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uma característica comum aos supermerca-
distas é o otimismo na condução do negócio. Este 
entusiasmo pelo negócio é, certamente, o grande 
responsável por encerrarmos 2011 novamente com 
um balanço positivo. Diante disso, é fundamental 
que lembremos a importância de todos os envolvidos 
neste resultado, por isso, convocamos todos para que 
incentivem e garantam seu apoio à indústria gaúcha, 
que nos últimos dez anos teve um desempenho 
muito inferior ao do comércio. 

E o cenário de otimismo não se restringe ao 
fim de ano: para os supermercados da praia, é hora 
de celebrar a chegada do calor, quando as vendas 
atingem seu maior patamar. Para esperar este mo-
mento, os supermercados da região estão abrindo 
cerca de 3,2 mil vagas temporárias de empregos – e 
pelo menos 20% serão efetivadas. 

Para seguir buscando bons resultados a todos, a 
Agas continua trabalhando, junto ao poder público, 
por melhores condições ao segmento supermerca-
dista gaúcho. Nossa reivindicação mais recente é 
pela renovação do convênio expirado no final de 
junho, que permitia ao comércio gaúcho o credi-

se há tamento presumido de 20% do ICMS da energia 
elétrica. O crédito é concedido à indústria, e 60% 
do consumo de energia dos supermercados é para 
fins industriais, principalmente destinados à seção 
de padaria e à conservação do frio. Além disso, acre-
ditamos que chegou o momento dos consumidores 
escolherem sua fornecedora de energia.

Mas o período é de festas, e a Agas tem bons 
motivos para comemorar. Em agosto, realizamos 
a maior e mais qualificada ExpoAgas da história, 
congregando profissionais de 4,3 mil empresas va-
rejistas de toda a América do Sul em nossa grande 
feira. É com a consciência de crescer sem perder as 
referências regionais que avançamos a passos firmes 
para mais um fim de ano. Convidamos todos para, 
mais uma vez, celebrar os resultados e prestigiar os 
destaques do ano em mais um Carrinho Agas, que 
acontece dia 28 de novembro, no Grêmio Náutico 
União, em Porto Alegre.

Que o Natal e o Ano Novo prenunciem um 
2012 de muito trabalho; e, sobretudo, de novas 
alegrias e muitas realizações para todos nós!

Uma boa leitura e boas vendas!

inal de ano com      
boas perspectivas
F
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Lápis e papel na mão
Chega uma hora na trajetória de qualquer tipo de empresa  
em que é preciso parar, preparar lápis e papel e  
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boas práticas
Mais do que um sobrenome de família
Formado em grande parte por empresas familiares, o setor supermercadista vem 
buscando a profissionalização dos seus empreendimentos. Nesta trajetória, mais do 
que o sobrenome do funcionário, conta a sua qualificação
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O segmento de FLV é um dos mais atraentes do 

supermercado, mas para que os produtos ganhem a 
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autor de literaturas voltadas para o 
desenvolvimento psíquico e gestão das 
emoções, o psiquiatra Augusto Cury acre-
dita que o sucesso no ambiente corporativo 
também está atrelado à formação do líder e 
dos liderados no campo psíquico. Treinar o 
Eu, diz o especialista, é uma estratégia para 
se destacar na vida.

AGAS No livro Mentes brilhantes, mentes 

treinadas, que também foi tema da sua palestra 

na ExpoAgas 2011, o senhor explica que para ter 

uma mente saudável é preciso geri-la. É preciso 

formar o líder no âmbito psíquico também?

AC Observar as questões psíquicas consiste 
em uma formação imprescindível para o su-
cesso do empreendedor. A mente humana 
é a mais complexa entre todas as empresas. 
Precisamos treinar o Eu para gerenciá-la. 
Geralmente, as pessoas não sabem o que 
fazer com os pensamentos perturbadores 
e as emoções tensas, ansiosas, angustiantes 
e fóbicas. Trabalhar esses pontos contribui 
para o desempenho com êxito das ativida-
des laborais. 

AGAS O Eu é o grande líder da psique?

AC Afirmo que é o grande líder de quem li-
dera e daqueles que são liderados. Ninguém 
pode brilhar no mundo de fora se primeira-
mente não brilhar internamente.

AGAS Por que o tema ainda é incipiente no 

contexto corporativo?

Fo
to

s:
 C

ar
ol

in
e 

Co
rs

o



entes brilhantes, 
mentes treinadas
M ”“No primórdio da vida, deveríamos 

ser treinados para utilizar a intuição 

e se autoconhecer

AC Atribuo à dificuldade de pensar os 
aspectos psíquicos a um erro educacio-
nal que ejetou o ser humano para fora. 
A criança, por exemplo, é estimulada a 
entender primeiro o átomo, as partículas 
subatômicas, as estrelas, os planetas e tudo 
que diz respeito ao mundo que a cerca. 
Mas falta incentivar o conhecimento das 
camadas mais profundas delas mesmos. No 
primórdio da vida, deveríamos ser treinados 
para utilizar a intuição e se autoconhecer. 
Quando chegamos ao mercado de trabalho 
muitas vezes não conseguimos lidar com 
situações simples, como aquelas que reque-
rem maturidade emocional.

AGAS A capacidade de gerenciar 

pensamentos requer exercício diário. Pode 

ser desenvolvida, por exemplo, por meio de 

treinamentos de coaching?

AC Um treinamento com um coach (pro-
fissional que desenvolve o trabalho de 
coaching) é uma alternativa para desenvol-
ver funções importantes para proteger as 
emoções, gerenciar pensamentos, capacida-
de de se colocar no lugar dos outros e filtrar 
estímulos estressantes, entre outros pontos. 

AGAS O senhor poderia nos dar um exemplo 

de como um gestor ou colaborador pode 

proteger as emoções no seu dia a dia dentro do 

supermercado?  

AC Tem situações que a pessoa precisa agir 
com inteligência emocional. Na prática, o 
que significa? Evitar uma resposta anteci-
pada, abstrair comentários infundados, en-
tender que o colega pode estar em um dia 
ruim. Parecem soluções simples, mas, por 
incrível que pareça, o ser humano apresenta 
dificuldade em questões nem tão comple-
xas. Por isso, aparecem as doenças como 
depressão, ansiedade e, consequentemente, 
baixa de produtividade.

AGAS Quando se está em uma posição de lide-

rança, o olhar não é individual, mas voltado para 

as questões da empresa, dos negócios e dos 

colaboradores. Neste ponto entra a capacidade 

de se estabelecer empatia e compreender a 

subjetividade do outro?

AC Sim. É justamente essa capacidade 
que precisa ser treinada. Quem gere uma 
empresa, precisa gostar de pessoas, conside-
rando as suas peculiaridades. Como estar à 
frente de uma equipe se não possui atribu-
tos como a capacidade de empatia? 

AGAS É um trabalho complicado em tempos 

de demandas competitivas intensas, em 

que não se tem tempo nem de olhar para dentro 

de si mesmo?

AC É complicado, mas imprescindível para 
relações interpessoais bem-sucedidas. O 
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empresário e as lideranças precisam parar e 
observar a sua equipe, as pessoas. Entendê-
las para desenvolver interações saudáveis.

AGAS Investir na qualidade de vida também con-

siste em uma forma de proteger a emoção?

AC É fundamental e preponderante. Não 
adianta investir na excelência operacional 
e produtiva da empresa, num bom carro, 
fazer seguro, e não desenvolver qualidade 
de vida. Já tratei de pessoas muito ricas e 
vi muitos miseráveis morando em palácios. 
Atendi celebridades, mas que fora dos 
holofotes são pessoas opacas, depressivas e 
escravas em sociedades livres. Não adianta 
ser ótima com os outros, com os negócios, e 
algozes de si mesmas. 

AGAS O senhor é um defensor ferrenho do elogio. 

Entretanto, reconhece que somos mais rápidos 

para criticar do que elogiar. O elogio de fato é um 

agente motivador?

AC O elogio não pode ser frágil, sem con-
trapartida e superficial. Tem que ser um 
ato surpreendente. É um ato de reconhe-
cimento capaz de estimular o funcionário 

a continuar dando respostas adequadas, 
ousando, criando e surpreendendo as pes-
soas ao seu redor. Se um executivo faz isso 
com frequência em sua empresa, até com 
aqueles menos qualificados, isso irá criar 
as chamadas janelas light – experiências 
positivas arquivadas na nossa mente. Caso 
contrário, quando se aponta apenas erros 
e pressão para atingir metas, constrói-se 
janelas killers onde registramos emoções 
negativas e traumas que bloqueiam o acesso 
que permite desenvolver ideias e pensa-
mentos inteligentes.

AGAS O senhor afirmou que “mais de 90% das 

atitudes que os pais têm diante dos filhos, os 

professores diante dos alunos e os executivos 

diante dos funcionários não geram momentos 

educacionais nem expandem horizontes da in-

teligência.” Levando para dentro de uma empresa 

ou um supermercado, como promover momen-

tos educacionais, como de pai para filho?

AC Neste aspecto, entramos em um campo 
importante e que esbarra em muitos obstá-
culos, a sucessão. O grande problema é que 
os pais enfrentam dificuldades de transferir 
o capital intelectual, as suas experiências 
para os filhos. Não adianta ser apenas um 
manual de regras, ética e aconselhamento. 
Gera-se aprendizado quando falamos de 
nossos medos, lágrimas, e o que se vive para 
conceber todo um patrimônio. Precisamos 
mostrar que obter conquistas é algo que 
requer esforço, comprometimento e que 
estamos sujeitos às frustrações. Dos insu-
cesso, surgem novas iniciativas e aprendiza-
dos para reconstruir e, assim, escrever uma 
história. Não há céu sem ter tempestade.

AGAS A busca pela literatura de autoajuda é 

uma tendência que se consolidou, inclusive no 

meio corporativo. Trata-se de um caminho para 

encontrar respostas?

AC As pessoas estão cada vez mais buscando 
ferramentas científicas para deixarem de 
ser vítimas e se tornarem protagonistas da 
suas vidas. A literatura contribui muito com 
este processo. 

“Q uem gere uma empresa, precisa 

gostar de pessoas, considerando as suas 

peculiaridades”
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Dia das Crianças 
acrescido
Os supermercados registraram aumento 
de 8% nas vendas do feriado do dia 12 
de outubro. Segundo o presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, os brinquedos 
importados apresentaram preços mais 
acessíveis e os pequenos estabelecimentos 
incluíram o item em sua linha de produ-
tos, apresentando um reflexo positivo 
nas vendas. Os produtos importados 
destacaram-se nas gôndolas, representan-
do 70% das vendas. Além dos brinquedos 
tradicionais como carrinhos e bonecas, 
destacaram-se também a comercialização 
de bolas, jogos, celulares, DVDs e artigos 
eletrônicos. A Agas acredita que as seções 
de bazar e brinquedos representam juntas 
4,06% do faturamento anual dos super-
mercados gaúchos.

Beltrame Supermercados 
com nova loja
No dia 22 de setembro foi inaugurada, em Santa Maria, uma nova loja do 
Beltrame Supermercados. No ano em que completa 45 anos e integrado à 
Rede Unisuper, o empreendimento investiu em sua filial R$ 3,8 milhões 
em uma área de 4 mil m².
Com 70 funcionários, a nova loja do Beltrame Supermercados é des-
taque nos setores de açougue, padaria e hortifrúti, além do estaciona-
mento para clientes.

Zaffari destaca relatório 
social da marca

O grupo Zaffari recentemente 
apresentou seu relatório social de 
marca, relativo ao ano de 2010. Os 
destaques da segunda edição foram 
as atividades de comemoração dos 
75 anos do Grupo Zaffari em 2010 
e o desempenho da campanha Troco 
do Coração, que desde maio do ano 
passado repassou mais de R$ 188 mil 
para o Hospital de Pronto Socorro e 
Santa Casa, ambos de Porto Alegre. 
A companhia também divulgou 

ações desempenhadas pelos supermercados da rede, como a 
utilização de formas ecológicas nas padarias, feitas de lâminas 
de poliéster, dispensando o uso de substâncias químicas na 
lavagem. O relatório está disponível em impresso e na versão 
online no portal www.grupozaffari.com.br.

Agas discute 
futuro da Ceasa
No dia 20 de novembro a Agas participa 
da audiência pública na capital na qual 
será discutido o tema Ceasa do Futuro. A 
ação está sendo organizada pela Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. A entidade está aberta a sugestões 
dos associados que abastecem suas gôndo-
las com hortifrútis da Ceasa para repassar 
as reivindicações dos supermercadistas a 
fim de promover melhorias na produção. 
Reclamações e sugestões podem ser en-
caminhadas para o endereço eletrônico 
imprensa@agas.com.br.
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Piá recebe carro 
sorteado na ExpoAgas
Após a Cooperativa Piá ter sido premiada pela segunda vez consecutiva no 
sorteio do carro na ExpoAgas 2011, foi feita a entrega do automóvel Celta 
zero quilômetro. Os funcionários Marcos Roberto Marzoni Filho e Cristiano 
da Rosa Rodrigues receberam a chave do veículo. O empreendimento de Nova 
Petrópolis negociou em torno de R$ 2 milhões na ExpoAgas deste ano.

Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas é sancionada
Em julho foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff  a lei que cria a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). A normativa altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho e servirá para comprovação de inexistência de débitos 
perante a Justiça do Trabalho, ponto essencial para empresas que quiserem 
participar de licitações e programas de incentivos fiscais. A nova lei entra em 
vigor a partir do dia 4 de janeiro de 2012.

Entre escândalos  
e investimentos
Executivos da rede Walmart na China pediram demissão após um escândalo 
envolvendo a apresentação de carne de porco, que foi falsamente etiquetada 
como Bio. A selagem diferenciada garantia que o produto fosse cobrado mais 
caro. Durante 20 meses esses alimentos foram oferecidos com as etiquetas 
falsas e 13 pontos de venda foram fechados devido ao inconveniente. Apesar 
da má fase no oriente, no Brasil o Walmart vê investimentos no país como 
prioridade. A rede divulgou seu plano de crescimento para o próximo ano 
fiscal e destacou que a principal intenção é o crescimento das vendas, além da 
abertura de novos estabelecimentos. 
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Cresce número de jovens 
inadimplentes
Os jovens de até 30 anos estão com dificuldades para quitar suas dí-
vidas. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
esses consumidores já representam 44% dos endividados; ano passado 
o percentual era de 36%. Segundo a entidade, a falta de controle é o 
principal causador do problema. Festas, roupas, sapatos e eletrônicos são 
alguns dos produtos que estão na liderança da inadimplência. 

O cartão de crédito
é das mulheres
Elas preferem os cartões de crédito. Foi o 
que constatou uma pesquisa da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços (Abecs) gerida pelo Instituto 
Datafolha. De acordo com o estudo, as 
mulheres usam mais o cartão de crédito do 
que os homens, que preferem o cartão de 
débito. A enquete foi realizada em onze ca-
pitais brasileiras nos meses de junho, julho e 
agosto deste ano. Segundo o levantamento, 
70% das mulheres que detém algum meio 
eletrônico de pagamento estão habituadas a 
pagar com o cartão de crédito; o percentual 
entre os homens foi de 65%.
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Foco no preço

“Em Turim, norte da Itália, os supermercados se proliferam como as 
farmácias em Porto Alegre. Em praticamente todas as esquinas é pos-
sível encontrar uma loja. E uma das principais características do varejo 
supermercadista italiano – isso vale também para cidades como Roma e 
Verona – é a diferença entre as lojas com foco em preço e as que priorizam 
questões como apresentação.
Boa parte das lojas de bairro funcionam como mini-atacados; a apresentação 
não é prioridade. Os produtos são acondicionados em caixas de papelão e 
parecem ter recém sido descarregados do caminhão. Estantes empilham 
os alimentos ao lado de itens de higiene ou limpeza. O atendimento pra-
ticamente não existe, para ter contato com algum funcionário é preciso 
contar com muita sorte ou esperar o atendimento no caixa. Ainda assim, 
em poucas situações se encontra alguém disposto a dar informações.
Outra característica bastante marcante são as embalagens tamanho “fa-
mília”. Suco de laranja, por exemplo, é mais fácil encontrar em uma embalagem de 3 litros do que em versões 
individuais para consumo imediato. E se estética e atendimento não são destaque, por outro lado os preços com-
pensam. Os itens realmente são bem mais baratos: a garrafa de 2 litros do refrigerante de gengibre – bastante 
comum, algo como o nosso guaraná – custa € 0,39.”

Supermercados do mundo

Se você registrou alguma curiosidade de supermercados situados em diferentes lugares do Brasil e do mundo, contribua com o 
espaço, enviando texto e fotos para o e-mail revistaagas@tematica-rs.com.br

Francine Desoux – Chefe de Reportagem da Revista Agas em Turim, Itália
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De olho no  
ramo farmacêutico
De acordo com a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), o setor de medicamentos angariou em 2010 R$ 17 bilhões e 
cresce 20% ao ano. O grupo Pão de Açúcar já visualiza mais investimentos 
nesse domínio, tanto que em 2012 a companhia ambiciona abrir 25 novas 
farmácias, número que ampliará para 40 unidades a cada ano a partir de 2013. 
O grupo já possui 153 farmácias e cerca de 50% das atuais serão reformadas, 
dobrando sua estrutura. 

Super Útil conscientiza com Ecobag
No mês passado o Super Útil divulgou a 
campanha Ecobag Super Útil – A Sacola 
que dá prêmios. A iniciativa tem a intenção 
de despertar na população a conscientiza-
ção para a importância da redução no uso 
de sacolas plásticas. Estão participando 
da ação 76 lojas das regiões do Planalto, 
Serra e Alto Uruguai. A cada compra de 
um produto de marca Super Útil ou com 
a utilização da sacola Ecobag, adquirida em 
qualquer supermercado da rede, o cliente 
ganha um cupom para concorrer a prêmios; 
entre eles, 76 netbooks, 3 motos Zero Km 
e 1 Ford Ká Zero Km. 

Osório tem Atacado Leve Mais
A cidade de Osório contará em breve com uma loja do Atacado Leve Mais. Às 
margens da BR 101 – principal via de acesso para as praias do litoral norte – a 
nova operação do Grupo Asun é voltada para o pequeno comerciante, padarias 
e afins, atendendo também ao consumidor final. A loja trabalhará com açougue, 
padaria e fruteira e grande variedade de produtos a preços competitivos. O 
novo estabelecimento dispõe de 2.400m² de área coberta, 90 colaboradores, 
14 check-outs e equipamentos de última geração.

Novas regras do aviso prévio 
No dia 13 de outubro entraram em vigor as novas regras do aviso prévio, que 
aumenta de 30 para 90 dias o tempo de concessão do aviso nas demissões sem 
justa causa. O prazo acresce proporcionalmente ao tempo de serviço prestado 
na mesma empresa. Além do direito aos 30 dias (já previstos em lei), o traba-
lhador terá acesso ao acréscimo de três dias a cada ano de serviço, limitado a 
90 dias de aviso prévio.
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Suspenso selo 
fiscal para vinhos
Uma liminar conquistada no Tribunal 
Regional Federal da 1° Região permitiu 
que não fosse mais exigida a aplica-
ção do selo de controle fiscal para os 
vinhos importados pelas empresas da 
Associação Brasileira dos Exportado-
res e Importadores de Alimentos e 
Bebidas (ABBA). A normativa, criada 
pela Receita Federal, tem a finalidade 
de ampliar a fiscalização do comércio 
de vinhos, principalmente em itens 
importados, os quais receberiam o selo 
de cor vermelha em cada garrafa ao 
chegar ao Brasil. A instrução da Receita 
determinava que a partir de 1º de janei-
ro de 2012 os vinhos sem o selo seriam 
proibidos de comercialização.

Protetor solar registra 
destaque em cinco anos
De acordo com a consultoria Euromonitor, o mercado de pro-
tetor solar somou R$ 1,86 bilhão no ano passado, registrando 
acréscimo de 24% sobre 2009. Esses números significam mais 
do que o dobro dos R$ 698,2 milhões de cinco anos atrás. E 
as variedades nos produtos vão além do fator de proteção: fra-

grâncias, hidratação, repelentes de 
insetos e texturas também fazem 
parte da gama de atrativos para 
os itens. Essas diferenças fazem 
parte de estratégias para modifi-
car o estilo convencional da loção 
e acrescentar novas experiências 
de uso ao mercado que vivência 
grande desenvolvimento.

    

Escondidinho de Charque

Ingredientes:

Modo de Preparo: 

Retire o excesso de sal do charque. Coloque-o em uma tigela e adicione água de modo que cubra a carne. Deixe em 
repouso por alguns minutos e troque a água. É preciso trocar a água duas ou três vezes. Cozinhe o charque cortado 
em tiras em uma panela com água. Depois, desfie o charque com ajuda de um garfo.
Prepare o refogado, colocando um pouco de manteiga em uma panela. Quando o recipiente estiver bem quente, 
adicione a cebola, o alho e o tomate e deixe fritar.  Após isso, coloque o charque, misturando-o bem para cozinhar 
por alguns minutos.
Cozinhe o aipim em água com sal a gosto. Escorra a água e com um garfo amasse o aipim para formar um purê. Em 
seguida, misture o refogado do charque ao purê.
Unte com azeite de oliva um refratário para forno. Acrescente uma camada do refogado e depois uma camada de 
queijo, alternando-os. Para finalizar, coloque em cima do escondidinho um pouco de azeite de oliva e leve ao forno 
pré-aquecido por cerca de 25 minutos. 

Receita do Supermercadista

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

(                                   )Valdir Romano Riva
Comercial de Alimentos Riva 

Porção para 4 pessoas

500 g de charque

1 kg de aipim

1/2 tablete de manteiga

200 g de queijo prato

2 dentes de alho

1 cebola picada

2 tomates descascados

Sal e pimenta a gosto
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Agas conectada 
em redes sociais
A Agas já está participando das redes 
sociais. Agora as notícias da Associação, 
assim como dicas, posicionamentos e rei-
vindicações serão compartilhadas também 
via Twitter e Facebook. A iniciativa visa 
estreitar mais o relacionamento entre o 
setor e fornecedor e, ainda, ampliar os 
serviços aos sócios da entidade. 

Rede Unisuper 
comemora 11 anos
Neste ano a Rede Unisuper comemo-
rou 11 anos de história. A celebração 
contou com a presença de 630 pessoas, 
entre supermercadistas, sócios, clientes e 
colaboradores, no dia 22 de setembro, na 
Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. E para 
marcar essa passagem, a rede investiu na 
inauguração de duas filiais de sua marca. Já 
a filial de Novo Hamburgo foi totalmente 
repaginada e dispõe de 600 m², 25 fun-
cionários e cinco check-outs. Em Gravataí 
foi inaugurada recentemente uma loja que 
conta também com 600 m² de área de 
vendas e seis check-outs.

Supermercados conquistam 
igualdade em tributos
Supermercados gaúchos comemoraram a conquista da igualdade tribu-
tária em comidas prontas. Depois da batalha jurídica que o setor travou 
com o governo estadual, o resultado favorável veio à tona. A carga aceita 
como devida pelo 11º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do RS foi de 
7,2%, diferente dos 17% esperados pelo estado. De acordo com o pre-
sidente da Agas, Antônio Longo, a decisão favorável restitui condições 
igualitárias de competitividade para o varejo do Rio Grande do Sul. Antes 
o ICMS era mais oneroso sobre as refeições que as lojas preparavam em 
relação a restaurantes que cozinham comidas similares.

Crianças da classe C com 
poder de negociar

O poder de persuasão 
das crianças da classe C 
frente aos pais é maior do 
que as de classe AB. De 
acordo com estudo rea-
lizado pelo Data Popular, 
51% dos pais de classe C 
possuem dificuldades no 
momento de negar algo 
para os filhos. Nas de 

classe DE, os registros aumentam ainda mais, para 61%. Já 
os pais das classes A e B ficam com um percentual de 44%. 
Explicações como durabilidade, preço e qualidade aparecem 
como argumentos de persuasão usados pelas crianças CDE, 
além de utilizarem os bons desempenhos nos estudos e a ajuda 
nas tarefas domésticas como motivos de recompensa.
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ro Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

RIo GRAnDe

14/novembro
A excelência em resultados na 
frente de caixa
Com Dames Consultoria. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

16/novembro
Supridores eficazes
Com Janer Costa. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30

17/novembro
o açougue de sucesso
Com Luiz Carlos Jantzen. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

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. 

PeLoTAS

21/novembro
A excelência em resultados na 
frente de caixa
Com Dames Consultoria. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

22/novembro
Prevenção de perdas
Com Lisandro Soares. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30
 

Eventos

23/novembro
Técnicas para boa administração 
no estoque
Com Rodolfo Landgraf. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

24/novembro
o açougue de sucesso
Com Luiz Carlos Jantzen. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

obs.: Confira em www.agas.com.br 
os temas e os locais dos cursos.

28/novembro
28º Carrinho Agas 2011
No Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Setor atacadista 
prevê crescimento
A busca pelo preço mais baixo tem sido 
motivo de união. Grupos de amigos e 
familiares já se unem para compras no 
atacado, em busca de melhores condições 
de pagamento e baixos custos. Alguns 
produtos podem apresentar uma econo-
mia de até 30% no preço final. Itens de 
limpeza e artigos de mercearia são os mais 
procurados, por deterem um prazo de vali-
dade mais elástico. De acordo com dados 
da Nielsen, o setor atacadista espera fechar 
o ano com acréscimo de praticamente 
100% em comparação com 2010.

Farmácias apostam em 
itens de higiene
As gôndolas das farmácias ganharam mais espaço com a ida dos 
remédios para trás do balcão. Assim, os produtos de higiene 
tornaram-se a aposta do segmento. Integrantes da Associa-
ção Brasileira dos Distribuidores dos Laboratórios Nacionais 
(Abradilan) já percebem ações em torno dessa oportunidade 
com a procura de fabricantes para propor maior presença dos 
itens de higiene e beleza nas farmácias. Segundo uma enquete 
realizada pela Abradilan, 46,67% dos participantes da associa-
ção acreditam que haverá um crescimento de 11 a 20% nas 
vendas desses produtos.
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Erramos: Diferentemente do publicado na seção Perfil do Varejo da página 71 

da edição 297 – Roberta Porto não é empresária nos Supermecados Certaja, e sim 

gestora, pois atua como gerente geral dos supermercados da cooperativa.

Supermercados Dia% 
chegam no RS
A rede de supermercados Dia%, de São Paulo, abriu suas 
três primeiras unidades no estado nas cidades de Taquara, 
Campo Bom e São Leopoldo; são as primeiras lojas no Brasil 
fora do estado de origem. A intenção da empresa é abrir mais 
supermercados no Rio Grande do Sul até o final do ano. A 
companhia, que trabalha com sistema de lojas próprias e 
franqueadas, promete ofertar itens com preços até 12% mais 
baixos do que a média. São Paulo detém cerca de 80% das 410 
lojas próprias e apenas 20% das franqueadas. A expectativa da 
rede é inverter a lógica no Rio Grande do Sul, privilegiando 
os parceiros locais, que conhecem o consumidor. 

Perdas em serviço a domicílio
R$ 505 ou três dias de trabalho. Este foi o prejuízo 
que o consumidor brasileiro teve ao ficar esperando 
serviços em domicílio, como reparos na TV a cabo, 
internet, telefone, e entrega de móveis. As empresas 
também não ficaram isentas de danos. Perderam uma 
média de R$ 274 para cada cliente insatisfeito que 
anulou o contrato. Segundo a TOA Technologies, que 
oferece soluções móveis para gestão de trabalhadores, os clientes espera-
ram cerca de cinco horas por atendimento. Nos casos de atraso, 39% dos 
consumidores tiveram que sair de casa sem atendimento, 36% agendaram 
nova data para o serviço e 22% recusaram a assistência com atraso.

Dia do 
Supermercado
No dia 12 de novembro é comemorado 
o Dia Nacional do Supermercado. Nesta 
data especial, precisamente em 1968, 
foi regulamentada a atividade de super-
mercadista no Brasil. No mesmo ano 
surgiu também a Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). A partir de 
então, o dia passou a ser celebrado em 
confraternizações e homenagens a par-
ceiros comerciais. 

Produto nacional 
mais valorizado
O brasileiro está olhando o produto na-
cional de forma mais positiva. Segundo 
pesquisa da Ipsos Public Affairs, enco-
mendada pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), a maioria 
dos consumidores brasileiros considera 
o produto nacional tão bom quanto o 
importado. Foram entrevistadas este 
ano mil pessoas de todo o país entre os 
meses de maio e junho. Os produtos 
mais bem avaliados foram os brasileiros, 
considerados como ótimos por 50% dos 
entrevistados, seguido pelos produtos ja-
poneses (27%) e pelos americanos (26%). 
Os considerados ruins ou de péssima 
qualidade foram os chineses, com 30% 
da opinião e os coreanos (27%). 
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permite ilustrar explicações aos pacientes e res-
ponder dúvidas. Temas como anatomia, fisiologia, 
patologias dos tecidos duros, de inserção e oclusais, 
implante dentário, prevenção e tratamentos estão 
entre as informações prestadas no recurso. 

Ambev doa bebidas para 
vítimas de enchente

ara ajudar as vítimas das chuvas na cidade de 
Rio do Sul, no Vale do Itajaí em Santa Cata-

rina, a Ambev doou 2,5 mil litros de chá Lipton. 
As bebidas foram entregues à prefeitura e serão 
encaminhadas aos moradores prejudicados pelas 
enchentes, inundações e deslizamentos de terra 
que atingiram o município.  

Móveis ecologicamente 
sob medida

ara valorizar o meio ambiente, a Nichel Móveis 
inseriu no meio supermercadista uma linha de 

móveis ecológicos para a exposição de produtos. 
São adegas, ponta de gôndolas, fruteiras, mesas 
expositoras multiuso, balcões guarda-volume e 
projetos especiais, produzidos em madeira maciça 
de reflorestamento, especialmente pinus eliotis e 

Quer aplauso?
campanha publicitária do novo chocolate da 
Vonpar Alimentos está conquistando o mer-

cado gaúcho. Criada pela agência Escala, o bordão 
Quer aplauso? apresenta humor ao homenagear 
as figuras que se exibem como os bombados de 
academia, puxa-sacos ou playboys e patricinhas. Só 
no twitter, por exemplo, a frase já registrou mais 
de 700 mil citações, entre a página do chocolate 
na mídia social e o hashtag #queroaplauso.

BRF Brasil Foods, 
promoções e instalações

Perdigão, marca da BRF Brasil Foods, lançou 
recentemente uma promoção para seus con-

sumidores. Na compra de dois pacotes de 500g de 
salsicha, o consumidor ganha, na hora, um porta 
salsicha de brinde “salsicha fácil”. A promoção 
faz parte da campanha Muito mais que Hot Dog, 
que deseja mostrar a versatilidade do produto em 
receitas diversas. Outra novidade da empresa é a 
sua nova unidade industrial localizada em Campos 
Novos, no planalto sul-catarinense. Com investi-
mento de R$ 145 milhões, detém capacidade de 
produção de 151 mil toneladas de carne suína por 
ano, sendo a maior parte reservada à exportação.

Colgate lança aplicativo 
odontológico

Colgate acaba de disponibilizar gratuitamente 
para o consumidor um aplicativo especial: o 

Miniatlas Odontologia. Feito para iPhone, iPad 
e iPod Touch, possui conteúdo educativo que 
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Turma da Fruki
urante o mês das crianças a Fruki 
organizou a campanha Turma 

da Fruki Colecionáveis. Estavam 
participando junto da promoção 
535 pontos de venda em todo o 
estado. Quinhentos papertoys foram 
disponibilizados para serem trocados 
durante o mês, sendo 100 de cada 
modelo. Para ganhar um, os clientes 
deveriam comprar quatro produtos 
Fruki de qualquer embalagem.

Sanjo investe em vinícola    
Sanjo acabou de investir R$ 5,5 milhões em uma 
nova unidade, com 2600 m² e capacidade de 

processar 150 toneladas de uvas a cada nova safra. 
A meta é atingir 287 mil litros por ano até 2015 em 
sua nova estrutura, que  representa a autosuficiência 
da empresa em todas as etapas de sua vinicultura. A 
nova sede, em São Joaquim, oferecerá aos visitantes 
uma experiência de conhecer os vinhos da empresa 
por meio dos serviços de visitação guiada e degustação, 
onde também será possível saborear rótulos premiados 
como o Maestrale, Núbio e Nobrese, que representam 
o valorizado terroir da Serra catarinense. 
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eucalipto, que ajudam a preservar o meio ambien-
te. A empresa de São Valentim do Sul, na Serra 
gaúcha, trabalha a madeira desde o plantio até o 
beneficiamento, além de apresentar acabamento 
em diversas cores e texturas. 

Cartões de crédito 
personalizados

ma das grandes tendências entre pequenas e 
médias redes de supermercados para conquis-

tar espaço no mercado são os cartões personaliza-
dos. A Qualitá Informática aposta nessa tendência, 
pois gera um sistema de relacionamento do super-
mercado com seus clientes, além de apresentar 
uma economia de até dez vezes em comparação 
ao uso dos cartões de grandes bandeiras. Uma das 
empresas que já adotou o canal foi o Super Rissul, 
que realiza cerca de 40 mil operações mensais. 

Criatividade é mote 
da Absolut

om a intenção de incentivar as pessoas a acre-
ditar em si mesmas e iniciar seus processos in-

ventivos, a Absolut Vodca estreia sua nova campanha 
publicitária. Recentemente veiculada na televisão 
aberta, a propaganda traz como mote a temática da 
criatividade para o desenvolvimento da campanha. 
Intitulada como Blank, a marca transformou a si-
lhueta de sua garrafa em uma tela em branco para 
inspirar os 18 artistas convidados de várias partes do 
mundo a preenchê-la com inventividade. 

Camil Alimentos
Camil Alimentos adquiriu a Coqueiro, antes 
propriedade da PepsiCo. Junto à negociação 

foram incluídas a marca e as duas fábricas em São 
Gonçalo (RJ) e Itajaí (SC), além da incorporação 

de 1.500 funcionários. Com a aquisição da nova 
empresa, a Camil Alimentos deseja buscar a di-
versificação e crescimento no setor alimentício. 
Outra recente estratégia que a companhia empla-
cou foi a sociedade com a Gávea Investimentos, 
esta com uma participação minoritária de 31,75% 
nas ações da empresa. 

Camera Agro adquire 
novas unidades

ecentemente a Camera Agricultura, Alimentos 
e Energia, de Santa Rosa, anunciou a aquisição 

da Fábrica de Óleos e Farelos São Luiz Gonzaga e 
da Usina de Biodiesel Rosário do Sul. A primeira 
apresenta capacidade no processamento de soja de 
900 toneladas por dia e a segunda, um potencial 
de produção de 360 metros cúbicos de biodiesel 
diariamente. Com isso, a companhia passa a ter 
sete unidades produtivas e aptidão para extração 
de 4,9 mil toneladas por dia de soja, equivalente 
a 1,8 milhão de toneladas por ano, ou seja, 16% 
da safra gaúcha.

Miolo, Randon e Lovara 
criam holding 

grupo Miolo, que em outubro adquiriu a fran-
cesa Almadén, de Pernod Ricard, anunciou no 

início de novembro a criação de um novo grupo, 
oriundo da fusão entre Randon, Lovara e Miolo. A 
chamada Holding Miolo Wines S.A. será controlada 
por todos os empreendedores da união. Esta inicia-
tiva auxiliará no crescimento das vendas no mercado 
internacional. O objetivo é também ampliar em 30% 
a produção destinada a esse comércio até 2020, 
buscando faturamento de R$ 500 milhões por ano 
junto a uma produção de 20 milhões de litros de 
vinhos e espumantes.  

Piá, 44 anos de cooperativismo
Em comemoração ao seu aniversário de 44 anos, a Cooperativa 
Piá organizou entre os dias 27 e 29 de outubro nas redes Super 
Piá e Agro Piá diversas ofertas relâmpago, além de megaofertas e 
uma festa no Super Piá, de Nova Petrópolis. A companhia, nascida 
em 29 de outubro de 1967, já atua em diversos segmentos, de 
indústria a serviços, atuando com o cooperativismo.
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ais do que um 
sobrenome de família  
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pergunta “você sabe com quem está 
falando?” já não repercute com tanta frequência 
no universo supermercadista. Para as empresas 
que buscam crescer de forma sólida e competir 
com as multinacionais é preciso profissionalização. 
E ser profissional não quer dizer exclusivamente 
contar com profissionais de mercado; os familiares 
também têm seu espaço, desde que tenham qua-
lificação para a atividade. Segundo Wagner Luiz 
Teixeira, sócio da Höft – consultoria especializada 
em transição de gerações – é preciso entender o 
que é profissionalização. “Ouvimos no mercado 
que profissionalização significa a saída de familiares; 
contudo, acreditamos que passa por profissionalizar 
os controladores, ou seja, os familiares.”

Teixeira explica que a profissionalização sig-
nifica educar a família para agir e pensar de forma 
profissional em relação à empresa. “É ter uma 
relação mais racional e lógica do que emocional. É 
comum na empresa familiar a relação afetiva pre-

a clássica

Formado em grande parte por 

empresas familiares, o setor 

supermercadista vem buscando 

a profissionalização dos seus 

empreendimentos. Nesta trajetória, 

mais do que o sobrenome do 

funcionário, conta a sua qualificação

valecer sobre a profissional. Se temos um problema 
com um funcionário, conversamos e resolvemos, se 
é com o familiar, deixamos de lado.” 

Para Domingos Ricca, sócio-diretor da DS 
Consultoria, especializado em sucessão familiar, 
o primeiro passo para a profissionalização é a pre-
sença do fundador no processo. O segundo passo: 
é preciso saber se a segunda geração ambiciona 
trabalhar na empresa. O sonho do pai nem sempre 
é o sonho do filho.

Adriana Ortiz faz parte da terceira geração que 
atua na empresa da família, o supermercado Asun. 
Responsável pelo Marketing, Adriana é formada 
em Administração com ênfase em Comunicação e 
possui MBA – e apesar da perspectiva de trabalhar 
no empreendimento da família, não escolheu sua 
formação com base nisso. “Escolhi administração 
porque gosto.” No Asun, conforme Adriana, a 
qualificação é assunto de grande importância. “O 
funcionário tem que ser qualificado para fazer parte 
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da empresa. Por isso, estamos sempre em busca de 
capacitações para nos atualizarmos.”

No Peruzzo Supermercados a sistemática é 
semelhante; lá não basta ter o sobrenome, é preciso 
estar preparado para assumir o cargo. A regra geral 
é que para ocupar alguma função, o familiar deve 
ao menos estar cursando faculdade. Junior Peruzzo 
conta que atualmente apenas quatro integrantes 
do clã Peruzzo trabalham na empresa. “São três 
famílias pequenas, a maioria dos primos ainda são 
crianças.” Formado em Administração e com pós 
em MBA, Junior começou a atuar no supermercado 
aos 16 anos e acredita que a experiência aliada à 
qualificação é fundamental. “As decisões são muito 
mais efetivas se enxergamos a empresa toda.”

Atualmente com oito lojas, o Supermercado 
Nicolini, de Bagé, foi fundado pelo avô de Patri-
que e sua família. O crescimento dos negócios e 
da família resultou na presença de nove familia-
res – entre tios, sobrinhos, cunhado – ocupando 
funções bastante definidas. “Sem qualificação 
nenhum familiar começa na função de gerência, 
porém se topar trabalhar nas bases, não fazemos 

exigências.” Conforme Patrique, a empresa orienta 
que os familiares busquem formação acadêmica, 
contudo não existem exigências formais.

Frank Muller, do Super Muller, de Taquara, 
cresceu no supermercado da família, porém só 
assumiu função mesmo há 15 anos. Formado em 
Administração, Frank conta que a participação 
na empresa aconteceu de forma natural e que 
acredita na força da formação, por essa razão está 
sempre em busca de capacitação. “A qualificação 
é de suma importância; aqui muitos problemas 
foram solucionados através dos conhecimentos 
que adquiri em sala de aula.

Funcionário padrão

Domingos Ricca, conta que atuando 
como consultor aprendeu algo bastante 
relevante: “Só podemos contratar quem po-
demos demitir. Contratar parentes é sempre 
complicado, pois demiti-los é difícil, acaba 
gerando desavenças na família.” Por outro 
lado, Teixeira, da Höft, destaca: “A questão é 
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as que se contratar só quem pode ser demitido, 
não se contrata ninguém da família, e aí se 
fecha a porta. Achamos que a porta deve 
estar entreaberta. É preciso desenvolver cri-
térios de exigência para que esses familiares 
possam trabalhar, ou seja, vamos buscar no 
mercado os melhores profissionais. Não é 
isso que as empresas fazem? Dentro deste 
contexto, o familiar pode participar e se ele 
for o melhor, poderá atuar na empresa.”

Neste sentido, Patrique Nicolini, defen-
de que a empresa precisa do funcionário, não 
o contrário. Ele conta que há alguns anos o 
Supermercado Nicolini passou por uma rees-
truturação focada no ideal para a empresa, não 
para a família. “Em uma empresa familiar, o 
funcionário faz mais do que faria se a empresa 
fosse de outro; em contrapartida, se o negócio 
vai mal prejudica a família toda. Acreditamos 
que é preciso unir os pontos positivos, ou seja, 
a dedicação familiar à profissionalização.” 
Com estes valores bem definidos, todos os 
sócios e gerentes do Nicolini estão buscando 
formas de qualificação que melhor se adap-
tem às suas necessidades.

Para Ricca, da DS Consultoria, não basta 
ser formado pela melhor universidade do 
mundo se não conhece bem o negócio. “E 
conhecer significa trabalhar, ter o respeito 
das pessoas e buscar liderança e carisma. 
Não é possível fazer comparações com os 
fundadores; preciso buscar meu estilo. Este 
conhecimento o sucessor deve buscar no 
processo da empresa.”

Inaugurado em 1991, o Supermercado 
Ivoti possui seis pessoas da família no seu 

quadro. Segundo Harla Matias, por se tratar 
de uma empresa familiar, se houver interesse 
e motivação há espaço para a pessoa trabalhar. 
No entanto, ela terá que inicialmente atuar e 
conhecer todos os setores da loja e seu funcio-
namento. Como forma de complementar os 
conhecimentos a empresa proporciona cursos 
para que os familiares possam se aprimorar e 
no futuro, com responsabilidade, assumir os 
cargos de seus sucessores e gerenciar a loja. 
“Todos que trabalham aqui até o momento 
possuem alguma formação. Mas além da nossa 
formação, estamos sempre realizando fre-
quentemente cursos e assistindo a palestras de 
motivação, qualidade, gestão de pessoas, a fim 
de nos qualificarmos e inovarmos sempre.”

Caroline faz parte da terceira geração da 
família Righi. Fundado pelo avô de Caroline, o 
Supermercado Righi tem dez sócios – filhos do 
fundador –, cinco deles atuam como diretores. 
E dos 23 netos apenas três fazem parte do qua-
dro funcional da empresa. Segundo Caroline, o 
familiar que almeja oportunidade na empresa 
deve ter curso superior e ser necessário ao 
empreendimento. “É preciso analisar qual área 
é carente. Não podemos criar cargos desneces-
sários, pois acaba onerando a empresa.”

No Righi acredita-se que a qualificação 
profissional é a chave para seguir crescendo, 
afinal o mercado exige profissionalização. “Po-
rém experiência também é muito importante, 
já que ensino superior não é sinônimo de 
competência. Defendemos que qualificação 
é algo mais amplo, está além da formação 
tradicional.” Na opinião do especialista em 
transição de gerações, Wagner Teixeira, ao 
estar preparado para o mercado, o familiar 
está pronto para atuar na empresa da família. 
“A profissionalização deve começar de cima; 
se os controladores, sócios e principais gesto-
res começam a agir de forma profissional no 
sentido de cobrança de resultados, de objeti-
vos, o processo se espalha”, por isso, ressalta 
Teixeira, é importante esclarecer quais são 
as expectativas sobre a função, tanto para a 
empresa, quanto para o profissional. “Muitas 
vezes o familiar entra na empresa para ajudar, 
não tem claro qual é o seu papel, responsabi-
lidade. Se isso não estiver bem claro, dificil-
mente conseguirá cobrar algo.”

Para Teixeira, da Höft, o 
familiar deve se preparar 

para o mercado, nesse 
caso estará preparado 

para a empresa

He
rm

es
 C

on
te

sin
i F

ot
og

ra
fia

/D
ivu

lg
aç

ão
 H

öf
t





c
al

e
n

d
ár

io
p

ro
m

o
c

io
n

al
 

24 Revista AGAS (novembro/dezembro 2011)

o carnaval

A celebração do Carnaval torna-se única para 

o varejo ao permitir que se executem ações 

mais ousadas, pois o clima de alegria é geral. 

Decore a loja, integre os funcionários, organize 

o estoque e caia na folia

Folia nas 
gôndolas

de 2012 será no dia 21 de fevereiro. 
Porém, o supermercadista deve iniciar a preparação 
das ações de marketing voltadas para a data com 
antecedência. É o que afirma Flávio Constant Pires, 
diretor da Pró Super Consultoria de Supermercados. 
Para Pires, o empresário deve começar a pensar no 
planejamento do Carnaval logo depois do Natal. 
“As ações práticas de negociação devem começar na 
primeira quinzena de janeiro”, afirma o consultor.

Nesta época do ano, muitas pessoas saem de 
suas cidades para aproveitar o Carnaval em outras 
regiões. Com isso, as estratégias devem estar de 
acordo com o perfil de cada local. No período da 
festividade tipicamente brasileira, alguns produtos 
são mais procurados: bebidas, como refrigerantes, 
sucos e cervejas; comidas rápidas, salgadinhos, 
sorvetes e, especificamente no Rio Grande do 
Sul, carne para churrasco. “São muitos produtos 
consumidos nessa época. Componentes para pre-

paração do churrasco e da caipirinha, como limão e 
açúcar, carnes de todos os tipos, sal grosso, carvão 
e até fósforos saem bastante”, garante Pires. “CDs 
e DVDs de Carnaval vendem muito também.” 

Dentro da loja, a decoração deve seguir o 
ambiente carnavalesco. Segundo o consultor em 
supermercados, serpentinas entre os corredo-
res e confetes no chão atraem o público nesta 
época. “Chamamos de sujeira limpa”, relata. 
A vestimenta dos colaboradores pode seguir o 
clima com pinturas no rosto, bonés, bermudas 
e tênis. No entanto, Pires alerta: “Sempre com 
muita alegria e desde que a empresa esteja em-
penhada em uma ação de marketing voltada para 
o Carnaval. Se ela não está, aí não cabe.” O som 
ambiente precisa voltar-se à data; músicas alegres 
e com temas típicos de Carnaval agradam muito. 
O consumidor espera um ambiente de alegria. 
Para ele, isto significa música, decoração, preço e 
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bons produtos. Os supermercados precisam, por 
exemplo, estar preparados para vender cervejas e 
refrigerantes gelados. 

Preparando a festa

Para obter êxito em aspectos que 
envolvem as ações preparadas para o Car-
naval, o supermercadista precisa integrar 
toda sua equipe no projeto. Desde a fase 
de planejamento, onde ele deve envolver 
os líderes, até a fase de execução, quando 
todos os colaboradores da empresa deve-
rão estar comprometidos. Este preparo 
envolve treinamentos, reuniões, palestras 
e até seminários. O especialista em ações 
em supermercados indica a busca de ideias 
entre a equipe que vai estar no ‘chão de loja’, 
pois estes funcionários estão em permanente 
contato com os clientes. 

Pires dá a dica para incrementar o fa-
turamento: criar um efeito de atração nos 
consumidores para buscar consumidores 
potenciais. Isto pode ser feito treinando toda 
a equipe de colaboradores para que eles cons-
truam um relacionamento diferenciado com 
os clientes. “O funcionário deve transmitir 
emoções positivas para todos aqueles que ele 
venha a ter contato nesse período”, indica 
Pires. Para ele, a motivação da equipe faz a 
diferença. O objetivo é o cliente sair tão bem 
atendido que manifeste positivamente o seu 
contentamento com seus amigos, familiares 
e colegas. O supermercadista deve apostar 
na criatividade, pois ações ousadas são bem 
recebidas nesse período festivo. O bom e 
velho marketing boca-a-boca ainda apresenta 
o melhor custo/benefício para a empresa.

Com a equipe sintonizada, a loja de-
corada e os estoques organizados, chega o 
momento de divulgar os produtos e serviços 
oferecidos pelo supermercado. Para isto 
ocorrer de maneira efetiva, duas formas de 
propaganda devem ser exploradas: a interna e 
a externa. Dentro da loja, o supermercadista 
precisa ficar atento aos aspectos decorativos 
e à linguagem de comunicação visual, explo-
rando ao máximo os pontos de maior visibili-
dade do local. Externamente, as ferramentas 
indicadas são as tradicionalmente utilizadas: 

distribuição de folhetos, comerciais em esta-
ções de rádios e canais de televisão, veículos 
de som nas ruas, outdoors e busdoors.

A utilização da mídia interna de TV 
é recomendada pelo consultor em super-
mercados Flávio Pires. “Ela representa uma 
inovação dentro do processo de comuni-
cação e no relacionamento com clientes”, 
diz. Entretanto, o uso de uma ferramenta 
de divulgação não exclui nenhuma outra. 
Elas devem ser trabalhadas em conjunto, 
promovendo ao máximo a marca do super-
mercado. As mídias digitais também podem 
ser exploradas, porém, é preciso estar em 
sintonia com estas ferramentas, pois elas 
ainda estão em processo de maturação. Se a 
empresa já desenvolveu ações em ambientes 
digitais e o caminho, assim como o retorno, 
é conhecido, fica mais difícil tropeçar frente 
às expectativas do consumidor virtual. No 
entanto, se o supermercado nunca promo-
veu interações online com seus clientes, a 
indicação é que se busque um profissional 
ou uma agência com experiência neste tipo 
de comunicação. 

Busque a alegria
ara Pires, o momento é diferente no 
que se refere à alegria, comportamento 
e trajes das pessoas.

Integre os colaboradores com a data. 

É importante que cada funcionário 

entre no clima carnavalesco e 

transmita sentimentos positivos para 

os clientes

Analise qual o perfil de sua cidade 

na época do Carnaval. Isto garante 

melhor planejamento, que deve ser 

feito com antecedência

Abuse da criatividade. No Carnaval, 

ações ousadas são bem recebidas. 

Decore o supermercado com motivos 

carnavalescos

Bebidas sempre geladas à disposição 

atraem mais consumidores. Fique 

atento ao estoque

P
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o centrode Eventos de Tramandaí acolheu, entre 
os dias 26 e 27 de outubro, a 43ª Convenção Re-
gional de Supermercados da Agas, reunindo 3,3 mil 
profissionais provenientes de mais de 740 empresas 
do varejo e gerando R$ 5,2 milhões de negócios. A 
média foi de quatro visitantes por empreendimento, 
e o volume de negócios superou as expectativas. Nos 
dois dias de feira, o local foi o ponto de encontro 
entre fornecedores, supermercadistas, colaboradores 
e demais representantes do comércio não apenas do 
litoral, mas de outras regiões, como a Serra, Grande 

Porto Alegre, Fronteira e Campanha. A feira, que 
contou com o patrocínio de Superpan, Seara, Grupo 
Sul Distribuidora e Fruki, é o momento inicial de 
preparação para o veraneio do litoral Norte, que 
recebe turistas de diferentes cidades do estado. 

“É a 10ª vez consecutiva que a convenção 
acontece em Tramandaí, e nesta edição a feira foi 
aberta também a outros segmentos do varejo, como 
padarias, restaurantes, bazares e lojas de conveniên-
cia”, disse o presidente da entidade na solenidade 
de abertura, na noite do dia 26. Os representantes 

A 43ª Convenção Regional de Supermercados, realizada em 

Tramandaí de 26 a 27 de outubro, reuniu 3,3 mil visitantes e 

movimentou R$ 5,2 milhões de negócios
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Aberta a temporada
de bons negócios



dos supermercados, no entanto, formaram a maioria do público, representando 
84,4% dos visitantes. “Os supermercados da praia sempre foram um grande 
exemplo de gestão ao autosserviço de todo o estado, já que muitas vezes tra-
balhavam no vermelho durante o inverno, para alavancar suas vendas e atingir 
suas metas com a chegada do calor. Mas esta realidade tem se alterado, graças 
aos investimentos do poder público local”, observou Longo, que anunciou ainda 
a renovação do Projeto Verão Agas, abrindo o palco para as primeiras assinatu-
ras do termo de parceria com municípios que já garantiram sua participação, 
como Tramandaí e Pinhal. O representante da Agas em Osório, Ugo Dalpiaz, 
também deu as boas-vindas ao público, desejando uma boa maré de negócios 
e uma onda de bom tempo no próximo veraneio. 

Atividades de capacitação fizeram a diferença

Após a abertura da convenção, o público pode conferir a palestra 
Excedendo as expectativas do cliente, ministrada pelo professor Emílio 
Menegatti, que deu dicas de gestão aos supermercadistas e aos profissio-
nais que trabalham diretamente com o público. “Mais que clientes fiéis, 
nós precisamos de clientes fãs”, disse ele, mostrando através de exemplos 
simples como é possível atingir esse objetivo. “Nos preocupamos em fazer 
ações diferenciadas, mas esquecemos do básico, do feijão com arroz.” 
Menegatti alerta, também, que é preciso entender as mudanças do mun-
do, principalmente em relação a informação, conhecimento e tecnologia. 
Segundo ele, ainda são poucos os supermercadistas que utilizam as redes 
sociais, e muitos sequer têm site da empresa. Ele também fez alusão às 
equipes de trabalho, e recomenda que se incentive a colaboração no lugar 
da competição dentro da empresa. “Use a competição da porta para fora.” 
Para escolher bem as pessoas que farão parte do time de uma empresa, o 
professor recomenda atenção para as seguintes características dos candi-
datos: caráter, confiança, competência e combinação no relacionamento 
com outros colegas de trabalho. Além da palestra, ouvida por 320 pessoas, 
quatro cursos qualificaram 120 profissionais do varejo local: Técnicas para 
a boa administração do estoque, com Lisandro Soares, A Comunicação 
formando uma equipe de sucesso, com André Garcia, Atendimento exce-
lente a clientes, com Lexandra Tregnago, e Boas Práticas e manipulação 
de perecíveis, com Fernanda Nunes. As aulas ocorreram no veículo de 
capacitação De Olho no Futuro.

Cursos no veículo de capacitação 
De Olho no Futuro capacitaram 

mais de 120 profissionais
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Motivação foi de comprar...

Outro ponto alto do evento entre os participan-
tes foi o sorteio de uma moto zero quilômetro. A 
cada R$ 500 gastos em compras junto a um dos 88 
expositores, a empresa tinha direito a uma cautela 
para concorrer ao prêmio.  “O sorteio é um incentivo 
a mais. Nos outros anos até não tínhamos o hábito de 
comprar tanto no evento. Vínhamos para conhecer 
os produtos e preços e negociar depois, mas neste 
ano demos a preferência em realmente fechar os 
negócios na feira”, afirma Afonso Flávio Angst, sócio-
proprietário do Supermercado Bolão, de Arroio do 
Sal. O vencedor  do sorteio foi o Super Kras Borges, 
de Atlântida Sul, representado por Cristiano Duarte 
Kras Borges: “O sorteio serviu de estímulo para 
fazermos compras na feira. E como o plano é fazer 
o pacote para o verão, tudo colaborou. Começamos 
a suprir o nosso supermercado para o período, e a 
feira é o início de toda a preparação para atendermos 
uma maior demanda no alto veraneio”.

“Outras motivações são as condições facilita-
das de pagamento e as promoções oferecidas pelos 
fornecedores”, lembra Simone Zanella Pedini, do 
supermercado Zanella, de Imbé. Exemplo de ini-
ciativas realizadas pelos próprios expositores que 
também impulsionaram o volume de vendas foram 
os sorteios de um notebook, pela Dipam Gaúcha, 
e de uma bicicleta, um notebook e uma TV LCD 
42`, pela Grupo Sul.  “Viemos todos os anos, e nos 
dois dias, com o foco em comprar. Viemos também 
para conhecer os novos produtos e também os novos 
vendedores”, diz Eliete Raupp, sócia-proprietária do 
Supermercado Raupp, de Santa Teresinha/Imbé. 
“O que nos traz aqui são os preços, os prazos e as 
negociações”, revela o gerente Alexandre de Bem, do 
Supermercado Roalmaster, de Capão da Canoa.

... e de vender

Do outro lado, os expositores também 
ficaram satisfeitos com os resultados. “Avalio 
essa edição da Agas como 100%”, expõe 
Sérgio Rangel Lacerda, diretor da Superpan. 
“O litoral é muito importante porque vêm 
pessoas de todo o estado, então é a chance 
de o consumidor conhecer o nosso produto”, 
acredita Roberto Pullitta, diretor da Seara. 
“É uma oportunidade grande para ampliar-
mos os nossos negócios no litoral norte. 
Queremos chegar mais perto do supermer-
cadista, e a feira está cada vez mais voltada 
a negócios, pois já deixou de ser uma feira 
só de exposição”, diz XXXX, do Grupo Sul. 
Teodolino José Ribeiro, da equipe do Leve 
Mais, conta que o objetivo da empresa era 
apresentar a marca: “Viemos para apresentar 
o nosso atacarejo, e fizemos negócios além 
do esperado. Nossa participação está sendo 
muito gratificante”. Luís Fernando Gomes 
Cardoso, diretor da On Site Automação, 
também se refere à visibilidade que o evento 
traz para a empresa junto ao setor supermer-
cadista: “É o público que queremos atingir, 
e participamos todos os anos”.

Evandro Ourique de Oliveira, sócio-
proprietário da Arroz Bons Ventos, participou 
pela primeira vez da feira: “Mais do que realizar 
a venda, queremos reforçar os laços que temos 
com o supermercadista, e estamos atingindo 
todos os objetivos”. A Sulbra também apostou 
na 43ª edição da convenção para mostrar seus 
produtos. “Aqui no litoral é a nossa primeira 
experiência, e o resultado está sendo bom. Já 
fizemos alguns contatos, e fica para uma se-
quência, para depois darmos uma continuida-
de. Embora a marca Mercedes Benz seja bem 
conhecida, quem não é visto, não é lembrado”, 
são as palavras de Roberto Nunes Torre, con-
sultor de vendas Sprinter da Sulbra.

“Esta feira superou as expectativas, com 
a presença de visitantes de diversas cidades do 
litoral”, conta Michele Machado Missel, sócia-
proprietária da Santa Fé. “Acreditamos muito 
nessa região e nesta feira, pois conseguimos 
conversar com os clientes para que realmente 
saiam bons negócios”, conta Wilson Pires, su-
pervisor de vendas da Corriere Alimentos. 

Ganhador do sorteio (na 
moto), Cristiano, do Super 

Kras Borges, com os 
diretores da Agas na região
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planejamento

ápis e papel na mãoL



seja ela indi-
vidual ou empresarial, necessita de algum tipo de 
planejamento. A simples ação de trocar um freezer 
de lugar ou algo mais complexo, como preparar a 
escala de férias dos funcionários, exige organização 
e, consequentemente, planejamento. Na trajetória 
de uma empresa, o ato de planejar-se é essencial; e 
como resultado, aumentam as chances de alcançar 
o objetivo e diminuem os eventuais prejuízos.

Segundo Regina D’Ambrosi, diretora da Da-
mes Consultoria e professora da Agas, planejamento 
é essencial para que a empresa possa responder 
a questões importantes, como “onde a empresa 
está” e “onde quer chegar”. “Só com planejamento 
é possível parar e pensar estas questões. Definir 
se a empresa está crescendo, se o quanto ela está 
crescendo é suficiente, como está o mercado, como 
estão os concorrentes em relação à empresa, quais 
são as ameaças e oportunidades que a empresa está 
enfrentando, pontos fortes e fracos.” Na verdade, 
argumenta Regina, o planejamento estratégico é 
uma das ferramentas mais importantes para que a 
empresa possa repensar o presente e traçar estra-
tégias e metas para o futuro. 

O estratégico é um dos tipos mais conhecidos 
de planejamento, porém não é o único. Nesta pri-
meira categoria a empresa deve analisar a companhia 
de forma mais abrangente, considerando diferentes 
ângulos e, a partir daí, definir rumos e especificar a 
missão, visão e valores. Segundo Regina, para que 
o planejamento seja eficiente é preciso pensar em 
um futuro de no mínimo 20 anos. Os outros dois 
níveis são o tático e o operacional.

A consultora salienta que planejamento é 
fundamental para a empresa; no entanto, em al-
guns setores, como o supermercadista, a cultura 
que prevalece é a de “apagar incêndios”. O ato de 

qualquer iniciativa,

Francine Desoux

Chega uma hora na trajetória de qualquer tipo de empresa em que é 

preciso parar e preparar lápis e papel para traçar o planejamento do 

negócio. Porém, nem todos os empresários sabem que a ação deve 

acontecer com frequência
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planejar obriga proprietários, gerentes, lideranças e 
o pessoal operacional a ter um olhar para o amanhã, 
traçando objetivos e metas que venham ao encontro 
dos resultados almejados com o menor custo. “Um 
supermercado que deseja crescer no mercado atual 
necessita que todos os colaboradores saibam utilizar 
ferramentas adequadas para planejar melhor seu 
trabalho. Por isso o planejamento deve alcançar 
todos os setores da empresa.”

Apesar de ser frequente a política de “apagar 
incêndios”, boa parte dos supermercados gaúchos 
tem buscado trabalhar de forma mais organizada. 
É o caso do supermercado Guarapari, de Viamão. 
Segundo Manoel Ademir Pereira, diretor do Guara-
pari, o planejamento é importante para a empresa, 
pois através dele é possível direcionar as ações a 
fim de favorecer o empreendimento em todas as 
áreas, como a de compras, por exemplo, em que 
a sazonalidade de vendas de alguns produtos faz 
com que as compras sejam maiores ou menores 
em determinado períodos. 

Para preparar 2012, o supermercado de Via-
mão toma como base o ano anterior, analisando 
os resultados obtidos em suas áreas de vendas e 
estabelecendo metas e ações para o próximo ano. 
“No caso de compras, por exemplo, é considerado 
principalmente o volume de vendas no período 
anterior.” Pereira salienta que no Guarapari o setor 
responsável pelas vendas é o que mais demanda 
planejamento. “Devemos ter muito cuidado para 
não ficar com produtos de pouca rotatividade em 
estoque, pois gera custos e prejuízo para a empresa.” 
Outro setor que também vem recebendo atenção es-
pecial é o de Recursos Humanos. “Estamos focando 
as áreas de qualificação profissional e treinamento do 
pessoal, pois este setor é fundamental para o bom 
desempenho das vendas.” 
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O destaque no planejamento do Guarapari é 
dado, ainda, para datas festivas, como Natal, Ano 
Novo e Páscoa, quando o volume de comercialização 
de determinados produtos aumenta significativa-
mente. “Temos que planejar com bastante antece-
dência, para não termos surpresas desagradáveis.”

Etapas do planejamento

Como foi explicado por Regina, da Da-
mes Consultoria, planejamento basicamente 
se divide em três etapas: estratégico, tático 
e operacional. O primeiro formato – mais 
amplo que os demais – é conhecido por ser 
uma ferramenta da administração que atinge 

toda a organização e possui projeção de longo 
prazo. Auxilia a empresa a rever suas estra-
tégias competitivas e responder algumas per-
guntas como: Onde estamos? Onde queremos 
chegar? Quais são nossos objetivos para os 
próximos anos? Com quais estratégias iremos 
competir no mercado atual? Somos inovado-
res? Quem são nossos clientes? Qual é nossa 
visão de futuro? Por ele ser o planejamento 
que envolve toda a organização, os “donos 
do negócio” devem ter uma participação 
bastante atuante desde sua elaboração até a 
implementação e acompanhamento.

Já o tático é realizado pelos níveis inter-
mediários da empresa, como por exemplo: 
planejamento financeiro, de recursos huma-
nos, de marketing. Possui projeção de médio 
e curto prazo, buscando o cumprimento dos 
objetivos e metas traçados no planejamento 
estratégico. O operacional – mais objetivo – 
serve para auxiliar que o estratégico e tático 
sejam colocados em prática no seu dia a 
dia. É realizado pelos níveis mais baixos da 
organização e tem projeção de curto prazo. 
Ajuda com que os colaboradores pensem 
antecipadamente nas ações importantes para 
serem realizadas na execução de cada proces-
so como: O que fazer? Como fazer? Quem 
irá fazer? Quando fazer? Quanto custará? Um 
exemplo é o planejamento para as ações de 
final de ano de cada setor do supermercado. 
Sabe-se que o Natal é uma época bastante 
conflitante para os colaboradores, e, por isso, a 
importância da cultura de planejar estas ações 
antecipadamente no qual o planejamento 
operacional é a ferramenta adequada. 

Diante do conceito de planejamento, cada 
empresa aplica a teoria à sua realidade. Para su-
permercados do litoral, como é o caso do Super 
Bom, de Imbé, organizar-se para as diferentes 
temporadas exige alguns instrumentos básicos: 
caneta, papel e calendário. “Especialmente 
para nós, que estamos em uma região sazonal, 
planejamento é tudo. Vivemos duas situações 
diferentes: uma é a temporada de verão, para a 
qual estamos nos preparando, e a baixa tempo-
rada – os meses de inverno”, explica José Reni 
do Santos, diretor do Super Bom. 

Com duas lojas em Imbé, em outubro o 
Super Bom comemorou seu 13º aniversário. 

Pensar o futuro
ação de preparar-se para o futuro pode 
ser divida em três níveis. Confira quais 
perguntas devem ser respondidas em cada 
uma delas:

Planejamento Estratégico (considera o longo prazo, 

é feito pelos sócios)

Onde estamos?
Onde queremos chegar?
Quais são nossos objetivos para os próximos anos? 
Com quais estratégias iremos competir no 
mercado atual? 
Somos inovadores?
Quem são os nossos clientes?

Qual é nossa visão de futuro? 

Planejamento Tático (projeção de médio e curto 

prazo. Executado pelos níveis intermediários)

O que fazer? 
É possível fazer? 
Vale à pena? 
Quem fará? 
Como fazer bem? 
Quando fazer? 

Funcionará?

Planejamento Operacional (realizado por gerentes, 

considera o curto prazo)

O que fazer?
Como fazer?
Quem irá fazer? 
Quando fazer? 
Quanto custará? 

A



Este ano o verão durará aproximadamente 
63 dias; os outros 300 dias serão de baixa 
temporada. Por isso, as lojas do litoral pre-
cisam ter um bom planejamento tanto na 
questão de estoques, quanto em relação aos 
funcionários para que a empresa não perca 
em vendas, nem em rentabilidade.

Além do calendário, outro instrumento é 
essencial aos varejistas do litoral: a previsão do 
tempo. Em boa parte das cidades litorâneas a 
população é baixa durante o ano, porém nos 
meses de verão há uma verdadeira invasão 
de turistas e para que haja mais pessoas na 
praia é necessário considerar a previsão do 
tempo. Segundo Santos, um bom exemplo 
foi a temporada de 2011, quando janeiro foi 
excelente em relação ao clima, já em feve-
reiro choveu muito aos finais de semana e 
o carnaval foi em março. “Isso nos atrapalha 
muito. Por mais que planejemos e tenhamos 
um objetivo, dependemos muito do sol. E 
durante este inverno, além de ter chovido 
muito, não tivemos nenhum feriadão.” 

A diferença do litoral para o restante do 
estado, na opinião de José Reni dos Santos, é 
a variação de público entre alta e baixa tem-
porada; uma cidade com 18 mil habitantes 
passa a ter 250 mil na virada do ano. É uma 
alteração muito grande, por isso é essencial 
se preparar. Conforme o diretor do Super 

Para a consultora Regina D’Ambrosi quando a 
empresa tem a cultura do planejamento, é fácil 

colocá-lo em prática
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to Bom, essa grande população extra se dissolve 
entre muitos comércios. “Temos acréscimo 
de vendas, vendemos produtos diferentes 
– que praticamente não são comercializados 
durante o inverno. Muda bastante o perfil 
do consumidor, o ticket médio. Assim como 
a cidade sofre mudanças para receber muitas 
pessoas, o supermercado acaba sofrendo essas 
mudanças também.”

Essas alterações no varejo acontecem 
principalmente em relação a funcionários e 
estoques. O Super Bom começa a se organi-
zar para a temporada de verão em outubro. A 
própria Convenção Regional de Tramandaí, 
realizada pela Agas, acontece neste período 
para auxiliar os supermercadistas. Além de 
pensar o futuro próximo, o súper de Imbé 
também programa sua trajetória em longo 
prazo. “Neste planejamento pensamos 
ampliações, aquisição de equipamentos, 
novas lojas.” Hoje os planos do Super Bom 
estão concentrados na ampliação da loja em 
2012. Segundo Santos, por ser uma empresa 
pequena, todo o controle está na mão dos 
gestores. “O planejamento é repensado 
quando nos reunimos, mas não existe um 
cronograma fixo, os encontros variam con-
forme a situação.” E quando os planos não 
saem de acordo com o previsto, a empresa 
não perde tempo. “Planejamento mal feito 
causa bastante dor de cabeça. Diante dessas 
situações, paramos tudo para ajeitar a casa e 
depois seguir adiante.”

Cultura

Segundo a consultora Regina D’Ambrosi, a 
empresa deve ter a cultura de planejamento e a 
mentalidade deve partir da cúpula do empreendi-
mento. “Quando esta cultura existe, o supermerca-
do não trabalha mais no ritmo de apagar incêndio. 
Bem antes de as situações surgirem, a empresa já 
planejou. Principalmente em situações frequentes 
na área supermercadista, por exemplo, falta de 
organização na contratação de funcionários.”

Nos supermercados, todas as etapas devem 
ser planejadas para que os resultados alcancem a 
expectativa. Porém, tanto a professora da Agas, 
quanto os supermercadistas entrevistados ressal-
tam a importância de programar especialmente a 
contratação de funcionários e as compras. “Todo 
funcionário novo deve passar por uma fase de en-
trevistas; hoje usamos dinâmicas para conhecer as 
pessoas que são contratadas. O setor de compras 
deve ter todo um planejamento bem estruturado 
para que a empresa não tenha prejuízo, utilizando 
ferramentas da administração”, explica Regina, que 
acrescenta: “Treinamento é importante, não só na 
área de atendimento ao cliente.” 

O planejamento envolve todos os processos 
e quando a empresa tem esta cultura, fica fácil 
colocar em prática. Pelo cronograma geral, afirma 
Regina, o ideal é que em outubro aconteçam os 
planejamentos para o próximo ano. “A empresa 
deve dar uma parada, enquanto os setores pensam 
o próximo ano. É o momento de retomar assuntos 
diários, repensar e replanejar.”

No Super Bom, de 
Imbé, o planejamento é 
feito com calendário e 

previsão do tempo
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As cinco lojas do Gecepel, em Porto Alegre, carregam a cultura do 
planejamento. Prova disso é que todas as áreas são pensadas, desde gasto 
com funcionários, embalagens, energia elétrica, Programa de Participação nos 
Resultados (PPR). “Tudo é planejado!”, comenta Paulo Pfitscher, diretor do 
Gecepel. Para ele, não adianta colocar objetivos baseados em nada; é preciso 
ser tangível. “Os processos de meio precisam funcionar para se chegar em 
algum lugar. E para isso é importante considerar quanto vai ganhar e gastar.” 
No Gecepel, o planejamento anual é feito em outubro. “Agora estamos 
pensando em 2012, por meio da definição de metas de crescimento e esti-
pulação de despesas, investimentos.” Em um segundo momento, a empresa 
se reúne mensalmente para conferir se o mês anterior está de acordo com 
o que foi planejado.

Segundo Pfitscher, o Gecepel possui um setor de controladoria que or-
ganiza todos os números do supermercado e apresenta os dados aos gerentes 
e direção. “Para nós não existem épocas do ano em que é preciso ter mais 
planejamento. O importante é que mensalmente estejamos acompanhando 
para ver se está dentro do planejado.” O diretor explica que tudo que sai do 
estipulado é questionado e explicado. “É importante planejar e controlar; 
já percebemos os resultados de adotar ações a partir de dados. É essencial 
ter estes fundamentos.”

Organização coletiva

Quando se trabalha em rede, planejar-se talvez seja ainda mais 
importante. Para Danilo Tiziani, presidente da Rede Grande Sul, é 
muito importante saber o que se pode ou não fazer. “Precisamos co-
nhecer quais são os riscos, pensar antes e a partir do que foi planejado 
adotar uma ação.” No caso da Grande Sul, a rede conta com comitês 
que determinam onde serão feitos os investimentos do grupo. Em 
2010 a empresa planejou um importante investimento em hortifrútis 
e este ano implementou o que foi programado através da aquisição de 
18 boxes na Ceasa.

Conforme Tiziani, o comitê da Grande Sul se reúne entre os meses 
de janeiro e fevereiro, quando o movimento nas lojas é menor, e planeja 
o ano; em março as ações começam a tomar corpo. “Nosso foco maior 
é o planejamento diário. Somos uma rede muito jovem, temos apenas 
quatro anos, e ainda não possuímos visão em longo prazo.” São 22 as-
sociados na rede e todos trabalham para que os planos aconteçam. “Se 
não dá certo, o associado se frustra. Por isso, procuramos executar o que 
foi pensado”, explica o presidente da rede. Contudo, ele ressalta que o 
mercado oscila e nesses momentos é preciso reavaliar os rumos.

A consultora e professora da Agas, Regina D’Ambrosi, acredita 
que o supermercadista deve, em primeiro lugar, criar a cultura interna 
de planejar. “O líder é o responsável por motivar todos na empresa a 
planejarem seu dia a dia, mês, semestre, ano e os próximos dez anos, 
no mínimo.” Também é necessário, segundo Regina, que os empresá-
rios e lideranças exercitem análise de ambientes externo e interno. 
Isto é, olhar para fora e para dentro da empresa e identificar ameaças, 
oportunidades, pontos fortes e pontos fracos, sempre com foco nas 
tendências futuras de mercado.
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passo fundo

Noite de elogios e   
também de reflexão  

é um município de grande 
importância para o desenvolvimento da economia 
gaúcha. Com mais de 180 mil habitantes, a cidade 
possui tradição no comércio e é referência em edu-
cação e eventos culturais reconhecidos em todo o 
país, como a Jornada Nacional de Literatura. Pela 
pujança do município, Passo Fundo foi escolhida 
para sediar mais uma edição do Jantando com a 
Agas, realizado na noite de 27 de setembro, no hotel 
Gran Palazzo. Um público estimado em 220 pes-
soas, incluindo supermercadistas e fornecedores, 
presenciou o jantar que tem como objetivo principal 
a troca de experiências no setor supermercadista. 
Para manter a tradição em trazer um convidado es-

pecial para o evento, a Agas contou com a presença 
do mestre em Comunicação, professor e cocriador 
da marca Claro, Dado Schneider. Motivação e 
fidelização de clientes foram alguns dos tópicos 
abordados por Schneider durante a palestra A era 
do ficar, que conquistou a atenção plena do público 
durante a apresentação.

O evento, sempre marcado pelo clima des-
contraído e informal, também abriu espaço para 
reivindicações e reflexão a respeito do cenário 
atual do setor. Durante seu discurso de boas-
vindas, o vice-presidente da Agas e anfitrião da 
festa, Sérgio Zaffari, falou sobre a concorrência 
no setor supermercadista. “Vemos com bons olhos 
a concorrência no varejo, mas é preciso garantir 
igualdade de competitividade para as empresas 
regionais”, destacou. 

Ainda durante o jantar, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, elogiou a capacidade da 
região em formar novos líderes. “O interior do 
estado é vital para a consolidação de qualquer 
entidade, e a prova disso é que 65% dos visitantes 
da ExpoAgas 2011 foram oriundos de empresas 
do interior”, ressaltou.

Com o intuito de promover a troca de ideias, 
estimular o conhecimento e aproximar profissionais 
do setor supermercadista, o Jantando com a Agas 
é um evento patrocinado Superpan, Orquídea, 
Croma Galvanizadora e Café Pelé.

Passo Fundo foi palco 

de mais uma edição do 

Jantando com a Agas. 

Cerca de 220 profissionais 

compareceram ao evento, 

que teve como palestrante 

o cocriador da marca 

Claro, Dado Schneider 

PATROCÍNIO:

Mestre em comunicação, Dado Schneider 
falou sobre A era do ficar

La
rr

y 
Si

lva
/A

ga
s





p
e

rf
ild

o
va

re
jo

 /
 S

u
p

e
rm

e
rc

ad
o

 B
ac

k 
H

o
u

se
 

de evolução. Assim pode ser 
narrada a trajetória da família Manke da Rosa. 
Tradicionalmente voltada para o campo, nas áreas 
de pecuária e plantação de soja, o rumo dos Rosa 
mudou quando o filho mais velho, Gilson Roberto, 
optou por morar em Pelotas. Após trabalhar durante 
três anos como motorista de caminhões, ele decidiu 
se lançar como empresário. Nascia a padaria União, 
fundada em 1992. 

Com a vinda do irmão Giovani, os pais também 
decidiram sair do campo e se estabelecer na cidade. 
“Ficou inviável, para eles, cuidar de tudo sozinhos”, 
recorda Gilson. A mãe, Selmira, passou a trabalhar 
como sócia na padaria.

Foi em pouco tempo, apenas três anos mais 
tarde, em 1995, que a padaria se transformou em 
supermercado, apresentando um novo nome. “Back 
House, em dialeto alemão, quer dizer ‘forninho para 
assar’. Como éramos uma padaria, escolhemos este 
nome”, conta Gilson Roberto. 

Desde então, o empreendimento cresceu e 
hoje conta com um mix que agrega em torno de 15 
mil itens. Segundo Rosa, uma das conquistas mais 
importantes para a família foi a compra do terreno 
em uma das principais avenidas de Pelotas, a Duque 
de Caxias. “Construímos um prédio próprio, com 
800 m² de área de venda, com estrutura para todos 

os setores, como açougue, hortifrúti, confecções e 
farmácia, além de padaria e fiambreria”, comenta. 

Quando questionado sobre os diferenciais da 
empresa, ele não hesita. “É o setor de panificação 
que apresentamos, pois remonta às nossas raízes”, 
diz. Além disso, o estreito relacionamento com o 
cliente é um traço forte do Back House. Um dos 
motivos que facilitou essa relação é o fato de o super-
mercado se localizar desde o começo na mesma rua. 
“Mudamos apenas de lado. Quando éramos padaria, 
ficávamos do outro lado da rua”, acrescenta Gilson. 
Entretanto, ele reconhece que, ao longo de sua traje-
tória no mercado, o perfil do consumidor mudou, em 
especial os hábitos relacionados à rotina. “Se antes os 
clientes faziam um rancho mensal, hoje observamos a 
compra diária de produtos. Ele compra mais seguido, 
porém em menos quantidade”, avalia. 

O crescimento disparado da concorrência e as 
crises anunciadas pela mídia foram algum dos mo-
tivos que fizeram de 2011 um ano menos animado. 
Contudo, o empresário diz ter expectativas com o 
movimento do final de ano, e atingir um faturamento 
10% superior ao do ano passado. Além da mãe e do 
irmão, Gilson conta com uma equipe de 20 colabo-
radores para garantir o bom funcionamento do Back 
House. Até 2016, a empresa pretende trabalhar seu 
plano de expansão e inaugurar mais uma unidade. 

uma história

Raiz familiar

Em Pelotas, o supermercado Back House é exemplo de 

empreendedorismo. A empresa que começou como uma padaria faz 

parte da história da família de Gilson Roberto da Rosa
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Em todos os lares sempre há alguém que decide quais itens 

irão para o carrinho, mas nem sempre quem pensa a lista de 

compras é a pessoa que vai ao supermercado

Na minha casa, geralmente 
quem decide os itens de 
compra sou eu. Todos 

participam e opinam. Meu 
marido muitas vezes auxilia 

também, mas fica por minha 
conta ir ao supermercado e 

escolher as respectivas marcas.  

Magda de Quadros Chaves

Professora

Fotos: Lúcia Simon

Moro ainda com meus pais 
e na minha casa quem decide 
as compras é a minha mãe. 
Lá é a mulher quem manda. 

Não decido nada, sou apenas o 
consumidor final. Essa função de 
ir ao supermercado é geralmente 
a mulher quem se interessa mais.

Paulo Francisco Sangineto

Comerciante

Minha esposa é quem 
decide tudo e vai às compras. 
Eu apenas faço uma lista de 
alguns produtos que quero. 

Minha esposa gosta de 
passear e quem faz compras 

também gosta de sair. 

Paulo Roberto Scheirr 
dos Santos

Funcionário Público

Eu e meu marido vamos 
juntos ao supermercado. 

Combinamos o que 
iremos comprar para 
aproveitarmos mais as 
ofertas. Porém quem 

acaba executando mais 
essa tarefa de ir sou eu.

Tânia Regina Prestes

Professora

Minha mãe e meu pai decidem 
juntos. Eles me perguntam 

às vezes se eu quero algo em 
especial, mas quem cuida dessas 

coisas geralmente são eles. A 
minha mãe pensa mais nos 

produtos, enquanto o meu pai 
fica com a tarefa de ir até o 

supermercado.  

Francisco Guimaraens Guazzelli

Estudante Universitário

Quem na sua família realiza as 
compras de supermercado? 

 E quem decide?

Entramos em consenso 
dos produtos e geralmente 

vamos ao supermercado 
juntos. Fazemos um 

rancho mensal e depois 
complementamos com 

compras diárias. Mas isso 
fica mais por conta da 

mulher sempre. 

Simone Daiello 
e Ricardo de Lima

Professora/Maetre
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do Super São José, de Camaquã, 
não é muito diferente das histórias contadas por 
grande parte dos empreendimentos do interior do 
estado. A empresa nasceu a partir de uma iniciativa 
familiar e a trajetória do supermercado se mistura 
com a formação da família Souza.

Com duas lojas, uma em Camaquã e outra 
em Cerro Grande do Sul, o Super São José nasceu 
em 1975, quando Carlos e o irmão Oscar abriram 
um negócio juntos. Após um ano eles decidiram 
trabalhar de forma individual e Carlos abriu uma 
nova loja, dessa vez ao lado da esposa, Maria So-
eli. Naquele mesmo ano nasceu Chenia de Souza 
Pacheco, hoje diretora do Super São José.

Segundo Chenia, ao longo dos anos a empresa 
da família passou por momentos de dificuldade, 
mas a união garantiu a superação dos problemas. 
“Não foi fácil, passamos por muitos percalços. 
Fomos crescendo e trabalhando juntos. Hoje quem 
toca as lojas somos eu e meu irmão. Meus pais tra-
balham comigo na loja de Camaquã e meu irmão, 
Charles, em Cerro Grande.” Para Chenia, o mais 
significativo é ver o empreendimento que carrega 
o suor da família crescendo. “Começamos em um 
espaço de 2m x 2m. Depois fomos melhorando. 
Todos os momentos foram significativos, pois 
cada conquista é uma vitória. A própria cidade 
reconhece o trabalho que fazemos.” 

Demandas locais

Há seis anos, o Super São José inaugu-
rou a atual loja, com 1.800 m². Hoje são 55 
funcionários e sete check-outs na loja de Ca-
maquã e 22 colaboradores e cinco check-outs 
na de Cerro Grande. Em Camaquã, explica 
Chenia, são dois carros-chefe: a confeitaria 

e o açougue. “Se entrar na ponta da aveni-
da – estamos quase na saída da cidade – e 
perguntarem qual a melhor carne, respon-
derão: Super São José.” A diretora explica 
que a empresa não prioriza preço, mas sim 
qualidade. Na confeitaria é o mesmo. 

“O atendimento é outro destaque; tem 
que ser primordial sempre.” Já na loja de 
Cerro Grande, dirigida por Charles, o foco 
é preço. “Como é uma cidade menor, traba-
lhamos muito com preços baixos”, explica 
Chenia, acrescentando que são duas lojas 
completamente diferentes. “Foi mais difícil 
no início, porque estávamos acostumados a 
vender produtos diferenciados, e lá tivemos 
que fazer toda uma reorganização da compra, 
buscando mais produtos populares. Lá a 
prioridade é o valor. Precisamos estar atentos 
às demandas locais.”

o começo

Uma vida no supermercado

Tradicional marca de Camaquã, o Super São José faz parte da história 

da cidade. Há 35 anos atendendo a população, o foco da empresa está 

em oferecer produtos de alta qualidade
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“O retorno está sendo maravilhoso. Eles 
efetivamente adoraram e absorveram o que foi 
passado”, analisa Romacho, acrescentando que 
ele mesmo fez o GES e “posso dizer que ele efe-
tivamente capacita profissionalmente”, conclui. 
O diretor afirma que para manter o colaborador 
é preciso investir nele, treiná-lo e fazer com que 
ele cresça e permaneça na empresa. Aliando a 
teoria à sua rotina profissional, Santos afirma 
que está solucionando os problemas de turnover 
(rotatividade de pessoal) que a empresa enfren-
tava. “Com os conhecimentos adquiridos no 
curso, apoiamos cada vez mais e melhor os novos 
colaboradores. Recebemos eles de uma maneira 
adequada para mantê-los. O importante é fazê-los 
conhecer e querer continuar na empresa”, afirma 
o formando.

O curso permitiu crescimento pessoal e 
profissional rápido e de qualidade na vida do su-
pervisor de Operações na rede Asun. “O ambiente 
era muito profissional, com um misto entre cola-
boradores e proprietários de supermercados. Este 
intercâmbio proporcionou muito conhecimento”, 
lembra. Pequenas transformações, somadas, re-
volucionaram a forma de trabalho do supervisor. 
“Mudei a maneira de tratar clientes, colegas e 
fornecedores. Hoje, trato-os de maneira mais 
profissional e adequada. Tenho um conhecimen-
to mais amplo dos processos e isto permite uma 
melhor organização de trabalho”, relata. 

Santos está decidido a continuar estudando 
com foco na sua área de atuação, bem como incen-
tivar colegas a fazerem o mesmo. Romacho afirma 
que a empresa vai seguir investindo na formação 
de gestores. “Todos os anos, todas as turmas do 
GES terão um colaborador nosso. Isso é uma 
convicção da empresa. Já temos uma fila grande 
de espera para inscrição no curso”, diz. 

rofissionais com formação técnicaP
No dia 25 de outubro ocorreu a formatura da turma de Porto Alegre do curso 

GES Técnico. Trinta e oito alunos de diversos supermercados receberam seus 

diplomas em cerimônia no Grêmio Náutico União 

importante na carreira de super-
mercadista, mesmo para quem atua no setor há 25 
anos. Jurandir dos Santos, supervisor de Operações 
na rede Asun, formou-se Técnico em Gestão de 
Supermercados no último dia 25 de outubro. Para 
ele, o GES permitiu aperfeiçoar sua prática profis-
sional, que inclui supervisionar dez equipes em lojas 
diferentes. “Agora eu consigo trabalhar com mais 
calma e sabedoria”, relata após a formatura. 

Santos buscava fazer o curso há cinco edições, 
porém as aulas eram ministradas às quartas-feiras, 
que é o dia de feira na sua empresa. Com a mudan-
ça para as terças, ele obteve a apoio para estudar. 
Antônio Romacho Ortiz, diretor da rede Asun, 
afirma que a seleção dos colaboradores inscritos no 
GES Técnico foi a partir da iniciativa dos próprios 
funcionários, como no caso de Santos. 

um passo
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isso enriqueceu a experiência. Pudemos dividir 
muitas informações.” Conforme a gerente de RH 
do Unimix, a formação lhe agregou especialmen-
te em relação à segurança de suas ações: “Agora 
sei que estou fazendo um trabalho que está no 
caminho certo”. Mengue, do Comercial Novo 
de Alimentos, salientou que os conhecimentos 
obtidos em aula foram rapidamente absorvidos. 
“Fazia o curso na terça e na quarta já chegava na 
loja aplicando aqueles conhecimentos.” 

Agora a expectativa da rede Unisuper é de 
que os alunos coloquem em prática o que apren-
deram. “É importante que a equipe coloque em 
prática, pois a nossa necessidade é o resultado na 
ponta. Estudar e aprender é a primeira parte. A 
segunda é colocar em prática.” De acordo com 
Formenton, a rede planeja fechar uma nova 
turma em 2013.

iploma construído em grupoD
A formatura da turma in company Unisuper do GES Técnico celebrou o 

sucesso de uma iniciativa que tinha como principal objetivo o desenvolvimento 

do trabalho em rede. A noite do dia 28 de setembro concretizou a proposta 

conquistas profissionais merecem 
destaque, no entanto existem aquelas que devem 
ser ainda mais valorizadas por marcarem a supera-
ção de obstáculos. É o caso de João Mengue, que 
há 32 anos atua no setor supermercadista. “Faltava 
essa formação. Quando surgiu a proposta de fazer 
o GES achei muito importante pela oportunidade 
de voltar à sala de aula e aprender. Sabia todo o 
operacional do trabalho, mas nada de teoria. Foi 
uma oportunidade de ouro”, comemora o supervi-
sor da área comercial e operacional do Comercial 
Novo de Alimentos.

Mengue faz parte da turma de 42 alunos que 
formaram o GES Técnico in company Unisuper. 
Na noite de 28 de setembro ele e mais 35 colegas 
celebraram a conquista do diploma que vinha 
sendo buscado há sete meses. Segundo Sandro 
Formenton, presidente da rede Unisuper, para a 
rede a formação da turma foi um marco impor-
tante. “Especialmente por podermos proporcionar 
isso aos nossos funcionários e diretores. Mas vejo 
que é muito mais importante para quem fez, que 
se dedicou ao longo do tempo e cresceu com o 
que aprendeu.”

“Acredito que entre antes do curso e agora 
há muita diferença. Antes eu sabia muito sobre 
operação e agora consigo entender e repassar para 
os outros colaboradores aquilo que aprendemos, 
com mais firmeza e clareza”, ressalta Mengue, 
que já está de olho no futuro. “Essa formação abre 
portas e enriquece o currículo dentro da própria 
empresa. E pretendo seguir estudando.”

Sirlei Gasparetto, gerente de Recursos Hu-
manos do Unimix, também fez parte do time 
Unisuper no GES. Para ela, a opção in company – 
as aulas ocorreram na sede da Unisuper – foi mui-
to interessante. “Conseguimos formar um grupo 
que trabalha com o mesmo perfil de mercado, 

todas as
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humanos é uma das maiores vantagens em apostar 
no GES, aponta o gerente de varejo da Cotrijuí, 
Auri Boff. “Com esta ampliação de conhecimentos 
dos nossos líderes, há uma melhoria na gestão. Isto 
possibilita um maior número de clientes, mais vendas 
e melhores resultados”, avalia.

Para a analista de preços Lilian, a troca de experi-
ências com colegas de outros supermercados, aliada às 
orientações dos professores e ao apoio dos gerentes da 
empresa possibilitaram um crescimento profissional 
que não seria possível conseguir de outra maneira. 
“Com o curso, pude aliar o conhecimento obtido com 
as minhas práticas dentro da empresa”, afirma.

O fato da Associação Gaúcha de Supermer-
cados viabilizar um curso técnico em Gestão de 
Supermercados em Ijuí, no interior do estado, abriu 
caminhos para que Nascimento e Lilian voltassem 
a estudar e buscassem focar em suas áreas de atua-
ção profissional. “Ficamos um pouco isolados aqui, 
por ser longe de Porto Alegre. Quando apareceu a 
oportunidade de fazer esse curso técnico, a direção 
nos apoiou no ato”, lembra Nascimento. Para o 
gerente Boff, investir em cursos técnicos para os 
seus colaboradores é a melhor maneira de formar 
gestores dentro da empresa. “Assim, eles se formam 
conhecendo a cultura da empresa”, avalia.

A formatura marca o final de um ciclo e abre 
fronteiras para a busca de mais conhecimentos 
na área supermercadista, afirmam Lilian e Nas-
cimento. Ele já pensa em fazer um curso técnico 
em comércio no ano que vem, enquanto Lilian está 
pensando em realizar um curso superior. “Pretendo 
me aperfeiçoar no setor, que está com defasagem de 
colaboradores e que possui uma alta rotatividade. 
Posso dizer, com certeza, que essa vontade nasceu 
a partir do GES Técnico”, conclui o auxiliar de 
compras da Cotricampo.

ualificação no interior do estadoQ
A possibilidade de qualificação longe dos grandes centros garantiu a formação 

de 51 profissionais no GES Técnico Ijuí. No dia 3 de novembro formandos, 

professores e convidados celebraram a conquista

Dieison do Nascimento, auxiliar de 
compras da Cotricampo, de Ijuí, as formas de 
explicar o sentimento gerado pela conclusão do 
GES Técnico são muitas. “Concluir uma etapa da 
vida, abrir novos horizontes e novas oportunidades. 
Plantar uma semente para buscar qualificar-se 
cada vez mais.” Ele foi o orador da turma de 51 
alunos, ao lado de Lilian Santos, analista de preços 
da Cotrijuí. A cerimônia ocorreu no anfiteatro da 
Associação de Comércio e Indústria (ACI) de Ijuí, 
no dia 3 de novembro.

Após sete meses de curso, Nascimento sente-
se mais qualificado para cumprir suas funções na 
rede de supermercados onde trabalha há dois anos. 
“Hoje, tenho uma visão mais aguçada e um senso 
crítico maior para fazer as coisas acontecerem nas 
lojas. Consigo transmitir informações de forma mais 
clara”, diz. Este retorno em qualificação de recursos 

segundo
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Festival de tortas e criatividade

Nova turma do GES 
Superior é recebida em aula inaugural

Programação pronta para Projeto Verão 2012

No dia 29 de setembro acon-
teceu na sede da Agas, em Porto 
Alegre, o Festival de Tortas. Min-
istrado pela professora Cleiva 
Issa, o curso teve a presença de 
25 alunos que colocaram a mão na 
massa e garantiram um verdadeiro 
festival de guloseimas. Segundo 
Angelita Garcia, coordenadora 
de Capacitação da entidade, com 
apenas R$ 180 investidos pela 
Agas em insumos para o curso, 
os alunos produziram tortas super 
elaboradas e deliciosas. “Ficou 
provado que com poucos recursos dá para realizar 
maravilhosas tortas e dar incrementos nos resulta-

dos das lojas.” Os alunos aprovaram a proposta e 
disseram que a colocarão em prática!
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Da primeira semana de janeiro à penúltima de 
fevereiro, a escola móvel De Olho no Futuro cir-
culará pelo litoral gaúcho promovendo capacitação 
aos veranistas por meio de palestras sobre saúde 
e bem-estar. Nesta edição a carreta passará pelas 
praias de Quintão, Pinhal, Cidreira, Tramandaí, 
Capão da Canoa, Capão Novo e Atlântida Sul.

Para a edição de 2012 a entidade fechou 
parcerias de peso, a fim de garantir uma pro-
gramação de qualidade aos gaúchos. “Acreditamos 
que, com estes parceiros e conteúdo programático 
dos cursos propostos, estaremos cumprindo a 
proposta do projeto”, afirma Angelita Garcia, co-

ordenadora de Capacitação da entidade. Entre os 
parceiros estão Distribuidor L’oreal para dicas de 
beleza às quintas-feiras, Escola Dora Dimer para o 
Carreta Kids nas sextas à tarde, e à noite as Recei-
tas com Orquídea. Aos sábados a parceria é com 
Ades para os coquetéis de verão e aos domingos 
com CPEA (Centro Profissionalizante de Estética 
Animal) e apoio da Brazilian Pet Foods para as 
dicas e cuidados com animais de estimação.

Além da escola móvel que circulará pelo lito-
ral, neste verão a Agas está investindo também em 
cursos que serão realizados na sede da entidade 
nos meses de janeiro e fevereiro.

Para receber os estudantes da nova turma 
do GES Superior, a Agas preparou uma aula 

inaugural especial. As boas-vindas ficaram por 
conta dos alunos veteranos que, através de uma 

integração com os calouros trocaram 
conhecimentos e informações sobre o 
curso e o mercado. A coordenadora do 
curso superior, Claudia Ramos, e An-
gelita Garcia coordenaram a atividade. 
O vestibular do curso, realizado em 
parceria com a UCS aconteceu no dia 
15 de setembro, na sede da Agas. Na 
seleção foram aprovados 21 alunos.



agrária do Brasil é um prato cheio 
para varejistas e consumidores. De Norte a Sul, 
encontra-se uma vasta gama de verduras, legumes 
e frutas, beneficiadas pelo clima subtropical e solo 
fértil. A diversidade garante o sortimento da seção 
de hortifrúti e, ao mesmo tempo, solicita atenção 
para que itens fresquinhos e de qualidade realmen-
te incrementem o faturamento do supermercado. 
Para tanto, os cuidados começam quando ainda 
estão no campo. 

Nunca se falou tanto em dieta equilibrada, 
reeducação alimentar e saudabilidade. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) orienta a inges-
tão de 400 gramas de frutas, legumes e verduras 

diariamente. Os temas incidem diretamente no 
agronegócio. As constantes mudanças de com-
portamento e hábitos alimentares da população 
brasileira, principalmente a partir dos anos 1990, 
trouxeram a necessidade de uma contínua espe-
cialização ao longo de toda a cadeia produtiva 
dos hortigranjeiros e, em especial, por parte de 
produtores rurais e varejistas. Tal preocupação se 
justifica pelo objetivo de alcançar a satisfação dos 
clientes e garantir uma posição de liderança em um 
mercado de elevada concorrência. Pesquisa reali-
zada pela Latin Panel revelou que 40% a 50% dos 
domicílios do país consomem gêneros da categoria 
FLV todos os dias. Mais: a clientela que entra no 
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Qualidade da lavoura à 
mesa do consumidor

O segmento de FLV é um dos mais atraentes do 

supermercado, mas para que os produtos ganhem a 

aceitação do consumidor, eles precisam estar no “ponto”, 

ou seja, com boa aparência, sabor e textura
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super com a meta de adquirir frutas, verduras e legumes acaba ampliando 
o ticket e gastando mais 20% com artigos de diferentes seções. 

Atenção às peculiaridades

Diante da respectiva conjuntura, informação e conhecimento fi-
guram como moedas competitivas. As inúmeras categorias de produtos 
oriundos do campo e as suas peculiaridades exigem um olhar singular 
para que os mesmos supram as demandas diárias de quem visita o PDV. 
Antes do seu desembarque na loja, eles passam por um processo minu-
cioso, pausado e com tempo certo para que nada se perca. Quem nunca 
ouviu falar que a melancia estava “cozida do sol”? Traduzindo a expressão 
popular, ela não foi colhida no momento adequado. Entra aí o conceito 
de ponto de colheita ideal, o qual confere qualidade sensorial (sabor, 
aroma, suculência, tamanho e cor) e proporciona maior resistência aos 
distúrbios fisiológicos responsáveis por interferir na excelência do vegetal 
e no volume de perdas. “Hortaliças e frutas são alimentos perecíveis. 
Torna-se imprescindível conhecer as suas características individuais, 
buscando métodos apropriados de produção e manutenção a fim de 
que chegue à mesa na sua melhor condição sensorial, nutricional e com 
bom rendimento e segurança alimentar”, afirma Claiton Colvello, da 
gerência técnica da Ceasa, de Porto Alegre.

Mais vida útil

Sem dúvida, entender o ciclo dribla desperdícios e prejuízo. No elenco 
de fatores que contribui para aumentar a vida útil do alimento, destaca-se 
o manuseio mínimo em todo o circuito. A medida aplicada a outras regras 
reduzem consideravelmente as quebras. “A formação da qualidade acon-
tece na lavoura, mas a aparência comercial, depois de colhido, pode ser 
melhorada ou ressaltada.”

O mais complexo nas operações com gêneros agrícolas é que não 
se trata de procedimentos homogêneos já que ocorrem mudanças de 
tratamento conforme o grupo a que pertencem. Alguns são retirados da 
natureza e consumidos ainda verdes. Caso dos pepinos, quiabos e pimen-
tões. Outros precisam ser colhidos maduros; são os integrantes do grupo 
chamado não-climatéricos, a exemplo de uvas, abacaxis, laranjas (citros), 
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abobrinhas, berinjelas, carambola, melancias e 
morangos. Em determinadas situações, como 
a do alho e da cebola, existe a necessidade de 
armazenamento em ambientes adequados para 
a eliminação do excesso de umidade e, assim, 
preservar os seus atributos. “Nem sempre é fácil 

identificar o ponto ideal para a colheita. Então, 
faz-se uso de equipamentos para a medição de 
aspectos que definem se estão prontos, mensu-
rando aspectos como acidez, doçura, cor da casca 
e dureza da polpa”, explica.

A metodologia aplicada pelo profissional 
que atua na zona rural também agrega valor ao 
resultado final. O relógio conta a favor. Prefe-
rencialmente, a extração das frutas, verduras e 
legumes deve ser realizada nas horas mais frescas 
do dia (cedo da manhã ou à tardinha). Munidos de 
ferramentas e embalagens concebidas sob medida, 
a empreitada requer esforço operacional para um 
manejo bem-sucedido, além de uma pré-seleção 
in loco, separando produtos malformados e fora 
de padrão. Dentro da própria lavoura, o agricultor 
já afasta e elimina as unidades com indícios de 
doenças, exterminando a possibilidade de conta-
minação. O passo seguinte consiste em transferir 
os alimentos selecionados para um local protegido 
do sol e do vento. “Se for preciso, promove-se um 
pré-resfriamento no galpão de trabalho (packing 
house). No final da jornada é importante sempre 
lavar e desinfetar os equipamentos de lavoura”, 
acrescenta Colvello.

Segredos da armazenagem

Cultivar, colher e armazenar. Essa 
última etapa imbui alguns fundamentos 
básicos. Os hortifrutigranjeiros, com exce-
ção principalmente das hortaliças folhosas, 
podem ser “estocados” em um curto espaço 
de tempo, com a finalidade de balancear as 
flutuações da oferta e procura mercadoló-

Na temperatura certa
em muito quente nem muito frio; dependendo do clima 
e da estação do ano, vale estar sempre de olho no ter-
mômetro. Parte dos fatores que influenciam nas perdas 
quantitativas e qualitativas no pós-colheita são gerados 
pela condição da temperatura, sendo a respiração, o fator 
mais importante nesta relação. Várias técnicas são aplica-
das com a finalidade de reduzir ou manter a temperatura 
nas diversas fases do circuito. A primeira está ligada ao 
horário da colheita, preferencialmente pela manhã ou à 
tardinha em dias de temperatura amena (20° a 25°C), 
sem chuva ou garoa. Evitar as horas mais quentes, entre 
11 e 15 horas, pois pode haver perda significativa na 
qualidade do material, principalmente em plantas aro-
máticas. A utilização de barracões próximos às lavouras 
e devidamente formatados para a boa ventilação do am-
biente favorece na proteção do produto recém colhido 
e nas práticas seguintes da sua preparação. Para retirar o 
calor que o produto traz do campo, opera-se por meio de 
um processo pré-resfriamento simples ou forçado e com 
ventilação. Outra alternativa é empregar água fria ou gelo 
picado, além do uso de veículos de transporte dotados 
de isolamento térmico ou refrigerados. “Considera-se 
que certas tecnologias envolvem investimentos de maior 
porte, porém a relação custo-benefício assegura o retorno 
do investimento”, elucida Claiton Colvello, da Ceasa.
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Ranking de consumo

De grande consumo: batata, cebola, tomate, 

laranja e banana

De consumo médio: cenoura, chuchu, 

beterraba, repolho e mamão

De compras por impulso: morango, uva, 

pêssego e mandioquinha e produtos de 

época ou sazonal

gica, e por períodos maiores para prolongar 
a comercialização após o fim da colheita, 
equilibrando o abastecimento e contribuindo 
para a estabilidade dos preços. 

Atualmente, as metodologias mais 
utilizadas para armazenamento abrangem o 
sistema refrigerado e a técnica com atmos-
fera modificada (e controlada).  A magni-
tude comercial, os recursos econômicos e 
os costumes locais e regionais, geralmente 
norteiam a escolha do método.

Mas como desenvolver uma gestão efi-
ciente de conservação? Colvello ressalta a pru-
dência nas condições de higiene durante a cei-
fa, manuseio e acondicionamento. “O descarte 
de produtos com pragas ou danos mecânicos 
deve ser constantemente observado, tendo em 
vista as oportunidades de disseminação e favo-
recimento da aceleração do amadurecimento 
dos demais situados próximos”.

Nesta fase, o especialista da Ceasa 
também chama a atenção para o fato de ser 
fundamental ponderar a compatibilidade 

das mercadorias antes de organizá-las nos 
compartimentos de armazenagem, princi-
palmente por período prolongado. A ação de 
gases como o etileno – hormônio natural que 
atua na indução da taxa de respiração e con-
sequente redução da expectativa de vida do 
perecível – exige afastar os que possuem alta 
produção do respectivo tóxico daqueles que 
mais o absorvem. “No mercado, há artigos 
inibidores dos efeitos do gás, minimizando 
o seu impacto no ambiente.”



a informática

A Tecnologia da Informação 

tem avançado em diversos 

setores do mercado. No 

varejo supermercadista, o 

gestor de TI é, cada vez mais, 

o profissional responsável por 

propor soluções inteligentes 

e que garantam o bom 

desenvolvimento da gestão 

de um negócio

Um profissional 
em ascenção

mudou a rotina do mercado de 
trabalho como um todo. Diferentes segmentos 
viram na informatização uma forma de acelerar 
inúmeros processos empresarias. Na rotina de um 
supermercado, não seria diferente. A possibilidade 
da unificação do sistema gerencial por meio de 
programas computadorizados facilitou o dia a dia 
de muitos varejistas.

Da comunicação entre diretoria e equipe de co-
laboradores ao controle do estoque e frente de caixa, 
o setor de TI vem ganhando importância no que diz 
respeito ao desenvolvimento de uma boa gestão. 

Responsável por garantir a ordem e o bom 
funcionamento dos programas utilizados em um 

empreendimento, o profissional de Tecnologia 
da Informação tem sido altamente requisitado 
no mercado de trabalho. Alguns supermercados 
contam com gestores na área de TI, os quais têm 
sob sua responsabilidade, entre outras atividades, 
o feedback do sistema ao diretor da empresa. 

Na opinião de Ademir Gasparetto, diretor 
do Unimix, um bom profissional de TI deve ser 
alguém ambicioso, que procure ser melhor em 
todas as situações e que jamais se acomode, sob 
hipótese alguma. “Ele deve ter como rotina a 
prevenção, mantendo uma infraestrutura moderna 
e atualizada para estar preparado para as novas 
tecnologias”, afirma o diretor.
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E acrescenta: “Em seu perfil, além do 
conhecimento tecnológico, ele deve conhecer 
a operação do negócio em questão para trazer 
informações adequadas e rápidas, com o intuito 
de melhor atender as debilidades do cliente com 
problemas de gestão”.

Em outras palavras, o gestor de TI não apenas 
cresceu em importância para a rotina de um su-
permercado, mas também se tornou um membro 
fundamental na equipe de colaboradores. “É ele 
quem me assegura e dá credibilidade na questão 
da velocidade de informações para a conclusão 
de minhas opiniões sobre a gestão da empresa”, 
conclui Gasparetto.

Valorização 

O gerente de TI da rede de supermer-
cados Nicolini, de Bagé, Victorio Nicolini 
Coronel, reconhece que uma das principais 
mudanças é a forma como este profissional 
passou a ser visto. “Antes, o profissional de 
TI era visto de forma muito técnica, e, hoje, 

o gestor desta área passou a agregar a função 
de ‘inteligência’ da empresa”, avalia. 

Segundo Coronel, mesmo não havendo 
uma rotina fixa na área de TI da empresa, 
há determinadas atividades desenvolvidas 
constantemente, como a administração do 
setor e o suporte técnico. “Esta é uma área em 
expansão, e não será mais o que era antes. A 
TI está migrando para a área de inteligência e 
comunicação. O gestor tem que estar rodeado 
de técnicos, mas também deve ter o conheci-
mento de todos os setores para absorver essa 
informação e fazer com que isso vire realidade 
no sistema”, destaca o gerente. 

Ao acompanhar o mercado de um 
determinado segmento, um dos fatores 
analisados, além da concorrência, é a forma 
como as novas tecnologias interferem na 
gestão do negócio. Ferramentas cada vez 
mais modernas são lançadas diariamente, 
em geral no intuito de facilitar o processo 
de administração de um negócio. Neste 
aspecto, o gestor de TI precisa fazer mais 



do que simplesmente estar alerta. “Ele tem 
a responsabilidade de lançar um olhar crítico 
sobre a loja e escolher os processos a serem 
automatizados em primeiro lugar. Esse é o 
roteiro que os especialistas recomendam 
para um bom projeto”, explica o analista de 
sistemas e professor do curso superior GES, 
Marcos Arjona. 

Além do olhar crítico, Arjona lembra 
que é necessário ao gestor de TI saber 
identificar as necessidades estratégicas do 
ponto de vista operacional de uma empresa, 
bem como sua inserção no mercado frente 
a clientes, colaboradores e fornecedores. 
Após esta avaliação inicial, o gestor de TI 
deve continuar seu trabalho elaborando um 
projeto com a clara definição de metas a 
serem alcançadas.  

“Tal postura é um modo de garantir que 
o investimento a ser feito obtenha êxito, já 
que são muitos os exemplos de dinheiro 
aplicado em sistemas que, na prática, ficam 
sem uso na operação da loja. Para evitar esse 
problema, o gestor deve considerar o aspecto 
da cultura gerencial antes de partir para o 
investimento propriamente dito”, aponta o 
analista de sistemas. Por isso, ressalta Arjo-

na, é possível, sim, obter resultados em TI, 
“desde que se tenha a decisão de abandonar 
práticas e percepções intuitivas, que cedem 
lugar a uma disposição permanente de anali-
sar informações de relatórios gerenciais”.  

A melhor solução

Em qualquer negócio, quando se elabora um 
projeto envolvendo metas, o gestor deve ter em 
mente a importância de comunicá-las aos demais 
integrantes da empresa. “Em um sistema gerencial 
moderno, a informação torna-se matéria-prima 
não apenas para a alta hierarquia da empresa, mas 
também para todas as pessoas envolvidas com o 
processo operacional”, enfatiza Arjona. Com re-
lação a escolha do equipamento ou software para 
elaborar uma solução, poucas são as empresas que 
não dispõem de recursos tecnológicos atualmente, 
reconhece o professor do GES. “A maior parte 
conta pelo menos com os check-outs automatiza-
dos. A situação comum, dessa forma, é aquela em 
que o gestor terá de verificar como proceder para 
potencializar os recursos de que já dispõe, bem 
como agregar novas funcionalidades ao sistema”, 
salienta. Uma das recomendações é contar com 
o auxílio de um manual de automação, como, por 
exemplo, o da Associação Brasileira de Automação 
(GS1 Brasil). “Voltado a pequenos e médios va-
rejistas, esse manual traz um roteiro prático para 
o gestor dar os passos iniciais de um projeto que 
poderá se tornar fator de mais eficiência, menos 
quebras e rupturas, e, principalmente, maior ren-
tabilidade à empresa”, conclui Arjona.

Foco em qualificação
empre no intuito de atender às demandas do 
mercado e trazer mais qualidade ao setor, a 
Agas promoverá, ao longo do verão de 2012, 
cursos de capacitação profissional em sua sede. 
Um deles é voltado à qualificação de gestores 
de TI, dividido em três edições. A primeira 
tratará do módulo operacional, enquanto a 
segunda abordará a tática. Já a terceira edição 
falará sobre estratégia na área de TI. O curso, 
ministrado por Arjona, será realizado em 
parceira com a Open Solution Informática. 
“O curso deve abranger os cuidados que op-
eradores de computadores nos supermercados 
devem ter com relação a equipamentos, tanto 
na parte operacional como cuidados com se-
gurança na internet”, complementa o profes-
sor. Qualificação em áreas afins, como inglês 
empresarial, também estarão entre os cursos 
oferecidos pela Agas.

S

Para Victorio Nicolini Coronel, gestor de TI 
deve ter conhecimento sobre todos os setores
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O Rio Grande do Sul é conhecido como um 
dos maiores produtores de arroz do país. Por essa 
caracterização, acaba de estrear no mercado o 
Arroz Bons Ventos. Com ótimo rendimento, grãos 
selecionados e variedades nobres, é ideal tanto 
para pratos elaborados quanto para o tradicional 
e brasileiríssimo arroz e feijão.

Uma linha de descolorantes com baixo teor de 
amônia e perfume suave já está em destaque no mer-
cado. Lançado pela Ideal Cosméticos, o Descolorante 
Ideal Nutritivo traz benefícios para vários tipos de cabe-
los. Disponível em três opções – Tradicional, Camomila 
e Gérmen de Trigo – agrega mais um diferencial: o pó 
azul, que com rápida dissolução, neutraliza o amarelado 
dos fios e proporciona brilho aos cabelos.  

O chocolate Alpino acabou de ganhar um novo 
formato: o de achocolatado em pó. Além do incrível 
sabor, a novidade está aliada ao bem-estar e nutrição 
saudável. Duas colheres de sopa contêm apenas 69 
calorias e ainda proporciona 70% da recomendação 
diária de cálcio, quando consumido com leite desna-
tado. Destinado ao público adulto, é prático e versátil. 
Com textura homogênea, fácil dissolução e cremosi-
dade, é menos doce do que outros achocolatados. 

Novas opções de ali-
mentos estão presentes 
no mix de produtos da 
Yoki. Agora, a empresa 
acaba de integrar em sua 
lista a marca Yoklon, que 
representará a linha de 
mingaus e farinha láctea. 
Fáceis e rápidos de prepa-
rar, os complementos ali-
mentares oferecem qua-
tro sabores: Multicereais, 
Arroz com Aveia, Milho e 
Arroz. Os itens são ricos 
em cálcio, ferro e zinco, 
além de ser fonte de dez 
tipos de vitaminas.

Bons VentosDiferencial
gaúcho à mesa

nestlé Alpino agora 
é achocolatado

Yoki Yoklon, 
mingau e farinha láctea ideal CosmétiCosNutritivo, 

descolore e preserva o cabelo



Puro Coco isotô-
nico natural e sem con-
servantes é mais um 
produto que estreou 
nos supermercados. A 
Maguary, ampliando sua 
estande de bebidas, lan-
çou essa novidade, agre-
gando alta qualidade. A 
Puro Coco é uma bebida 
leve, saudável, rica em 
sais minerais e potássio, 
que além de possuir 
baixa caloria, hidrata o 
corpo naturalmente.

Uma linha especial para as decorações natalinas da Decorville 
se destaca como sucesso de vendas. O estilo do design possui os 
atributos do natal, com cores vermelhas e elementos lúdicos, que 
remetem a todo um clima natalino. Na fotografia, o papai Noel 
com 1,80m torna-se um atrativo na decoração de qualquer loja. 

maguarYÁgua de Coco 
leve e saudável

deCorVille Candy Sweet
 em clima de Natal
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Sete novos modelos de vassouras já se en-
contram disponíveis no mercado. A Condor, após 
analisar as reais necessidades dos consumidores, 
projetou uma linha exclusiva de vassouras, com 
diferentes características e aplicabilidades, que 
resultam em uma limpeza mais eficiente. Com 
design moderno e atrativo, suas cerdas são mais 
resistentes, proporcionando maior tempo de vida 
útil. Além disso, sua composição é verde, pois 
a empresa processa mais de 400 toneladas de 
materiais plásticos retornáveis por mês.

A Dori Alimentos apresenta 
uma novidade: as gramaturas da 
bala mastigável Yogurte100 nos 
sabores frutas vermelhas, pêssego 
e maçã com banana.

Agora, o mix de balas mas-
tigável Yogurte100 pode ser 
encontrado em embalagens com 
100g e 250g, além das tradicionais 
embalagens de 150g, 700g e 1 Kg, 
tornando o portfólio da marca 
ainda mais completo e variado.

Antes apenas dis-
ponível na versão rollon, 
o desodorante Rexona 
sem perfume agora se 
apresenta no formato 
aerosol. O produto foi 
desenvolvido a partir de 
uma fórmula única para 
o aplicador e mesma 
quantidade de ativos 
antitranspirantes dos 
outros produtos Rexo-
na. O produto garante 
proteção de 48 horas e 
é hipoalergênico. 

general BrandsCamp
à base de soja

Além de sucos tradicionais, 
a General Brands está com 
uma linha de bebidas à base de 
soja. A Camp Soja é um pro-
duto diferenciado e aliado de 
uma vida saudável, trazendo a 
combinação da soja ao suco de 
frutas, sendo também fonte de 
vitamina C. Sem conservantes e 
pouco calórico, é saboroso e não 
contém lactose nem colesterol. 
Pode ser encontrado nas versões 
uva, laranja, maçã, pêssego, 
morango, abacaxi, maracujá e 
banana com maçã em embala-
gens de 1 litro.

Condor Vassouras 
modernas e resistentes

rexonaSem 
perfume e aerosol

dori alimentosGramaturas 
para balas em novos sabores
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Supermercados surgiu há 35 anos 
na zona central de Torres. A empresa, de consti-
tuição familiar, iniciou as suas atividades de forma 
modesta. Com muito esforço e investimento, 
expandiu e ampliou a carteira de clientes e o mix 
de produtos. Hoje é um canal de vendas referência 
na região em que opera. 

A diretoria é composta pelos sócios Sergio 
Darci Sartori e Jurema Leffa Hann, ficando a 
administração sob a tutela de Ivone Krausburg 
Sartori. No escopo dos seus princípios, o bom 
atendimento e a ética constam como base nor-
teadora dos negócios. O Big Jóia prima por uma 
política de qualidade que compreende a satis-
fação do público interno e externo, com ações 
estabelecidas nas diferentes funções e níveis da 
organização. Todos os setores trabalham voltados 
para alcançar um padrão de excelência compatível 
com as demandas mercadológicas. 

Tudo à mão

A loja disponibiliza nas suas gôndolas 
itens de primeira linha, levando ao consumi-
dor variedade e a excelência que só fornece-
dores escolhidos a dedo conseguem oferecer. 
A parceria com a indústria e a preocupação 
em acompanhar as tendências e os hábitos 
de consumo garantem uma jornada diária 
exitosa. A meta é suprir as necessidades dos 
diferentes perfis que frequentam o súper e 
confiam suas aquisições a ele.

Além de prateleiras bem abastecidas, a 
gestão de recursos humanos desponta como 
quesito fundamental para explicar a sua 
posição consolidada de mercado. A equipe 
pode ser considerada o motor catalisador do 

empreendimento. Segundo Aurion Grund-
ler, coordenador de Operações do Big Jóia, 
o grupo de colaboradores reúne profissionais 
capacitados, focados no desenvolvimento 
do seu papel diante das metas e missões do 
supermercado. Responsabilidade é palavra-
chave. “Trabalha-se com o intuito de ofe-
recer segurança, confiança e credibilidade 
aos funcionários, dividindo as atribuições e 
cobrando resultados. Todos compartilham o 
sucesso e o fracasso (quando esses existem), 
de modo que se assimile e transforme tudo 
em aprendizado”, afirma.

Ainda durante o ano a empresa realiza 
inúmeras iniciativas para fidelizar o cliente 
e mantê-lo sempre bem informado. “Desen-
volvemos atividades junto à comunidade, 
encartes mensais e promoções diárias por 
setor, com dias específicos para o Hortifrúti, 
fiambreria, padaria, açougue e cesta básica, 
bem como divulgações na nossa página vir-
tual”, complementa.

o Big Jóia

Décadas de atendimento qualificado

Com sede no Litoral Norte, o Big Jóia Supermercados fez história e 

colhe os frutos de um trabalho calcado na excelência e em uma gestão 

diferenciada de recursos humanos
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Eduardo Ferraz Consultor em Gestão de Pessoas e especialista em treinamentos e consultorias in company

desse ano a HSM, em parceria 
com a consultoria Empreenda, apresentou uma 
pesquisa que mostrava que para 66% das empresas 
entrevistadas 2011 seria o ano mais difícil para 
se reter talentos. Outro levantamento, feito pela 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 
mostrou que 69% das empresas consultadas têm 
muita dificuldade para encontrar mão de obra 
qualificada. Este quadro tende a piorar, pois se 
estima que, até 2015, o país precisará de oito 
milhões de novos empregos formais.

Como faltam profissionais experientes, as 
empresas estão cada vez mais ávidas por selecionar 
jovens dotados de habilidades como proatividade 
e disposição para aprender rápido. Só que, quando 
as empresas contratam pessoas assim, mas não os 
treinam e motivam adequadamente, eles partem 
logo para outros empregos. Culpa-se então a tal 
geração Y, que seria composta por pessoas entre os 
20 e 30 e poucos anos, que não se contentam com 
nenhum trabalho por serem intolerantes, impulsivas 
e demasiadamente ambiciosas.

Essa história de geração X, Y, e agora Z, é uma 
simplificação grosseira e um álibi conveniente para 
explicar as dificuldades das empresas em reter seus 
funcionários, principalmente os mais jovens. A verda-
de é que sempre existiram – independentemente do 
ano de nascimento, pessoas impacientes, agressivas, e 
que não param em lugar algum, assim como sempre 
existiu gente tranquila e disciplinada que passou ou 
passará muitos anos no mesmo emprego.

O que não havia há 20 ou 30 anos era a enorme 
carência de profissionais capacitados. Qualquer 

em março empresa brasileira que contratar uma pessoa 
competente e ambiciosa e não proporcionar opor-
tunidades claras de desenvolvimento, vai perdê-la 
rapidinho! Seria um milagre, em condições de 
desemprego baixíssimo como é o nosso caso, se um 
bom profissional ficasse alguns anos esperando ser 
notado. Na verdade, quem tem um ótimo currículo 
percebe que as empresas estão desesperadas por 
gente assim, e usa isso a seu favor, trocando de em-
prego com frequência. Se, entretanto, ocorrer uma 
crise e o desemprego aumentar, a suposta geração Y 
desaparece, pois as pessoas simplesmente passam a 
ter menos opções. É a velha lei da oferta e procura 
que continua valendo para todas as idades. Por isso, 
não se encontra a geração Y em lugares com altas 
taxas de desemprego.

Um funcionário em uma empresa, portanto, 
não deveria ser julgado por sua faixa etária, mas 
por seus talentos, atitudes e resultados. Existem 
pessoas mais ou menos resilientes, mais ou menos 
agressivas, mais ou menos ambiciosas e isso tem 
a ver com a personalidade delas, não com o ano 
em que nasceram.

Essa é uma realidade e está na hora de usar uma 
nova abordagem, pois o problema da alta rotativi-
dade também é causado pelo despreparo das em-
presas, que não têm sabido selecionar profissionais 
com perfis adequados para as diferentes funções e 
quando os têm, não conseguem mantê-los por muito 
tempo. Se os líderes quiserem resolver essa situação, 
terão que aprender a interpretar corretamente a 
personalidade de seus colaboradores, posicioná-los 
em funções onde possam usar seus talentos na maior 
parte de tempo, e treiná-los com frequência. 

lta rotatividade não é
culpa da geração Y
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Paulo Roberto Tramontini Assessor Jurídico da Agas

ICMS nº 21 – publicado no 
Diário Oficial da União em 7 de abril de 2011 – 
estabelece disciplina relacionada à exigência do 
ICMS nas operações interestaduais que destinem 
mercadoria ou bem a consumidor final cuja aqui-
sição venha a ocorrer de forma não presencial por 
meio de internet, telemarketing ou showroom. Os 
sucessivos desrespeitos aos direitos dos contribuin-
tes e à Constituição da República, a voracidade 
fiscal dos entes tributantes, a “guerra fiscal” entre 
os estados, bem como a percepção do desenvol-
vimento das vendas não presenciais, tudo isto 
gerou um cenário que culminou com a edição do 
Protocolo nº 21/2001.

Nem todos os estados foram signatários do 
referido protocolo, tendo o mesmo a chancela dos 
secretários da Fazenda, Finanças, Receita ou Tribu-
tação dos seguintes estados: Distrito Federal, Acre, 
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Roraima, Rondônia e Sergipe.

Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre 
outros, não foram signatários, porém, também são 
atingidos. Nos termos do protocolo, conforme 
determina o parágrafo único da Cláusula Primeira, 
a exigência do ICMS devido à unidade da federa-
ção destinatária de mercadoria ou bem, aplica-se, 
inclusive, nas operações procedentes de unidade 
da federação não signatárias do protocolo.

A inconstitucionalidade do referido protocolo 
é patente para nós, pois quando preceitua, espe-

o protocolo cialmente na sua cláusula primeira, a exigência 
do pagamento de ICMS à unidade federada des-
tinatária mesmo quando o consumidor final não 
for contribuinte, comete grave ofensa ao texto 
constitucional, especialmente ao art. 155, Parágrafo 
Segundo, inciso VII, alínea ‘b’.

Destarte, o referido protocolo ao determinar 
que as unidades signatárias acordam em exigir, nos 
termos nela previstos, a favor da unidade federada 
destinatária a parcela devida na operação interesta-
dual em que o consumidor final adquire mercadoria 
ou bem de forma não presencial por meio de inter-
net, telemarketing ou showroom, incorre sim em 
escancarada inconstitucionalidade, pois pretende 
colocar sujeito à alíquota interestadual as operações 
destinadas a todos os consumidores finais eles sen-
do contribuintes ou não, contrariando o que está  
expresso no art. 155, parágrafo segundo, inciso 
VII, alínea ‘b’  da Constituição Federal que dispõe 
que deve ser adotada a alíquota interna quando o 
destinatário não for contribuinte do ICMS, sendo 
este tributo devido à unidade federada de origem 
e não à unidade federada destinatária.

Enfim, neste breve artigo não temos condições 
de retratar e esgotar a matéria, porém estamos 
convencidos da inconstitucionalidade flagrante do 
Protocolo nº 21/2011, que afronta não só o art. 
155, parágrafo segundo, inciso VII, alínea ‘b’ da 
Constituição da República acima mencionado, mas 
também o parágrafo sete do art. 150, incisos IV e V, 
todos do mesmo diploma, os quais que devem ser 
arguidos por qualquer empresa que for obrigada a 
efetuar o pagamento do tributo resultante daquele 
indigitado protocolo.

rotocolo ICMS fala sobre 
operações interestaduais 
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tarefas diárias de um supermercadista, 
o relacionamento com fornecedores é um passo 
crucial para o bom desenvolvimento do negócio. 
Cuidar deste processo é importante para a manu-
tenção e mesmo a ampliação do mix de produtos. 
O diálogo entre varejista e fornecedor envolve 
lições para os dois lados. No caso do represen-
tante, o aprendizado é saber lidar com o perfil de 
consumidor que determinado empresário atende, 
bem como negociar preços e prazos.

Do lado do varejista, as lições também acon-
tecem, e de diferentes maneiras. De acordo com o 

entre as

Todo varejista lida com as 

particularidades de seu negócio. 

No entanto, o contato quase 

que diário com fornecedores é 

um ponto em comum. Saiba em 

quais aspectos o empresário 

pode trocar experiências com 

este profissional

professor da Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV-
EAESP) Jaci Corrêa Leite, alguns setores sofrem 
com o oligopólio, ou seja, concentram pouquíssimos 
fornecedores, o que nem sempre facilita a negociação 
das condições de preço. “Exemplo disso são os seto-
res de higiene, bebidas e frigorífico. Poucas empresas 
concentram a distribuição desses produtos.”

Nestas situações, explica o professor, o que o 
varejista pode fazer é tentar sensibilizar o fornece-
dor no sentido de que este não “abuse demais”. E 
acrescenta: “Tentar fazer qualquer coisa no sentido 
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de ‘ameaças’ é algo que não irá funcionar e, ao invés 
de melhorar as coisas, terá um efeito contrário”, 
indica. E alerta: é importante criar uma cumplici-
dade “no sentido positivo da palavra”. De acordo 
com Leite, “o que você precisa fazer para enfrentar 
uma situação de fraqueza negocial é transformar seu 
representante de venda em aliado. Caso contrário, 
você perderá todos”, sustenta.

Em contraponto aos setores mais concentra-
dos, existem as pontas fragmentadas, como explica 
Leite. Um exemplo disso é o segmento de FLV, 
setor que reúne uma quantidade significativa de 
fornecedores. “Nesse lado, o varejista tem uma 
capacidade de imposição e de determinação de 
preço e condições muito maior do que quando 
está negociando com um representante de sabão 
em pó”, explica o professor.

O melhor caminho

O primeiro passo, conforme explica 
Jaci Corrêa Leite, é saber de qual setor se 
está falando. “No caso dos oligopolizados, 
o varejista precisa aprender a desenvolver o 
relacionamento com o fornecedor, que seja 
estável, de respeito, inclusive convidando-o, 
frequentemente, a fazer promoções dentro 
da loja”, explica.  

Para o diretor da rede de supermer-
cados Asun, Antônio Romacho Ortiz, um 
ponto importante é a determinação do 
fornecedor no momento da visita. “Ele tem 
que ter a maleabilidade das decisões. Quan-
do recebe uma missão, tem que cumpri-la”. 
Outro fator com o qual se pode aprender 
é a agilidade em enxergar as tendências do 
mercado. “Às vezes o empresário não con-
segue acompanhar tanto, mas o fornecedor 
sim”, aponta.

Contudo, Romacho destaca que, entre 
supermercadistas, nem sempre o foco e 
as prioridades são as mesmas. “Sabemos 
comprar para a loja e então ver o retorno 
disso, pois o poder de decisão é do cliente. 
Quando um produto não dá certo é porque 
o fornecedor vendeu um item que o público 
não quer. E nós temos de estar informados 
sobre isso”, comenta. 

Na visão de Jaci Leite, não há truque 
além da busca em desenvolver um relaciona-

mento estável, “que crie uma certa empatia 
entre comprador e fornecedor, na qual o re-
presentante seja alguém que veja o varejista 
mais como um parceiro de negócio, e menos 
como uma vítima em potencial”.

Auxílio na gestão

O fornecedor também pode ser visto como 
um estímulo para o atendimento das demandas 
e expectativas de um supermercado. Segundo o 
diretor comercial do Unisuper, Gerson Gabriel 
Kaefer, as metas e volumes de venda estipuladas 
por este profissional fazem com que a cadeia con-
siga atender seu anseio. “Acredito que a dinâmica 
contribui para a operação da loja, é a atitude que 
faz a diferença”, afirma. Para Kaefer, a expectativa 
com a venda de um produto vem com o tempo. 
“Caso o supermercado atinja a meta do fornecedor, 
o mesmo instiga a te mexer. Neste sentido, creio 
que o fornecedor veio a contribuir”, destaca. No 
caso do Unisuper, a relação com o fornecedor se 
dá de forma diferenciada porque a rede trabalha 
com uma Central de Distribuição, o que resulta 
em um diálogo mais direto e fornecimento mais 
rápido aos associados. “Quando o fornecedor aten-
de ao pedido com agilidade e de forma completa, 
ele contribui para uma gestão. No nosso caso, a 
velocidade de abastecimento aumentou e muito”, 
garante. O diretor comercial também conta com 
a figura do representante para sair da zona de 
conforto e elaborar promoções diferenciadas com 
determinados produtos. “Ele estimula para que as 
coisas aconteçam e a venda tende a melhorar. Com 
o fornecedor, o varejista pode cercar o abastecimen-
to com este estímulo e fomentar negócios”, avalia 
Gerson Kaefer. 

Para Gerson 
Kaefer, do Unsiuper, 
fornecedor contribui 
para uma boa gestão



Em outubro, a Agas assumiu compromisso com governo 

federal a fim de contribuir com a erradicação da miséria no 

Rio Grande do Sul. A assinatura do protocolo contou com a 

presença da presidente Dilma Roussef

14 de outubro a Assembleia Legislativa 
gaúcha recebeu a presidente da República, Dilma 
Roussef, para a assinatura do convênio Brasil Sem 
Miséria. Participaram da solenidade os governa-
dores Tarso Genro, Raimundo Colombo (Santa 
Catarina) e Beto Richa (Paraná) e seis ministros, 
inclusive a responsável pela pasta do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), Tereza Campello.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo 
,também esteve presente e assinou o protocolo 
de intenções, assegurando o compromisso da enti-
dade em apoiar o MDS na erradicação da miséria 
no estado. Os supermercados gaúchos 
terão três participações: garantir espaço 
nas gôndolas para produtos oriundos 
da agricultura familiar, abrir postos de 
trabalho para pessoas abaixo da linha da 
pobreza e treinar e capacitar gaúchos sem 
formação profissional ou disponíveis no 

no dia mercado de trabalho. Em junho a Agas assumiu 
o mesmo compromisso, no entanto, em âmbito 
estadual através do Programa RS Mais Igual.

Região Sul unida

A solenidade marcou a realização da 
etapa sulina do programa. De acordo com 
o MDS, a iniciativa inclui a realização de 
ações voltadas para a erradicação da extrema 
pobreza no Brasil. Nos estados da região 
sul, conforme dados do Ministério, existem 
atualmente 716 mil pessoas em situação de 

miséria (306,6 mil estão 
no RS); Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande 
do Sul respondem por 
61% da população mais 
pobre concentrada na 
área urbana. 

Com o programa 
– que terá suas ações 
concentradas na inclusão 

produtiva rural e urbana e a inclusão digital 
– o governo federal tem o objetivo de bene-
ficiar 16,2 milhões de pessoas (4,3% delas 
na Região Sul) por meio de transferência de 
renda, inclusão produtiva e acesso a serviços 
públicos nas áreas de educação, saúde, assis-
tência social, saneamento e energia elétrica. O 
Brasil Sem Miséria tem o propósito, ainda, de 
ampliar a geração de empregos na construção 
civil e nos supermercados, além de incentivar 
a produção da agricultura familiar. 
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Airton Dória Consultor de empresas e professor de Administração de Marketing da Pucrs

contexto competitivo das empresas exige 
gestores cada vez mais preparados para atuar de 
maneira a errar menos e acertar mais. Balizado 
pela transformação e pela velocidade, o mercado 
consumidor exige que as empresas respondam 
mais rapidamente às suas demandas. Somado a 
isso, as margens líquidas estão reduzidas e erros 
decorrentes da falta de preparo do gestor podem 
comprometer ainda mais o resultado da “última 
linha”. Não dá para errar!

Portanto, desenvolver e aprimorar as compe-
tências dos seus gestores é um desafio adicional 
imposto às empresas. Equilibrar e alinhar a condu-
ção dos processos do negócio à gestão de pessoas 
de forma sinérgica requer novas competências 
do gestor. Não há mais espaços para amadores, 
apenas para gestores profissionais. Onde está a 
solução? Pesquisar, ler e estudar são novos hábitos 
que precisam ser incorporados à rotina de um ges-
tor, pois a aprendizagem contínua e permanente 
é a solução para o gestor que necessita se adaptar 
ao novo contexto empresarial. 

Percebe-se, portanto, que o conhecimento 
e a sua aplicação representam os meios para se 
obter uma gestão, que necessita gerar resultados 
de forma sistemática. Planejar, liderar, medir e 
controlar por meio de indicadores e metas são 
fatores determinantes para o sucesso da gestão. A 
correta aplicação dessas ações permite minimizar 
erros e diminuir as incertezas. Vejamos algumas 
reflexões sobre essas ações:

1. Planejar: pensar antes de agir para não se 
arrepender depois tem sido um conselho dado há 
várias gerações. Planejar é exatamente isso, mas 

o atual requer a cultura e o hábito do gestor de fazê-lo 
permanentemente. O planejamento pode ser 
entendido como um importante aliado do gestor 
no processo de delegação e descentralização das 
atividades do dia-a-dia;

2. Liderar: conduzir pessoas é um dos grandes 
desafios de um gestor. Considerando que a equipe 
é o “espelho” da sua liderança, compartilhar o co-
nhecimento e a informação são importantes aliados 
do gestor para ter credibilidade, respeito e justiça 
junto a sua equipe;

3. Medir: por meio de indicadores previa-
mente estabelecidos, a mensuração dos resultados 
irá apoiar o gestor a tomar decisões mais céleres e 
eficazes, minimizando retrabalhos, o que, de certa 
forma, reduzirá os custos e despesas da empresa;

4. Controlar: o fato de monitorar e alinhar os 
resultados obtidos com o que foi planejado é um 
fator decisivo para ajustar os processos e orientar 
os seus colaboradores de forma imparcial.

Como se pode identificar, as competências ge-
renciais exigidas e apoiadas nessas ações poderão dar 
um melhor direcionamento na atuação e na tomada 
de decisão do gestor. No entanto, essas ações ne-
cessitam ser aplicadas com técnica e conhecimento, 
de forma que os resultados sejam efetivos. Não será 
apenas pela prática do dia-a-dia que a aplicação será 
possível, mas com uma fundamentação respaldada 
em novos saberes. Estar permanentemente em 
busca de novos conhecimentos e aplicá-los de for-
ma compartilhada e sistemática com a sua equipe 
é um dos novos desafios dos gestores que almejam 
permanecer no mercado. Aprender, reaprender, 
aperfeiçoar são palavras que precisam ser incorpo-
radas ao dia a dia do gestor de sucesso.

ompetências requeridas do 
gestor contemporâneo
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há 10 anos, na edição nº 215, de julho de 2001, a 
revista Agas colocou em pauta as especificidades 
acerca dos produtos light. Na época, esses itens 
apresentavam-se como uma inovação no mercado 
e marcas de diversas empresas alimentícias co-
meçavam a apostar na diferenciação para atrair e 
atender a demanda de consumo. Os benefícios dos 
produtos light são referentes à redução de calorias, 
auxiliando no emagrecimento. Com as vantagens 
calóricas e a crescente busca por alimentos que de 
alguma forma contribuam com a saúde, os itens 
ganharam mais adeptos. Uma pesquisa realizada 
pelo Centro de Estudos Euromonitor registrou 

crescimento de 136% 
na disponibilização de 
itens light nos últimos 
cinco anos contra 44% 
do segmento geral. De 
acordo com o estudo, a 
população tem buscado 
um menu com opções 
mais saudáveis e que pro-
porcionem bem-estar.

Outra análise refe-
rente a esses itens rea-
lizada pela Associação 
Brasileira da Indústria 
de Alimentos Dietéticos 
(Abiad) indicou que 35% 

dos lares brasileiros estão consumindo produtos 
diet e light. O levantamento da associação também 
mostrou que em um período de 10 anos, entre 1998 
e 2008, os negócios com esses produtos cresceram 
800% no país. Esse aumento deve-se ao maior 

Em 2001 a revista 

Agas apresentou uma 

reportagem sobre as 

novidades e vantagens que 

os produtos light traziam 

para as gôndolas. Hoje 

essa linha se consolida a 

cada dia, gerando novos 

adeptos no consumo

poder aquisitivo do brasileiro e ao aumento da 
classe média no Brasil aliada à maior preocupação 
com a saúde. 

Confusão entre light X diet

Por serem itens diferenciados do con-
vencional, os produtos light e diet têm suas 
características confundidas pelos consu-
midores, segundo a nutricionista Gabriele 
Boeira, especialista em Nutrição Clínica e 
Metabolismo. A profissional explica que os 
produtos light precisam oferecer redução 
mínima de 25% de nutrientes ou calorias em 
relação ao alimento convencional. No caso de 
produtos light sólidos, estes devem apresentar 
no máximo 40Kcal/100g e em bebidas uma 
proporção de até 20Kcal/100ml. 

Já os produtos diet são aqueles isentos de 
determinado nutriente, como glúten, açúcar, 
sódio, colesterol ou gordura. Apesar de serem 
desenvolvidos especificamente para atender 
grupos característicos, como pessoas diabéti-
cas ou celíacas, também podem ser utilizados 
por aqueles que querem perder peso.

“Existe uma grande variedade de merca-
dorias light e diet no mercado. O importante 
no momento da compra é sempre ler o rótulo 
do item escolhido, compará-lo ao convencio-
nal e analisar se esse atende a necessidade de 
quem irá consumi-lo”, salienta a nutricionista. 
Gabriele lembra, no entanto, que nem sem-
pre a isenção de uma substância implica em 
redução de calorias. 

e bem
com a balança

D
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Vitor Augusto Koch Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS 

varejista do Brasil cresce e vai 
continuar crescendo nos próximos 10 anos. Como 
a economia brasileira. Os diversos gargalos do 
país como altas taxas de impostos, infraestrutura 
deficiente, falta de políticas de saúde e de edu-
cação não vão impedir que a economia brasileira 
cresça. Expectativas de especialistas indicam que 
o investimento da economia de bens deve evoluir 
dos atuais 19% para 24% do PIB (Produto Interno 
Bruto) em 2011 assim como a taxa de poupança 
doméstica deve ficar entre 22 e 23% do PIB.

 São números positivos que indicam um 
crescimento brasileiro nos próximos 10 anos. 
Mesmo que não se faça nada. Vamos crescer. 
Continuar crescendo. A transformação da eco-
nomia brasileira em uma das maiores economias 
de consumo do mundo está baseada em 90 
milhões de consumidores na classe C com 44% 
da renda nacional e na classe D com 45 milhões 
de consumidores e 16% da renda nacional. O 
desafio das empresas é entender os valores e 
o comportamento desses recém-chegados ao 
consumo e desenvolver estratégias para vender 
a eles seus produtos e serviços.

Já aprendemos a ter uma visão de médio 
prazo, mas ainda precisamos ter um pensamento 
mais estratégico. Grandes eventos como Copa do 
Mundo e Olimpíada estão nos ajudando nestes 

o mercado dois pontos. Mas ainda falta muito, ainda mais 
que a taxa de desemprego está em tendência de 
baixa, está havendo aumento real de salários, 
também está havendo uma redução da infor-
malidade com ampliação das linhas de crédito e 
redução da taxa de juros.

A queda do dólar que prejudica as expor-
tações faz com as empresas se voltem para o 
mercado interno, aumentando a oferta de pro-
dutos com preços mais baixos. O governo terá 
que garantir a expansão da produção interna 
além de ter de administrar crescimento, juros 
e inflação. Reformas amplas serão necessárias 
para estimular o crescimento de longo prazo e 
reduzir ainda mais a pobreza. Quem indica a ne-
cessidades destas reformas, apesar dos números 
positivos, é a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). O estu-
do apresentado pelo Secretário Geral da OCDE, 
Angel Gurria, revela também que o Brasil  expe-
rimentará  um crescimento mais elevado e com 
inclusão ainda mais abrangente do que a maioria 
dos países da OCDE desde que  faça as reformas 
mais amplas. Duas delas tratam da redução da 
carga fiscal e taxas de juros mais baixas. 

O Brasil do futuro já está acontecendo e 
será ainda melhor se fizermos a lição de casa. 
Precisamos ser otimistas e trabalhar para isto. 

futuro do Brasil
é um só: crescer
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representantes
Associação Gaúcha dos 
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Região 01 – Porto Alegre

Representante: 

Danilo Tiziani

Danilo A Tiziani e Cia Ltda.

Porto Alegre – RS

Fone: 51-3248-2002

E-mail: dtiziani@terra.com.br

Região 03 – Alvorada

Representante: 

Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Fone: 51-3411-9999

E-mail: 

luiz@cerealistaoliveira.com.br

Região 06 – Canoas

Representante: 

Zódio Brehm

Supermercado Brehm Ltda.

Canoas – RS

Fone: 51-34729999

E-mail: brehm02@terra.com.br

Região 10 – Novo Hamburgo

Representante: 

Denis Evandro Furlan

Diniz Furlan Cia Ltda.

Novo Hamburgo – RS

Fone: 51-3593-1311

E-mail: 

denis@padariabrasil.com.br

Região 13 – Taquara

Representante: Ardi Deloi Muller

Supermercado Muller Ltda.

Taquara – RS

Fone: 51-3542-2024

E-mail: ardimuller@tca.com.br

Região 18 – Nova Petrópolis

Representante: 

Severino Seger

Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá

Nova Petrópolis – RS

Fone: 54-3281-8300

E-mail: severino@pia.com.br

Região 22 – São Marcos

Representante: 

Tânia Maria Ampessan 

Fochesato

Cooperativa Agrícola Mista Rio 

Branco Ltda.

São Marcos – RS

Fone: 54-3291-2147

E-mail: compras@

cooperativariobranco.com.br

Região 25 – Camaquã

Representante: 

Rosane Ávila Roxo 

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Camaquã – RS

Fone: 51-3671-1437

E-mail: rosane@superroxo.com.br

Região 35 – Encantado

Representante: Álvaro Ce

Moinho Brasil Ltda.

Encantado – RS

Fone: 51-3751-3017

E-mail: 

moinhobrasil@pannet.com.br

Região 36 – Guaporé

Representante: Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Guaporé – RS

Fone: 54-3443-2464 

E-mail: rodrigo@

supermercadosmarin.com.br

Região 38 – Getulio Vargas

Representante: 

Arlei José Karpinski

Karpinski & Cia Ltda.

Getulio Vargas – RS

Fone: 54-3341-0000      

E-mail: arlei@karpinski.com.br

Região 39 – Erechim

Representante: Cláudia Sonda

Máster ATS Supermercados Ltda.

Erechim – RS

Fone: 54-3520-1900

E-mail: claudia.sonda@

mastersonda.com.br

Região 40 – Carazinho

Representante: 

Leandro Alberto Rheinhermer 

Coqueiros Supermercado Ltda.

Carazinho – RS

Fone: 54-3331-3954

E-mail: leandro@

supermercadocoqueiros.com.br

Região 41 – Não-Me-Toque

Representante: 

Arthur Ribeiro Sobrinho

Cooperativa Tritícola Mista 

Alto Jacuí Ltda.

Não-Me-Toque – RS

Fone: 54-3332-2563

E-mail:  

asobrinho@cotrijal.com.br

Região 42 – Pelotas

Representante: Davi Treichel

Empresa: Macro Atacado 

Treichel Ltda

Pelotas – RS

Fone: 53-32737374

Email: treichel@brturbo.com.br

Região 43 – Caxias do Sul

Representante: 

Ildemar José Bressan

Empresa: Kastelão Comercio 

de Produtos Alimentícios Ltda

Caxias do Sul – RS

Fone: 54-32280960

Email: 

kastelao@kastelao.com.br

Região 44 – Santo Ângelo

Representante: 

Gastão H. Weinert 

Weinert & Cia Ltda.

Santo Ângelo – RS

Fone: 55-3313-4765

E-mail: 

direcao@pagmenos.com.br

Região 47 – Três Passos

Representante: 

Délcio Franzen

Supermercado Máster Ltda.

Três Passos – RS

Fone: 55-3522-1610

E-mail: 

escritoriots@mksnet.com.br

Região 48 – São Luiz Gonzaga

Representante: 

Amaury André Feron

Feron & Terra Ltda.

São Luiz Gonzaga – RS

Fone: 55-3352-4460/3352-4450

E-mail: feron@

feronsupermercados.com.br

Região 50 – Uruguaiana

Representante: Ismael Ali Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

Uruguaiana – RS

Fone: 55- 2102-2200

E-mail: Ismael@baklizi.com.br

Região 51 - Santiago

Representante: 

Luiz Brandão Libraga

Brandão & Cia Ltda.

Santiago – RS

Fone: 55-3251-3846

E-mail: 

distribuidora@redevivo.com

Região 54 – Santana do Livramento

Representante: 

José Luiz Righi 

Righi Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda.

Santana do Livramento – RS

Fone: 55-3242-4170

E-mail: jose@righi.com.br

Região 55 – São Gabriel

Representante: 

Miguel Pradella 

Comercial 3 Letras Ltda

São Gabriel – RS

Fone: 55-32325570 –55-

32324888- 55-32320422

E-mail: contabilidade.bigmax@

terra.com.br

Região 58 – Cachoeira do Sul

Representante: 

Paulo Tischler

Tischler & Cia Ltda

Cachoeira do Sul – RS

Fone: 51-37224433

E-mail: paulo@tischler.com.br

Região 60 – Santa Cruz do Sul

Representante: Celso Muller

Miller Comércio de 

Alimentos Ltda

Santa Cruz do Sul – RS

Fone: 51-3715-1350 - 

37118799

E-mail: miller@viavale.com.br

Região 61 – Venâncio Aires

Representante: 

Jair Clecio Lehmen

Razão: Lehma Cerealista Ltda

Venâncio Aires – RS

Fone: 51-37412780

E-mail: jair@lehma.com.br
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