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uma trajetória

este foi um encontro histórico para o setor supermercadista gaúcho e brasileiro. A trajetória
dos 30 anos da ExpoAgas certamente confundese com o desenvolvimento do autosserviço e da
economia do Rio Grande. Durante os três dias
de evento, reuniram-se nos pavilhões da Fiergs
homens de negócios, gestores e profissionais
de todas as pontas da cadeia do abastecimento,
buscando realizar novos contatos, aprimorar técnicas de gestão e operacionalização e, sobretudo,
alavancar os seus negócios junto a varejistas de 18
estados brasileiros e de toda a América Latina.
Foi perseguindo o compromisso de fazer
um evento cada vez melhor, mais completo e
mais produtivo que alcançamos a ampliação
do volume de negócios concretizados. Para tal
sucesso, pudemos contar com a presença não
só de supermercadistas e seus fornecedores,
mas também com representantes de bares, hotéis, restaurantes, padarias, açougues, lojas de
conveniência, bazares, lojas de 1,99, farmácias,
hospitais e agropecuárias.
O marco das três décadas da ExpoAgas nos
remete a todas as dificuldades e aos obstáculos
corajosamente enfrentados pelos pioneiros,
há 30 anos, quando reuniram um grupo de
220 pessoas no Salão de Atos da Pucrs para a
1ª Convenção Estadual Supermercadista. A grande virtude desses homens foi a de terem acreditado nos seus objetivos, e dado o primeiro passo
para iniciar a construção desse grande evento.

Ao homenagearmos os nomes que fizeram a
primeira edição, agradecemos simbolicamente
aos expositores de todos os anos.
E foi com união e esforços que o setor se
tornou um dos segmentos mais importantes da
economia gaúcha, batalhando ano a ano pelos
direitos dos empresários supermercadistas e
exigindo das autoridades políticas o cumprimento das leis. Nesse sentido, reconhecemos
como indispensável e defendemos intransigentemente a livre concorrência, mas é preciso
que tenhamos cuidado com a concentração de
mercado. Em qualquer país do mundo, existem
legislações visando à manutenção das empresas
locais. Precisamos estar atentos à autorização da
construção de grandes empreendimentos, sem
qualquer análise, em todas as cidades. Qualquer
país desenvolvido protege as suas empresas,
regulando o crescimento da economia de forma
salutar e sustentável.
É imprescindível que o poder público crie
condições mais adequadas às empresas brasileiras, quaisquer que sejam os seus setores de
atuação. É inaceitável que tenhamos o penoso
título de campeões mundiais dos encargos trabalhistas, enquanto outros países em desenvolvimento estimulam, em suas políticas públicas,
o crescimento de suas empresas, por meio da
geração de emprego e renda.
Alertamos para a necessidade de apoio à
nossa indústria, já que nos últimos dez anos o

Mais que proporcionar negócios e debater
questões relevantes como essa, sabemos que é
congregando profissionais do setor que conseguiremos solidificar o autosserviço gaúcho. Anualmente, a Agas reúne cerca de 70 mil pessoas em
seus eventos e cursos, proporcionando a troca de
informações, a constante atualização e o estreitamento de relações. Somente noprimeiro semestre
de 2011, nosso Departamento de Capacitação
qualificou mais de 3.900 profissionais do varejo,
através de iniciativas como a escola móvel da
Agas, os cursos livres no Centro de Capacitação
da entidade e o GES, curso de média duração para
gestores. Nossa menção especial, na solenidade
de abertura da Agas, foi para os 23 formandos
da primeira turma do curso superior de Gestão
em Supermercados, realizado pela entidade em
parceria com a UCS. Após dois anos e meio de
aulas a distância, entregamos os certificados de
conclusão reconhecidos pelo MEC a esses insígnes alunos.
Meus agradecimentos, ainda, a todos os supermercadistas, fornecedores e profissionais do setor,
que ao construírem a história da ExpoAgas nesses
30 anos estavam construindo também a história de
sucesso do setor supermercadista gaúcho. A presença de todos em mais esta edição garantiu mais um
ano de recordes batidos; com crescimento de 7,7%
nos negócios realizados em relação a 2010, a feira
movimentou durante os três dias R$ 274,6 milhões,
em média R$ 822,2 mil em vendas por empresa
expositora. A participação de cada um de vocês
em mais esta página, que será virada na trajetória
de 30 anos da feira, só nos traz uma certeza: esta
gratificante história está apenas começando.
Muito obrigado!
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xpediente

comércio teve um desempenho muito superior
ao da indústria, demonstrando que o varejo teve
mais oportunidades de comercializar produtos
de outros países. Neste momento esta situação é
favorável aos consumidores e varejos, mas precisamos estar preocupados com o futuro da nossa
indústria, em que precisamos agregar valor aos
nossos produtos do setor primário, e para que isso
aconteça necessitamos de uma indústria forte, e
com igualdade de competição.
Solicitamos ao governo estadual, ainda, que
amplie para todos os produtos o enquadramento
no Regime de Substituição Tributária, excetuando-se somente aqueles isentos de ICMS. A Agas
foi defensora da implantação desse sistema, que
ainda carece de ajustes, mas facilita o controle
da arrecadação do Estado, e ao mesmo tempo
evita a concorrência desleal entre empresas,
muitas vezes estabelecida a partir da sonegação
de impostos. Lembramos que historicamente
somos parceiros, e que permaneceremos nesta
condição, visando ao crescimento de todos os
gaúchos. Imbuídos desse espírito de parceria em
busca do crescimento coletivo, reiteramos nosso
pedido ao governo do Estado para que consulte
todas as partes envolvidas ao adotar suas ações.
É o caso da reserva de mercado criada para
a carne com osso, instituída sem a consulta aos
supermercados, que respondem por mais de
80% do abastecimento desse produto, abrindo
oportunidades para outros estados também
criarem barreiras para produtos do Rio Grande
do Sul. Essa situação é lamentável, lembrando
que o mercado do Rio Grande não absorve toda
a sua produção, e felizmente temos condições de
abastecer esses mercados.
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a atenção para o crescimento
de um perfil de consumidor. Já
naquele ano, os solteiros – também
conhecidos como singles – eram
clientes potenciais para as lojas que
apostassem em conveniência

ingularidade

no consumo
com o título Um novo desafio, a reportagem da
revista Agas 237, de agosto de 2003, anunciava
uma nova força de consumo. Daquele ano em
diante, o público single – solteiros – ganharia cada
vez mais espaço, e os supermercados deveriam
preparar-se. Na época, o público era composto
por estudantes, divorciados, profissionais liberais, solteiros por opção e idosos, que ganhavam
entre 5 e 20 salários mínimos. Os dados do IBGE
apontavam ainda que a modalidade de consumo
era mais comumente encontrada em capitais e
cidades universitárias.
De acordo com a reportagem, os consumidores singles compravam produtos de maior
valor agregado e consomiam mais serviços que
uma família comum. “Os alimentos mais práticos,
em menores quantidades e semiprontos fazem
a felicidade dos solitários.” Índices do IBGE de
2010 apontam que sete anos após a publicação
da reportagem da revista Agas, o público single
permanece em ascensão; são 31,949 milhões de
solteiros e 30,345 milhões de solteiras.
Os diferentes perfis de consumidor foram
tema de uma outra matéria da revista Agas, publicada na edição 281, de janeiro de 2009. Questões
como mix de produtos, frequência de ida à loja e
ticket médio variam significativamente. Segundo
Fátima Merlin, diretora de Varejo da LatinPanel,
para o público single a principal variável, do pon-

to de vista do varejo, é a oferta de embalagens
menores, mas também cresce muito a questão
da praticidade.

aconteceuhá... / 8 anos

Em 2003 a revista Agas chamou

Solteiros e emergentes
Além de possuir características específicas de consumo – como produtos
congelados e hortifrutigranjeiros embalados
em pequenas porções, por exemplo –, esse
consumidor se destaca também pela renda.
Os solteiros das classes sociais emergentes
(C, D e E) possuem a maior parte da renda
dos solteiros do país. Segundo o estudo
Solteiros do Brasil, produzido pelo Instituto
Data Popular, o grupo conta com renda de
R$ 252,6 bilhões, o que representa mais de
60% do total. Diferentemente dos índices
divulgados pelo IBGE, o Data Popular afirma que atualmente existem 47,1 milhões de
brasileiros solteiros, representando 36,6%
da população. Conforme o levantamento,
os solteiros da classe C representam R$
193,9 bilhões mensalmente, ou seja, 46,3%
do total da população solteira. Os singles da
classe D possuem renda total de R$ 55,4
bilhões (13,2% do total), enquanto os da
classe E contam com R$ 3,3 bilhões mensais
(0,8% do total).
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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vivavoz

Washington Olivetto

Caroline Corso

um dos mais importantes nomes da comunicação brasileira, o publicitário e sócio
da WMcCann – que figura entre as cinco
maiores agências publicitárias do Brasil –
apresentou aos jovens empreendedores do
setor supermercadista, durante a ExpoAgas
2011, importantes trabalhos que moldaram
sua trajetória.
Agas Por que a publicidade? De onde surgiu a
ideia de ser publicitário?

WO É bastante simples. Aprendi a ler e
escrever muito cedo e passei a achar que
queria escrever para todas as mídias, sem
ter muita consciência do que significava
essa palavra. Por outro lado, tinha muita
admiração pelo trabalho do meu pai, que
era um grande vendedor. Na adolescência
racionalizei que o que misturava o gesto
de escrever com vender era a criação de
publicidade e aí decidi pela publicidade.
Agas Como o senhor visualiza o mercado
publicitário atualmente? Qual a situação
da publicidade mundial e como o Brasil figura
nesse cenário?

WO O mercado publicitário brasileiro
teve um forte ano de negócios em 2010,
somos já uma economia significativa no
mercado mundial. Sob o ponto de vista
criativo, somos vistos como um país
extremamente talentoso desde os anos
1980. Porém, neste momento, não só na
publicidade, em muitas áreas, o Brasil é a
bola da vez. Comecei muito cedo na minha

“
O

A aventura pode ser

louca, mas o aventureiro tem

que ser lúcido. Este é o limite

”
nunca esquece
das grandes ideias

primeiro a gente

atividade e vivi muitos períodos em que o prestígio brasileiro
estava associado sem dúvida alguma ao futebol, à música popular,
depois fatores isolados da arquitetura, como Oscar Niemayer,
ou da medicina, como Ivo Pitanguy, e em um segmento menor, a
publicidade. Hoje vemos muita coisa do Brasil sendo bem-vista e
a publicidade é uma delas.
Agas O que diferencia uma campanha de sucesso? Qual a importância
das grandes ideias?

WO As grandes ideias são a origem e a razão de ser da comunicação.
A comunicação só é brilhante, só tem sucesso quando tem uma
grande ideia. Até é possível alcançar a efetividade gastando muito
dinheiro, mas certamente com uma grande ideia é possível ser
efetivo gastando muito menos dinheiro.
Agas Como chegar às grandes ideias?
WO As grandes ideias são filhas de muita informação sobre o
produto e sobre quem o consome, com o talento de pessoas que
têm um somatório de intuitivo com capacidade de interpretar
informação, e assim se chega à grande ideia, que é absolutamente
original e totalmente pertinente. É aquela ideia que você, enquanto
consumidor, fica com a sensação de que “a propaganda desse
produto só podia ser mesmo desse jeito”. Quando se chega nisso é
uma grande ideia.

vivavoz

“N

Agas Qual o valor da ousadia? E qual o limite para
as grandes ideias?

ão gosto quando uma

produção é muito grande para esconder
a falta de uma ideia”

Agas Uma das campanhas que são
referência no seu trabalho é a do Bombril,
produto ligado ao setor supermercadista. Como

WO Não só na publicidade, em tudo na
vida, grandes momentos foram gerados
por gente que teve a capacidade de ousar.
Gosto muito de uma frase que sintetiza
isso: a aventura pode ser louca, mas o
aventureiro tem que ser lúcido. Este é
o limite das grandes ideias; é ousar, mas
saber administrar a aventura.

foi essa experiência?

Agas A publicidade tem trabalhado mais com
WO Tenho o privilégio de trabalhar com
a Bombril desde 1978, e esta é uma
campanha que está no Guinness Book of
Records e ganhou inúmeros prêmios.
Eu que, particularmente, adoro trabalhar
com produtos populares, adoro trabalhar
com Bombril, que entre os produtos
populares é o mais popular do país.
Se existem três coisas que todas as casas
têm é: Bombril, açúcar e caixa de fósforo.
E a Bombril é uma empresa que foi se
desenvolvendo cada vez mais e hoje tem
uma linha de produtos que também são
de alto prestígio.

ideias simples ou complexas? Qual modelo tem
mais espaço na preferência do consumidor?

WO Eu gosto mais de ideias simples, fui
formado fazendo ideias simples. Mas hoje
existem condições de produção muito
boas, e muitas vezes é possível fazer coisas
complicadíssimas de produção. Quando isso
é em função de uma grande ideia fica bom.
Não gosto quando uma produção é muito
grande para esconder a falta de uma ideia.
Agas E como viabilizar as grandes ideias?
O que é necessário a uma boa equipe, para
além da criação?

Agas O crescimento da classe C tem influenciado
nas criações publicitárias? Existem formas
específicas para falar com esse público?

WO Influencia em termos de adequação
de linguagem. A publicidade sempre é
um fenômeno de adequação de
linguagem. A minha agência W/McCann,
inclusive, realizou a maior pesquisa feita no
mundo em relação à Classe C, e utilizamos
esse estudo não só para orientar nosso
pessoal na criação como para orientar os
nossos clientes.
Agas E existe um segredo específico para vender
para a classe C?

WO Não. Em publicidade dizemos sempre
que cada caso é um caso. É preciso
primeiro analisar as características do
produto e do consumidor. Cada produto
necessita de um tipo de mensagem.

10/11
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WO A boa comunicação é um fenômeno
de cumplicidade da agência,
do cliente, dos veículos, ou seja, se
todos estiverem interligados teremos
um bom trabalho.
Agas O Marketing 3.0 veio para ficar? Ou teremos
um Marketing 4.0 muito em breve? É possível
prever como será o próximo passo?

WO Sempre teremos novos rótulos para
coisas novas ou para coisas já existentes.
Na verdade, quando falamos em Marketing
3.0 é muito mais um rótulo para práticas
que já conhecemos. Na comunicação
nada é absolutamente novo,
nem nada totalmente antigo. É uma
atividade que trabalha com a criação do
novo e a recriação do já existente, e as
duas coisas quando benfeitas alcançam
igualmente o mérito.

Agas A disseminação dos dispositivos móveis de tecnologia, como
smartphone ou tablets, influencia a forma de criar a publicidade?

WO São mais possibilidades. Na minha agência todo mundo faz de tudo,
não temos criadores só digitais ou só analógicos, todos fazem de tudo.
Acho que esse é o quadro real. O ideal é que se tenha uma grande ideia
central que possa se adaptar para todas as alternativas de mídia.
Agas O senhor falou em fazer de tudo. O jornalismo está trabalhando forte a
questão do profissional multimeios e esta é uma ideia que se estende a ou
tras formações. Na publicidade o profissional também deve ser multimeios?

WO O publicitário originalmente deve ser multimeios, desde sempre.
Muito antes da digitalização, da internet, o publicitário fazia o
comercial de televisão e também o folhetinho para distribuir no
pedágio. Isso é ser multimeios.
Agas Por que publicidade/propaganda é um bom investimento
para as empresas?

WO Porque quando benfeita consegue fazer duas coisas ao mesmo
tempo: vender produtos e construir uma marca. E muitas empresas
bem-sucedidas têm como seu maior valor a sua marca, não o seu
parque industrial.
Agas O setor supermercadista possui grandes empresas, contudo a base é
formada por pequenos empreendimentos. Para essas pequenas empresas
quais devem ser as prioridades de marketing?

WO É um caso a caso, mas sem dúvida há alternativas de profissionais
freelancers e profissionais iniciantes que podem fazer trabalhos muito
bons para os pequenos.
Agas Qual o segredo de fazer publicidade para diferentes públicos?
WO Não é nenhum segredo. Essa é a grande função de um
publicitário, somos na verdade adequadores de linguagem.
E para sermos bons adequadores, precisamos saber falar todas as
linguagens. Um dia vendo algo para um jornalista e no outro para o
caminhoneiro; tenho que saber o que cada um gosta de ouvir.
Agas É no supermercado que o consumidor de fato compra boa parte dos
produtos vendidos pela publicidade – e o senhor falou aos empreendedores
que estão por trás desse ambiente. O supermercado também pode ser
fonte de inspiração?

WO Sem dúvida. O supermercado, inclusive, como pesquisa para
profissionais de publicidade é fundamental. Muitas e muitas vezes
vou ao supermercado não para comprar, mas para olhar as pessoas, ver
como elas estão comprando, como estão escolhendo os produtos.

Convenção de Tramandaí

John Nyberg/Stock.xchng
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Programação pronta para
Convenção de Tramandaí
Acontece entre os dias 26 e 27 de outubro a 43ª
Convenção Regional de Supermercados em Tramandaí. O município é sede do evento desde 2002
e, por isso, conquistou o título de cidade onde
mais convenções ocorreram, rumando para a 10ª
edição. Com os patrocínios de Superpan, Seara
e Grupo Sul, o evento tem entrada gratuita para
representantes do varejo, como supermercados,
padarias, restaurantes, açougues, farmácias, hotéis, lojas de conveniência e bazares. Fornecedores
e distribuidores, assim como visitantes, também
estão convidados; para esse grupo o investimento
varia de R$ 50 (sócios Agas) a R$ 100 (não sócios
da entidade).
Participando da convenção mais uma vez como patrocinadora, a Superpan acredita no contato com
os clientes. Segundo Arildo Bennech de Oliveira,
diretor da Superpan e presidente do Sindicato
das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de
Massas Alimentícias e Biscoitos do Rio Grande do
Sul (Sindipan), o trabalho desenvolvido pela Agas
de valorização do fornecedor e mediação com o
cliente merece destaque. “Como presidente do
sindicato e empresário tenho uma visão mais
abrangente. A Agas conta com o patrocínio por
uma necessidade óbvia, mas em contrapartida
oferece atrativos ao fornecedor em relação ao
cliente.” De acordo com Oliveira, toda a verba de
mídia da Superpan é concentrada nas associações
estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná – áreas de atuação da empresa. “E por
acreditarmos no trabalho da Agas, dedicamos 70%
desse montante ao trabalho desenvolvido aqui.”
A programação da Convenção de Tramandaí inclui,
no dia 26 de outubro, os cursos Técnicas para boa
administração do estoque e A comunicação formando uma equipe de sucesso, ambos na carreta De
olho no futuro. A abertura da feira ocorre às 16h,
e às 20h acontece a solenidade de abertura com o
professor Menegatti. Para a manhã do dia seguinte
estão programados os cursos Atendimento excelente a
clientes e Boas práticas e manipulação de perecíveis.
Às 21h será realizado o sorteio de uma motocicleta
entre as empresas compradoras.
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Classe média é
mais feminina
De acordo com a pesquisa de Amostra Domiciliar,
realizada pelo IBGE, a nova classe média brasileira
apresenta um perfil mais feminino. Constituída por 95
milhões de pessoas, a maioria é mulher (51%), branca
(52%) e com mais de 25 anos (63%). Tal parcela da
população investe mais em alimentação, habitação,
vestuário e cuidados especiais, assistência à saúde,
fumo e serviços pessoais quando comparada às famílias
de classe alta. Nos últimos anos, a respectiva classe
teve o ingresso de 31 milhões de pessoas e tornou o
estrato social mais volumoso.

Nicolini inicia campanha
Troco do Bem
O Supermercado Nicolini criou a campanha Troco do
Bem, que se propõe a estimular a doação do troco das
compras para Liga Feminina de Combate ao Câncer
de Bagé e de Dom Pedrito, cidades onde a empresa
atua. A empresa abriu uma conta conjunta com a Liga
e irá repassar valores a partir de R$ 0,01, doados pelos
clientes na hora das compras. No final da promoção
(dia 30 de novembro), adicionará ao montante uma
doação própria de R$ 5 mil.

Café é o mais
consumido no país

Mais prazo para adequação de
rótulos em garrafas

Uma pesquisa do IBGE apontou que cada
brasileiro consome, em média, 215,1 mililitros da bebida todos os dias. O estudo
foi realizado com 34 mil moradores de
13,5 mil domicílios selecionados no país,
e solicitou dos participantes o registro do
consumo diário de alimentos em dois dias
(não contínuos).

Foi postergado o prazo de adequação dos rótulos para fabricantes de
garrafas retornáveis. A nova data ficou marcada para 1° de março de
2012. Conforme a resolução da Anvisa, será necessário inserir informações nutricionais no corpo da embalagem.

Estimativas indicam que o consumo do leite em todo o mundo
deve aumentar em 30% até
2020. De acordo com informações da quarta edição do estudo
global Tetra Pak Dairy Índex,
que analisa as tendências de
mercado de laticínios, a demanda da bebida deve crescer numa
média de 350 bilhões de litros
nos próximos nove anos.

Uros Kotnik/Stockx.chng

Ivan Prole/Stockxchng

Consumo de leite deve subir
mundialmente

Nos seis primeiros meses de 2011, a produção e o consumo de
chocolates registraram um aumento de 5,4%, comparado ao
mesmo período de 2010. De acordo com balanço da Associação
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas
e Derivados (Abicab), o incremento produtivo do setor levou
a uma expansão de 181,2 mil para R$ 190,9 mil toneladas.
O consumo, por sua vez, saltou de 171,6 mil para 180,8 mil
toneladas, registrando a variação de 5,4% em ambos.

Consumidores não
compreendem rótulos
Tabelas nutritivas, nomes técnicos e quantidades de calorias. Dados que
constam nas rotulagens, mas que nem sempre comunicam de forma adequada. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) apontou que 70% dos consumidores brasileiros não entendem
o que está discriminado nos rótulos das embalagens. Outros 35% não
conseguem interpretar todos os dados apresentados no rótulo.

Bandeiras Sendas e
Comprebem são extintas
O Pão de Açúcar converteu o nome das 221 lojas das bandeiras Sendas e
Comprebem no Brasil. Agora Extra, Pão de Açúcar e Assai são as únicas
marcas no varejo do Grupo. A maior parte dos supermercados foi transformada em Extra Supermercado, que neste momento conta com 204
unidades, sendo 188 estabelecimentos o resultado da conversão.
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Para cumprir as decisões do acordo fechado com o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), consentindo a
fusão entre Sadia e Perdigão, a Brasil Foods
(BRF) poderá realizar troca de ativos com
empresas estrangeiras. Aqui no Brasil, o
grupo Marfrig já demonstrou interesse e
estuda a compra de algumas unidades da
Sadia e da Perdigão, ambas pertencentes
à BRF. Falando nisso, a Marfrig continua
crescendo: anunciou a criação da Keystone Foods América Latina, especializada
na produção, comércio e distribuição de
alimentos para food service no Brasil.

Pet shops com
mais atuação
O mercado de produtos para animais
consolidou uma alta de 4,5% em 2011.
O faturamento foi de R$ 11,3 bilhões,
incluindo todo tipo de produto e serviço. Um dos principais motivos para esse
crescimento é relacionado ao avanço econômico brasileiro, à melhoria do padrão
de consumo e à formalização da oferta
em todos os espaços de venda.
Stefan Hatvanyi/Stockxchng

Cíntia Martins/Stockxchng

àvista
Chocolates em alta no
consumo e produção

Negociações
entre ativos

Ayse Kongur/Stock.xchng

Aumenta a venda
de pães e bolos
O setor de pães e bolos obteve um crescimento de 12%, de acordo com informações
da Associação Brasileira das Indústrias de
Massas Alimentícias (Abima). O faturamento desses alimentos foi de R$ 1,85
bilhão. Quase todas as regiões do país
apresentaram um incremento nas vendas de
pães e bolos no primeiro semestre de 2011.
A Região Sul foi a que mais se destacou,
com alta de 12,3% nos pães e de 30,8% na
comercialização de tais artigos.

Hipermercado Big em Sapiranga
Sapiranga agora conta com uma loja Big. O hipermercado, inaugurado no
dia 24 de agosto, será a primeira loja do Walmart Brasil em Sapiranga, a
19ª no estado e a 36ª na região Sul. Com 7.408m² de área construída,
3.675m² de área de venda e investimentos na ordem de R$ 35,2 milhões,
a nova loja disponibiliza mais de 11 mil produtos nas seções de açougue, laticínios, hortifrútis, fiambreria, bebidas, mercearia, bombonière,
congelados, limpeza, higiene, bazar e eletrônicos. O empreendimento
também gerou 340 empregos diretos.

Seminário de
escrituração Fiscal Digital
Aconteceu no dia 11 de agosto o Seminário de Escrituração Fiscal Digital, na sede da Agas, em Porto Alegre. Com o objetivo de esclarecer as
regras da nova legislação, o encontro reuniu 55 empresários e contabilistas de supermercados e indústrias gaúchas. Na ocasião, a palestra foi
ministrada pelo fiscal de Tributos Estaduais da Receita Estadual RS e
integrante da Equipe de Documentos Eletrônicos da Receita Estadual,
Paulo Renato Grewe.

Arquivo

No Brasil, estimativas apontam
que em dez anos os pagamentos
com cartões vão superar as operações com dinheiro. De acordo com
a Boanerges & Cia, consultoria de
varejo financeiro, até 2021, 46%
dos valores serão pagos com cartões de crédito e débito, de lojas
ou redes. Em 2011, nada menos
que 648 milhões de unidades do
chamado dinheiro de plástico vão
circular no mercado nacional. As
transações comerciais com cartões
devem chegar a 8,5 bilhões, sendo
que 87% desse total será realizado por meio de crédito e débito.
Lotus Head/Stockxchng
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Mais transações
com dinheiro de plástico

Selagem do vinho
Instrução Normativa 1.191/2011, publicada em setembro, altera a IN 1.026/2010
sobre a exigência do Selo de Controle do
Vinho. De acordo com o novo texto, a partir
de 1º de janeiro de 2012 os estabelecimentos atacadistas e varejistas não poderão
comercializar os produtos sem o selo de
controle. Dessa forma, fica revogada a IN
que permitia a não selagem dos vinhos.

Supermercados do mundo
Marca própria em destaque
Clarice Passos

“Um dos maiores grupos de supermercados de Portugal, o Pingo
Doce, destaca-se pela variedade dos produtos de marca própria e pela
grande presença no território nacional. Ao contrário do Brasil, a marca
da companhia engloba muitas mercadorias: das mais básicas às mais
sofisticadas e gourmet. Ainda que todas as redes portuguesas tenham
sua linha homônima, o Pingo Doce se destaca pelas opções.
Além dos básicos como massa, arroz e o lusitano bacalhau, chama
a atenção a quantidade de artigos não tão usuais, como alimentação
para vegetarianos, sorvetes, chocolates, orgânicos e não alimentares,
além de higiene, alimentação de animais de estimação e, mais recentemente, uma máquina de café em cápsula ao estilo Nespresso com
o nome do grupo. Existem alternativas para todos os gostos.
De acordo com dados do grupo Jerônimo Martins, ao qual o Pingo
Doce pertence, a marca própria da rede já representa mais de um
terço das vendas. Com a situação de recessão econômica no país, a
expectativa é de que esse segmento cresça ainda mais, com uma diminuição da compra dos produtos de marca. Pesquisa da consultoria
Kantar World Panel do primeiro trimestre de 2011 chega a apontar um aumento de 9,7% nesse segmento.
Quando se fazem compras num supermercado como o Pingo Doce, pode-se acabar levando para casa somente
marca própria, sem deixar nenhuma necessidade para trás. E se enganam aqueles que ainda torcem o nariz para
esses produtos. Tudo é de extrema qualidade e, é claro, com um preço bem mais em conta.”
Clarice Passos – Estudante de Jornalismo em Porto, Portugal
Se você registrou alguma curiosidade de supermercados situados em diferentes lugares do mundo, contribua com o espaço,
enviando texto e fotos para o e-mail revistaagas@tematica-rs.com.br
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Casino compra mais
ações do Pão de Açúcar

Divulgação/Rede Imec

Foram angariados 3,3 milhões de ações preferenciais do Grupo Pão de Açúcar
pela Rallye, controladora do grupo francês Casino. Com isso, o Casino assegura
45,9% da rede supermercadista brasileira. Anteriormente, o Casino possuía
o montante de 43,1% da corporação.

Aniversário
da Rede Imec
No mês de setembro a rede de supermercados Imec completa 56 anos. O grupo iniciou
suas atividades na cidade de Lajeado e continua em expansão. A sede administrativa
e logística da empresa já conta com 2 mil
colaboradores diretos e lojas em 15 cidades:
nos Vales do Taquari, Rio Pardo, Jacuí, Caí,
Serra e Campos de Cima da Serra.

Gôndolas com QR-Code
No Chile, os supermercados Jumbo lançaram um sistema
de compras virtuais em sua rede a partir do QR-Code, um
código de barras facilmente escaneado por meio de qualquer celular moderno do tipo smartphone, que converte o
código em texto ou link (confira ao lado). Esse código estará
disponível em gôndolas virtuais inseridas em estações de
metrô. A ideia, denominada Jumbo Móbile, irá permitir aos usuários do transporte acessar ofertas de mais de cem produtos. Para comprar, o consumidor terá
que apontar o celular para cada indicador QR dos itens. Terminada a seleção,
basta enviar os dados de compra para a companhia e em 30 minutos o cliente
é contatado pela empresa para a confirmação das suas aquisições.

Carrefour quer revitalizar
sua atuação
O grupo Carrefour lançou o plano Reset, que objetiva anular ações imediatistas
e focar em sistemáticas que possibilitem formar um desempenho sustentável
a médio e longo prazos. A estratégia é uma tentativa de revitalizar sua atuação
na França, seu país de origem, que caiu em 40%. No Brasil, a companhia já
conta com 108 hipermercados e 49 supermercados de bairro. No segmento
Atacadão, possui 74 lojas. Até o fim de 2011, serão abertos 17 novos pontos
da bandeira. Desse total, seis são antigas lojas Carrefour que serão convertidas
no formato de atacarejo da rede, confirmando uma tendência.

Caroline Corso

àvista

Encontro celebra números da capacitação

Na tarde do último dia de ExpoAgas, a equipe de capacitação da Agas
reuniu-se com os professores da Agas e com o presidente Antônio Longo.
O encontro, que ocorreu no auditório do CAT, teve como propósito a
divulgação dos números da Gestão 2011, coordenada por Angelita Garcia.
O corpo docente recapitulou assuntos discutidos na última reunião, em
março de 2011, quando Angelita assumiu a função.
De acordo com os dados divulgados no encontro, nos últimos quatro meses foram realizados 27 cursos abertos na sede da Agas e capacitados 812
profissionais; até novembro a previsão é de que sejam capacitadas 1.170
pessoas. A escola móvel De olho no futuro passou por 14 cidades nesse
mesmo período, realizando 75 cursos e capacitando 1.542 profissionais;
projeção até novembro: 28 cidades, 159 cursos e 3 mil capacitados. O GES

Técnico está com formatura agendada para
130 formandos e com turmas previstas para
2012 em Santa Cruz do Sul, Santa Rosa,
Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre. Os
cursos in company foram contratados por
sete empresas, capacitando 345 trabalhadores; outros 12 empreendimentos estão
em negociação para 2012.
Para o diretor de capacitação da Agas,
Gilberto Cremonese, o ano foi de muito
proveito para a capacitação. “Os professores dos cursos da entidade vestem
a camisa e, por isso, devem sentir-se
missionários. Estão todos de parabéns”,
comemora. Os 28 participantes do encontro ouviram as palavras de agradecimento
de Longo. “É uma satisfação ter essa participação na ExpoAgas. A capacitação é
muito importante e através disso a Agas
está ganhando novas fronteiras.”

(

Frank Müller
Müller Supermercados, de Taquara

Limão confit

1 colher (sopa) de mel

2 limões sicilianos

1 colher (sopa) de cominho em pó

2 colheres (sopa) de água com açúcar

1 colher (sopa) de coentro em grão

3 colheres (sopa) de cebola roxa picada

Suco de ½ limão siciliano

2 dentes de alho picados

250 ml de azeite extravirgem

150 g de tomates secos cortados em cubos

Manjericão e coentro picados

1 colher (sopa) de gengibre ralado

Sal

1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça picada

4 filés de salmão de 180 g cada

2 colheres (sopa) de limão siciliano

Pimenta

)

Lúcia Simon

Papelotes de salmão com arroz branco
Ingredientes:

Arquivo pessoal

Receita do Supermercadista

Modo de Preparo:
Descasque o limão siciliano de forma a retirar as cascas do limão em fatias bem finas. Depois, corte as cascas em
fatias compridas e ferva com uma colher de açúcar, durante 1 a 2 minutos. Repita o processo.
Em outro recipiente, coloque a cebola roxa, o alho e o tomate seco picados, coentro em grão, cominho em pó e
cascas de limão cozidas também picadas. Adicione mel, gengibre, manjericão, azeite, suco de limão siciliano, sal e
pimenta dedo-de-moça picada.
Tempere as postas de salmão com sal e pimenta-do-reino. Leve-as à frigideira bem quente. Toste dos dois lados e
retire-as. Coloque cada posta em cima de uma folha de papel de churrasco, jogue um pouco de molho em cima,
junte e amarre as pontas do papel, como se fosse um presente. Coloque os dois embrulhos em uma travessa e leve
ao forno durante 8 a 10 minutos, a 180º. Para finalizar, retire o papelote de salmão do forno e coloque-os ainda
embrulhados no prato. Abra o plástico, acompanhe arroz branco e vinho branco.
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Se você é supermercadista e tem alguma receita especial, compartilhe com os leitores da
revista, encaminhando a sugestão para o e-mail revistaagas@tematica-rs.com.br

Segundo estudo do Data Popular, as brasileiras alcançaram um rendimento maior
do que os homens no período entre 2002 e
2011, registrando um aumento de 68,2%,
enquanto a renda masculina ficou 43,1%
maior no mesmo período. Apesar do aumento percentual, a renda continua sendo
inferior à dos homens. Em São Paulo, por
exemplo, eles receberam R$ 8,94 por hora
(em 2010) e elas, R$ 6,72. Situação semelhante em outras capitais do país.

M Nota/Stockxchng

Eleva-se a
renda feminina

Franquias no varejo
Já presente em sete países e inclusive no Brasil desde 2001, a Rede Dia%
firma presença com sua marca, contabilizando 450 lojas no país e angariando
a posição de terceira maior franquia em faturamento, segundo a Associação
Brasileira de Franquias (ABF). A rede esteve pela primeira vez neste ano na
ExpoAgas, apresentando suas vantagens e idealizando a conversão das lojas,
e possibilitando aos supermercadistas negociações diferenciadas.

Jan Willem Geertsma/ Stockxchng

Café da manhã para as crianças
Com a campanha Café da manhã é +
do que você imagina, a Nestlé objetiva
conscientizar as mães sobre a importância dessa refeição para o crescimento
das crianças. No início de setembro, a
empresa promoveu um café da manhã
para a imprensa a fim de divulgar uma
pesquisa sobre os hábitos de consumo
do brasileiro em relação ao café da manhã. O evento foi conduzido pela nutricionista Camila Freitas e pela atriz Júlia
Lemmertz. Conforme o estudo, 83% das crianças brasileiras consomem café da
manhã; nos EUA este número cai para 51% e na França 67%.

Homens de vassoura na mão
Segundo pesquisa realizada pela Câmera de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre
(CDL), 72,5% dos solteiros admitem cuidar da casa e realizar tarefas domésticas. Ainda 47,5% cozinham com frequência e 42,5% vão ao supermercado.
Isso independentemente do estado civil: tanto solteiros como casados estão
mais adeptos dos afazeres domésticos.

àvista

Agenda
Eventos

27/setembro

26/outubro e 27/ outubro

Jantando com a Agas em Passo Fundo

43ª Convenção Regional de Supermercados em Tramandaí

28/novembro
Carrinho Agas

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
Santa Maria

3/outubro

Técnicas e boas práticas e
manipulação de alimentos
Com Fernanda Nunes. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

4/outubro

setembrooutubro

Atendimento excelente a clientes
Com Fernanda Nunes. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

5/outubro

Layout de loja: o convite ao cliente
Com Janer Costa. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

6/outubro

Dicas de prevenção e as atividades
de fiscalização do Inmetro
Com Pedro Savi. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

São Sepé

10/outubro

Estoque e armazenagem
Com Lisandro Soares. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

13/outubro

Técnicas de vitrinismo e
programação visual

Técnicas para boa administração
de estoque

Caçapava do Sul

A comunicação formando equipes
de sucesso

17/outubro

Com Andre Soares. O curso ocorre
das 13h30min às 17h30min

Com Clara Machado. O curso ocorre Com Lisandro Soares. O curso
ocorre das 8h30min às 12h
das 8h30min às 17h30min

O açougue de sucesso
Com Luis Carlos Jantzen. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

18/outubro

Transformando atendentes em
vendedores
Com Amanda Pacheco. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

19/outubro

Empacotador Nota 10
Com Amanda Pacheco. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

20/outubro

Mix de sucesso para padarias e
confeitarias
Com Vanderlei Malta. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

Com André Garcia. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

O açougue de sucesso

Mix de sucesso para padarias e
confeitarias
Com Vanderlei Malta. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

24/outubro

Com Luis Carlos Jantzen. O curso
ocorre das 8h30min às 17h30min

25/outubro
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Boas práticas e manipulação
de perecíveis
Com Fernanda Nunes. O curso
ocorre das 13h30min às 17h30min

Cidreira

31/outubro

A excelência em resultados na
frente de caixa
Com Aurelise Braun. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

1º/novembro

Com Sérgio Vieira. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

3/novembro

Dicas de prevenção e as atividades de
fiscalização do Inmetro
Com Pedro Savi. O curso ocorre das
8h30min às 17h30min

Supridores eficazes
Com Janer Costa. O curso ocorre
das 8h30min às 17h30min

Obs.: Confira em www.agas.com.br os temas e os locais dos cursos.
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Com Lexandra Tragnago. O curso
ocorre das 8h30min às 12h

Cartazista: o cartão de visita da loja
Convenção Litoral Tramandaí

12/outubro

27/outubro

Atendimento excelente a clientes

11/outubro

Prevenção de golpes e fraudes

26/outubro

Para informações e inscrições nos cursos de
capacitação, ligue para (51) 2118-5200 ou
contate a entidade pelo e-mail
cursos@agas.com.br. Para saber mais sobre
as outras atividades, acesse
o site www.agas.com.br.

rapidinhas

Tecnologia no check-out

O melhor leite

U

A

ma parceria entre RR Etiquetas e a SES-ESL,
empresa francesa, proporcionará aos varejistas
uma tecnologia de precificação eletrônica por radiofrequência. O produto possibilita a apresentação
dos preços, em tempo real, garantindo que o preço
indicado na tela da
etiqueta eletrônica de
gôndola será o mesmo
cobrado no checkout. Outros benefícios
incluem redução na
atualização de preços,
melhoria das margens,
rápida reação frente à
concorrência e automatização das trocas
de preços.

revista Pro Teste de agosto divulgou o leite
UHT desnatado Santa Clara como o melhor
leite para consumo. Editada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a publicação
realizou testes em laboratório com 20 marcas do
produto, averiguando teor de gordura, rotulagem,
higiene, isenção de fraudes e nutrientes. O leite da
Santa Clara angariou a pontuação mais alta entre
as outras, incluindo a versão integral.

Chiclete modificado

A

Cliclets lançou a propaganda publicitária
de seu novo produto, o Chiclets Evolution.
A goma de mascar elaborada com tecnologia flavor
wave faz com que o sabor mude na boca, passando
do gosto de morango ou citrus para o de hortelã.
Aliado a esse conceito, o vídeo do comercial explorou a tecnologia lançada pela LG, com a sua
primeira televisão interativa. O consumidor pode
criar dezenas de histórias diferentes para o filme,
aliando-se com a proposta do produto.

Pão e Terra Sagrada

P

ela primeira vez participando da ExpoAgas, a
Impisa Indústria de Artefatos de Papel lançou
na feira uma versão inovadora para o tradicional
saco de papel para padarias. Com impressões
referentes ao Rio Grande do Sul e à temática
Pão e Terra Sagrada, a embalagem faz referência
ao orgulho do gaúcho. No verso, além de receitas
tradicionais gaúchas, o cliente pode estampar sua
marca, personalizando o produto.

Leite Moça
escolhe o melhor brigadeiro
m comemoração aos 90 anos no Brasil, a Nestlé realiza
um concurso para escolher o melhor brigadeiro do
Brasil. A ação irá
premiar a receita
mais inovadora e
saborosa, criada
em confeitarias,
padarias e demais
estabelecimentos
do varejo.
Caroline Corso

E
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Kunzler amplia portfólio

A

gaúcha Kunzler não lançou só produtos na
ExpoAgas, mas também marcas. Uma delas é
a Rio Bonito, adquirida no ano passado e que traz
de volta queijos premiados produzidos em Minas
Gerais. Além disso, a empresa entrou em outros
segmentos, passando a produzir também molhos,
extratos de tomate, macarrão e batata palha.

Tecnologia
no supermercado

A

Incomp, distribuidora de jogos de consoles
e PCs, acessórios de informática e software,
apresentou na ExpoAgas toda a sua diversidade
de produtos, que podem ser incorporados em
cada necessidade das empresas, de pequenas a
grandes redes.

Zaeli é destaque na
Top Five Brasil

A

Zaeli conquistou destaque na pesquisa Top
Five Brasil 2011, realizada pela revista Supermercado Moderno. A empresa paranaense,
referência em produção de alimentos saudáveis
no Brasil, foi reconhecida pelos supermercadistas
nas categorias Azeitonas, Ketchup, Fubá de Milho,
Feijão, Molho de Pimenta, Pipoca de Micro-ondas,
Tempero Pronto em Pó e Achocolatado.

Lúcia Simon

calendáriopromocional

Jno caixa

ingle bells

Para se preparar para a
data mais importante do
varejo, é fundamental
que a loja adote
estratégias cada vez mais
diferenciadas para atrair
a atenção do cliente e
ascender nos rendimentos

nem só de decoração se constitui o varejo para
angariar mais vendas em clima natalino. Cada vez
mais as lojas começam a utilizar novas promoções
e estratégias que se diferenciam perante os concorrentes. Segundo o engenheiro Lorenzo Busato,
consultor especialista em marketing e vendas, a
decoração continua sendo fundamental, assim
como as ofertas. Entretanto, táticas como estabelecer um treinamento específico com os colabora-
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dores nessa época passam a ser bem-vindas para
estabelecer um clima natalino nas lojas. “Ninguém
gosta de ser atendido por pessoas mal-humoradas
ou estressadas, principalmente nesse período
em que os sentimentos de bondade e união são
bastante salientados em campanhas”, destaca o
especialista. Por isso, é interessante que antes do
início da ‘maratona’ enfrentada pelos funcionários
se realizem reuniões, trabalhando a interatividade

e motivação deles. “Se você quer que sua equipe
atenda seus clientes com o coração, precisa tocar
o coração deles também. Ofertas natalinas todos
fazem, no entanto muitos acabam esquecendo que
o grupo trabalha muito mais nessa temporada; por
isso, é importante prepará-los”, destaca.
As redes sociais tornaram-se agentes de
resultados significativos para as corporações.
Utilizá-las se tornou uma prática quase obrigatória
pelas empresas, por ser um meio interativo entre
companhias e clientes. De acordo com o especialista, o supermercadista pode criar concursos de
receitas natalinas ou de vídeos criativos, mural de
recados, promoções que gerem um banco de dados
dos clientes por meio desses canais, promovendo
um link com o site do supermercado, estimulando
inclusive a visitação da página institucional.
Além de usufruir das inovações digitais, os
planejamentos tradicionais nunca deixam de ter sua
devida importância. Portanto, manter um calendário organizado, com degustações, totens com vídeos
e produtos da época, som ambiente, Papai Noel
para as fotografias com as crianças, enfeites, sempre
serão ações fundamentais para qualquer varejista.
Por outro lado, as inovações seguem de acordo com
a criatividade de cada equipe de planejamento das
lojas. A exposição de produtos específicos para a
celebração, como espumantes, panetones, peru,
pernil, nozes, passas e importados, pode adotar
um novo formato nos seus posicionamentos dentro
do supermercado sobre as ilhas e gôndolas, assim
como as sinalizações dos produtos. “Indicar os
lançamentos e novidades, por exemplo, gera mais
atenção do que as ofertas, pois esses novos produtos
são normalmente divulgados intensamente na mídia
e um lembrete no ponto de venda desencadeia a
ação de compra imediata”, explica Busato. Nessa
época todos os consumidores estão propensos a
recompensarem-se depois de um ano de trabalho,
e o supermercado pode auxiliá-los, anunciando
lançamentos, importados e sugestões de consumo
de produtos menos populares, como rabanada e
noz pecã, entre outros.

O planejamento começa agora
As vendas duplicam durante o período
natalino em todos os setores do varejo. Nesse cenário, os pequenos, médios e grandes
mercados podem garantir o fechamento do

ano com bons resultados e reverter cenários
de baixa nas vendas. E para avalizar que tais
efeitos estejam na sacola de presentes do
bom velhinho, a organização deve começar
agora. A primeira atitude a ser tomada é
pelo setor de compras, que deve analisar
o histórico de vendas do último ano para
comparação e, assim, projetar um desenvolvimento baseando-se no crescimento do ano
atual. Desse modo, é possível esquematizar
com mais tranquilidade as ações de mídia
específicas para a época, contatar os fornecedores e apontar o plano de mídia, negociando antecipadamente espaços e pontas
de gôndolas, espaços em tabloides, pontos
extras, cadastro de novos produtos, mídia
cooperada ou bonificações.
Cada funcionário pode também sugerir
algum produto novo para os clientes. Isto faz
com que o ticket médio cresça em apenas
um ou dois reais. “Multiplique esse valor
pelo número de clientes que passarão pela
sua loja no período e faça as contas. Este será
o resultado de todo o investimento feito em
treinamentos, angariando vendas e satisfação
da equipe”, ressalta o consultor. Assim,
consequentemente, haverá menos turnover,
faltas, reclamações, perdas e mais motivação,
criatividade e boas vendas.

Seja inovador

P

ara Busato, é preciso ser diferente.
Por isso, inove na hora de preparar a
celebração de sua loja.
Envolva os colaboradores com
a época. É importante que cada
funcionário entre no clima natalino e
possa fornecer um atendimento ainda
mais especial durante o período

Usufrua das redes sociais para
estabelecer promoções, concursos
e divulgações de novidades e ofertas
nos supermercados

Use a criatividade: você pode anunciar
um produto de formas variadas, com
cartazes diferentes, apontando itens
novos de consumo, por exemplo
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eito gaúcho

de receber

de 18 entidades supermercadistas na
ExpoAgas começou no final de semana
anterior à feira. Reunidos, os empresários
conheceram a Serra gaúcha

a fim de prestigiar um dos eventos mais importantes
do setor supermercadista brasileiro e conferir
o que vem sendo feito no Rio Grande do Sul,
representantes de 18 associações estaduais estiveram presentes na ExpoAgas 2011 (leia mais
informações na reportagem de cobertura da feira,
na página 30). Contudo, a programação começou
no sábado anterior ao evento, dia 20 de agosto.
O jeito gaúcho de receber convidados tem
como destino tradicional a Serra, especialmente
quando a visita é feita durante o inverno. Por isso,
a convite da Agas, 27 participantes fizeram uma
visita turística a Gramado e Canela durante o final
de semana. Hospedados no Hotel Serra Azul, em
Gramado, os convidados conheceram o almoço em
galeteria e jantaram em uma das principais casas de

Agas

encontrodasestaduais

J

A participação dos representantes

fondue da região. O presidente da Agas, Antônio
Cesa Longo, também esteve presente. Confira, a
seguir, a opinião de quem participou do encontro
e da ExpoAgas.

“É uma das melhores feiras do país, e vem crescendo a cada ano.
Para o setor supermercadista é muito bom, pois é um setor dinâmico
que cresce a cada ano, não só economicamente, mas em qualidade,
em motivação aos colaboradores e treinamentos.”
Adeilton Feliciano do Prado, Associação Sul-Matogrossense
de Supermercados (Amas)

“Temos percebido o crescimento deste evento e a
representatividade do supermercadista do Rio Grande do Sul em
relação ao crescimento nacional do setor. O nível de organização
do evento que estamos vendo aqui no RS está muito próximo das
melhores práticas de um evento de negócios.”
Carlos Correa, Associação Paulista de Supermercados (Apas)
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“É um evento que já se
consolidou, um dos mais
importantes do país. O Rio
Grande do Sul também
é um importante estado
da federação. Temos a
obrigação de estar presentes
para fazer contato com
os fornecedores e poder
verificar o que está
acontecendo no estado
vizinho.”
Valmor Rovari, Associação
Paranaense de Supermercados

“A ExpoAgas é um evento
diferenciado. A própria
abertura demonstra um
carinho especial do presidente
e um prestígio muito grande
pelos empresários do estado.
Percebemos que há um
engajamento. Viemos até para
aprender um pouco e levar para
o nosso estado essa consciência
de participação efetiva.”
José Nogueira, Associação Mineira de
Supermercados (Amis)

“Viemos prestigiar a entidade, e o RS é um atrativo muito grande
porque tem uma feira de grande porte. Há um interesse nosso, como
supermercadista e como entidade, em prestigiar o evento.”
Josué Rocha, Associação Amapaense de Supermercados (Amaps)

“Reunimos aqui vários supermercadistas de todo o Brasil, é uma
oportunidade de trocarmos ideias, conversar, saber o que está
acontecendo nos outros estados, como problemas e soluções que
eles têm encontrado. Como aqui é um estado produtor, é uma
feira importante, pois encontramos muitos fornecedores que nem
conhecemos. Aproveito também para fazer negócios.”
Ayrton Fornari, Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj)

“Para mim, é o segundo maior evento do setor supermercadista.
O debate das sacolas é importante para todos nós, e também me
motiva a troca de informações.”
Aníbal Capelo Feijó, Associação Cearense de Supermercados (Acesu)

“O encontro na serra foi muito valoroso para a nossa integração com
os gaúchos. Tenho participado da ExpoAgas nos últimos anos e só temos
a parabenizar à Agas, pois a cada ano o evento vem se superando e
surpreendendo cada vez mais seus participantes.”
Luiz Deliberato Filho, da Associação Acreana de Supermercados (Asas)

“Temos aqui representação de
todo o país – norte, sul, leste,
oeste –, e é uma oportunidade
muito boa de trabalhar
aqueles problemas que são
comuns a todos. É a terceira
ExpoAgas em que venho, e
admiro muito a capacidade
de organização da Agas, é
uma estadual que funciona
muito bem, sentimos aqui
uma integração muito grande
entre os supermercadistas e a
própria entidade da classe.”
Manoel Prado Vasconcelos
Filho, Associação Sergipana de
Supermercados (Ases)

“As feiras regionais são
muito importantes até
para conhecermos as
indústrias regionais.
Estamos presentes a todos
os anos e tenho levado
algumas empresas a
fazer distribuição em
nossa região.”
Antônio Henrique Xavier,
Associação Goiana de
Supermercados (Agos)

“É um evento em que se consegue debater os problemas de cada região, é
um aprendizado para todos. O erro de um serve de acerto para outro. É
a troca de conhecimentos.”
Cícero Bernardo, Associação Paraibana de Supermercados

“É a primeira vez que participo da ExpoAgas e espero novos
conhecimentos, debater os problemas de cada estado. Feiras como essa
são muito importantes para a evolução do setor.”
Geraldo Paiva, Associação do Rio Grande do Norte (Asurn)

“Essa é uma das melhores feiras do Brasil. Parabéns a toda a organização.
As palestras são muito interessantes e passei por todos os expositores:
vi todos os segmentos presentes, e isso é muito importante. É uma
confraternização calorosa.”
José Fagundes Maia Neto, Associação de Supermercados de Brasília (Asbra)
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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Agas renova convênio
com universidade
Recém-formada a primeira
turma no curso Superior de
Gestão em Supermercados
(GES), a Agas e a Universidade de Caxias do Sul (UCS)
assinaram, durante a cerimônia de abertura da ExpoAgas
2011, no dia 23 de agosto, a
renovação da parceria. Em setembro acontece o vestibular
para a quarta edição da graduação. A iniciativa pioneira é
aberta a todos os profissionais da cadeia varejista.

Larry Silva/Agas

Carlota Pauls

A imprensa gaúcha também marcou presença na
ExpoAgas 2011. Ao longo dos três dias de feira, 398
jornalistas circularam pelos corredores do Centro
de Exposições da Fiergs, e alguns programas foram
transmitidos diretamente do evento. Entre os quais,
Pampa Boa Noite, com Paulo Sérgio Pinto, e Jornal
Gente, com Oziris Marins (foto).
Daniela Villar/Agas

expoagas / curtas

Imprensa na ExpoAgas

Colheita dos frutos

Caroline Corso

No último dia de feira, o veículo de capacitação
também sediou a coletiva que divulgou os resultados da ExpoAgas 2011. Um crescimento de 7,7%
em negócios fechados, com relação à última edição,
apontou otimismo no setor. Ao todo, os três dias de
feira movimentaram R$ 274,6 milhões. Divulgados
pelo presidente da associação, Antônio Cesa Longo, os
números comprovam a pujança do varejo supermercadista gaúcho. “Mesmo em um momento de incertezas
no cenário econômico, os 334 expositores investiram
em seus estandes e principalmente na qualificação e
no lançamento de produtos, o que demonstra a força
da indústria gaúcha, de participação majoritária na ExpoAgas”, ressaltou o dirigente. Durante a feira, 4.322
empresas varejistas visitaram o Centro de Exposições
da Fiergs, 14,07% a mais que em 2010.
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Muito além da união
Um ponto fortemente trabalhado pela Agas, ao longo de todo o
ano, é a necessidade de qualificação para o mercado. Durante a
ExpoAgas não seria diferente. O veículo de capacitação De olho
no futuro circula por diferentes regiões do Estado, mas durante
a feira esteve presente na Fiergs para que o público conhecesse
melhor o ambiente. Na ocasião, sediou o contrato do patrocínio
pela Unilever, por meio da marca Ades, pela Oniz Distribuidora
e também pela Cielo, presenciada pelo presidente Antônio
Cesa Longo e pela coordenadora de Capacitação da Agas,
Angelita Garcia. O contrato reforça o investimento da entidade
na interdisciplinaridade. “São parcerias feitas, como dizemos,
em três dimensões, pois visam ao aproveitamento de todo o
universo que abrange essas bandeiras”, afirma Angelita.
Durante o verão, a Ades realizará em diversas praias por onde
a carreta deve passar cursos de coquetéis para a estação, além
de distribuir vários brindes na Carreta Kids. Ao longo do ano,
os varejistas poderão conhecer melhor as estratégias utilizadas
pela marca, assim como a Cielo, para ter referência como
estudo de caso. A Oniz Distribuidora reforça a parceria já
firmada com a Agas, em que alunos dos cursos de capacitação
podem realizar visitas técnicas à empresa, a qual também
convida participantes de outras cidades visitadas pelo veículo
a conhecer a rotina da distribuidora.

Caroline Corso

Almoço de autoridades
Após a palestra do economista Paulo Rabello de Castro, no
Teatro do Sesi, as autoridades presentes na ExpoAgas 2011
reuniram-se para um almoço, no dia 23 de agosto, na Fiergs.
O momento foi de confraternização entre os representantes
de outras entidades estaduais, políticos e diretoria da Agas.
Durante a refeição, os participantes conferiram palestra de
Olegário Araújo, da Nielsen.

Sorteios da feira
Além do tradicional sorteio de encerramento (confira página 36), a ExpoAgas também é marcada
por sorteios especiais que acontecem ao longo da
feira, em diferentes estandes expositores. Neste
ano, a Girando Sol sorteou uma viagem para Natal,
no Rio Grande do Norte. A cada R$ 5 mil em compras, o cliente ganhava um cupom. A Pietrobon
também prestigiou seus clientes com o sorteio
de uma minimoto, a qual o supermercadista poderia aproveitar para um sorteio especial em sua
loja. Realizado há mais de dois anos, o sorteio do
brinquedo continua fazendo sucesso. A escolha
pelo artigo se deve ao fato de o público infantil
ser um dos mais importantes para a Pietrobon. Já
a Fecomércio-RS realizou um sorteio por meio
do Sesc Turismo, com duas diárias para o Hotel
Sesc Torres. Além dos sorteios, outros expositores
proporcionaram brindes a seus clientes, conforme
o volume de compras efetivadas.

expoagas
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Ao celebrar 30 anos, a
ExpoAgas realiza mais uma
edição comemorando o
bom momento do setor
supermercadista. Evento

elebrando

a experiência

esperado por diversas
empresas, a feira mostra
referência em inovação e
oportunidades de negócios

Luísa Kalil

para encerrar a temporada de frio e chuvas, o mês de agosto geralmente é lembrado como a
contagem regressiva para a primavera, que começa
em setembro, e o horário de verão, que dá a largada em outubro, trazendo dias mais longos. No
entanto, para o setor supermercadista, agosto se
consolida, cada vez mais, como um excelente mês
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para fechar bons negócios. Isso porque é o mês da
ExpoAgas – Convenção Gaúcha de Supermercados, que celebrou sua 30ª edição neste ano.
Em 2011, a tradicional feira de produtos, equipamentos e serviços para supermercados registrou
um crescimento de 7,7% nos negócios realizados,
em comparação à edição do ano passado. Ao todo,

Carlota Pauls

Larry Silva/Agas

os três dias de evento movimentaram R$ 274,6
milhões de reais, o que representa uma média de
R$ 822,2 mil em vendas por empresa expositora.
Entre os dias 23 e 25 de agosto, um total de
38,3 mil pessoas circularam pelos corredores do
Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.
Dessas, 83,3% são representantes comerciais, e
os demais visitantes se dividem entre fornecedores, membros de entidade e órgãos de imprensa,
entre outros.
Ao celebrar 30 anos, a ExpoAgas recorda
os primeiros passos de sua trajetória, quando foi
realizada pela primeira vez, em 1981, no Salão de
Atos da Pucrs. Naquela época, a diretoria da Agas
e demais empresários já confiavam no potencial da
feira, porém o futuro nunca é fácil de se prever.
Sempre acompanhando as mudanças do mercado
e da economia, tanto no âmbito regional quanto
nacional, o evento cresceu e passou por outras sedes
até chegar aos pavilhões da Fiergs, em 2001. Desde
então, o Centro de Eventos e o Teatro do Sesi têm
sido a verdadeira casa dos empresários que atuam no
setor: proprietários de supermercados, fornecedores,
representantes de marca e demais visitantes. Nos
últimos dois anos, também de representantes de
outros setores, como padarias e restaurantes.
Como não poderia deixar de ser, a programação da ExpoAgas 2011 estava recheada de atrações
voltada para todos os públicos: jovens, mulheres e
varejistas de todo o estado. Das palestras magnas
às apresentações no Centro de Aperfeiçoamento
Técnico (CAT), a feira manteve a tradição no que
diz respeito à troca de informações e experiências
em diversas áreas.

Tradição em destaque
Logo no primeiro dia, o café da manhã
para convidados recebeu autoridades de
diferentes entidades gaúchas, como o presidente do Banrisul, Túlio Zamin. “Como
um agente financeiro do governo, que tem
como missão promover o desenvolvimento
da economia gaúcha, o Banrisul não poderia
estar ausente de um evento tão importante
como este. Afinal de contas, está aqui a maior
expressão do varejo do estado, um importante setor da economia.” Assim como ele, o
vice-governador do Rio Grande do Sul, Beto
Grill, reconhece a tradição e importância da
ExpoAgas. “Estamos satisfeitos em ver uma
feira que mostra os avanços da tecnologia, das
gestões e que também qualifica, que proporciona aos atores desta área o aperfeiçoamento
do seu método. Estamos aqui para simbolizar
o interesse do governo do estado em ampliar
o diálogo e buscar soluções que possam ser
melhores para o setor e para o Rio Grande.”
De acordo com o ex-presidente da Agas,
João Carlos de Oliveira, a feira é um evento
consolidado. “Depois de 30 anos, a ExpoAgas
transcende nosso estado e nosso país.”
Algumas empresas estão presentes na
ExpoAgas desde a primeira edição, e por isso
sua própria história também está relacionada ao crescimento da feira. Uma delas é a
Vonpar, que recebeu uma homenagem especial neste ano. “O setor de supermercados
é muito importante, pujante na economia

Antônio Longo
destacou a
trajetória do setor
em seu discurso de
abertura
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30ª edição da ExpoAgas homenageou nomes que construíram a feira
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compromisso de fazer um evento cada vez
melhor, mais completo e mais produtivo a
todos os participantes que estamos buscando
a ampliação do volume de negócios concretizados neste palco sagrado do setor supermercadista gaúcho.” Longo fez uma breve
avaliação do atual cenário do mercado e da
presença crescente das empresas de médio
porte, alertando para as possíveis conse
quências que a classe pode sofrer a partir do
crescimento desregulado de grandes empresas. “Precisamos estar atentos à autorização
da construção de grandes empreendimentos,
sem qualquer análise, em todas as cidades.
Qualquer país desenvolvido protege as suas
empresas, regulando o crescimento da economia de forma salutar e sustentável.”
Após a cerimônia de abertura, o economista Paulo Rabello de Castro falou ao
público presente no Teatro do Sesi sobre os
cuidados necessários em torno do otimismo
com relação à economia brasileira. “O mundo respeita o Brasil hoje porque temos caixa.
Temos que ter cuidado com ataques de otimismo, e passar de um modelo de consumo
crescente para ser um de desenvolvimento
crescente.” A partir do meio-dia, as portas do
Centro de Eventos da Fiergs se abriram para
o primeiro dia de feira de negócios.
Os estandes já estavam prontos para
receber os futuros clientes, repletos de mesas
em que varejistas e fornecedores firmariam
acordos comerciais, motivando tanto aqueles
Carlota Pauls
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nacional, e nós, como fornecedores, temos
o compromisso e a responsabilidade de estarmos presentes”, afirmou o presidente da
empresa, Ricardo Vontobel.
Com patrocínio máster da Nestlé e
patrocínio global da Cielo e da AmBev, a ExpoAgas reuniu, além de marcas tradicionais
no mercado, empresários que participaram
do evento pela primeira vez. É o caso da
Vitare Alimentos, de Santa Catarina. “É a
primeira vez que participamos de qualquer
tipo de feira e escolhemos a ExpoAgas porque Porto Alegre – e o Rio Grande do Sul
– é um mercado em que estamos apostando
muito, é nosso foco de investimento. Somos
de Joinville e é importante vender aqui. Tivemos ótimas recomendações da ExpoAgas
e estamos bem surpresos com o resultado”,
disse a diretora-executiva, Tatiane Sesering.
Já para o gerente comercial da Ambev para
o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Maurício Linhares, a ExpoAgas é um grande momento para a empresa. “Esperamos estreitar
nosso relacionamento com a rede e construir
um final de ano melhor.”
Durante a cerimônia de abertura, o
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo,
enfatizou as conquistas da feira desde sua
primeira edição. “O legado deixado pelos
nossos antecessores na construção desta
grande ExpoAgas é uma história que muito
nos orgulha, mas, por outro lado, nos enche de responsabilidades. É perseguindo o

Palestras magnas preencheram
capacidade máxima do Teatro do Sesi

Caroline Corso

que já participaram há várias edições como
expositores quanto as empresas que estavam
ali pela primeira vez. De acordo com Tiago
Haugg, gerente de marketing da Piá, uma das
copatrocinadoras do evento, a escolha pela
participação na ExpoAgas se dá pela grandiosidade do evento, pelo foco no negócio, pela
questão comercial e também de relacionamento com os clientes. “Ser copatrocinador
é uma forma de ajudar a viabilizar o evento,
mantendo o seu nível, assim como acreditamos
que seja importante para a Agas ter marcas
que buscam a liderança, marcas de expressão.
É uma troca muito positiva nesse sentido.”
Para o gerente de marketing da SLC – Arroz
e Feijão Namorado, Alessander Bellaver, outra
copatrocinadora, a feira reúne os maiores varejistas do Estado e também de toda a região
Sul. “Estar presente é uma vitrine. Por meio
do copatrocínio, conseguimos contatos mais
fortes, pois leva o negócio adiante.” O primeiro
dia foi encerrado com um jantar promovido na
Associação Leopoldina Juvenil, que reuniu supermercadistas, fornecedores e representantes
de entidades estaduais. Durante a ocasião, o
público foi embalado pelas notas do pianista
Rodrigo Soltton.

Espaço para iniciantes
Se, por um lado, a ExpoAgas reúne marcas
que já participam há várias edições, a tradição
da feira também se mantém por um importante

fator: a garantia de espaço para novas empresas.
De pequeno ou médio porte, algumas conhecem
a ExpoAgas pela experiência como visitantes e,
na busca por mais espaço no mercado, apostam
na participação como expositores. “Ouvimos falar
muito bem da feira, e como estamos começando a
trabalhar o setor supermercadista, consideramos
interessante participar. O retorno está sendo bastante interessante e já pensamos em renovar para
o próximo ano”, disse a gerente de marketing da
Glassral, Raqueli de Oliveira, de Sapiranga. Para
quem participa há mais tempo, o sentimento é de
satisfação. “Estamos ano a ano porque a resposta
da clientela é muito positiva. Participamos como
copatrocinadores porque se está sempre lançando
produtos novos, e precisamos dividir isso com os
clientes, e não há lugar melhor que este evento”,
garantiu o diretor-comercial da PanFácil, Eduardo
Pretto. Segundo um dos diretores de marketing
da Big Brand Brasil, também copatrocinadora
do evento, Werner Peter, realizar negócios na
própria feira é uma característica muito forte no
Rio Grande do Sul. “Temos feito bons negócios e
estamos sempre muito animados aqui, porque o
público é muito bom”, avaliou. Para o coordenador
de Marketing da Dexter Latina, Robert Pellissari,
após conhecer a feira como visitante, a empresa
optou por participar da ExpoAgas como forma
de ampliar sua participação no mercado gaúcho.
“Esta é a feira onde todo mundo se reúne.” Outra
principiante foi a Mackerduz, de Bento Gonçalves. “A ExpoAgas é a maior feira supermercadista
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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do Sul. Existe uma necessidade de as indústrias
estarem no evento porque é uma vitrine, e o
supermercadista vem comprar. Como primeira
experiência estamos achando ótimo”, afirmou o
diretor comercial, Roní Kussler.
Prova de que o mercado de energéticos cresce
a cada ano, a Red Horse marcou presença como
copatrocinadora da ExpoAgas 2011. Para Julio
Cesar Anzootegui, gerente de operações da marca,
o mercado gaúcho é muito importante. “Significa
uma boa parte da venda do nosso produto. Por
meio da Agas, conseguimos estreitar bastante o
contato com os clientes. Nesta edição resolvemos
investir um pouco mais, fortalecendo a marca no
Estado.” Já a Gota Limpa, presente em edições
anteriores da feira, também estava entre as empresas copatrocinadoras. “Participar dos 30 anos da
Expogas, para nós, é muito importante no que diz
respeito ao relacionamento com nossos clientes”,
destacou a diretora-administrativa Camile Bertolini Di Giglio. O espaço também é reservado para

quem deseja retomar a experiência de participar
como expositor. “É a primeira vez que participamos, depois de muito tempo. Agora, a Pecanita
está entrando no mercado com produtos diferentes, tentando participar mais do mercado direto ao
consumidor final. Estamos achando a feira muito
boa, com muita receptividade”, registrou Claiton
Wallauer, diretor da Pecanita Agroindustrial. Na
opinião de Ronei Lauxen, diretor do Frigorífico
Cooperativa Ouro do Sul e presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do RS
(Sicadergs), a oportunidade de novos negócios e
abertura de novos mercados são um forte atrativo
da ExpoAgas. “Estamos achando a feira bem movimentada e fazendo novos contatos.”

Público fiel
Além da feira de negócios, a ExpoAgas
sempre inova com suas palestras, ponto forte
de troca de conhecimento e informações sobre
gestão e negócios. Neste ano, além de Paulo
Rabello de Castro, a feira trouxe como convidados para as palestras magnas o professor
Gretz e o doutor em educação Mário Cortella,
que realizaram apresentações no segundo dia
do evento. Em um lotado Teatro do Sesi, Gretz
animou o público, falando sobre O cliente em
primeiro lugar com bom humor sobre assuntos
sérios, como a importância de saber ouvir para
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Caroline Corso

conhecer melhor a si próprio. “Sábio é quem dá
valor ao que tem antes de perder”, destacou.
Já Mário Cortella abordou a necessidade da
mudança, durante a palestra Da oportunidade
ao êxito: mudar é complicado? Acomodar é perecer. Segundo o palestrante, “a mudança exige
atitude e disposição”. Além deles, outra grande
atração do segundo dia – e uma das principais
desta edição – foi a presença do publicitário
Washington Olivetto no espaço Agas Jovem.
Aguardado ansiosamente, Olivetto falou
sobre alguns cases de sucesso que marcaram
sua carreira e sobre a importância do trabalho
em equipe. O público também se mostrou
presente nas palestras realizadas no Centro
de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), que
trouxe profissionais de diversas áreas para
abordar assuntos relacionados ao dia a dia
do empresário.
No terceiro e último dia de ExpoAgas, o
psiquiatra Augusto Cury apresentou a palestra
Mentes brilhantes, mentes treinadas, com base
em recente livro homônimo. “Um dos grandes
desafios de um líder é conseguir gerenciar seus
pensamentos, bem como aprender a lidar com
as emoções. O profissional que desenvolve essa
competência ganha em criatividade, qualidade
de vida e saúde física e mental”, apontou o
escritor e cientista. Assim como nos dias anteriores, o Teatro do Sesi chegou a sua lotação
máxima. “Viajei cinco horas para acompanhar
o fechamento e, principalmente, a palestra
do Augusto Cury. A ideia de trazê-lo para a

Palestra com Washington
Olivetto, no Agas Jovem,
atraiu grande público

ExpoAgas foi sensacional. Valeu fazer todo
esse deslocamento para ouvi-lo,” comentou
Cledinéia Piva, gerente do Supermercado
Carlitos, de Ibiraiaras. A apresentação de Cury
foi seguida pelo palestra-show da Família Lima,
que, mais uma vez, conquistou o público com
suas músicas e histórias da família como um
grupo profissional. “Ter o espírito de equipe
requer administrar o ego, entender que todos
são peças fundamentais para o sucesso de um
empreendimento, respeitando hierarquias,
conhecimento e a vez de cada membro. Além
de integração e apoio mútuo, o gestor precisa
apostar na inovação constante dos seus processos e produtos, ‘ir além das partituras’”,
definiu Lucas Lima.
Depois da palestra-show aconteceu o encerramento oficial da feira, quando o presidente Longo dedicou uma homenagem especial a
todos os funcionários e diretores da entidade,
que fazem da ExpoAgas um evento de sucesso,
superando as expectativas a cada ano.
Fotos: Caroline Corso

Feira se encerrou
com homenagem
a toda a equipe
da Agas
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Uma das atrações mais esperadas da ExpoAgas, o sorteio ganha a cada edição
mais participantes. Com o patrocínio de Parati, centenas de cupons lotaram as
urnas e as expectativas de quem concorria

sorteio do carro incentivou

as compras na feira
há 30 anos a ExpoAgas é referência para
supermercadistas, e nos últimos anos vem atingindo
também outros setores do varejo, como restaurantes, hotelaria e lojas de conveniência. A fim de
conhecer lançamentos, fazer contatos ou investir
em negócios, profissionais lotam os corredores da
feira anualmente. Em especial os que vão para
realizar compras contam com um atrativo a

mais: o sorteio de um automóvel zero quilômetro. A
cada R$ 1 mil em compras junto aos expositores, os
participantes tinham direito a um cupom. O sorteio
do Celta contou com patrocínio de Parati, certificado de autorização da Caixa Econômica Federal (nº
6-0768/2011) e auditoria da HRB Audilink.
Segundo Adair José Guth, gerente de Mar
keting da Parati, as parcerias com a Agas ocorrem
há anos, e o principal propósito é a ampliação dos
relacionamentos e das ações com o supermercadista.
“Temos que parabenizar a entidade, pois o sucesso da
feira é visível e a 30ª edição foi especialmente boa.”
Para muitos participantes, como Nádia de Fátima
Hidalgo, do Supermercado Orso, de Viamão, a

36

Revista AGAS (setembro/outubro 2011)

Fotos: Caroline Corso

expoagas / sorteio

PATROCÍNIO:

possibilidade de ganhar um veículo é um
incentivo para a realização de compras
durante o evento. “O sorteio me motiva
a fazer mais compras na feira, sem dúvidas;
troquei muitos cupons e estou cheia de expectativas. A negociação foi ótima e tem uma série de
lançamentos.” Darcy Brito, do Super Polivalente,
de Santa Rosa, também se motivou: “Com certeza o
sorteio me fez comprar mais na feira. Chamaram-me
a atenção o grande volume de negócios, as promoções; é uma feira bastante proveitosa”. Pela primeira
vez no evento, Flávia Feijó, do Mercado Proppe, de
Gravataí, achou a feira inovadora e considerou o
sorteio um incentivo na hora da negociação.
Sorteado pelo segundo ano consecutivo, o Super Piá encerrou a feira com importantes negócios e
um carro novo. Severino Seger, diretor do Super Piá,
celebrou a sorte da cooperativa de Nova Petrópolis,
que também foi a sorteada no ano passado. “Dizem
que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, graças
ao bom Deus, à sorte e ao número de negócios fechados, aconteceu.” O Super Piá negociou em torno
de R$ 2 milhões na ExpoAgas 2011.

expoagas / agasmulher

PATROCÍNIO:

S

Convidada pela segunda vez a palestrar no Agas Mulher,
Nelma Penteado preencheu a tarde do primeiro dia de
ExpoAgas com bom humor e reflexão sobre os diferentes
papéis da mulher e a importância da busca pelo equilíbrio

how de palestra

entre o público que circula pelos corredores da
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ExpoAgas, a presença feminina é notória. Seja nos
estandes, como expositoras, ou participando como
visitantes pelo Centro de Eventos da Fiergs, as
mulheres representam, cada vez mais, uma importante fração do mercado varejista. Não é à toa que
na ExpoAgas elas ganham um espaço exclusivo: o
Agas Mulher, no primeiro dia da feira.
Em sua 30ª edição, o evento trouxe como
convidada a educadora corporal, especialista e
palestrante Nelma Penteado, que entrou no salão
em clima dançante e animado, fazendo um pedido
às presentes: “Preciso de mulheres de bem com a
vida”. Com patrocínio de Girando Sol, Intimus e
Densia Danone e apoio da Dove, o Agas Mulher
reuniu mais de 500 mulheres em um delicioso
chá da tarde, para assistir à palestra Faça da sua
vida um show.
Nelma deu início à apresentação dividindo
o público do Salão de Convenções da Fiergs em
três times: as Poderosas, as Maravilhosas e as
Avassaladoras. Por meio de diferentes brincadeiras e dinâmicas, ela abordou assuntos sérios da
rotina feminina, como a necessidade de equilíbrio
entre as diferentes versões da mulher moderna.
“A mulher está sempre procurando galgar caminhos dentro do aspecto profissional. O desafio é
que ela faz isso, mas não consegue deixar de lado
os outros papéis: mãe, filha, esposa, amante. Ela
chega em casa cansada, põe o filho para dormir,
Revista AGAS (setembro/outubro 2011)

confere se ele fez a lição, se a roupa está lavada
e ainda vê o que ela pode fazer para apimentar a
relação, ufa! Eu sempre digo que a gente merece
umas medalhas”, brinca a palestrante.
Nelma falou com carinho sobre a importância
de espaços como o Agas Mulher, do qual participou
anteriormente em 2008. “Estou superdeslumbrada
com esse convite em dobro. Estar aqui, para mim,
é fazer minha missão”, disse a especialista, que em
agosto alcançou a marca de 3 milhões de ouvintes.

Clima de expectativa
Apresentada pela jornalista Rodaika
Daudt, Nelma foi ansiosamente aguardada
pelo público, que formou uma longa fila uma

Fila para assistir à palestra atravessou o
corredor do Centro de Convenções da Fiergs

Menos seriedade
Nelma apresentou às mulheres quatro conceitos femininos: a sereia, a estrela, a menina e a
bandida, cada uma com características específicas.
A primeira tem o poder de tirar as pessoas que
ama do cotidiano massacrante; a segunda tem o
papel de pôr brilho na vida dos outros; a terceira
proporciona leveza, enquanto a última tem ousadia
de fazer o que ninguém mais faz. Sensualidade e a
difícil arte dos relacionamentos também entraram
na jogada e, novamente, com muito bom humor,
Nelma falou de situações com as quais o público
facilmente se identificava. Ao longo da palestra, a
especialista reforçou a importância do equilíbrio e
da felicidade. Ao propor momentos de reflexão, a
palestrante pediu às mulheres que não esquecessem de ter um tempo para si próprias, mesmo com
todas as responsabilidades do cotidiano.

Nelma falou sobre a
importância do bem-estar
e da autoconfiança

Fotos: Caroline Corso

hora antes do início do evento, na expectativa de participar da apresentação. Entre as
presentes estavam empresárias, visitantes,
amigas e convidadas de expositoras. Mulheres diferentes, mas com algo em comum: a
vontade de continuar crescendo frente ao
mundo profissional, sem abrir mão de antigos
sonhos femininos: casar, ter filhos, cuidar da
família. “Participamos desde a primeira edição
do Agas Mulher, e hoje ocupamos três mesas.
As mulheres estão cada vez mais no dia a dia
do supermercado, por isso essa valorização é
muito importante”, reconhece Janaína Manfroi, da rede Super Útil, de Passo Fundo.
De acordo com Miriam Mainardi, sócia
do Supermercado Sorriso Unisuper, o espaço
ajuda a promover a autoestima feminina. “Saímos daqui renovadas, tanto para o dia a dia no
trabalho quanto em casa, com a família. Esse
encontro é essencial”, avalia. A representante
comercial da Prisma, Ivone Strak, afirma que
o espaço é muito válido para a troca de experiências. “É importante porque através da feira a
gente conhece as novidades, os lançamentos, o
que é importante para a mulher. E esse espaço
é para trocarmos informações e ideias.” Para
Margot Longo, esposa do presidente da Agas,
Antônio Longo; o Agas Mulher é motivo de
orgulho. “É a presença de todas que faz a gente
crescer a cada ano. Hoje somos poderosas 500
mulheres”, ressaltou.

Brincadeiras e dinâmicas de grupo marcaram a apresentação no primeiro dia da ExpoAgas

expoagas / agasjovem

Fotos: Caroline Corso
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randes e

simples ideias
em 1986, Washington Olivetto fundou a W/
Brasil, e um dos propósitos era ter uma empresa
com altos índices de felicidade per capita. “Devíamos pregar a ideia entre a equipe de que é melhor
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Auditório lotado
marcou a edição
de 2011 do
encontro Agas
Jovem, durante a
ExpoAgas

ser coautor de ideias brilhantes do que autor de
ideias medíocres”, afirmou o publicitário logo no
início de sua palestra no Agas Jovem, na tarde do
dia 24 de agosto, na ExpoAgas 2011. Com a apresentação do case WMcCann – agência de Olivetto
(confira entrevista exclusiva na página 8) –, a
palestra atraiu muitos participantes e as cadeiras
não foram suficientes, fazendo com que muitos
assistissem em pé frente ao telão na antessala do
evento. O Agas Jovem teve patrocínio máster da
Nestlé, patrocínio do Grupo Kunzler e apoio da
Souza Cruz.
Em 2010 a agência W/Brasil, de Olivetto,
se uniu à McCann, gerando a W/McCann – que
está entre as cinco maiores empresas de publicidade do Brasil. Segundo o publicitário, um dos
diferenciais da sua empresa foi sempre tratar a

W/Brasil como marca. “O objetivo final é vender
produtos, construir marcas e entrar para a cultura
popular do país. Inclusive, cair na cultura popular
é patrimônio único da comunicação.”
Para exemplificar suas palavras, Olivetto
mostrou ao público alguns comerciais que o
transformaram em referência. “Quando a peça
é verdadeiramente relevante se torna imortal,
e quando cai na cultura popular é incalculável.”
Títulos como o ‘mais comentado’ ou o ‘mais
premiado’ fazem parte do currículo das peças
do empresário. E a receita possui essencialmente
uma palavra: simplicidade. “Quando se consegue
ser simples é melhor, tanto na comunicação
quanto no varejo. Antes do ‘casamento’ –
como ele se refere à fusão – da W/Brasil com
a McCann, esta era conhecida no mercado por
ser uma das principais agências de publicidade
e ter propostas semelhantes às da agência de
Olivetto, como ética e valorização da cultura
popular. “Tinha uma inveja saudável de algumas
campanhas deles, como a do Mastercard – Não
tem preço.” Para ele, a melhor comunicação é

aquela que tira uma ideia da vida, transforma
em comunicação e a devolve para vida.
Em relação às novas mídias, Olivetto
afirmou que é bobagem achar que os formatos
antigos irão desaparecer, e nesse cenário, o diferencial, a grande heroína continua sendo a grande ideia. “O sucesso da comunicação às vezes
está em peças muito simples.” Clara Bandeira,
do Comercial Zaffari, participou pela primeira
vez do Agas Jovem e considerou a palestra muito
interessante. “Ele fala de algo fundamental para
qualquer negócio: a criatividade. A palestra foi
bem além das minhas expectativas.” Já Leandro
Melo, do Supermercado do Sul, de São Luiz
Gonzaga, achou interessante a questão da valorização da própria marca: “Algum ensinamento
sempre pode ser aplicado”. O anfitrião do evento, presidente do Agas Jovem, Tiago Zaffari,
estava radiante com o sucesso do encontro.
“O evento foi maravilhoso, foi até pequeno o
local. Nunca tinha falado para tanta gente e a
ideia é essa, sempre aprendermos algo”, afirma
o presidente do Agas Jovem.

expoagas / fórumsacolas
42
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Reunindo dezenas de profissionais do setor supermercadista, o
Fórum de Sacolas Plásticas debateu um dos assuntos de maior
destaque atualmente. A fim de ampliar a discussão, a Agas deu a
palavra a especialistas de diferentes segmentos

ncontro debate o

futuro das sacolas
as discussões ambientais estão cada vez
mais presentes no universo supermercadista; nesse
cenário, um dos temas de grande debate é a utilização e distribuição das sacolas plásticas nas lojas
varejistas. Para o presidente da Agas, Antônio Cesa
Longo, a preocupação com a educação ambiental
gera o debate. E para proporcionar um espaço para
troca de informações entre os empresários do setor e
a apresentação de diferentes opiniões sobre o mesmo
tema, a Agas realizou durante a ExpoAgas 2011 o
Fórum de Sacolas Plásticas, com o patrocínio de
Banrisul e Projeto Reciclar.
Com mediação do jornalista Túlio Milman, o
evento aconteceu na tarde de 23 de agosto, no Teatro
do Sesi. O fórum contou com as presenças de Nádia Freire, diretora da Segmento Pesquisas; Marcio
Milan, vice-presidente da Associação Paulista de
Supermercados (Apas); Samyra Crespo, secretária
da Articulação Institucional e Cidadania Ambiental
do Ministério do Meio Ambiente; Alexandre Saltz,
promotor de Justiça; Marília Longo, consultora em
Direito Ambiental; Igor Oliveira, consultor da Semente Negócios, e Sussumu Honda, presidente da
Associação Brasileira de Supermercados.
As discussões tiveram início com a apresentação de Nádia Freire, que abordou o estudo feito pela Segmento Pesquisas para a Agas.
O levantamento apontou que a maioria dos
gaúchos é contra a retirada das sacolas plásticas
Revista AGAS (setembro/outubro 2011)

do varejo. O resultado e a metodologia utilizada
foram amplamente explicados pela pesquisadora.
Para a entidade, o debate está apenas no início e
qualquer medida legal seria precipitada.
O vice-presidente da Apas, Márcio Milan,
mostrou aos espectadores os resultados do projeto
Jundiaí. Implantada em agosto de 2010, a iniciativa
surgiu a partir de uma medida legal, que determi-

nava a utilização de um tipo específico de sacola,
cumprida por uma pequena parte do varejo. “O
prefeito sugeriu que a Apas apresentasse alternativa
melhor e o setor se uniu em busca de uma solução.
Nasceu a campanha que incentiva a utilização de
diversos tipos de sacolas reutilizáveis.” Para garantir
a adesão da população, foi desenvolvido um projeto
de comunicação agressivo, a fim de gerar mudança
de hábitos. A campanha divulgou que as sacolas
plásticas seriam extintas e foi pensada em parceria

Fotos: Caroline Corso

Tema foi abordado por palestrantes
com diferentes visões

com o Procon. Em Jundiaí, as sacolas plásticas não
são mais distribuídas gratuitamente; para aqueles que
não levarem a sua versão retornável, o supermercado
oferece como alternativa a sacola plástica compostável. Um ano após o início do projeto, os números
apontam resultados. Até 2010 eram consumidos 22
milhões de sacolas plásticas por mês e 264 milhões
por ano; hoje são 1 milhão de sacolas compostáveis
por mês e 600 mil sacolas reutilizáveis. “A adesão
atualmente é de 99% dos supermercados e 95% da
população.” De acordo com Milan, houve uma certa
resistência inicial do consumidor, mas as classes mais
baixas aderiram rapidamente.
Apesar de não estar diretamente relacionado
a isso, o destino das sacolas plásticas faz parte de
uma iniciativa global que vem ocorrendo no país; o
tema ganhou espaço nas discussões oficiais através
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei
ampla que envolve desde os fabricantes aos consumidores. “O objetivo é a não geração de resíduos

Preocupado com a importância do
assunto, público marcou presença

sólidos, e quando não for possível, a redução,
reutilização e reciclagem”, explica a consultora
em Direito Ambiental Marília Longo.
Para Marília, é importante compreender alguns
conceitos como rejeito, reciclagem, reutilização.
“Essa política serve como meta para o futuro, quando
não haverá mais a utilização de sacolas plásticas para
o acondicionamento de lixo.” A consultora acredita
que a união do setor pode fazer com que a lei seja
aliada das empresas. Essa lei, salienta Marília, é resultado de um debate que durou 20 anos no Congresso
e estabelece uma nova ética ambiental.
Igor de Oliveira apresentou aos ouvintes as tendências do setor e defendeu a reutilização, seja qual
for o tipo de sacola. Em seguida, Samyra Crespo
apresentou as iniciativas adotadas pelo Ministério
do Meio Ambiente e mencionou o papel estratégico dos supermercados. “O supermercado tem
um papel não só na implementação das mudanças
de políticas públicas como na educação da população.” Segundo o promotor Alexandre
Saltz, em muitos casos a marca é mais
lembrada pela mudança que produz
do que pelo seu produto. O último
palestrante, Sussumu Honda, abordou
o posicionamento da Abras em relação
ao tema. “Estamos bastante atrasados
na discussão prática dessa política. A
entidade apoiará todas as campanhas
que visem à redução, e não somos contra
o uso de nenhum tipo de material.”
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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expoagas / semináriojurídico

O seminário jurídico foi um dos
principais destaques na programação

M

do Centro de Aperfeiçoamento
Técnico, durante a ExpoAgas.
As explicações sobre as alterações na
NR-12 foram ouvidas atentamente por
dezenas de participantes

odificações na

NR-12 são debatidas
com o tema Alteração da NR-12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos,
o seminário jurídico apresentou as mudanças na
norma reguladora. Sob mediação de Paulo Roberto
Tramontini, consultor da Agas na área trabalhista,
e participações de Álvaro Theisen, do Testtech
Laboratório de Avaliação; Vitor Hugo Facchin,
engenheiro de segurança do trabalho, e Aida
Cristina Becker, representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego; o debate
ocorreu na tarde do dia 25 de agosto, no Centro
de Aperfeiçoamento Técnico (CAT).
O auditório lotado tinha razão de ser: o assunto
é de grande interesse dos empresários do setor
supermercadista, pois a adequação à norma deverá
ser feita por todas as empresas que possuem maquinário – basicamente todos os supermercados. E para
que os investimentos na adequação sejam feitos
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corretamente é importante conhecer os detalhes da
NR-12 (leia artigo sobre o assunto na página 97).
De acordo com Aida Becker, no país não havia a cultura de fabricar equipamentos conforme as normas
técnicas, nem mesmo a fiscalização para produtos
importados. “E toda a sociedade paga a conta dos
acidentes de trabalho. Por isso, essa norma é uma
medida de respeito à sociedade.”
Em sua apresentação, Aida destacou que há
33 anos não ocorriam mudanças substanciais na
norma. “Montamos um grupo de trabalho que, por
meio de pesquisas, identificou quais equipamentos
apresentam mais problemas. Queríamos atingir
um patamar mínimo de segurança, colocar na nova
regulamentação o essencial das normas técnicas.”
Uma das principais preocupações dos empresários
são os prazos. Para esclarecer o funcionamento do
documento, Aida explicou que a NR-12 é composta

por medidas gerais e anexos e que os prazos estão
na portaria e não nos itens da NR-12. “É importante
entender toda a norma, quem só observar o anexo
compreenderá só a metade.” Para Sueli Busatto,
do Super Busatto, de Gravataí, o assunto debatido
no seminário é relevante para o setor. “É muito
interessante por trabalharmos em supermercados
e precisarmos nos adequar a essa nova legislação.
A palestra foi muito esclarecedora.” Medianeira
Ligabuer, do Comercial Novo, de Porto Alegre, tem
a opinião semelhante à de Sueli. “Achei bastante
interessante porque precisamos estar sempre por
dentro das novas ideias, das mudanças, e a NR-12
é bastante importante para nós, por estar associada
aos equipamentos, especialmente porque teremos
prazos”, afirma Medianeira.

Segurança
Para o engenheiro de segurança Vitor
Hugo Facchin, a NR-12 é um novo marco nas
questões de segurança. “A norma é um novo
paradigma por considerar o fator humano: a
máquina deve ser segura, pois o homem é
falível.” A novidade, segundo Facchin, está
também na questão técnica. De acordo com
o engenheiro, desde o projeto à concepção,
deve ser considerada a reciclagem, além
disso, a máquina deve ser simples de ser operada e o padrão dos equipamentos nacionais
será equivalente aos internacionais.
“Para sermos um país de Primeiro
Mundo, devemos nos comportar como tal.”
Para Facchin, mesmo com os investimentos
necessários em equipamentos novos – que
estejam de acordo com as especificações da
NR-12 – ou a adaptação dos antigos, ainda
assim, a norma é um bom negócio financei-

ro. “É importante lembrarmos quem paga a
conta dos acidentes de trabalho. Se apenas
a segurança dos trabalhadores não justifica o
investimento, pensemos no lucro que teremos como contribuintes do INSS.”
Álvaro Theisen abordou a Portaria
371/09, do Inmetro, associada à NR-12.
“A lógica por trás de tudo é a segurança dos
usuários”, analisa. Apesar de ser voltada para
os fabricantes de equipamentos, a portaria
do Inmetro deve, a médio prazo, atingir
também os varejistas. “Os eletrodomésticos
adquiridos antes de 1º de julho ainda podem
ser comercializados, no entanto, o novo estoque já deve contar com o selo do Inmetro.
O prazo final para o varejo é dia 1º de janeiro
de 2013, quando todos os eletrodomésticos
comercializados deverão ser certificados.”
A Portaria determina que os produtos
devam atender às normas internacionais de
segurança, tanto para produtos fabricados
no Brasil quanto para importados. “Inicialmente é um choque para o industrial e o
importador, mas um passo evolutivo para
o país. O Brasil está vivendo um momento
ímpar, são mudanças importantes para o
futuro”, salienta Theisen. Com a implementação da regulamentação deve crescer
a igualdade de competição, já que produtos
de baixa qualidade deixarão de ser comercializados, além de garantir mais segurança
aos usuários e proteger de danos judiciais.
Por outro lado, a medida aumenta o custo
do produto, fazendo com que alguns modelos de eletrodomésticos sejam instintos.
“O cenário atual é muito caótico; 95% dos
produtos não estão de acordo com as regras
de conformidade.”

expoagas / cat

PATROCÍNIO:
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As atividades no Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT)
estrearam na ExpoAgas com a palestra O efeito ruptura, em que o
especialista André Braga apresentou estatísticas e dicas de como
evitar e combater a ruptura nas empresas

ara acabar com a

ruptura nas lojas
“ruptura: se você não cuidar, vai perder o

Caroline Corso

cliente.” Com esse alerta, André Braga – consultor
empresarial pós-graduado em Marketing – iniciou a
sua apresentação no início da tarde de 23 de agosto,
mostrando em seguida o que faz o consumidor quando não encontra o produto que deseja. As opções
não são muitas, e é o supermercado que sai mais
prejudicado na maioria das vezes. Nesses casos, o
cliente pode simplesmente não levar o produto, pode
mudar de loja – na busca do que procura – ou muda
de marca, levando produto similar. As consequências
são perda da venda, insatisfação do cliente e baixa na
lucratividade e na imagem do estabelecimento.
Segundo ele, a maioria dos supermercadistas
agem na correção da ruptura, o que é um equívoco.
É preciso prever, fazendo a gestão do processo de
forma a evitar que o pior ocorra. Ter o
cadastro dos produtos por meio de um
procedimento-padrão é um dos principais
pontos para estancar a ruptura. “Também
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é preciso planejamento de vendas adequado, com
um calendário promocional previsto com antecedência e tendo como base o histórico e tendências
atualizadas de consumo”, explica Braga. Entre
as causas do problema, também estão as falhas
operacionais e logísticas, como desorganização das
áreas de estocagem, desalinhamento da cadeia de
abastecimento, falta de treinamento e orientação
aos colaboradores, de sinergia entre as diversas áreas
envolvidas e de processos descritos, prejudicando a
cobrança, a auditoria e a execução.
Para combater as rupturas, de acordo com Braga, é preciso desenvolver um plano-base com análise
permanente, conhecer o perfil do cliente, ter gestão
de estoques e de sistemas de informações, proporcionar treinamento e cobrança da equipe, controle
contínuo do processo de recebimento e venda do
produto na loja. Braga também citou a ferramenta
de Fluxo ECR, que sugere a adoção de um cadastro
mínimo que deve partir da indústria, com campos
obrigatórios e opcionais de cada produto. “Não se
deve introduzir produtos com cadastros incompletos. É preciso fazer uma força-tarefa.”
A etapa final da palestra teve a participação
especial de Lindonor Peruzzo Jr., dos Supermercados
Peruzzo, que é um case de referência nacional nesta
área. Ele contou que antes os cadastros na empresas
não tinham padrão nenhum, que os pedidos eram
feitos a caneta, como ocorre na maioria dos supermercados. “O principal é ter a informação correta,
e força-tarefa, que é o que mais temos hoje”.

C

om que mídia eu

vou?

a palestra

Com que mídia eu vou? O poder
da comunicação no crescimento do varejo e da
indústria foi sucesso de público no segundo dia
da feira, 24 de agosto, reunindo profissionais
como Luiz Alberto Cruz, diretor regional do SBT;
Clara Machado, diretora da Player Comunicação
Planejada e da Strutural Pesquisas, e Sandro Formenton, presidente da Rede Unisuper e fundador
do Supermercado Formenton. O debate, mediado
pelo comentarista do SBT André Garcia, tratou
sobre a direção dos investimentos em comunicação e sobre como tornar as mídias aliadas no
desenvolvimento das empresas.
Formenton, representando os supermercados
no debate, lembrou que o mais importante é ter
qualidade no ponto de venda, para então expor a
empresa na mídia. “É preciso trabalhar no ponto de
venda os cinco sentidos (tato, audição, visão, gosto
e olfato)”, acrescentou Clara, sugerindo que não se
deve esquecer da degustação no PDV. Ela também
destacou a importância de pesquisas, considerando
que uma análise tem que ser contextualizada. Já
Cruz, do SBT, explicou que “sempre existem soluções do tamanho do bolso do cliente” sobre qual
a melhor mídia para as empresas investirem.

A segunda etapa do debate foi aberta a perguntas da plateia, e temas como mídias sociais e
valor agregado/volume foram abordados. Sobre
as mídias sociais, Formento disse que “ajuda e
muito, mas antes de tudo é preciso se fazer o
tema de casa”. Ocupar adequadamente o espaço
do estacionamento, que deve ser destinado ao
cliente, cuidar da manutenção dos equipamentos,
principalmente os de refrigeração, e ter os carrinhos sempre em dia é essencial, segundo ele. Clara
também afirmou que “as redes sociais começam
no PDV, no cadastro de e-mails para se chegar ao
cliente”. Em relação a investimentos maiores, Clara ainda salientou que é preciso dar continuidade.
“Se não tiver como, nem vale começar. Se fazem
ações menores até se chegar lá.”

Para encerrar o ciclo de palestras temáticas da ExpoAgas, o
pesquisador Fernando Cantillano mostrou os principais fatores que
compõem uma seção de qualidade

uidado extremo no verão

ao entrar em um supermercado, não raro os
primeiros produtos que se enxergam são as frutas,
verduras e legumes. Composto de artigos frescos e
que exigem cuidado, o setor de hortifrúti vem sendo
ampliado pela variedade de produtos e pede atenção
especial na estação que se aproxima, o verão.
“O setor de hortifrutigranjeiros é o cartão de
visitas do supermercado.” De acordo com o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Fernando
Flores Cantillano, esse é o motivo pelo qual o setor
exige tantos cuidados. Responsável pela palestra
temática Hortifrúti: tendências e lucratividade no
PDV, realizada durante a 30ª ExpoAgas, Cantillano
falou ao público presente sobre a posição do Brasil
nesse segmento do mercado. O país é, atualmente,
o terceiro maior produtor de frutas no mundo, perdendo apenas para Índia e China; e a classe média é
a grande consumidora de frutas e hortaliças no país.
Banana, maçã e laranja são as preferidas do primeiro
grupo, enquanto cenoura, alface e tomate são os mais
requisitados do segundo grupo.
Mais do que simplesmente falar sobre como
obter lucros por meio do setor de hortifrúti,
Caroline Corso
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O setor de hortifrúti é um dos mais importantes em um supermercado.
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Cantillano destacou a necessidade do cuidado
e atenção em todas as etapas. O alerta ficou
por conta do transporte, ainda muito precário
no Brasil. A falta de transporte refrigerado
adequado compromete muito a qualidade dos
produtos, e entra na lista dos problemas de
produção assim como embalagem imprópria e
o ponto de colheita desconhecido.
Pelo fato de as frutas serem um produto
adquirido por impulso, é importante que o artigo
tenha sabor e que fidelize o cliente. “O sabor é tão
ou mais importante que a apresentação”, garante
Cantillano. E os mercados, o que pedem de seus
fornecedores? Segurança alimentar, respeito ao
homem e ao meio ambiente, controle de sistema
de produção, frutas e hortaliças de qualidade. Ao
ilustrar fotos de produtos machucados ou mesmo
contaminados por fungos, o palestrante abordou
os aspectos fisiológicos e físicos de deteriorização
dos produtos, bem como a composição das frutas.
“Cada uma tem seu ponto adequado de colheita”,
reforçou o especialista.
Ao citar cases de empresas do RS, de outros
estados e mesmo de outros países, como México,
Chile, Estados Unidos, Espanha e Alemanha, Fernando Cantillano destacou um tópico especial: a
higiene. “Temos que saber como limpar e desinfetar. Limpeza e higiene são cruciais”, enfatizou. Por
isso, segundo o especialista, a equipe responsável
pelo setor de hortifrúti deve ser igualmente limpa.
Isso pode ser verificado pela higiene das mãos,
cabelos presos e uniformes sempre limpos. “A
higiene também diz respeito à limpeza dos equipamentos, além de iluminação adequada”, revelou
o palestrante. Dessa forma, a revisão diária da
seção torna-se uma atividade importante na rotina
do supermercado, e parte também da empresa o
cuidado com a procedência dos produtos.

T

udo sobre flores

tão preciosa quanto o cuidado com os hortifrútis é a aten-

Caroline Corso

ção relacionada às flores dentro de um supermercado. “Só entre no
negócio se tiver pessoas que possam ser designadas a acompanhar a
área”, avisa o especialista Alci Mello na palestra Flores – uma opção
para sua loja, no segundo dia de feira. Mello diz que é preciso tratar
o setor como um segundo negócio, com as suas peculiaridades, e
transformá-lo em uma atividade lucrativa. “Trata-se do único produto
vivo a ser comercializado nas lojas”, observa Mello, lembrando que é
um ramo de atividade próximo ao hortifrúti. “Não ofereça só porque
a concorrência disponibiliza. É necessário fazer a gestão da área”, é
outra dica importante do especialista.
Trata-se de um produto que depende de luminosidade, água e
temperatura – e saber a medida exata de que cada planta necessita é
um dos segredos do sucesso da seção de flores. Logo, é preciso estar
atento às demandas de cada tipo de flor. O lírio, por exemplo, dura
cerca de 15 dias, então é preciso programar a venda para ser feita em
até 5 dias dentro do supermercado. Já o crisântemo dura 30 dias. “É
importante orientar o consumidor sobre os cuidados, pois quando a flor
chega na casa do cliente tem que ser colocada em um lugar adequado,
como próximo a uma janela, varanda ou sala iluminada. Nunca numa
cozinha, ficando exposta a gases, por exemplo.”
“Também não se borrifa água na flor, somente nas folhas”, indica.
Mello sugere ainda que a seção fique localizada logo na entrada da loja ou
junto à seção de hortifrutigranjeiros, já que os cuidados se assemelham.

ilotando com velocidade

a palestra Pilotando sua empresa com a velocidade dos campeões, no primeiro dia de ExpoAgas,
reuniu três consultores que falaram de temas diversos. O consultor empresarial Lisandro Soares, que
também é piloto, diz que para exercer a profissão
não pode faltar estratégia, e compara a atividade
com a do supermercadista, dizendo que ambos têm
amor pelo desafio. “Enquanto o concorrente fica
pensando, é preciso acelerar, seguir adiante”, afirma.
Se na reta a regra é acelerar, na curva é preciso ter
habilidade. Logo, é necessário gerenciar. Também
falando sobre dicas empresariais, Maurício Sálvia
ressalta que é interessante trabalhar com a experiência, dando exemplos de redes que conquistaram
resultados com a ousadia de mudanças. “Se fizermos
mesmice, vamos colher mesmice.” Já Fernando
Steinbruch, que além de consultor é diretor do Ins-

F

Caroline Corso
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tituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
com experiência na área de direito empresarial,
abordou os desafios tributários do supermercadista,
fazendo referência ao discurso do presidente da
Agas, Antônio Longo, na abertura do evento: “Dos
desafios que se enfrenta hoje, os tributos estão em
primeiro lugar”. Ao final do evento aconteceu a
distribuição gratuita do livro homônimo à palestra,
de autoria dos três ministrantes.

erramenta para ações de fidelização

na apresentação Inovação para o va-

Caroline Corso

rejo – Case Cielo Premia, Cláudio Oliveira, da Cielo,
falou sobre o Cielo Premia, produto que a empresa
disponibiliza e que pode servir como ferramenta de
marketing promocional nos supermercados. Por
meio da credenciadora Cielo (máquina usada para

50

Revista AGAS (setembro/outubro 2011)

efetuar as compras de cartão), o supermercadista
pode viabilizar campanhas próprias para fazer com
que o cliente retorne à loja. Cabe ao supermercado
criar a campanha, que pode ser presentear o cliente
com algum brinde após tantos pontos adquiridos por
meio de compras frequentes via cartão ou dar um
desconto em um valor X após tantas idas ao estabelecimento, desde que utilizando a credenciadora.
O palestrante mostrou vários exemplos de ações
de fidelização que podem ser feitas por meio do
produto. Depois de bolar a campanha, o empresário
contata a Cielo, que viabiliza que o sistema imprima
junto aos comprovantes as frases que garantem a promoção. O céu é o limite para as ideias de campanhas;
a Cielo só entra com a ferramenta.

acesso a diferentes modalidades de financiamento com o Banrisul, bem
como condições especiais para fomentar os negócios do setor

rédito e capital de

giro facilitados
Carlota Pauls

expoagas / convênio
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A Agas firmou convênio que oportuniza aos supermercados associados

Vantagens do convênio
CEB e CGB Antecipação Banricompras Futuro: linha
de crédito para o empresário antecipar os valores
recebíveis de cartão Banricompras

CEB e CGB Refeisul Futuro: capital de giro vinculado
aos recebíveis futuros do Cartão-Alimentação e
Cartão-Refeição

CEB Cartão de Crédito Futuro: linha de crédito para

crescer exige investimentos e aporte de
recursos para a concepção de projetos inovadores.
Sempre atenta às demandas do setor, a Agas passa
a disponibilizar mais um benefício às empresas
associadas. Recentemente, a entidade firmou
convênio comercial com o Banrisul a fim de facilitar
a obtenção de capital para melhorias estruturais e
incrementos nos negócios supermercadistas. A nova
parceria vai ao encontro, principalmente, das necessidades de micro, pequenas e médias empresas,
como um instrumento para a expansão e desenvolvimento físico e econômico das suas lojas.
O convênio proporciona o acesso a linhas de
crédito, com taxas exclusivas para antecipação
das vendas operacionalizadas por meio do Cartão
Banricompras, MasterCard e demais cartões de crédito com domicílio no Banrisul. Para a automação
comercial e aquisição de equipamento Emissor de
Cupom Fiscal, ainda serão oferecidas linhas para
descontos de cheques e Crédito Direto ao Consumidor. No rol de vantagens, o serviço contempla
também outras oportunidades de créditos e capital
de giro por meio do sistema do Cartão BNDES
– produto destinado aos empreendimentos com
faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões.
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antecipação dos recebíveis de cartão de crédito
com limite proporcional à média de faturamento
das vendas à vista, pré-datadas e parceladas
realizadas por cartões de crédito cujo domicílio
bancário seja o Banrisul

Desconto de Cheques: linha de crédito destinada
para capital de giro empresarial, através de
desconto de cheques pré-datados provenientes
das vendas a prazo

Desconto Banricompras: linha de crédito para
capital de giro, vinculada à existência de recebíveis,
oriundos das vendas parceladas ou pré-datadas, via
Banricompras.

Desconto MasterCard: linha de crédito para capital de
giro, vinculada à existência de recebíveis, resultantes
das vendas a prazo, via Cartão MasterCard,
capturadas e processadas pela Rede Banricompras

CDC Financiamento Máquinas e Equipamentos e
Automação Comercial: modalidade de Crédito
Direto ao Consumidor para financiar
máquinas e equipamentos novos ou usados, de
fabricação nacional

Leasing Máquinas, Equipamentos e Veículos: operação
de crédito para aquisição de bens e veículos

expoagas / retratosdafeira

Fotos: Divulgação Agas

A abertura da fita marcou o início dos negócios da 30ª edição

Antônio Longo homenageia parceiros
da Agas, como Jurandir Bertolini, da
copatrocinadora Gota Limpa

Jeferson da Rosa Santos, da Vivo,
empresa patrocinadora das palestras
magnas, com Antônio Longo

O presidente da Agas agracia José
Mário, da copatrocinadora Cooperativa
Piá, com uma placa alusiva ao evento

Túlio Milman
foi o mestre de
cerimônias no
fórum de sacolas
Plásticas

Antônio Longo e Alexandre Ledur,
da Bom Princípio, patrocinadora das
palestras magnas

O presidente da Agas e Alessander
Belaver, da Arroz e Feijao Namorado,
copatrocinador do ExpoAgas 2011,
recebendo agradecimento especial

Longo entrega homenagem a José
Ricardo da Unilever/Ades, patrocinador
dos uniformes e credenciais

Antônio Longo e Gerson Pretto, da
PanFácil, também copatrocinadora,
recebendo um agradecimento especial

Longo homenageia a Ambev,
patrocinadora global do evento,
representada por Maurício Linhares

Antônio Longo, em agradecimento
a Werner Peter, da Big Brand, pelo
copatrocínio do evento

Antônio Longo entrega a André Aguiar,
da Nestlé, agradecimento ao patrocínio
master da 30ª ExpoAgas

O presidente Longo entrega
homenagem a Antônio Ferronato, da
Cielo, que foi patrocinadora global

Ao final da feira, Agas reuniu instrutores da área de capacitação

Raul Randon marcou
presença no jantar do
primeiro dia do evento

Daniela Villar/Agas

A Cooperativa Piá foi a
vencedora do sorteio do carro
A apresentação
do pianista
Rodrigo Soltton
animou o jantar
de boas-vindas
no Leopoldina
Juvenil
Tradicional paella do Capra
no segundo dia de feira

Antônio e Margot Longo

Com o tema O cliente em 1°
lugar, professor Gretz abriu o
segundo dia da feira

A movimentação seguiu intensa durante os três dias

Augusto Cury angariou
a atenção de todos na
palestra magna

Presidente da Agas, Antônio Longo, na abertura

Presidentes das estaduais, homenageados no jantar da Agas
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A fila aumentava cada vez mais para
a participação no sorteio

Aberuta da feira foi de movimento intenso

Washington Olivetto
palestrou no Agas Jovem

cris barth foi a mestre de
cerimonias do agas jovem

Neto fagundes interpretou
o hino riograndense

cristina sorrentino
interpretou o hino nacional

Ambev - patrocinador global da expoagas

Autoridades e diretoria na
abertura da expoagas

Carro soereado com o patrocinio da parati

Jantar reuniu supermercadistas, fornecedores e autoridades na
Associação Leopoldina Juvenil, na primeira noite do evento

Almoço com diretores da Agas,
no primeiro dia de feira

As negociações começaram cedo na Fiergs

Mário Cortella firmou
presença no palco do Sesi

O veículo de capacitação estava
exposto para todos visitarem

Estande da Red Horse,
copatrocinadora do evento
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O vice-governador do Estado,
Beto Grill, compareceu ao evento

O CAT também contou com palestras

ExpoAgas 2011
reviveu os seus
30 anos
Magda Beatriz foi a mestre de
cerimonias oficial do evento

Prefeito de Porto Alegre, José Fortunatti
O agas jovem teve publico recorde

Os participantes tiveram dificuldade para encontrar
um lugar sobrando na plateia

Estande da Gota Limpa,
copatrocinadora do evento

Chef Rogério Luce no estande
do Arroz e Feijão Namorado
Nestlé foi a patrocinadora máster

A participante do BBB 10
Cláudia Colucci, a Cacau,
esteve presente no estande
da Gota Cosméticos

Convênio entre Agas e
Fecomércio-RS recolheu lixo
eletrônico durante a feira

Sala cheia nas palestras de capacitação sinalizou o interesse do público

expoagas / retratosdafeira

Equipe da AmBev

Estande da SLC, copatrocinadora do evento

PanFácil também foi copatrocinadora da ExpoAgas

Dunga, ex-técnico da seleção
brasileira, prestigiou a ExpoAgas

Equipe da Gota Limpa

Sorteio do carro, pela Agas, foi um dos
momentos mais aguardados do evento

Equipe da AmBev

O uso da tecnologia foi eficiente para
registrar a movimentação da feira nos estandes

Agas Mulher animou o público feminino

Samyra Crespo, secretária
de Articulação Institucional
e Cidadania Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente,
foi uma das painelistas no
Fórum de Sacolas Plásticas

Paulo rabello foi o
primeiro palestrante
do teatro do sesi

Ex-BBB Adriana
abrilhantou o estande
da Baly

Os expositores da primeira ExpoAgas, de 1981,
receberam homenagem durante a abertura
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Compradores concorreram a um carro zero

Estande da Big Brand,
copatrocinadora do
evento

Primeira-dama da Agas, Margot Dherer
Longo, deu as boas-vindas às participantes
do Agas Mulher

Rodadas de pizzas foram uma saborosa
atração no estande da PanFácil

Ponto da Cielo, patrocinadora
global da ExpoAgas 2011

Presidente do Agas Jovem, Tiago Zaffari,
falou aos jovens supermercadistas

A Revista Agas também circulou
entre os participantes

Estande da Cooperativa Piá

Público do Teatro do Sesi participou
agitado do show da Família Lima

Rodaika foi a mestre de cerimônias
do Agas Mulher

Sussumu Honda, presidente da Abras,
em seu pronunciamento

confirmados. Prometendo repetir o sucesso da edição deste ano,
onde a palavra-chave foi ‘negócios’, a feira foi lançada no dia 12 de

64

setembro, no Hotel Deville, em Porto Alegre

e olho na próxima feira

o lançamento oficial da 31ª ExpoAgas já
mostrou um pouco do que deve vir pela frente.
Confirmada para os dias 21, 22 e 23 de agosto do
próximo ano, no Centro de Eventos da Fiergs, em
Porto Alegre, a feira já conta com 82% dos estandes
vendidos. A motivação dos fornecedores em garantir
seus espaços tão cedo vem, em grande parte, dos
resultados recordes alcançados neste ano.
“Já garantimos a renovação. O que mais nos
motiva é a grande participação dos nossos clientes,
que neste ano foi muito maior do que nos anos anteriores. O volume de vendas foi quatro vezes maior
que no ano anterior. É uma forma de estarmos junto
aos clientes”, conta Pérsio Fernandes, da Astória
Papéis, que já tem seu lugar marcado no mapa que
foi comercializado no lançamento da ExpoAgas
2012. “Para a Baly, neste ano as vendas foram de
60% acima do projetado e de 120% acima do ano
passado. Esses resultados fizeram com que a empresa
assinasse novamente, reconfirmando a parceria com

Lúcia Simon

lançamentoexpoagas2012
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A ExpoAgas 2012 já tem data, local e 82% de expositores
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a Agas. Agora é esperar 2012 para fazer bons negócios
novamente”, revela Nélio Balbinot, representante do
Energético Baly e também da Vinícola Garibaldi, que
deve retornar à feira no ano de 2012. “A Vinícola
Garibaldi vai retornar à ExpoAgas com toda a força, e
os negócios são a principal motivação”, acrescenta.
Os fornecedores do segmento de serviços não
ficam para trás. “A Conquiste confirmou a participação na ExpoAgas 2012 porque estamos muito
satisfeitos. Participamos há oito anos, e de agora
em diante participaremos sempre. Enquanto existir
a ExpoAgas estaremos presentes. No ano que vem
a empresa comemora 15 anos, e temos o foco em
supermercadistas e no ramo de food services. Acreditamos que a ExpoAgas pode nos trazer também
padarias, confeitarias e restaurantes, o que nos interessa muito”, conta Jaime Panerai Gavioli, diretor
da Conquiste Tecnologia. A ampliação dos visitantes
da feira, por meio do passe livre a segmentos como
hotéis, restaurantes, padarias e lojas de R$ 1,99, deve
continuar acontecendo. Segundo o presidente
da entidade, Antônio Cesa Longo, é uma
forma de instigar a concretização de negócios
nos três dias da feira, assim como o sorteio
de um automóvel zero quilômetro entre os
compradores, cuja possibilidade de renovação
também está sendo estudada.
O presidente Longo também anunciou
no evento de lançamento que vai manter, para
2012, os estandes pré-projetados de 4m² e
9m², destinados a micro e pequenas fornecedoras de produtos, equipamentos e serviços
para o varejo. “Assim se dá a possibilidade de
outras empresas gaúchas apresentarem seus
produtos a compradores de todo o Brasil e de
outros países da América”, expõe.

falavarejista

Unindo diferentes players, a 30ª edição da ExpoAgas abriu as portas
para todo o setor varejista com objetivo de garantir boas negociações.
Confira a seguir o depoimento de alguns participantes

Fotos: Caroline Corso

É a primeira vez
que venho e estou
achando fantástico,
fui muito bem
recebido, e a feira
é interessantíssima.

Vim pelo
relacionamento com
fornecedores. Visitamos
alguns fornecedores
anualmente para
reforçar o contato.
Edmar Costa

Lucas Carvalho

Diretor da Crips Pizzas, de
Porto Alegre

Certaja, de Taquari

É o primeiro ano
que venho. Vim
como chefe de
loja e acho muito
importante conhecer
aquilo que está por
trás do produto.

Vim ver os preços
e as novidades.
Estou achando
muito bom, por isso,
venho todos os anos.
Raquel Sulzbach

Ana Cláudia Pinheiro
de Souza

Representante do Super
Sul, de Estância Velha
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Quais razões o motivaram
a visitar a ExpoAgas 2011

Supermercado Viezzer,
de Canoas
Para ver as novidades,
conhecer as tendências.
Fazemos parte de um
projeto do Sebrae voltado
para padarias e viajamos
para ver o que está
acontecendo. Achei que
ainda faltam itens mais
voltados para padarias; o
próprio sindicato poderia
utilizar esse espaço.

Sempre é bom conversar
com fornecedores, conhecer
novidades, aprimorar
conhecimentos, fazer
contatos. Chamou-me a
atenção o fato de toda a
linha de suprimentos do
varejo estar aí; é possível
conversar com todos os
fornecedores.

Edson Luís Carboni

Vlademir Graeff

Padaria Lahude, de Porto Alegre

Comprador da Cotripal, de
Panambi
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Apesar de continuar tendo
24 horas, o dia passou a
requerer mais tarefas para
os profissionais do mundo

ma luta a

favor do tempo

moderno. A necessidade de
equacionar a relação entre
demandas crescentes e tempo
limitado é o que chamamos de
administração do tempo

Marianna Senderowicz

compromissos inadiáveis, metas a cumprir, clientes a atender e contas a prestar. Essa
é a vida de muitos profissionais do varejo, que
precisam lidar diariamente com agendas cada vez
mais apertadas e fazer verdadeiros milagres de
multiplicação do tempo para dar conta da vida
no trabalho e em casa. No ambiente supermercadista, conhecido pela dinâmica e pela pressão, a
disciplina pode ser importante aliada no exercício
da gestão, mas a flexibilidade para lidar com imprevistos também é fundamental.
O excesso de afazeres, além de aumentar o
nível de estresse e até provocar doenças, também
acaba elevando a ansiedade e a pressa em realizar
funções, o que pode comprometer resultados e
atrasar ainda mais a conclusão de tarefas. “A vida
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moderna tem submetido as pessoas a um aumento
constante de demandas, tanto no campo pessoal
quanto no profissional. Por isso, é necessário ter
objetivos e metas claramente definidos, além de
muita disciplina para o alcance dos objetivos”,
introduz o consultor de empresas Airton Dória,
professor do curso de Gestão em Supermercados
(GES) da Agas. De acordo com ele, há uma forte
tendência de dispersão ou falta de persistência
na forma de lidar com as atividades diárias, o que
atrapalha o andamento das agendas.
No caso dos supermercados, gestores acabam
tendo um maior número de compromissos, na
medida em que se ocupam mais com tarefas de
orientação e suporte aos funcionários. “Pelo fato
de não ter ou não cumprir um planejamento, o

Sim ou não?
A ausência de planejamento é frequente
em qualquer posição da hierarquia, já que a

chamada falta de tempo é um fenômeno relativamente novo, que ainda não alterou culturas. Jaime Wagner, porém, destaca que não
existe escassez de horas, e sim dificuldade de
organização. “O tempo não é uma substância,
portanto não pode estar em extinção. O que
há é falta de prioridade”, argumenta. O háAirton Dória/Divulgação

gestor tende a sofrer mais com a administração do
seu tempo. Mesmo com a ocorrência de situações
não previstas no cotidiano, que de alguma forma
demandam tempo, a organização e a distribuição
dos serviços em uma agenda mais organizada
minimizam os impactos no gerenciamento do
tempo”, afirma o consultor.
Para viabilizar essa organização, algumas
medidas simples podem ajudar. Fazer uma lista
das atribuições do dia, por exemplo, permite visualizar de forma ampla o cronograma e elencar o
que é mais importante. “Nem sempre se consegue
cumprir todas as tarefas do trabalho e dar conta
da rotina. É preciso saber escolher o que gera mais
resultado”, aconselha Jaime Wagner, sócio e instrutor da Power Self, primeira empresa brasileira
com foco no tema da administração do tempo,
localizada em Porto Alegre.

As pessoas acabam dizendo sim para tudo e
para todos. Saber negociar melhor o “não”
ajuda a otimizar o tempo, afirma Airton Dória

Acerte os ponteiros
Acompanhe algumas dicas para fazer seu dia render mais:

Planeje sua agenda diariamente, mas seja flexível
para realizar mudanças em caso de necessidade.
Não esqueça de considerar o que ficou pendente
no dia anterior

Em caso de compromissos simultâneos, avalie a real
importância de cada um antes de eleger o que será
adiado ou cancelado

Marque reuniões com antecedência e registre a
pauta dos assuntos que serão tratados. Estabeleça
horário de início e término do evento

Convoque apenas quem for indispensável para
deliberações coletivas

Aprenda a delegar, pois não se pode estar presente
em todas as atividades realizadas na empresa

Aprimore a comunicação corporativa, pois o que
é óbvio para alguém não é necessariamente claro
para os outros

Identifique as prioridades de acordo com sua
importância e urgência, deixando a pressa e a
ansiedade de lado. “Quando a ansiedade impera,
tudo se torna prioridade, ou seja, nada mais é
prioritário”, Jaime Wagner

Nunca deixe de avisar que não comparecerá a
um compromisso que havia confirmado e do qual
resolveu abrir mão
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bito de tratar todos os compromissos como
prioridade máxima pode causar prejuízos em
diversas instâncias, inclusive mal-estar com
clientes ou parceiros. “Se não houver o estabelecimento de prioridades, a administração
do tempo se torna caótica. A necessidade de
se determinar o que é importante e o que
é urgente é condição essencial”, previne o
consultor Airton Dória.
Outro erro comum na administração
do tempo é confundir urgência com importância. “A rigor, urgência se refere a prazo,
e importância se refere a valor”, resume
Wagner, lembrando que se trata de conceitos
distintos. De acordo com ele, mesmo que a
prioridade devesse estar sempre naquilo que
tem maior valor, as pessoas costumam reagir
perante as urgências. “Não vamos ao médico

Para Jaime Wagner, não existe escassez de
horas, e sim dificuldade de organização
para garantir a saúde, mas sim quando a perdemos. Damos mais atenção ao funcionário
que recebeu uma proposta da concorrência
do que àquele que está feliz na empresa.
Trabalhamos melhor quando ameaçados de
perder o emprego”, exemplifica.
Como não existe uma fórmula para
aumentar o aproveitamento das horas, cada
um deve estabelecer dentro da sua realidade
pessoal e profissional a priorização necessária. Para tanto, eventualmente é preciso
negar ou ajustar compromissos. “As pessoas
acabam dizendo sim para tudo e para todos. Saber negociar melhor o ‘não’ ajuda a
otimizar o tempo”, afirma o professor da
Agas. “Tarefas e compromissos devem ser
tratados de forma diferente”, acrescenta
Wagner, que define tarefa como aquilo que
fazemos para alguém (inclusive para nós
mesmos), enquanto compromissos seriam
feitos com alguém – mediante hora e local
marcados. “Nas tarefas, o grau de liberdade
em relação ao tempo e ao espaço é maior,
pois temos apenas um prazo limite”, afirma.
Independentemente da prioridade de cada
um, Wagner lembra que não se pode ter
duas obrigações simultâneas. “Muitas vezes
surge um compromisso para a mesma hora
de outro previamente agendado, e é preciso
avaliar a importância de cada um. Não desista de um evento apenas porque tem outro
marcado para aquele horário. A precedência
de marcação só deve ser considerada entre
compromissos de mesmo valor.”

Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí – Certaja – é mais do que
um símbolo de tradição: é referência em qualidade e desenvolvimento

ooperação que faz História

tes. Na região do Vale do Taquari, uma empresa faz
História desde 1969. É a Cooperativa Regional de
Energia Taquari Jacuí, fundada a pedido do então
presidente da República, Arthur Costa e Silva, ao
prefeito de Taquari na época, João Carlos Voges
Cunha, no intuito de que se aproveitasse um programa federal de eletrificação rural. Desde então a
Certaja atua como importante braço do desenvolvimento do município e região do Vale do Taquari.
A cooperativa, que conta atualmente com
um quadro de 22 mil associados, divide-se em
duas áreas: a Certaja Energia, que distribui energia
elétrica a associados e clientes; e a Certaja Desenvolvimento, que atua em diversos setores: agroveterinária, engenho de arroz, fabricação de artefatos
de concreto, geração de energia elétrica e, também,
supermercado. Este último, incorporado em 1993,
já conta com duas unidades, ambas no município
de Taquari, administradas pela empresária Roberta
Porto. Na busca de melhorar o atendimento ao
cliente, o supermercado Certaja passou por uma
grande reforma em 1998, expandindo a área de
300m² para 900m². A ampliação foi reforçada
novamente em 2003, para celebrar o décimo

aniversário do supermercado, e, no ano seguinte,
seria inaugurada a filial do Super Certaja.
“Entre nossos principais diferencias, estão
os caixas eletrônicos, a cafeteria climatizada e
equipada com wireless, além de estacionamento
coberto e cartão de crédito próprio”, aponta Roberta. “Além disso, contamos com uma área de
industrialização de produtos alimentícios, como
refeições congeladas, salsichões, linguiças e carnes
especiais”, acrescenta a gerente.

Exemplo para seguir

Arquivo Certaja

a história é feita de momentos e pessoas marcan-

perfildovarejo / Certaja
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Presente há mais de 40 anos na região do Vale do Taquari, a

A cooperativa como um todo é motivo
de orgulho para a cidade, pois é fonte de
geração de emprego e renda, aprimorando
o desenvolvimento econômico e social da
região. A Certaja também é exemplo de participação, procurando estar sempre presente
em projetos sociais, como o Jovem Aprendiz
e o Sementes do Cooperativismo, além de
projetos de integração com o associado. “Nos
preocupamos com nossos colaboradores,
disponibilizando benefícios como plano de
saúde, serviço odontológico, auxílio à educação e vale-refeição. Eles também participam
do planejamento estratégico da empresa e, ao
final de cada exercício, recebem participação
financeira”, explica Roberta. Neste ano, o
Super Certaja redefiniu o layout da filial,
sempre na busca do melhor atendimento ao
cliente. O supermercado também adquiriu
novos equipamentos para produtos congelados e ampliou a área da confeitaria. Para
2012, estão previstas a climatização das duas
lojas, a implementação de portas automáticas
e a troca de gôndolas do supermercado matriz por equipamentos mais modernos.
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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Em qualquer empreendimento

erenciando

as finanças

comercial, o dinheiro é parte essencial
do bom funcionamento dos negócios.
Exatamente por isso, o gerente financeiro
tem fundamental importância para o
varejo, assumindo funções que podem
determinar o sucesso da organização

Marianna Senderowicz

planejamento, controle e administração
resumem as atribuições de um gerente financeiro
no setor supermercadista. No entanto, a atividade
não tem nada de simples e impacta diretamente
nas tomadas de decisões estratégicas e administrativas. “Na Rede Vivo Supermercados, o gerente
financeiro responde por questões como planejamento financeiro, fluxo de caixa, negociações com
instituições financeiras, captação de recursos, administração do cartão Rede Vivo e coordenação da
equipe financeira”, cita Jair Inácio Rauber, gerente
administrativo e financeiro da companhia. Além
disso, o profissional também responde pela contabilidade, gerencia as atividades administrativas da
rede e coordena as importações diretas e os setores
de processamento de dados e informática.
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Conforme Rauber, a unificação dos cargos
de gestores financeiro e administrativo se deve
a uma opção de estrutura de gestão menor, com
custo reduzido. “As duas atividades são muito
próximas, sendo que a maior parte das decisões
administrativas acaba tendo reflexos no financeiro.
Com a unificação dos cargos, evitam-se ruídos de
comunicação”, comenta. Para o gerente, a postura
ainda tem a vantagem de criar uma sinergia maior
entre os diversos setores, padronizando rotinas e
procedimentos, promovendo uma colaboração
mútua e gerando informações mais consistentes.
O objetivo principal de uma gerência financeira está em alavancar e gerenciar recursos monetários para as atividades da organização. Assim,
para ocupar o cargo é importante ter experiência

dades, incluindo retaguardas à diretoria e às
atividades operacionais. “A atividade supermercadista apresenta algumas características
particulares em relação ao fluxo de caixa e
participação de fornecedores em várias ações
comerciais”, destaca Rodrigues, do Imec.
Contudo, para ele, as técnicas e conceitos
financeiros são universais e independem do
tipo de atividade. “Para o profissional que
possui formação técnica, esses detalhes são
absorvidos rapidamente.”
Contribuindo para o planejamento
financeiro, esse profissional permite a expansão da empresa sem riscos, mantendo os
custos fixos em patamares compatíveis com
o porte da organização, além de manter um
nível de endividamento que não represente
problemas. Também participa do planejamento tributário, avaliando reflexos no fluxo
de caixa e resultados da empresa, e contribui
para a geração de informações gerenciais que
dão suporte ao planejamento da diretoria.
Divulgação/Rede Vivo

nesse tipo de gestão – com conhecimentos na área
contábil –, além de visão sistêmica e gerencial. “Perfil de liderança para lidar com pessoas e administrar
conflitos, habilidade de negociação, capacidade de
planejamento, objetividade e foco em resultados
também devem fazer parte do perfil do gerente
financeiro”, comenta Rauber. Na Rede Vivo, é
necessário que o executivo possua formação em
Administração de Empresas ou Ciências Contábeis
com especialização na Área Financeira. Rauber define a atribuição como uma carreira promissora.
No Super Imec, que possui 25 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, a especialização em
Gestão Financeira também deve integrar o currículo de um gestor da área financeira. No Imec, é o
diretor financeiro Marcos Rodrigues que responde
pela gestão das áreas Contábil, Tesouraria, Contas a
Receber e Contas a Pagar. Segundo ele, sua função
também requer experiência prévia em empresas de
porte médio, além de capacidade de administrar
conflitos, idoneidade e credibilidade e, preferencialmente, algum tipo de vivência comunitária. Apesar
de geralmente ser uma atividade concentrada em
uma pessoa, a função de gerente ou diretor financeiro costuma contar com uma ampla rede de apoio.
Na Rede Vivo, por exemplo, Rauber recebe auxílio
de um time que inclui uma supervisora financeira,
que coordena as atividades de cadastro de clientes
e crédito e responde pelos controles internos, duas
supervisoras de frente de caixa, um coordenador
financeiro e uma coordenadora de Tesouraria.

Atividade reconhecida
A atuação do gerente financeiro costuma ser bem reconhecida nos supermercados,
mas para isso envolve muitas responsabili-

Para Rauber, gerente administrativo e financeiro
da Rede Vivo, a carreira é promissora

recursoshumanos

Q

Investir em ferramentas que aumentem a
produtividade dos colaboradores envolve todo tipo
de incentivo. No entanto, é preciso planejamento
para não perder o caráter profissional

uantidade

com qualidade
Renata Giacobone

dentro das empresas, o desempenho dos colaboradores merece atenção especial. Eles são, na
maioria das vezes, o canal de acesso aos clientes e
os responsáveis por melhorar a lucratividade. Nesse sentido, investir na produtividade dos recursos
humanos pode significar o diferencial para se destacar em mercados cada vez mais competitivos,
como é o caso do setor supermercadista.
Se essa máxima é verdadeira, a dúvida de
muitos gestores de recursos humanos pode ser de
como melhorar a produtividade dos trabalhadores.
No entanto, é preciso antes saber quais são os
entraves que dificultam essa melhoria. “Talvez a
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maior complicação seja a falta de um modelo de
produtividade, baseado em conceitos e metas, e
não no empirismo, para que haja fluidez nos processos da empresa”, pondera Christian Barbosa,
consultor da Triad PS, empresa de consultoria em
gestão e produtividade com sede em São Paulo.
Para ele, excesso de reuniões e de urgências são
os primeiros sintomas de que há dificuldades
para aumentar a produtividade da equipe ou dos
colaboradores, individualmente.
Parte desse planejamento consiste em ter
claro para si e para o funcionário qual a postura
corporativa em relação ao mercado em que se está

inserido e quais seus diferenciais sobre a concorrência, buscando imbuir
o empregado do espírito da corporação. Essa técnica é uma constante nos
Supermercados Peruzzo. A diretora de Recursos Humanos, Clori Peruzzo,
conta que, no caso de quem está na ponta, atendendo o cliente, não se
passam 90 dias sem que o novo funcionário participe de uma integração
com psicólogos e gestores. “Adotamos essa política ainda em 1997, e vai
do chão de loja até as novas contratações administrativas.”
A gestora comenta que são passadas noções de história da empresa,
visão, missão e princípios, as políticas internas e o papel de cada um na
busca por um atendimento qualificado e diferenciado. “Estar ciente e
envolvido é o primeiro passo para ter um bom desempenho”, acredita
Clori. Ela relata que investir na preparação dos colaboradores resulta em
mais satisfação dos clientes com o atendimento e em menos quebras nas
unidades, afetando diretamente os resultados corporativos.

Produtividade x Motivação
Muitos acreditam que a produtividade está relacionada intimamente com a motivação dos colaboradores e que incentivá-los é a
solução – com A maiúsculo – para aumentá-la. Embora essa crença
contenha certa dose de verdade, é preciso lembrar que cada pessoa
possui necessidades e ambições diferentes, e que o que motiva um
não necessariamente é motor para outro. Antes de investir tempo – às
vezes não disponível – na descoberta de cada ponto importante da
equipe, o gestor pode começar ofertando algo mais prático e eficaz:
condições de trabalho.
Oferecer aos funcionários informações claras, ferramentas apropriadas, respaldo na realização das tarefas, feedback sobre as ações tomadas e
treinamento equivale a fornecer um ambiente tão adequado ao desempenho da função que a simples execução da rotina se torna um motivador.
“É preciso fazer com que o colaborador goste da segunda-feira”, afirma
Barbosa, salientando que a motivação é uma consequência.
No Peruzzo, esta fórmula também é aplicada. Além dos treinamentos já citados, a empresa tem como prática oferecer capacitações
aos colaboradores, em todos os níveis, além de manter uma escola
de líderes. “No caso de capacitações externas, bancamos o valor
dos cursos e o empregado se compromete a nos ressarcir metade,
pagando conforme pode”, conta a gerente de Recursos Humanos.
Também a possibilidade de ascensão dentro do quadro é estimulada.
“Temos gerentes e diretores que iniciaram como empacotadores e
estoquistas. Mostrar que valorizamos o trabalho tem trazido ganhos
em produtividade”, garante.
Outra confusão comum é pensar na frase “Fazer mais com menos”
como um tipo de mantra. “O correto seria se pensar em gerar mais
resultados com menos cansaço”, avalia o consultor Christian Barbosa.
Ele ressalta que produtividade não significa aumentar a carga horária
da equipe, o que eleva os níveis de estresse e não permite que os
colaboradores aliviem a pressão apropriadamente. “Nesse caso, usar a
inteligência e a organização é a fórmula que gera mais resultados.”

Embora todas essas ações sejam fundamentais
para o aumento da produtividade das equipes, a boa
e velha premiação faz diferença quando usada com
parcimônia. “É preciso analisar, avaliar quando vale
a pena usar o recurso e alterná-lo, pois em excesso
perde o caráter de benefício”, comenta Barbosa,
afirmando que, como ação pontual, é válida.
Nos Supermercados Guanabara, há uma avaliação de metas mensal para setores como venda,
margem e quebra, e também comissões trimestrais.
O valor do prêmio é pago em dinheiro e vem especificado no contracheque do colaborador. O gerente
comercial da rede, Luiz Carlos Carvalho Junior,
explica que a estratégia foi montada para que os
funcionários se sentissem envolvidos com as metas
estipuladas. “Percebemos que, na medida em que o
colaborador se interessa em melhorar sua margem,
as vendas são alavancadas. Temos bons líderes e
funcionários fazendo valer a premiação.”

Quem se comunica também
pode se trumbicar

E
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m todo tipo de empreendimento, a comunicação cumpre um papel importante, seja
para disseminar informações fundamentais
e estratégicas entre os colaboradores, seja
para fixar determinados conceitos. Assim, ela
também pode ser fundamental para aumentar
a produtividade do quadro funcional, visto
que faz girar mais rapidamente os dados. Para
tanto, muitas são as ferramentas que podem
ser utilizadas, desde programas de mensagens
instantâneas até redes sociais.
O consultor Christian Barbosa, no entanto,
alerta para os perigos por trás dessa nova
tecnologia. “Hoje, essas ferramentas estão
amplamente disseminadas, mas devem ser
usadas dentro de limites estabelecidos pelas
direções.” Como o mau uso acaba roubando
tempo e atenção, ele sugere que sejam criadas
regras para que o colaborador saiba em que
momentos pode utilizá-las para o trabalho e
para o lazer. “Não há problema em verificar o
que acontece no seu perfil pessoal nos intervalos, por exemplo.”
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Divulgação/Supermercado Peruzzo

recursoshumanos

Premiar também vale

Clori Peruzzo considera envolvimento o
primeiro passo para bom desempenho

O prêmio não precisa ser apenas em dinheiro. Ele pode vir de diversas formas, mas, para
Barbosa, o maior deles é o tempo. “Ele é a base
de tudo. Se a organização do tempo durante o
trabalho é importante, poder usufruir dele fora
do ambiente corporativo é fundamental para que
o colaborador ganhe energia para exercer melhor
suas funções.” Nesse sentido, uma folga, por
exemplo, pode ser muito eficaz.
Até mesmo os legisladores estão atentos
a isso. Um projeto de lei de 2007 prevê folga
remunerada para o trabalhador no dia do seu
aniversário. Enquanto não anda no Congresso
Nacional, a ideia já é aproveitada no Peruzzo.
“Temos 1.600 colaboradores, então acontece
bastante de saírem vários no mesmo dia. As escalas dão conta e todos se sentem bem por poder
organizar suas comemorações, sem se importar
de dar cobertura ao colega, já que todos recebem
o mesmo benefício”, explica Clori. Além disso,
a empresa concede outras vantagens, como um
plano de saúde completo.
A gerente de Recursos Humanos acredita
que ter colaboradores descansados e satisfeitos
é sinônimo de investimento em produtividade e,
como efeito colateral, ainda destaca a retenção
de talentos. “Não nos preocupamos com investir
em alguém para perder esse funcionário para
a concorrência. Nossa busca por um ambiente
diferenciado acaba fazendo com que as pessoas
optem por continuar aqui, rendendo o máximo
de suas potencialidades.”

perfildovarejo / supermercado Kern

D

Presente há 40 anos no município de Ivoti, o Supermercado Kern Unisuper
celebra a solidificação da empresa ao superar desafios e buscar novas
soluções para continuar crescendo, sem perder o foco no atendimento

esafio pela qualidade

nosso diferencial. Esse é o rumo de qualquer negócio.” É com essa afirmação que o empresário Marcos Kern mostra de que forma o empreendimento
que leva o sobrenome da família se destaca no
varejo de Ivoti. Fundada em 1961 pelo pai e tio de
Marcos, a empresa cunhou o nome de Supermercado Kern em 1992, mesmo ano em que Marcos
assumiu como gestor.
Estar à frente de uma empresa nem sempre é
fácil, e saber superar os obstáculos é um dos principais desafios de quem assume a posição de liderança.
Ao avaliar a trajetória do supermercado, Marcos Kern
reconhece as iniciativas que contribuíram para que a
empresa colhesse bons frutos no varejo. Em 2005, o
Kern passou a integrar a rede Unisuper, o que trouxe
novos ganhos para a empresa. “Unir-se à rede trouxe
uma gama maior de associados, além da troca de
informações e experiências, o que é muito importante”, destaca Marcos, lembrando que o novo Centro
de Distribuição (CD), adquirido pela Unisuper em
março, é responsável por um suporte essencial para
o supermercado Kern. Outro fator importante é
o programa de qualidade
com que o supermercado
vem trabalhando, a partir
da adesão ao Programa
Gaúcho da Qualidade e
Produtividade (PGQP), há
três anos. “A iniciativa está
dando uma nova forma de
gestão aos nossos negócios.
Isso trouxe resultados, pois
a própria questão da distribuição de lucros (PPR), a
participação do colabora-

dor no resultado da empresa, o torna mais envolvido
no negócio”, destaca o diretor.

De olho no atendimento
Na busca constante pela superação de
desafios, Marcos Kern reforça que o foco
deve ser sempre a qualidade do atendimento.
“É o que temos destacado na nossa visão, em
todos os momentos. Sempre destacamos isso
junto aos colaboradores, que o atendimento
ao cliente é prioritário”, salienta o gestor, que
conta com o respaldo do pai e também de dois
gerentes – um comercial e outro administrativo
– para as tomadas de decisão. Além disso, ele
afirma que a empresa também deve ficar de
olho na ampliação do mix de produtos, sempre
se especializando no público-alvo do negócio.
Enquanto o último trimestre de 2011 não se
encerra, os planos de expansão para o ano que
vem já estão em andamento. “Estamos estudando a possibilidade de abrir a segunda loja
em 2012”, adianta o empresário.
Foto Vogel/Divulgação Supermercado Kern

“o atendimento não pode deixar de ser

(setembro/outubro 2011) Revista AGAS
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ciclodoproduto

C

Um dos alimentos preferidos pelos brasileiros e pelos
gaúchos, a carne vermelha percorre um longo caminho até
chegar à mesa do consumidor. Para garantir a qualidade
do produto, são imprescindíveis cuidados desde a hora do
abate até o balcão do supermercado

arne fresca

e de qualidade
Marianna Senderowicz

ela faz parte da história e da tradição do povo

gaúcho, e raramente falta na hora das refeições.
Em todo o Brasil, são consumidas mais de 7,1 mil
toneladas de carne ao ano, conforme estimativas
do Conselho Nacional da Pecuária de Corte. Contudo, se mal conservada, a carne vermelha pode
causar diversos problemas à saúde. Para assegurar
um produto fresco e de qualidade, é importante
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muita atenção em todos os processos envolvidos
durante a comercialização do alimento, começando pela escolha do fornecedor e se estendendo até
o acondicionamento em embalagens adequadas.
De acordo com o Grupo de Trabalho Mercado
da Câmara Setorial da Carne Bovina, da Secretaria
Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio,
no mercado interno – caracterizado pela preferên-

cia de cortes resfriados – o trajeto entre produtor e varejista pode levar até
30 dias. O caminho mais comum inclui passagens pelo produtor, frigorífico
e varejo, até a aquisição por parte do consumidor final. Contudo, se considerarmos ainda a produção dos insumos usados na pecuária, os atacados e
as empresas de alimentação coletiva, o processo pode somar cinco etapas
até que a carne seja consumida pela população.
A prevenção deve começar já no tratamento do rebanho para que o
varejo possa oferecer cortes macios, suculentos, saborosos e com aspecto
visual atraente, características de extrema influência na opinião do consumidor. Raça do animal, idade, peso, grau de acabamento, tipo de alimentação,
sanidade, manejo e bem-estar no carregamento são fatores importantes.
“Qualidade no transporte da carga viva, descanso e dieta hídrica nos currais
do frigorífico determinam o nível do estresse dos animais pré-abate”, acrescenta Anna Caputti Pereira Suñe, coordenadora da equipe da Secretaria.
No varejo, o maior risco está na quebra da cadeia de frio, que precisa ficar
sempre entre 2º e 7º, e na perda de vácuo das embalagens, que pode gerar
proliferação bacteriana – tipo de contaminação mais comum entre carnes. “A
embalagem e a estocagem devem ser eficientes e estar sob condições ideais
para não promover a contaminação dos produtos e manter a qualidade original”, previne a veterinária. Entre as principais doenças oriundas das más condições da carne estão infecções gastrointestinais, botulismo e tuberculose.
Além de uma manutenção constante nos balcões e gôndolas do
açougue, a conferência do aspecto visual do produto ajuda a assegurar
carnes de qualidade. Conforme orientações do Ministério da Agricultura,
carnes frescas são compactas, apresentam gordura branca e firme, cor
vermelho-brilhante e cheiro agradável, enquanto os miúdos devem ter
superfície brilhante, firmeza ao tato e cor regular, sem pontos brancos.
Para o guisado só devem ser moídas carnes inspecionadas, e a data de
validade deve ser impressa em todas as embalagens.

Todo cuidado é pouco
Para evitar problemas de contaminação, os supermercados precisam investir em um acompanhamento especializado e constante
do produto. Preferencialmente, os cortes devem ser embalados e,
segundo orientações do Ministério da Agricultura, identificados
com o selo de garantia do Serviço de Inspeção Federal (SIF). “As
empresas que comercializam seu produto com essa marca prezam
pela qualidade final, estando extremamente atentas à qualidade dos
balcões frigoríficos do varejo e à forma como rotineiramente a carne
é manuseada”, afirma a veterinária da Secretaria da Agricultura.
No Dalpiaz, de Osório, a manutenção do açougue é uma realidade constante. Segundo Ugo Dalpiaz, sócio-diretor da companhia,
todas as câmaras e os balcões de exposição são revisados diariamente
em quesitos como estado geral, limpeza e temperatura. Além disso,
os cortes têm o aspecto visual analisado e a temperatura coletada
na hora da pesagem. “O transporte também é monitorado para que
sejam mantidas boas condições sanitárias e que a temperatura não
ultrapasse os 7º”, garante o empresário. Na rede varejista, a participação do açougue fica em aproximadamente 16% do total das

O começo de tudo
A contaminação da carne pode acontecer do
abate até a preparação do alimento. Problemas
na higiene do abatedouro e em procedimentos
como sangria, esfola e evisceração podem alterar

Qualidade no balcão
Algumas ações garantem a manutenção da qualidade da carne no supermercado. Confira:
Escolha fornecedores certificados para evitar
produtos contaminados na origem

A temperatura dos balcões e dos caminhões
não deve ser superior a 7ºC

Realize revisões periódicas nos equipamentos
do açougue e faça controle do aspecto visual
das carnes

Treine os funcionários para manusearem
os produtos de acordo com as exigências
sanitárias

Imprima a data de validade em todas as
embalagens de cortes

Sempre que possível, oriente os clientes a
prepararem os alimentos da forma correta
para evitar contaminações depois da
compra do produto
Fontes: Secretaria da Agricultura e Ministério da Agricultura
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Divulgação/Dalpiaz
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vendas, confirmando o gosto do
gaúcho pelo produto. “Nossos
clientes costumam não apenas aprovar a apresentação do
açougue, mas principalmente a
qualidade das carnes expostas.
O fato de recebermos o produto
diariamente, proporcionando
um alimento fresco, também
ajuda muito”, comenta. Por
isso, existe uma preocupação
em manter fornecedores, desde
que sejam pontuais nas entregas
e assegurem o padrão da carne
conforme combinado e preços
competitivos. “Se algum item não for cumprido, o fornecedor poderá ser substituído
desde que se encontre outro que atenda às
determinações e seja confiável.”

O açougue representa 16% das
vendas no Supermercado Dalpiaz
a inocuidade biológica do produto final, acabando com a segurança alimentar. O resfriamento
da carcaça também é fator preponderante na
transformação do músculo em carne. “Um
bom resfriamento ajuda a definir a maciez e a
suculência do produto final”, revela Anna. Na
indústria, ainda, a desossa, a embalagem e a
estocagem devem ser eficientes e sob condições
ideais, enquanto o transporte e a disposição
na gôndola do varejo são momentos de extrema importância para permitir que o produto
permaneça exposto ao consumo sem perder a
qualidade mantida no processo anterior.
Uma das formas de garantir que todo
esse sistema seja realizado é a rastreabilidade,
mecanismo de controle que permite o acompanhamento de cada animal desde o nascimento e
o abate até a indústria e o destino final. Porém,
mesmo que os estabelecimentos comerciais
forneçam todas as condições indicadas para
a qualidade da carne, o consumidor também
precisa manusear o alimento corretamente, a
fim de evitar problemas na hora da ingestão.
O consumo de carnes malpassadas, por exemplo, oferece riscos à saúde, e, de acordo com
orientações da Vigilância Sanitária, quem lida
com alimentos deve lavar mãos, antebraços e
unhas com bastante água e sabão, e quem tiver
algum ferimento nessa área não deve tocar nos
alimentos, para evitar a transmissão de micróbios. Esse tipo de informação pode ser transmitida ao cliente pelos próprios funcionários
do setor ou via materiais impressos, agregando
valor à loja e evitando o comprometimento de
um produto vendido com qualidade.

ocação para

os negócios
há quatro anos, Maristela Battu decidiu concentrar suas forças em um negócio que teria
grandes chances de dar certo: vender alimentos.
“Afinal, ninguém pode ficar sem comer”, brinca
a proprietária do Mercado e Açougue Dalago, de
Novo Hamburgo. Maristela, que sempre atuou na
área de vendas, inaugurou no bairro Santo Afonso
seu supermercado, na época com 50 m². Parceiro
de vida e de empreitada, o marido Ramon de
Miranda assumiu a jornada intensa de trabalho.
“Durante todo o primeiro ano fomos apenas nós
dois e a nossa filha, Larissa.”
A dedicação, o tino para o empreendedorismo e a ambição levaram Maristela a uma reforma
que dobrou o tamanho da loja e à contratação do
primeiro funcionário, o açougueiro. “Começamos
com equipamentos alugados. Apenas o prédio era
nosso.” Segundo Maristela, até a compra do maquinário foram dias difíceis e de muito trabalho.
Atualmente o Mercado Dalago está em obras; a
previsão é de que em novembro seja realizada a reinauguração da loja, que passará dos 100 m² e dois
check-outs para 230 m² e quatro check-outs.
Desde dezembro a empresa faz parte da rede
Unimax. “Com a entrada para a rede ganhamos
mais força e poder de negociação, o que tem nos
impulsionado bastante.” E em abril deste ano os
cinco funcionários e a família de Maristela celebraram o destaque no Ranking Agas 2010 como
Maior Faturamento por Funcionário das empresas
com faturamento até 12 milhões. “Foi a primeira

Unimax, nasceu há quatro
anos e nesse período
quintuplicou sua área.
Trabalho árduo e ambição
fazem parte da receita de
sucesso da empresária
Maristela Battu

vez que participamos do Ranking e uma grande
honra já ser destaque.”

Visão empreendedora
O posicionamento do Mercado Dalago
e o crescimento do negócio são resultados da
dedicação de Maristela, sua família e equipe.
“Não é uma atividade fácil, trabalhamos de
segunda a segunda. É tudo à base de muito
esforço, mas colhemos bons resultados.”
A visão empreendedora da empresária é
uma forte aliada do trabalho intenso. Ela
está sempre em busca de alternativas para
incrementar as vendas do mercado, que
atende a todos os públicos. “Depois da
contratação dos funcionários, investimos
na expansão da loja; além disso, há algum
tempo decidimos ter uma área em frente à
loja para a fruteira. E em seguida, com muita
dificuldade, compramos o terreno ao lado
para a segunda ampliação em que estamos
trabalhando.” E os planos de expansão não
param. “Todos temos planos de expansão.
Penso em ampliar ainda mais a loja, abrir
uma segunda loja ou agropecuária, que ainda
não existe no bairro”, afirma. Enquanto não
concretiza os planos, Maristela segue contando com o apoio de sua equipe e aposta
na filha, que aos 12 anos já promete levar
adiante os negócios da família.
(setembro/outubro 2011) Revista AGAS

perfildovarejo / Mercado Dalago

V

O Mercado Dalago, da rede
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Fotos: Lúcia Simon

logística

P

O uso da reposição contínua,
além de garantir gôndolas sempre
bem-abastecidas, diminui custos e
melhora relações com fornecedores

ara nunca mais

faltar produto
Renata Giacobone

no início, era o estoque: sempre cheio no início
do mês, conforme as vendas aconteciam, ia se
esvaziando. Quando o responsável percebia que
o número de itens estava muito baixo, ligava para
o fornecedor. Às vezes, este também aparecia no
local e, assim, ocorria a negociação. Dessa forma
acontecia a reposição de produtos em praticamente todos os supermercados até que, há cerca de 20
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anos, uma inovação inverteu essa lógica e trouxe
mais ganhos tanto para supermercadistas quanto
para as indústrias: a reposição contínua.
Em um projeto piloto implantado pela ECR
Brasil – associação que tem como objetivo minimizar custos e melhorar a produtividade nas
empresas – em 1998, um dos resultados apontou
que a média de falta de produtos caiu de 20% para

5% com a utilização da técnica. Além disso, com
um estoque diminuído e com a perspectiva de
nunca faltar o produto, o gestor pode se dedicar a
outras importantes tarefas que busquem aumento
das vendas e melhoria da produtividade.
Conforme Cláudio Czapski, superintendente
da ECR Brasil, a nova forma de abastecer as lojas
parte do princípio de não esconder do fornecedor
se existem carências no estoque. “É preciso deixar
para trás a ideia de que, caso seja clara a necessidade de produto, a negociação ficará prejudicada.”
Para ele, abrir o jogo e estabelecer cientificamente
parâmetros para as quantidades necessárias, além
de negociar com o fornecedor qual a quantidade
de produto, é fundamental nessa modalidade. “A
reposição contínua divide a responsabilidade de
gerenciamento de estoque entre o supermercadista e a indústria.”

Vantagens
De forma prática, esse tipo de sistema
funciona a partir de informações coletadas

no ponto de venda, por meio de leitura ótica.
Essas são transmitidas para computadores
dos centros de logística das empresas, que
utilizam os dados para fazer a reposição dos
itens, sem a necessidade de estoques gigantes
ou perdas.
O ideal, para começar, é ter tanto as
lojas quanto os estoques automatizados, de
forma a contar com informações precisas e
em tempo real. Além disso, poder enviar
pedidos de um computador a outro, ter
áreas de estocagem organizadas e – como já
sugerido – fazer do fornecedor um parceiro
do processo são ações que levam a uma implantação bem-sucedida.
Para Czapski, as vantagens de utilizar
esse método estão no fato de ele encerrar
o “empurra-empurra” de final de mês nos
estoques das empresas. Com a reposição
contínua, a filosofia de atender ao desejo do
consumidor acaba sobressaindo: melhoras
no sortimento e nas condições de logística
trazem equilíbrio ao orçamento da corpora-

logística

ção, pois produtos com menor giro não ficam
parados em estoque, muitas vezes gerando
quebras e perdas.

Cross-docking e
outras modalidades
O gerenciamento da reposição contínua
pode estar a cargo do próprio varejista, que
analisa suas necessidades e avisa ao fornecedor
quando e qual quantidade será necessária, ou da
indústria, que calcula a necessidade do comprador a partir de informações cedidas pelo mesmo.
Pode ainda ser feito pelo operador logístico, com
base em parâmetros definidos em conjunto com
fornecedor e lojista.
Os modelos de distribuição variam de acordo
com o tamanho da empresa e a quantidade de
lojas. Transferir os produtos da sede do fabricante
até cada estabelecimento pode sair mais em conta
com o procedimento chamado cross-docking, em
que o empreedimento utiliza uma carreta que irá
alimentar pequenos caminhões, tendo como destino as lojas. Diminui o custo e agiliza o processo.

A questão das centrais

S
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empre uma boa alternativa para os
pequenos empreendimentos, que
juntos conseguem obter ganhos
nas negociações com fornecedores,
as centrais de compra podem ser
uma ‘faca de dois gumes’ quanto à
reposição contínua. De acordo com
o superintendente da ERC Brasil,
Cláudio Czapski, os administradores de centrais precisam ter boas
informações sobre os estoques de
todos os associados, além de bons
mecanismos de planejamento.
“Como a reposição contínua se
baseia em um relacionamento
perene com o fornecedor, o que
muitas vezes é preterido em prol
de um custo melhor, é necessário
que a central tenha essa filosofia e
também uma perna logística apta
a dar conta do abastecimento de
todos os associados.”
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No caso de existirem centros de distribuição, é
possível pular diretamente para a parte dos pequenos caminhões.
Ao optar por um processo de reposição contínua, o empresário deve abandonar a postura de
compra por oportunidade. “O fornecedor precisa
ser encarado como um parceiro que, mesmo que
não apresente os melhores preços, é capaz de
entregar a mercadoria de forma eficiente”, relata
Czapski. Na rede Walmart, a opção pelo sistema
ocorreu há 12 anos, e os resultados são avaliados
positivamente. “Esse modelo tem garantido aumento da disponibilidade de produtos nas lojas,
o que tem sido comprovado pelas medições
internas e por auditorias externas. Além disso,
o processo tem contribuído para a redução dos
estoques”, afirma Carlos Eduardo Rodrigues
Martins, diretor de Supply Chain do Walmart
Brasil para a Região Sul.
Para empreendimentos pequenos ou localizados em áreas distantes dos centros industriais,
o superintendente da ECR Brasil dá como dica a
cautela. “É preciso avaliar se o fornecedor é adequado, se a relação ultrapassa encontros mensais,
por exemplo. A falta de periodicidade emperra
totalmente o sistema de reposição contínua, o que
vai acabar sendo contraproducente e afetando,
inclusive, a relação com o consumidor.” Como
sempre, planejamento é fundamental.

capacitação

A capacitação in company da Agas está cadastrando novos professores. Outra novidade
é a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio
Grande do Sul (Sescoop-RS), garantindo que
os cursos nesse formato para cooperativas tenham custo mínimo em função de uma verba
oferecida pelo Sescoop-RS destinada à capacitação. A versão in company da Agas passou por
um processo de diversificação e agora abrange
outros segmentos, além do supermercadista.
A Rede Lar, de Porto Alegre, foi uma das
primeiras empresas de outro setor a qualificar
seus profissionais na modalidade.

Agas

Novidades na qualificação in company

Turma do curso in company para Sindigêneros de Santa Maria

Artigo Referência no varejo

Criatividade e inovação como cultura supermercadista
Uma frase célebre do guru do marketing Philip Kotler
diz que existem dois tipos de empresa: as que mudam e as
que desaparecem. Pensando melhor, então, podemos nos
perguntar: quem faz a empresa? Chegaremos certamente
à resposta de que são as pessoas. Então, podemos nos perguntar o quanto inovadoras e criativas são as pessoas em sua
organização, e assim poderemos refletir sobre quanto tempo
de vida tem a sua empresa. O que determina o tempo de
vida de uma empresa é a sua capacidade de transformação,
ou seja, a inovação. Para isso, a cultura da criatividade e da
inovação começa pelo incentivo da alta gestão, de onde partem as diretrizes que vão levar o negócio ao sucesso ou ao
fracasso, a geração de ideias por parte dos colaboradores, que
tenham foco na redução de custos e aumento de vendas.
Podemos partir do ponto de que a criatividade não é
um dom de uma minoria, mas de toda a humanidade, pois
todo ser humano nasce com a dádiva da criatividade. O que
acontece é que a maioria das pessoas, quando não estimuladas a usarem o pensamento criativo no mundo profissional,
acabam diminuindo essa sua habilidade.
As empresas devem compreender que a
criatividade pode e deve ser estimulada
em todos os colaboradores, o que gerará
resultados fantásticos para a organização.
Para que se possa construir um caminho
de perpetuação do negócio, as organizações devem pensar nessas variáveis:

•Cultura que apoia a criatividade e participação
dos colaboradores
•Mobilização das equipes para criarem e inovarem no
seu dia a dia
•Sistema de recompensa baseado em resultados obtidos
por meio das ideias vindas dos colaboradores
•Entendimento do mercado e do consumidor
•Monitoramento constante de tecnologias
•Mobilização de recursos externos
•Gerenciamento de uma carteira de inovações equilibrada e
baseada em critérios de priorização
•Planejamento amplo e orientado à solução de problemas
Em nosso ramo supermercadista, a inovação deve
nortear toda a empresa, principalmente em áreas que
estão em constante mudança e que são capazes de fazer
a diferença em um mercado altamente competitivo. Por
exemplo, a área de marketing deve inovar constantemente nas estratégias de relacionamento com o consumidor, na utilização do ponto de venda como diferencial
competitivo, no uso do Marketing Experiencial, sendo
esse um diferencial para envolver o consumidor de uma
forma mais intensa com a marca, através de ferramentas
que mexam com todos os sentidos do ser humano, indo
assim ao encontro do que diz Philip Kotler: hoje temos
que aumentar não somente o famoso share of mind (fatia
que a marca ocupa na mente do consumidor), mas sim
o share of soul (fatia da alma).

Janer Costa Graduado em Comunicação Social, especialista em Marketing e professor da Agas no curso Gestão em Supermercados
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Novidades na
programação de 2012
Trabalhando desde já na programação acadêmica de 2012, a Agas
agregou novos cursos à grade de capacitação da entidade. São três novidades: Vendendo pra cachorro: a mágica em resultados no segmento pet,
Técnicas em programação visual e vitrinismo e Oficina de Natal para
padarias e confeitarias.

O Projeto Verão Agas é uma iniciativa que vem se consolidando ano
a ano; em 2010 contou com a participação de 683 pessoas, e neste ano o
número subiu para 1.141. A programação para o próximo verão ainda está
em fase de finalização, mas algumas novidades já estão previstas. Uma delas
é a Carreta Kids, em parceria com a Escola Dora Dimer, de Gravataí, com
a participação de professores e alunos monitores com cursos voltados para
criação de brinquedos ecologicamente corretos, que acontecerá todas as
sextas-feiras à tarde, oficinas de artes, sucatas e culinária para crianças a
partir de 4 anos. Haverá também a distribuição de brindes.
Aos sábados à noite, entre 19h e 22h, ocorrem os cursos práticos para
elaboração de coquetéis de verão com suco Ades. Para os domingos – das 19h
às 21h – a Agas reservou o momento para a divulgação de Dicas e cuidados com
animais de estimação com CPEA (Centro Profissionalizante de Estética Animal).
Em janeiro, a escola móvel inicia seu percurso por Quintão, entre os dias 3 e 8;
Pinhal, de 10 a 15 de janeiro; Cidreira, de 17 a 22; e Tramandaí, de 24 a 29. De
31 de janeiro a 5 de fevereiro, a carreta estará estacionada em Capão da Canoa,
seguindo para Capão Novo no dia 7, onde permanece até 12. Atlântida Sul
recebe a escola móvel entre
os dias 14 e 19 de fevereiro.
Os cursos do Projeto Verão
Agas acontecem de quinta
a domingo, das 19h às 21h,
no veículo de capacitação
De olho no futuro.

Projeto Verão 2011
levou centenas de
participantes para a
sala de aula durante
as férias

Fotos: Agas

Projeto Verão Agas 2012 está de
malas prontas para o litoral

capacitação

S

A noite do dia 22 de agosto consagrou a primeira turma do curso Superior
de Gestão em Supermercados. Vinte e três profissionais contam agora com
formação acadêmica específica para o setor supermercadista

upermercadistas com

a primeira turma a se formar no curso Supe-

Divulgação/Atittude Eventos

rior de Gestão em Supermercados (GES) celebrou a conquista do diploma na noite do dia 22 de
agosto, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Os 23 formandos – dois deles graduados em
gabinete – fazem parte de uma iniciativa pioneira
da Agas em parceria com a Universidade de Caxias
do Sul (UCS), que criou a primeira graduação
voltada para as atividades supermercadistas, a fim
de atender às carências de capacitação do setor.
De acordo com Cláudia Ramos, coordenadora
do curso e paraninfa, por ser a primeira turma,
o aprendizado foi muito grande e constante. “Os
recém-formados já estão pensando em prosseguir
os estudos e, por isso, já estamos desenvolvendo
as propostas de pós-graduação.”
Com um trabalho sobre Gestão de Estoques e
Compras, Marcos Vínicius Arjona foi aprovado com
Nota 10 na banca examinadora. O diretor da Open
Solution Informática soube do curso por meio da
newsletter da Agas e decidiu investir nos estudos.
“Já trabalhava desenvolvendo software para o setor,
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diploma

e a graduação agregou ainda mais conhecimentos
e certificou meu trabalho como consultor.” Arjona
formou uma equipe de consultores em sua empresa
e repassou os conhecimentos do curso.
O curso conta com aulas presenciais uma vez
por mês na sede da Agas, em Porto Alegre, e tem
duração de cinco semestres; recebe alunos de
diferentes localidades do estado. A 3ª turma está
em andamento e a 4ª edição do GES Superior teve
as inscrições encerradas na metade de setembro.
O Super Piá, de Nova Petrópolis, acabou de formar quatro profissionais e já conta com outros cinco inscritos para o vestibular. “Para as promoções
internas damos preferência aos colaboradores que
possuem formação. Prova disso é que os quatro
formandos de agosto já foram promovidos”, afirma
Severino Seger, gerente-executivo de Supermercados, da Cooperativa.

Encontro discute capacitação
em associações estaduais
No dia 2 de agosto ocorreu em São Paulo um encontro entre os coordenadores de capacitação de importantes associações supermercadistas do
país. Angelita Garcia, coordenadora de Capacitação da Agas, representou
a entidade no evento, que teve como propósito a definição dos rumos e
do novo planejamento da Escola Nacional de Supermercados, iniciativa da
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), responsável pelo treinamento de gestores e profissionais do setor. A proposta incluiu a reciclagem
dos multiplicadores e instrutores vinculados ao órgão, além da padronização,
modernização e aperfeiçoamento dos cursos promovidos pelas entidades
estaduais. Entre as novidades previstas estão a inclusão de cursos a distância
e presenciais aos instrutores da ENS, além da criação de programas e novas
técnicas de treinamento em conjunto pelas associações.

Divulgação Agas

Consciência
ecológica e educacional
As apostilas dos cursos abertos realizados na sede da Agas ou na escola móvel De
olho no futuro passaram a ser disponibilizadas
na versão digital. A partir de agora, os alunos
da capacitação da entidade recebem um CD
com todos os arquivos, disponibilizados até
então exclusivamente na versão impressa.
A intenção, além de diminuir o consumo
de papel, é promover a disseminação do
conteúdo entre os funcionários das empresas em que os estudantes atuam.

Verão é tempo de qualificar
Para supermercadistas de muitos municípios o verão é sinônimo de baixa
temporada nas vendas. Para atender a este público, a Agas está apostando
em dois projetos-pilotos. Em janeiro e fevereiro, acontecem cursos de verão na sede da entidade, em Porto Alegre, a fim de oferecer uma proposta
diferenciada. Uma das capacitações está de olho nos turistas estrangeiros:
Inglês para supermercadistas. Incluso no mesmo projeto está o Curso de
Informática para operadores de CPD.

GES Técnico forma profissionais
Os meses de outubro e novembro serão marcados pelas formaturas de
três turmas do GES Técnico. Agendada para o dia 25 de outubro, acontece
a cerimônia de graduação da turma de Porto Alegre, com 38 alunos. No dia
28 do mesmo mês está programada a colação do GES In Company Unisuper,
que contou com 41 estudantes. Ambas as formaturas acontecem no Grêmio
Náutico União, em Porto Alegre. Os 51 formandos do GES em Ijuí terão sua
cerimônia no dia 3 de novembro, na Sociedade de Ginástica do município.

destaques

Cooperativa Piá Família
Essence com novidade

A Piá está com um produto inédito
na linha Essence. O novo iogurte, Essence
Pedaços, traz pedaços de frutas e intensa
cremosidade, já atestados nos sabores morango e pêssego, agora também no sabor
mirtilo, conhecido como blueberry.

Extra Brasil Aquafast,
limpeza em três versões

Lançamento na ExpoAgas deste ano, a Extra
Brasil insere no mercado o lava-roupas líquido
Aquafast, nas versões Baby, Verde e Lilás. Disponível em embalagem de 2l, possui um ativo
de 14%, garantindo uma profunda limpeza sem
danificar as peças de roupas.

Castellano Linha de

dosadores inova

LaTco Alimentos Security

contra a ressaca

Começou a ser vendida no Brasil a bebida
Security. Vinda da França
em uma garrafinha de
vidro de 30ml, é feita à
base de ervas e indicada a
ser consumida depois do
último drink ou antes de
dormir, evitando a ressaca
no dia posterior à balada.
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Devido à grande procura de dosadores de garrafas,
comumente utilizados em vinagres e azeites em restaurantes e bares, a Castellano lançou uma linha promocional
desse produto, mas com um diferencial: a possibilidade
de personalizar o item por meio de gravação a laser de
marcas, slogans e logotipos. Fabricado em aço inoxidável e
cortiça natural portuguesa, o dosador atende a demandas
de uso em múltiplos setores, proporcionando higiene e
facilidade na hora do manuseio.

BertoliniLavaroupas líquido

Panosul Para dormir
com música e conforto

A Panosul acabou de lançar um produto
para quem adora dormir com música: o travesseiro sonoro Sound Asleep. Confeccionado com
tecnologia europeia, é compatível com vários
dispositivos musicais e dispensa o uso de fones
de ouvidos, unindo praticidade e conforto.

A Gota Limpa lançou na ExpoAgas 2011
seu mais novo produto de
limpeza: o lava roupas líquido, nas embalagens de
1l e 2l. O produto é fácil
de manusear e se dissolve
imediatamente na água.
Com um rendimento
maior do que o lavaroupas em pó, deixam as
roupas perfumadas por
mais tempo, além de
não deixar resíduos nas
roupas na lavagem à máquina. O produto vem com tampa dosadora e está disponível
nas opções Glicerina, Herbal, Original e Coco.

destaques

Unilever Mais uma

alternativa Dove Men

Proteção contra suor e
uma fórmula sem irritações.
Os atributos compõem o Dove
Men + Care – uma variação
do Energy Dry. O lançamento
preenche uma lacuna no mercado brasileiro, apresentando
uma característica importante:
maior proteção ao longo do dia
e cuidado com a pele. Além de
uma duração de 48 horas, o
desodorante possui ¼ de creme
hidratante, que faz com que
seja suave para as axilas, além
de fragrância exótica, misturando ingredientes como
gengibre, pimenta verde da Índia, pimenta negra de
Madagascar, flores, musk e âmbar.

Girando Sol Embalagens

comemorativas

Um dos destaques no estande da Girando Sol
na feira deste ano foi o lançamento das embalagens
comemorativas de 20 anos da empresa, completados
em abril. A linha de amaciantes da marca apresenta
um novo estilo para comemorar o aniversário.

Predilecta Molho
refogado light

A Predilecta recém lançou mais um
produto da linha light: o molho refogado
light, um dos principais lançamentos de
seu estande na ExpoAgas 2011, está disponível em embalagem stand up pouch.
Sem glúten, é composto de polpa de
tomate, tomate, amido, cebola, salsa,
açúcar, alho e tomilho.

Nestlé Nesfit com

frutas desidratadas

Para um café da manhã mais saudável e com
baixas calorias, a Nestlé lançou o Nesfit & Frutas,
que adiciona frutas desidratadas, como mamão,
coco, abacaxi e uva passa ao clássico cereal Nesfit,
feito com grãos integrais. O produto, disponível
em embalagem de 300g, tem baixo teor de gordura e é rico em fibras, vitaminas e minerais.

Frimesa Linha

de cara nova

A Frimesa repaginou a sua linha de iogurtes. As mudanças contemplaram o visual das embalagens, em que foram aplicados novos elementos gráficos para modernizar o produto e informar o sabor das frutas.
A indústria também agrupou os itens de
forma diferenciada: tradicionais, tradicionais light, funcionais e funcionais
light. São 54 iogurtes nas versões
garrafa (porção família 850g
e porção individual 170g),
copo com 165g, bandeja
com oito unidades e pacotes nos mais variados
sabores.

destaques

Marco Boni Lançamentos

ecológicos e práticos

Ordene Segurança

Durante a feira, a Marco Boni mostrou sua série
de lançamentos, como a miniescova com espelho
embutido, o cortador de unha com lixa e coletor de
resíduos embutidos e os kits com pentes coloridos.
Além desses, ainda apresentou uma linha de itens
ecológicos, o que será o principal foco da empresa
nas próximas novidades.

doméstica para bebês e crianças
A marca Joy, da Ordene, disponibiliza ao mercado uma
ampla linha de produtos que incluem travas e protetores de
fácil aplicação e remoção. Ideais para garantir a tranquilidade
dos pais e a segurança doméstica de crianças e bebês, evitando acidentes em gavetas, portas e outros móveis. São 20
itens, englobando travas e protetores em diferentes versões e
espessuras. Todos foram testados por mais de seis meses pelo
Departamento de Controle de Qualidade da empresa.

Ober Produtos

para limpeza seca

SLC Alimentos

Mudanças
nas embalagens do arroz e feijão Namorado
Quem passar pelas gôndolas supermercadistas encontrará o
arroz e feijão da marca Namorado com um visual mais atraente.
A inovação objetivou tornar os invólucros mais atrativos, coloridos
e de fácil percepção pelo consumidor. A embalagem mudou, mas a
qualidade já conhecida pelos brasileiros continua a mesma.
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A Ober levou à feira
deste ano uma novidade: a
linha de produtos de limpeza seca, apresentando
quatro modelos de vassouras e um rodo. Com durabilidade, cores e design
exclusivo, proporciona
praticidade e conforto na
hora de limpar.

Dudu Leal/Divulgação Fiergs

microfone

P

rincipais desafios do

Rio Grande do Sul

Heitor José Muller Presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs)

temos muitas razões para apostar no
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crescimento da economia gaúcha, apesar dos reflexos das dificuldades que rondam as nações mais
desenvolvidas, da valorização do câmbio, excesso
de burocracia e do Custo Brasil. Como segundo
estado com maior número de indústrias diversificadas, que abrangem mais de 20 segmentos, a
matriz produtiva do Rio Grande do Sul entra em
uma nova e promissora fase, na qual despontam,
por exemplo, a bioenergia, as florestas industriais,
a microeletrônica, o etanol, o polo naval, a alcoolquímica e os laticínios. Além disso, o estado conta
também com a força do comércio, da agricultura e
dos serviços. Todos atuam em áreas distintas, mas
totalmente interligadas. Juntos são responsáveis
pelo dinamismo econômico e pela qualidade de
vida da população.

Outro ponto importante a ser destravado é
resultado da posição geográfica do Rio Grande
do Sul, no Extremo Sul. O nosso custo histórico de logística é mais alto pela distância dos
grandes mercados consumidores nacionais.
Crescemos, as demandas aumentaram e a infraestrutura não foi modernizada como seria
necessário. Há anos, o Rio Grande perdeu a
capacidade de promover investimentos públicos
em infraestrutura. Entre os gastos federais e
estaduais no transporte, por exemplo, somos
apenas o 22º no Brasil. Os problemas persistem, entre outras razões, porque a tendência é
sempre se pensar mais a curto prazo, mesmo em
uma economia diferenciada como a gaúcha, que
tem entre suas características a preocupação
predominante com a qualidade e a inovação.

Para transformar rapidamente esse potencial em ações concretas, é necessário resolver os
gargalos que atualmente mais atrasam a travessia
para a competitividade do Brasil. No momento, o
desafio maior é tornar a educação um dos pilares
de sustentação do desenvolvimento. O Sistema
Fiergs, por meio do Senai, Sesi e do IEL, está
engajado em preparar o trabalhador para o novo
perfil que o setor industrial precisa para atender
às mais exigentes demandas nacionais e internacionais. Mas é preciso ir além. O estado necessita
melhorar a qualidade do ensino com urgência.
Alguns exemplos: apenas 28% dos alunos que
terminam a 4ª série do Ensino Fundamental têm
aprendizado adequado em matemática. Na 8ª
série esse número fica em 16%. E no 3º ano do
Ensino Médio, cai para 14%.

O país e o estado precisam enfrentar logo as
dificuldades impostas por rodovias em situação
precária, pela insuficiência de ferrovias e hidrovias, por aeroportos frequentemente lotados e
portos incapazes de escoar a produção com agilidade, a custos compatíveis. Desatar o nó logístico
do Rio Grande do Sul, na concepção regional, será
um grande trunfo de competitividade de que a
indústria estabelecida no estado poderá dispor. A
Fiergs olha para a frente e encontra esse desafio
de infraestrutura, que é abrangente e contempla
transporte, energia e fontes alternativas. Isso tudo
passa por investimentos públicos, pelas Parcerias
Público-Privadas, pelo Congresso e também pela
Assembleia Legislativa. Portanto, todos têm um
papel decisivo para que os empreendedores possam investir, inovar e gerar empregos.
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nova NR-12 em

supermercados

Aida Cristina Becker Representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

muito se tem falado da nova NR-12, porém
grande parte dos conceitos por ela introduzidos
já fazia parte das boas práticas em segurança de
máquinas. O processo tripartite que norteou a
elaboração da NR-12, composto por representantes do governo, trabalhadores e empregadores,
detectou que um dos maiores problemas envolvendo a segurança de máquinas reside na falta de
informações por parte do comprador e usuário de
equipamentos e na pouca tradição da observância
de requisitos técnicos de segurança no projeto e
fabricação, levando a uma realidade de acidentes
muitas vezes graves e mutilantes durante a utilização, higienização e manutenção de máquinas.
A NR-12 busca levar informações e desenvolver uma nova geração de máquinas com concepção segura desde seu transporte e instalação
até seu descarte. Não descuida, porém, da aplicação dos conceitos de segurança nas máquinas
em utilização, o que muitas vezes em função das
características obsoletas do equipamento resulta
na sua substituição.
Os anexos VI e VII da NR-12, que tratam
respectivamente de máquinas de panificação e
confeitaria e máquinas para açougue e mercearia,
tem especial interface no segmento de supermercados, porém outros equipamentos, tais como
câmaras frias e elevadores monta-carga, também
presentes nos supermercados e embora não
possuam um anexo específico com os requisitos
de segurança, estão contemplados nas disposições elencadas no corpo da NR-12, tais como

legislação

Caroline Corso

A

observância de dispositivo de intertravamento
com bloqueio para os monta-cargas e sistemas
internos de abertura para câmaras frias.
Além dos conceitos fundamentais de utilização de máquinas intrinsecamente seguras,
a NR-12 ressalta a observância da seleção de
equipamentos para a finalidade específica para as
quais foram concebidas, sendo adequadamente
instaladas e mantidas em perfeitas condições
de uso, por meio de programas de manutenção
auditáveis, conforme determinado no manual
do fabricante. As máquinas devem ser operadas
por trabalhadores capacitados que conheçam
os riscos e os sistemas de segurança, devendo
checar a sua operacionalidade, sendo garantida
a recusa de trabalho em máquinas que apresentem anormalidades que afetem a segurança. As
informações de segurança são complementadas
por procedimentos para utilização, manutenção
e sinalização específica.
Todo esse conjunto de informações e obrigações faz parte da ferramenta de gestão prevista
no capítulo de Disposições Finais, em que o empregador terá a visualização de suas máquinas e
equipamentos, sua disposição no espaço e as condições de adequação aos princípios de segurança
da NR-12. Os prazos constantes na NR-12 para
os anexos de panificação e confeitaria e açougue
e mercearia figuram entre os mais longos, porém não se aplicam a máquinas que apresentem
condições de grave e iminente risco à saúde ou
à integridade física dos trabalhadores.
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representantes
Região 01 – Porto Alegre

São Marcos – RS

Arthur Ribeiro Sobrinho

Uruguaiana – RS

Representante:

Fone: 54-3291-2147

Cooperativa Tritícola Mista

Fone: 55- 2102-2200

Danilo Tiziani

E-mail: compras@

Alto Jacuí Ltda.

E-mail: Ismael@baklizi.com.br

Danilo A Tiziani e Cia Ltda.

cooperativariobranco.com.br

Não-Me-Toque – RS
Fone: 54-3332-2563

Região 51 - Santiago

Fone: 51-3248-2002

Região 25 – Camaquã

E-mail:

Representante:

E-mail: dtiziani@terra.com.br

Representante:

asobrinho@cotrijal.com.br

Luiz Brandão Libraga

Porto Alegre – RS

Região 03 – Alvorada

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Região 42 – Pelotas

Santiago – RS

Representante:

Camaquã – RS

Representante: Davi Treichel

Fone: 55-3251-3846

Luiz Antônio Oliveira

Fone: 51-3671-1437

Empresa: Macro Atacado

E-mail:

Cerealista Oliveira Ltda.

E-mail: rosane@superroxo.com.br

Treichel Ltda

distribuidora@redevivo.com

Alvorada – RS
Região 35 – Encantado

Fone: 53-32737374

Região 54 – Santana do Livramento

E-mail:

Representante: Álvaro Ce

Email: treichel@brturbo.com.br

Representante:

luiz@cerealistaoliveira.com.br

Moinho Brasil Ltda.
Região 43 – Caxias do Sul

Righi Comércio de Gêneros

Região 06 – Canoas

Fone: 51-3751-3017

Representante:

Alimentícios Ltda.

Representante:

E-mail:

Ildemar José Bressan

Santana do Livramento – RS

Zódio Brehm

moinhobrasil@pannet.com.br

Empresa: Kastelão Comercio

Fone: 55-3242-4170

de Produtos Alimentícios Ltda

E-mail: jose@righi.com.br

Supermercado Brehm Ltda.
Canoas – RS

Região 36 – Guaporé

Caxias do Sul – RS

Fone: 51-34729999

Representante: Rodrigo Marin

Fone: 54-32280960

Região 55 – São Gabriel

E-mail: brehm02@terra.com.br

Mercado Marin Ltda.

Email:

Representante:

Guaporé – RS

kastelao@kastelao.com.br

Miguel Pradella

Região 10 – Novo Hamburgo

Fone: 54-3443-2464

Representante:

E-mail: rodrigo@

Região 44 – Santo Ângelo

São Gabriel – RS

Denis Evandro Furlan

supermercadosmarin.com.br

Representante:

Fone: 55-32325570 –55-

Gastão H. Weinert

32324888- 55-32320422

Diniz Furlan Cia Ltda.
Região 38 – Getulio Vargas

Weinert & Cia Ltda.

E-mail: contabilidade.bigmax@

Fone: 51-3593-1311

Representante:

Santo Ângelo – RS

terra.com.br

E-mail:

Arlei José Karpinski

Fone: 55-3313-4765

denis@padariabrasil.com.br

Karpinski & Cia Ltda.

E-mail:

Região 58 – Cachoeira do Sul

Getulio Vargas – RS

direcao@pagmenos.com.br

Representante:

Região 13 – Taquara

Fone: 54-3341-0000

Representante: Ardi Deloi Muller

E-mail: arlei@karpinski.com.br

Suplentes
Cesion do Nascimento Pereira
Luiz Ottonelli
Olirio Bortolon

Paulo Tischler
Região 47 – Três Passos

Tischler & Cia Ltda

Representante:

Cachoeira do Sul – RS

Taquara – RS

Região 39 – Erechim

Délcio Franzen

Fone: 51-37224433

Fone: 51-3542-2024

Representante: Cláudia Sonda

Supermercado Máster Ltda.

E-mail: paulo@tischler.com.br

E-mail: ardimuller@tca.com.br

Máster ATS Supermercados Ltda.

Três Passos – RS

Erechim – RS

Fone: 55-3522-1610

Região 60 – Santa Cruz do Sul

Fone: 54-3520-1900

E-mail:

Representante: Celso Muller

Representante:

E-mail: claudia.sonda@

escritoriots@mksnet.com.br

Miller Comércio de

Severino Seger

mastersonda.com.br

Cooperativa Agropecuária

Alimentos Ltda
Região 48 – São Luiz Gonzaga

Santa Cruz do Sul – RS

Petrópolis Ltda. – Piá

Região 40 – Carazinho

Representante:

Fone: 51-3715-1350 -

Nova Petrópolis – RS

Representante:

Amaury André Feron

37118799

Fone: 54-3281-8300

Leandro Alberto Rheinhermer

Feron & Terra Ltda.

E-mail: miller@viavale.com.br

E-mail: severino@pia.com.br

Coqueiros Supermercado Ltda.

São Luiz Gonzaga – RS

Carazinho – RS

Fone: 55-3352-4460/3352-4450

Região 61 – Venâncio Aires

Região 22 – São Marcos

Fone: 54-3331-3954

E-mail: feron@

Representante:

Representante:

E-mail: leandro@

feronsupermercados.com.br

Jair Clecio Lehmen

Tânia Maria Ampessan

supermercadocoqueiros.com.br

Fochesato
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Comercial 3 Letras Ltda

Novo Hamburgo – RS

Região 18 – Nova Petrópolis

Gerente-Executivo
Francisco Miguel Schmidt

José Luiz Righi

Encantado – RS

Supermercado Muller Ltda.

Agas Jovem
Tiago Zaffari

Pelotas – RS

Fone: 51-3411-9999

Conselho Fiscal Titulares
Cláudio Ernani Neves
Luiz Carlos Carvalho
Santo Assis Beltrame

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo
Cláudio Zaffari

Brandão & Cia Ltda.

Rosane Ávila Roxo

Razão: Lehma Cerealista Ltda
Região 50 – Uruguaiana

Venâncio Aires – RS

Cooperativa Agrícola Mista Rio

Região 41 – Não-Me-Toque

Representante: Ismael Ali Baklizi

Fone: 51-37412780

Branco Ltda.

Representante:

Supermercado Baklizi Ltda.

E-mail: jair@lehma.com.br
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