spam – Todas as mensagens de e-mail encami-
nhadas sem o consentimento do destinatário, 
geralmente enviadas para um grande número 
de pessoas, adquirindo o caráter de mensagem 
indesejável. O conteúdo dos e-mails é em sua 
maioria publicitário, mas também há mensagens 
maliciosas que visam a se infiltrar na máquina 
e instalar vírus. 

T
Touchpad – Componente de notebooks que substi-
tui o mouse, por intermédio de uma área sensível 
ao toque que comanda o cursor na tela.

Tecnologia da Informação (TI) – Ramo do conheci-
mento das ciências da computação que provê ati-
vidades e soluções envolvendo hardware, software, 
banco de dados e redes, com a finalidade de facilitar 
a análise e o gerenciamento de informações que se 
desenrolam por estes meios. É a área da informática 
que organiza e classifica as informações.

U
Upload – Envio da transferência de dados, na qual 
o usuário remete algum conteúdo para o servidor 
da internet, que será baixado posteriormente. 

USB – Sigla que significa Univer-
sal Serial Bus (porta universal, em 
tradução livre), e se refere a uma 
tecnologia que conecta dispositivos 
periféricos (como pendrives, mouses, 
teclados) sem haver a necessidade de 
desligar a máquina, com o plus de 
transmitir e armazenar dados. 
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Vírus – Softwares maliciosos que infectam os 
sistemas de tecnologia, a fim de inviabilizar o 
sistema. Programas que combatem estas práticas 
são chamados de antivírus e buscam manter a 
estabilidade da máquina. 

W
Widgets – Com o nome semelhante ao gadget, 
os widgets são programas, muitas vezes mais 
leves, que oferecem atalhos para serviços e utili-
dades. Um exemplo são os apps de temperatura 
– pequeno, no canto da tela do celular – para 
evitar que o usuário precise buscar em um site 
a informação. 

WiFi –  Abreviação de Wireless Fidelity, o concei-
to expressa uma tecnologia que não utiliza cabos 
e não precisa de instalação prévia. Basta conectar 
a máquina ou dispositivo, com o uso ou não de 
uma senha, para poder acessar a internet. 

Wiki – Conjunto de páginas interligadas, que 
podem ser visitadas ou editadas por qualquer 
pessoa. Assim, criam-se arquivos de consulta 
pública com construção coletiva e colaborativa, 
em constante expansão e melhoria. 
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Mercosul: medidas a respeito de 
agrotóxicos são instituídas

Canal do BNDES facilita informações 
de crédito para empresas

Fragilidade nos sistemas de NF-e
oram detectadas, pela Receita Estadual, fragi-
lidades nos sistemas de empresas para gerar a 

chave de documentos fiscais eletrônicos, como a 
NF-e, a NFC-e e a CT-e. Esta vulnerabilidade é 
correspondente ao não uso do número aleatório 
do campo código numérico, que faz parte da cha-
ve de acesso dos emitentes. O abandono da prá-
tica pode ceder acesso indevido às informações 
dos documentos e causar a ocorrência de fraudes. 
Para controlar o problema, a Receita Estadual já 
está alertando as empresas afetadas e também 
os responsáveis de TI para a obrigatoriedade do 
requisito nos seus sistemas.

F

Novo sistema permite pedido de 
ressarcimento de MEI online

oi liberado, em julho, para os contribuintes do 
Simples Nacional e do Microempreendedor 

Individual (MEI), um sistema simplificado de res-
tituição de tributos federais, medida que beneficia 
mais de 11 milhões de optantes. Agora, o empre-
sário que tiver um pagamento indevido ou em 
valor maior pode pedir a restituição diretamente 
no portal do Simples Nacional. Ao fazer o reque-
rimento digitalmente, a auditoria do crédito e do 
pagamento deve estar concluída em até 60 dias, 
e o contribuinte pode acompanhar o pedido pelo 
portal do Simples Nacional. Pela nova tecnologia, o 
empresário é poupado de se deslocar até a unidade 
de atendimento, além de garantir celeridade na 
restituição, contribuindo para a simplificação e 
redução de tempos de processos.

F

A STF disponibiliza 
emissão de certidões online

Supremo Tribunal Federal (STF), objetivando 
a simplificação do acesso a documentos, ofere-

ce em sua página na internet o serviço de emissão 
de certidões judiciais, mediante preenchimento de 
formulário eletrônico, sem a necessidade de pro-
tocolar petição. Um dos documentos disponíveis 
é a online, emitida automaticamente, incluindo a 
certidão de objeto e pé e a certidão de anteceden-
tes para fins eleitorais. O outro tipo é a certidão 
eletrônica, que será encaminhada por e-mail ou 
retirada presencialmente, e atesta a existência ou 
não de processo no Supremo. 
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provada pela Diretoria Colegiada da Anvisa, 
a Instrução Normativa Conjunta entre a 

Agência e o Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) passa a valer para o estabe-
lecimento de critérios para o reconhecimento de 
Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos em 
produtos vegetais in natura. A medida internaliza 
a Resolução Mercosul GMC nº 15/16, prevendo 
que o limite de agrotóxicos deverá corresponder às 
medidas dos Estados Partes do Mercosul. Assim, 
será obrigatório que o ingrediente ativo esteja 
registrado no país exportador e deverão ser cum-
pridos os limites adotados pelo país importador. 

fim de facilitar os pedidos de crédito de 
micro, pequenas e médias empresas, foi 

lançado, em junho, pelo BNDES, o Canal do 
Desenvolvedor MPME direcionado aos gesto-
res desse tipo de negócio. A plataforma prevê 
um relacionamento facilitado exclusivo para 
as necessidades das MPME, de forma a levar 
informação especializada ao empreendedor in-
teressado nas suas linhas de financiamento. Por 
meio de um sistema simplificado e interativo, 
agora as empresas de faturamento anual de até 
R$ 300 milhões podem expressar o interesse 
diretamente e obter melhores condições de 
negociação com os bancos. 
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Plataforma da Receita 
Federal facilita negociação de dívidas 

omeçou, em 3 de julho, a vigência do Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert). 

Com ele, os contribuintes – incluindo pessoas 
jurídicas e físicas – podem regularizar dívidas 
junto à Receita Federal com condições especiais 
de negociação. O programa visa à redução de pro-
cessos em litígios tributários, e está disponível em 
três modalidades. A primeira prevê o pagamento à 
vista e em espécie de pelo menos 20% da dívida, 
seguido de 5 parcelas sucessivas, com a liquidação 
e utilização de créditos de prejuízo fiscal. O segun-
do tipo tem o pagamento da dívida consolidada 
em até 120 prestações mensais e sucessivas e o 
terceiro é semelhante ao primeiro, com diferentes 
módulos de parcelamento e redução de juros e 
multas de mora. A adesão ao Pert deve ser feita 
pelo site da Receita Federal (http://idg.receita.
fazenda.gov.br/) até 31 de agosto, e inclui débitos 
indicados pelo sujeito passivo, na condição de 
contribuinte ou responsável. 

Boletos poderão 
ser pagos em todos os bancos

esde julho, começou a implementação de um 
novo sistema bancário no qual todas as contas, 

mesmo vencidas, poderão ser pagas em qualquer 
banco. A nova plataforma também possibilita que o 
cálculo de juros e a multa do boleto atrasado sejam 
feitos automaticamente, eliminando assim a neces-
sidade de ir a um guichê e diminuindo os erros de 
cálculo. O cronograma de implantação prevê que a 
partir de 10 de julho sejam aceitos apenas boletos 
acima de R$ 50 mil, a partir de 11 de setembro 
boletos acima de R$ 2 mil, em 13 de novembro 
acima de R$ 200 e em 11 de dezembro todos os 
boletos. De acordo com a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), o cronograma é necessário para 
garantir a segurança e reduzir fraudes.  

C

Fabiano Dallazen é o novo 
procurador-geral do Estado

omou posse para o biênio 2017-2019, em 9 de 
julho, o novo procurador-geral da Justiça do 

Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen. Na ocasião, 
estavam reunidas autoridades federais, estaduais 
e municipais perante o Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores, e também foram empossados 
os quatro subprocuradores-gerais de Justiça para 
o próximo biênio – Cesar Faccioli, para assuntos 
jurídicos; Benhur Biancon Junior, para assuntos 
administrativos; Marcelo Dornelles, para assuntos 
institucionais; e Ana Cristina Petrucci, para gestão 
estratégica. O novo procurador do Estado prevê 
uma atuação fundamentada na aproximação com 
a sociedade e no combate à corrupção

T

Receita Estadual se prepara para 
orientações sobre GIA

obrigatoriedade da geração da Guia de Infor-
mação e Apuração do ICMS (GIA) começa 

em 1º de setembro, e, para facilitar a adequação 
da sociedade, a Receita Federal está se preparan-
do para a mudança. Foram treinados, para ajudar 
na adaptação das pessoas, 34 auditores-fiscais e 
16 técnicos tributários com foco nos procedimen-
tos e ajustes necessários. Entre os benefícios da 
obrigatoriedade da GIA está a simplificação das 
obrigações acessórias a serem cumpridas com 
o Fisco, uma vez que muitos dos dados serão 
preenchidos automaticamente. 
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oi prorrogado para dezembro o prazo para as 
empresas se inscreverem no Programa Seguro-

Emprego, do governo federal, uma atualização do 
antigo Programa de Proteção ao Emprego. Entre 
as novidades estão a permissão da negociação 
de acordo coletivo em até 30% da jornada e do 
salário dos trabalhadores. Além disso, a nova lei 
inclui a possibilidade de apoio técnico gratuito do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) para empresas de pequeno por-
te no cumprimento de acordo coletivo múltiplo 
específico. Um dos requerimentos para participar 
do programa é a aprovação dos trabalhadores 
incluídos no sistema, em assembleia, a respeito 
da alteração do total de funcionários e setores 
contemplados. 

F
Novo programa de facilitação de 
emprego prevê mais benefícios
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Carlos Eduardo Santos Presidente da Comissão de Prevenção de Perdas, Auditoria e Gestão de Riscos da Soc. Bras. do Varejo e Consumo

Legumes e Verduras (FLV) possuem um 
papel muito importante para os supermercados, pois, 
além de significativa participação na receita, também 
geram atratividade para aumento do fluxo de clientes 
e venda de outros itens. O desafio é transferir para 
os compradores o frescor, a qualidade e a higiene dos 
produtos. Os locais de exposição devem se transfor-
mar em pontos convidativos de compras. 

O setor, todavia, possui o maior índice de per-
das por departamento, segundo última pesquisa da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 
Temos duas grandes causas geradoras de perdas 
em FLV: o excesso de estoque causado por uma 
estratégia de compra mal realizada e o manuseio 
inadequado em toda a cadeia de valor do varejo. 

Uma má compra pode ser a causadora de 
70% do total das perdas do setor. O responsável 
pelo processo de aquisição de mercadorias deve ter 
profundo conhecimento técnico sobre capacidade 
de armazenamento, histórico de vendas e ciclo de 
vida do produto, por exemplo. Definição do mix, 
processos adequados de estocagem e fornecimento, 
além de regras de bonificação e estratégia de preços, 
são fundamentais para a eficácia na gestão.

O recebimento é etapa importante para 
identificar se os produtos possuem condições de 
venda ou não. O súper deve observar os seguintes 
pontos de controle: higiene, limpeza, temperatura 
e organização. Geralmente, FLVs são conferidos 
100% nesse momento. Receber um alimento em 
seu estado adiantado de maturação pode gerar a 
quebra operacional ainda no estoque. Aliás, o ideal 
mesmo é não ter estoque, pois o armazenamento e o 
manuseio também influenciam na geração de perdas. 

as frutas, Quanto maior for a frequência de pedidos e entregas, 
menor será o nível de estocagem e, consequente-
mente, menor a perda. Uma boa prática é manter 
FLVs em locais climatizados e evitar temperaturas 
elevadas, que contribuem para acelerar o processo 
de perecibilidade das mercadorias.

A apresentação do produto é um fator funda-
mental para a decisão do cliente adquiri-lo. Organi-
zação, distribuição por cores e exposição de volumes 
estimulam o consumo. Diminuir as quantidades e 
aumentar a frequência de reposições são estratégias 
comerciais para seduzir o cliente a comprar, e tam-
bém reduzem as perdas.

 
Na operação de caixa, uma falha recorrente é 

a digitação de códigos errados em razão da similari-
dade de produtos. É muito comum (infelizmente) 
o operador perguntar ao cliente que tipo de fruta é 
(por falta de capacitação), se banana nanica ou prata, 
por exemplo. Outro ponto de atenção se refere à 
desistência de compras dos clientes, principalmente 
no caso de perecíveis com necessidade de armaze-
namento específico em balcão refrigerado, sendo 
necessária, o mais rápido possível, sua identificação 
e recolocação no móvel adequado.

Nos Estados Unidos, é comum a prática de 
comercializar diversos produtos de FLV já embalados 
pelo produtor, gerando melhor conservação dos itens, 
pois se evita o manuseio pelo varejista e pelo consu-
midor. No Brasil, essa prática vem sendo estudada 
e implementada de forma conservadora. Produtos 
dentro de embalagens com Atmosfera Modificada 
podem triplicar a vida útil em razão da combinação 
de gases e retirada de oxigênio, porém essa prática 
depende de uma análise mais profunda.
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