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final de ano, é chegada a hora de reorga-
nizarmos a casa. Este é o marco de uma nova arrancada, 
de diferentes projetos e de outras ambições em 2012. 
O otimismo e as renovadas estratégias serão aliados para 
buscarmos resultados ainda maiores na temporada que se 
inicia. As empresas mais prósperas serão as que melhor 
entenderem os anseios de seus clientes, independente-
mente do seu tamanho ou foco de atuação. E, se para os 
supermercados as constantes mudanças de necessidades e 
de tendências são decisivas, para a nossa Agas os desafios 
também estarão renovados.

A primeira ação do ano já está em execução. Nossa 
escola móvel, que em 2011 capacitou mais de seis mil 
pessoas para o varejo gaúcho, inicia a temporada levando 
oficinas gratuitas aos veranistas e moradores de sete praias 
do estado. É o Projeto Verão Agas 2012. Seguiremos nosso 
trabalho de qualificação profissional em níveis operacionais 
e gerenciais, além de fortalecer os encontros no interior. 
Assumimos também o compromisso de aprimorar a nossa 
ExpoAgas. A Agas continuará seu trabalho pela diminuição 
da informalidade e pela busca do crescimento conjunto 
dos setores. Procuramos sempre o aumento da receita e 
a diminuição das despesas do estado, para que ele possa 
assumir o papel a que foi proposto, o de proporcionar se-
gurança, saúde e educação aos seus cidadãos. Lembramos 

passado o ao Governo estadual que historicamente somos parceiros, 
e que permaneceremos nesta condição, buscando o cres-
cimento de todos os gaúchos. Também é neste sentido 
que reivindicamos a simplificação do Manual do ICMS, 
que atualmente ocasiona erros de interpretação e dificul-
dades, sobretudo às pequenas empresas. É incabível que 
um supermercado, ao classificar um produto como torta, 
seja tributado em 17%, enquanto a empresa que classificar 
o mesmo produto como bolo, pagará a alíquota de 12%. 
São situações como esta e a morosidade dos tribunais que 
gostaríamos de evitar.

Finalizo agradecendo a cada fornecedor, a todos os 
trabalhadores do autosserviço e principalmente aos colegas 
supermercadistas pelas conquistas e realizações que 2011 
nos proporcionou. O trabalho desempenhado por cada 
um de nósfoi celebrado no Carrinho Agas 2011. Foi nesta 
grande celebração, inclusive, que recebemos a palavra do 
presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, de 
que o legislativo federal estará aberto para ouvir e atender 
às reivindicações dos supermercados brasileiros, como a 
extensão da isenção do Pis/Cofins da carne para toda a 
cadeia. Contamos com cada um de vocês para tornar os 
supermercados, a indústria e toda a economia gaúcha ainda 
mais fortes em 2012. O novo ano já começou, e estaremos 
juntos, novamente, para atingir estes objetivos.

ovos desafios      
em 2012
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indicadores
Desvendando desempenhos
A planilha de indicadores de desempenho é o equivalente  
a radiografia de uma empresa. Por meio dessa ferramenta 
é possível identificar problemas e buscar soluções para a 
melhor tomada de decisão empresarial

boas práticas
A serviço de todos
Ao abrir espaço para outras empresas, um supermercado amplia sua atuação. 
Farmácias, lanchonetes, bancos e outras lojas atendem as necessidades de compras 
dos clientes em um único local e podem colaborar para o aumento das vendas

42
carrinho agas 2011

Coroamento de um mercado
Mais recente edição do Carrinho Agas comprova a tradição 

em qualidade do empreendedorismo gaúcho. Mais da 
metade dos agraciados são empresas do Rio Grande do Sul 
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eleito Homem Público Destaque do Ano 
pelo Carrinho Agas 2011, Marco Maia é a voz 
dos gaúchos (e de milhares de brasileiros) à 
frente da Câmara dos Deputados. Saiba quais 
projetos e ações ele considera prioritários

AGAS Qual o papel do legislativo no 

desenvolvimento econômico do país?

MM Ele tem papel fundamental para o 
desenvolvimento econômico do país. 
É nesta Casa onde é feito o debate dos 
principais assuntos que envolvem a vida 
dos brasileiros. 
A Câmara também está atenda à crise 
financeira mundial. Trabalhamos em sin-
tonia com o governo da presidente Dilma 
para evitar que esta turbulência mundial 
freie o nosso crescimento. Por isso, apro-
vamos propostas de incentivo à produção 
industrial, como o Plano Brasil Maior, e o 
reajuste da tabela do Supersimples para 
médias, pequenas e microempresas. Essas 
medidas visam a aumentar a competitivi-
dade de nossas empresas.

AGAS A Câmara dos Deputados representa 

uma das principais forças políticas nacionais. 

Trata-se de um espaço em que se empreende 

a favor do Brasil e da sociedade. De que 

forma o parlamento pode trabalhar para o 

posicionamento ético do país?

MM De fato a Câmara dos Deputados é 
um espaço onde são realizados grandes 
debates. Aqui estão representadas 
todas as forças políticas e interesses da 
sociedade local, que legisla em favor 
do desenvolvimento. Na nossa gestão 
como presidente da Câmara, tenho 
como princípios fundamentais o diálogo, 
a transparência e, principalmente, a 
construção de consensos. A Câmara dos 
Deputados é um espaço democrático, onde 
são abordados temas de várias esferas, 
que sobretudo buscam o fortalecimento 
da cidadania, o desenvolvimento do nosso 
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”“Após muitos anos, estamos 

finalmente conseguindo um lugar 

de destaque no mundo.

país, com mais igualdade e qualidade de 
vida para todos.
Aprovamos resoluções que dão maior 
agilidade e dinamismo aos processos 
disciplinares analisados em seu Conselho 
de Ética, que também ganha maior 
autonomia de trabalho.

AGAS Quando o senhor assumiu a liderança da 

Casa, afirmou que haveria bons debates e boas 

discussões dentro do parlamento, mas também 

a votação de matérias de interesse da população 

brasileira. Atualmente, que projetos importantes 

estão em votação?

MM Votamos neste ano matérias im-
portantes, que pareciam impossíveis de 
avançar. Entre elas o Código Florestal (PL 
1876/1999), que busca assegurar o nosso 
meio ambiente de forma sustentável e, ao 
mesmo tempo garante o desenvolvimento 
do país. O diálogo também foi essencial 
para aprovarmos a regulamentação da 
Emenda 29 (PLP 306/2008), que define 
valores mínimos para aplicação de recursos 
na saúde. Ainda tivemos a Comissão da 
Verdade (PL 7.376/2010) e o Estatuto da 
Juventude (PL 4529/2004).
Merece destaque a política de valorização 
do salário mínimo. Há nove anos lutáva-
mos por um salário mínimo de US$ 100, 
e hoje temos um patamar de US$ 500, e 
com ganhos reais para os trabalhadores.

AGAS Há muitas expectativas dos 

empreendedores brasileiros em relação aos 

negócios que a Copa do Mundo de 2014 deverá 

gerar, inclusive para o varejo. Recentemente, o 

senhor afirmou que a Câmara fará um esforço 

para votar a Lei Geral da Copa. De que forma 

a aprovação de tal legislação influenciará nos 

negócios das empresas brasileiras?

MM A Copa do Mundo no Brasil é sem 
sombra de dúvida uma grande conquista. 
Temos trabalhado para que este evento 
seja o melhor possível. Aqui na Câmara 
tramitam várias matérias em favor do bom 
andamento da Copa de 2014, entre elas, a 
diminuição de entraves burocráticos e con-
cessão de isenções fiscais para as obras da 
Copa do Mundo (Leis 12.462 e 12.350).
Estamos fazendo todos os esforços 
possíveis para entrar em consenso e 
aprovar a Lei Geral da Copa, ainda início 
do ano. O relator ainda faz um trabalho 
de buscar consensos e acordos em cima do 
texto, mas tenho a convicção de que ele 
dará um lugar de destaque aos produtos, 
produtores e comerciantes brasileiros 
ao máximo dentro das possibilidades. 
Confio ainda que não só a legislação, 
mas também o grande fluxo de turistas 
que virão durante e depois da Copa 
do Mundo vão por si só ser um grande 
incremento nos negócios feitos por nossos 
empreendedores. Com o sucesso da Copa 
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e das Olimpíadas, a “Marca Brasil” no 
exterior vai se valorizar muito, trazendo 
dividendos principalmente aos nossos 
empresários, em todos os setores.

AGAS No mês de novembro foi criada uma co-

missão na Câmara dos Deputados para analisar a 

proposta do novo Código Comercial, em função 

do atual ser de 1850. Esse é um dos problemas 

enfrentados pelos empreendedores do país: a 

desatualização de muitas leis que não acompa-

nham a evolução acelerada do mercado. Como o 

senhor avalia essa questão?

MM Criamos uma comissão especial 
para trabalhar este tema. Baseada no PL 
1572/2011 esta comissão instituiu a aná-
lise do Código Comercial. Agora aguar-
damos a indicação dos membros pelos 
partidos e após as indicações, será coloca-
do em marcha o debate na comissão, que 
tenho certeza que vai levar em conta as 
reivindicações do setor, para que possamos 
confeccionar uma legislação moderna e 
ágil, como exige uma economia complexa 
e dinâmica como a nossa. A intenção é 
ouvir mais a sociedade em geral, através de 
audiências, debates, para que a atualização 
da Lei seja feita da melhor forma possível.

AGAS Mesmo com a arrecadação crescente e o 

pagamento das altas taxas de impostos, observa-

se que o retorno em prestação de serviços ainda 

é deficiente. Qual a intenção do governo no que 

tange a reforma tributária?  

MM Já avançamos muito neste debate. 
Votamos matérias que vão ao encontro a 
reforma tributária. No atual momento, 
seria praticamente impossível realizar uma 
grande reforma tributária, estamos aos 
poucos mudando esta realidade, como é o 
caso da votação do Supersimples. O fato 
é que não podemos simplesmente parar o 
país para refazermos a matriz tributária, 
então, temos de ir avançando na reforma, 
ponto a ponto.
Destaco para que todas as pessoas per-
cebam que as matérias tributárias tem 
ganhado muita atenção por parte do legis-
lativo federal, pois sabemos da necessidade 
de oferecer competitividade aos nossos 
produtos em um mercado mundial cada 
vez mais acirrado, porém, nossa legislação 
tributária se consolida em um conjunto 
enorme de leis e regulamentações, então 
é um trabalho colossal fazer esta reforma, 
mas posso dizer que estou confiante que as 
ações continuarão sendo feitas no sentido 
de desonerar a população de nosso país e 
de tornar as leis mais simples e diretas.

AGAS Se fosse possível eleger um 

assunto prioritário para o desenvolvimento do 

país, entre os inúmeros projetos existentes, qual 

o senhor elegeria?

MM Fica difícil responder esta pergunta 
em apenas um projeto, pois temos vários 
projetos e programas que trabalham 
exatamente esta pauta: o desenvolvimento 
econômico, social e sustentável. Entre 
tantos temas, destaco alguns como 
verdadeiros avanços para o Brasil. 
A educação é um dos princípios básicos 
para darmos continuidade a este constante 
crescimento. No governo do presidente 
Lula, foram vários passos conquistados em 
prol de uma melhor educação. Além disso, 
um dos maiores programas de educação, 

“A  copa do mundo no Brasil é sem 

sombra de dúvida uma grande conquista.”
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o Programa Universidade para Todos (ProUni) tem levado muitos 
alunos para sala de aula, através de estudos integrais e parciais 
a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de 
formação específica, em instituições privadas de educação superior.
Na agricultura, somos um dos principais exportadores do mundo. 
A agricultura é responsável por grande parte do PIB (Produto 
Interno Bruto). Durante os últimos anos temos votados importantes 
medidas para este setor. A construção civil é outro, muitas obras 
e novos postos de trabalho. Nos últimos anos o avanço neste setor 
é significativo, e programas como o Minha casa, minha vida são 
expoentes disso.
Após muitos anos, estamos finalmente conseguindo um lugar de 
destaque no mundo, e isso principalmente pela força de nossa 
economia. Creio que pensar em apenas uma área prioritária seria 
pensar como muito tempo foi feito no Brasil.

AGAS O que o senhor ressaltaria como atributo fundamental que levou a 

este reconhecimento pela Agas?

MM Este é um dos mais importantes reconhecimentos do segmen-
to varejista brasileiro. Nos últimos tempos conquistamos muitas 
vitórias. Fruto de um trabalho em equipe, hoje sou presidente da 
Câmara dos Deputados, cargo que nenhum gaúcho ocupava há 
17 anos. Acredito que o nosso trabalho foi reconhecido pela Agas 
devido o engajamento que temos para com o desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul e Brasil. Diariamente recebo representantes de 
todos os segmentos, setores e regiões do país, seja para fazer o de-
bate interno, necessário para a construção da democracia, seja para 
fazer o debate das grandes políticas.

AGAS A aprovação da PEC que prorroga os efeitos da Desvinculação de 

Receitas da União (DRU) é de grande relevância para a economia no âm-

bito micro e macro. Ela garantiria a continuação de projetos prioritários nas 

áreas de infraestrutura, abrangendo, por exemplo, educação, programas 

sociais e obras dos eventos esportivos mundiais que estão por vir. Como 

esta a tramitação da respectiva PEC?

MM Aqui na Câmara dos Deputados nós votamos e aprovamos a 
matéria após uma intensa negociação, agregando opiniões e procu-
rando consensos. 
A desvinculação das receitas da União é importante também para 
o enfrentamento da crise internacional, pois oferece mecanismos 
ao governo para que combata a crise por meio do investimento, do 
aquecimento da economia, o que também foi feito recentemente com 
a redução de impostos em produtos que são consumidos diretamente 
pelas famílias brasileiras, como dos eletrodomésticos e do trigo.
Ressalto que a votação e consequente aprovação da DRU acaba por 
ser um voto de confiança ao governo, pois é um atestado de que o 
Brasil acredita e aprova a condução da política econômica da presi-
dente da República Dilma Rousseff.
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Máquina transforma 
lixo em dinheiro
Uma máquina recicladora que transforma lixo em dinheiro. 
Esta é a invenção da Tomra, uma empresa norueguesa voltada 

para reciclagem. Em 2009, dois só-
cios paulistas trouxeram o aparelho 
para o Brasil e fundaram a Susten 
Tranding. Desde 2010, sete máquinas 
estão em supermercados de Jundiaí, 
interior de São Paulo. As máquinas 
aceitam embalagens com formato 
cilíndrico, como garrafas e latinhas, 
de plástico, vidro ou alumínio. O 
consumidor deposita o recipiente, o 
aparelho analisa o resíduo e imprime 
um cupom, que pode ser trocado por 
dinheiro ou por desconto na loja. 

Supermercado Santa Clara 
em São Pedro 
Foram inauguradas, no dia 16 de dezembro, duas novas instalações do 
Supermercados Santa em São Pedro da Serra. A cerimônia contou com 
a presença de autoridades, funcionários, associados e imprensa local. 
A Cooperativa Santa Clara já mantinha uma filial no município desde 
1985, em um prédio alugado. Com o novo espaço, agora de proprieda-
de da empresa, o supermercado passa a oferecer aos consumidores de 
São Pedro e região maior variedade de produtos. A nova filial tem área 
construída de 1.200 metros quadrados e está localizada na avenida Pedro 
Chies, 303, no centro da cidade.

Nicolini comemora 
campanha
No dia 27 de novembro, os Supermerca-
dos Nicolini – que comemoram seus 32 
anos – promoveram uma mateada no largo 
do Centro Administrativo de Bagé que 
teve por finalidade encerrar a campanha 
Troco do Bem, desenvolvida ao longo dos 
últimos quatro meses. A campanha teve 
um objetivo comunitário, em benefício 
das ligas femininas de Combate ao Câncer 
de Bagé e de Dom Pedrito. Ao passarem 
pelos caixas, os clientes eram convidados 
a doar o troco ou parte dele à Liga. Em 
Bagé, foram arrecadados R$ 29.128,64 e, 
em Dom Pedrito, R$ 5.120,33. A estes 
valores, a direção da rede acrescentou 
mais 5 mil reais para cada entidade.

Atacadão inaugura
em Pelotas 
Na dia 11 de novembro, a cidade de Pelo-
tas inaugurou sua primeira loja do Ataca-
dão. Com uma oferta variada de produtos 
traduzida em um mix com mais de 10 mil 
itens, a moderna loja do maior atacadista 
do Brasil garantirá o abastecimento local. 
Além disso, a instalação da nova loja vai 
gerar 300 empregos diretos e 600 indi-
retos, com ênfase ao primeiro emprego 
para jovens recrutados na cidade, repre-
sentando um incremento significativo no 
comércio de toda a região. O Atacadão de 
Pelotas fica na avenida Presidente João 
Goulart, 6161. O grupo atacadista já 
soma com esta loja 78 unidades no país. 
O empreendimento faz parte do plano de 
expansão do Atacadão no Estado.
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Asun inaugura atacarejo em Osório
O Grupo Asun de Supermercados inaugurou no dia 29 de novembro o Atacado 
Leva Mais, localizado às margens da BR-101, em um prédio de 2.400 metros 
quadrados, empregando 120 funcionários. A solenidade contou com a presença 

de autoridades municipais 
como o prefeito de Osório, 
Romildo Bolzan Júnior, di-
retores da empresa e o pre-
sidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, entre outros 
convidados. A última filial 
do grupo foi aberta há três 
anos. Através de pesquisas, 
o município de Osório foi 
escolhido pela sua localiza-
ção e logística.

Mudanças nas declarações
Como parte do programa de simplificação de obrigações tributárias, um uni-
verso de 3,8 milhões de empresas estarão dispensadas, a partir de 2013, de 
entregar à Receita a Declaração Anual do Simples Nacional (Dasn). De acordo 
com o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal, Carlos 
Roberto Occaso, essas declarações não serão mais necessárias, pois o governo 
já possui as informações. A Receita tem acesso ao recolhimento mensal das 
pequenas e médias empresas do Simples, afirmou o subsecretário, por meio 
do Programa Gerador de Arrecadação do Simples Nacional. A decisão faz 
parte do processo de simplificação tributária em curso na Receita. “Ainda será 
necessário entregar a última declaração, a de março de 2012. A partir daí, no 
entanto, não exigiremos mais a entrega da Dasn”, afirma Occaso. 
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Sete grupos de alimentos terão 
redução de sódio
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou no dia 13 de dezembro a 
nova fase do acordo que prevê a redução gradual de sódio em 16 categorias 
de alimentos. Nesta etapa, serão detalhadas as metas para os alimentos que 
estão entre os mais consumidos pelo público infanto-juvenil, incluindo sete 
categorias: batatas fritas e batata palha, pão francês, bolos prontos, misturas 
para bolos, salgadinhos de milho, maionese e biscoitos, doces ou salgados. O 
documento define o teor máximo de sódio a cada 100 gramas em alimentos 
industrializados. As metas devem ser cumpridas pelo setor produtivo até 2014 
e aprofundadas até 2016. A redução do consumo de sódio no Brasil é uma 
das estratégias do governo federal para o enfrentamento às doenças crônicas, 
como hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. 
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Crescimento da bebida 
de soja ameaçado
A tributação de 25% do ICMS na bebida de soja, índice mais 
alto do país, está freando o crescimento do consumo deste pro-
duto nos lares gaúchos. O levantamento, que inclui dados da 
Nielsen Brasil e da Kantar Panel, mostra que a arrecadação do 
Estado poderia dobrar em um período de 24 meses se o tributo 

fosse reduzido de 25% 
para 12%. “Possuímos 
um setor primário com 
uma invejável produção 
de soja. Não podemos 
seguir com o menor con-
sumo per capita do País 
neste produto”, destaca 
o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo.
Para o dirigente, o baixo 

consumo do suco de soja no Rio Grande está diretamente 
relacionado ao seu alto preço para o consumidor final. “É um 
mercado que pode crescer até 400%, igualando-se ao carioca 
e atingindo um faturamento de R$ 150 milhões por ano”, 
projeta o presidente da Agas, lembrando que o leite de soja 
é indispensável na alimentação de pessoas com intolerância a 
lactose. Os números da Nielsen mostram ainda que, puxada 
pelo baixo índice no RS, a Região Sul é a única do país em que 
a bebida de soja não cresceu dois dígitos em 2011.

Facilidades no pagamento 
de impostos federais
A partir de 2012, os contribuintes poderão pagar todos os impostos 
federais com cartão de crédito ou de débito. O Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais (Darf) passará a ser impresso com códigos 
de barra para facilitar a operação. A medida permitirá o pagamento de 
impostos em qualquer equipamento como os caixas eletrônicos que 
tenham o leitor de código de barras.
A operação estará disponível também para o contribuinte pagar as 
cotas do Imposto de Renda devido. Atualmente, o contribuinte pessoa 
física, depois de fazer a declaração do imposto de renda e verificar se 
tem imposto a pagar, necessita imprimir o Darf para pagar a dívida em 
uma única ou mais parcelas, mas sem o código de barras. Outra opção 
é autorizar o débito em conta-corrente.

Macromix Atacado 
em São Leopoldo
São Leopoldo recebe sua segunda loja 
Macromix Atacado, uma nova opção de 
compra para a cidade, com mais de 2.400 
metros quadrados. O Macromix também 
traz o tele-vendas, facilitando as compras 
de todos os clientes, sejam eles do ata-
cado ou varejo. A ferramenta de entrega 
possibilita pedidos através do telefone e 
entrega no local solicitado, o que torna 
seu processo de compra mais ágil. As con-
dições de pagamento são diferenciadas, 
através de cartões de crédito ou débito, 
cartões alimentação e condições especiais 
para clientes cadastrados. A nova loja está 
localizada na avenida João Corrêa, centro 
de São Leopoldo, próximo a BR-116.
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O Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) fixou as metas institucionais globais 
da Auditoria Fiscal do Trabalho para o exer-
cício 2012, por meio da Portaria nº 2.543, 
de 14 de dezembro de 2011. A portaria 
traz no Anexo I uma tabela com as metas 
para as ações de fiscalização dos programas 
Rede de Proteção ao Trabalho, Segurança e 
Saúde no Trabalho, Erradicação do Trabalho 
Escravo e Erradicação do Trabalho Infantil. 
Entre as metas estão 550.000 trabalhadores 
registrados sob ação fiscal, 143.000 inspe-
ções em Segurança e Saúde no Trabalho, 
35.000 pessoas com deficiência inseridas 
sob ação fiscal e 4.080 ações de fiscalização 
para erradicação do trabalho infantil.
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MTE tem 
novas metas



A presidente da República, Dilma Rous-
seff, sancionou no dia 1º de dezembro 
a Lei nº 12.529/11, que reformula o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concor-
rência (SBDC). A nova lei torna o sistema 
mais eficaz na defesa de mercados e dos 
consumidores brasileiros, estimulando 
produtos e serviços com qualidade e 
preços adequados e coibindo os efeitos 
negativos na economia decorrentes do 
abuso do poder econômico.
A maior efetividade da política de defesa 
da concorrência decorre, principalmente, 
da mudança na análise de fusões e aquisi-
ções. Agora, elas deverão ser submetidas 
ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) antes de serem con-
sumadas, e não depois, como acontece 
hoje. O Brasil era um dos únicos países do 
mundo que adotava essa prática.

Setor de higiene e 
beleza em alta 
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) revelam que o 
consumo de perfumes, cosméticos e produtos de higiene deve 
crescer cerca de 5% ao ano em volume até 2015. Em valor, 
a expectativa é que os negócios do setor cresçam ao ritmo 
deflacionado de dois dígitos, passando de R$ 27,3 bilhões, em 
2010, para R$ 50 bilhões, em 2015, sem considerar impostos 
e a margem de lucro do comércio. 

Novas regras para 
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Cursos de verão Agas

24/jan
Estratégias de gestão na utilização das redes sociais
Ministrante: Cláudia Ramos

Inglês empresarial para supermercadistas – ênfase em 
atendimento e conversação
Início das aulas, sendo gratuito o primeiro encontro, 
de um total de oito.
Ministrante: Patrícia Gavioli

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. 

09/fev
Padronização de rotinas para operadores de CPD
Ministrante: Marcos Arjona

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

Líderes e Vencedores 2011
O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, foi um dos home-
nageados pelo Prêmio Líderes e Vencedores 2011, distinção en-
tregue desde 1995 pela Federasul e pela Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, que reconhece e valoriza o trabalho e o 
sucesso de personalidades, empresas e iniciativas do Estado. 
Diretor da Cia. Apolo de Supermercados, de Bento Gonçalves, 
e presidente da Agas desde 2003, Longo ocupa ainda a vice-
presidência da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
desde 2009. O reconhecimento ao supermercadista é na 

categoria Sucesso Em-
presarial, que busca dis-
tinguir as empresas que 
constroem um percurso 
com êxito no desempe-
nho do seu negócio ou 
as lideranças que atuam 
concretamente para me-
lhorar as condições de 
operação das empresas 
do Rio Grande do Sul. 
“É uma grande honra e 
um orgulho integrar esta 
seleta lista de agracia-
dos. Quero manifestar 

meu sincero agradecimento e dividir este prêmio com todos 
os colegas de diretoria da Agas e da Cia. Apolo, incansáveis na 
concretização dos nossos projetos”, destaca Longo.

Há onze anos, compradores e vendedores 
de diversos setores do varejo se reúnem 
para celebrar os negócios e a amizade na 
Festa do Mala, realizada em Porto Alegre. O 
encontro há oitos anos beneficia instituições 
carentes. Em 2011, o evento ocorreu no dia 
18 de novembro  e teve como resultado 
R$ 15 mil arrecadados e doados ao Am-
paro Santa Cruz, que fica no bairro Belém 
Velho. O valor final foi resultado da venda 
ingressos e patrocínios. Para participar do 
churrasco, cada pessoa pagou R$ 25 pelo 
convite, e cerca de 500 foram vendidos. 
O Amparo abriga em torno de 70 idosos e 
recebe em sistema de contra turno escolar 
250 crianças e adolescentes e possui, tam-
bém, uma creche que atende crianças desde 
o primeiro ano de idade. Este atendimento 
gera a necessidade de fornecer mais de 
1200 refeições diariamente. 
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Novas regras para 
bobinas de papel
Já estão valendo as novas regras que 
alteram as especificações técnicas das 
bobinas de papel aplicadas nos Emissores 
de Cupom Fiscal (ECFs). A Instrução 
Normativa Nº 088/2011 foi publicada 
no Diário Oficial do Estado, em 28 de 
novembro, determinando que o respecti-
vo material deve atender ao disposto no 
Convênio ICMS 009/2009 e no Ato Co-
tepe/ICMS 004/2010. A mudança sig-
nifica, por exemplo, que o empresariado 
vai precisar exigir de seus fornecedores 
a comprovação de que o fabricante de 
bobinas encontra-se devidamente cre-
denciado junto ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). Ainda, com 
o novo sistema, a durabilidade do cupom 
fiscal passa a ser de até cinco anos. 

Supermercado Samy 
reforma loja
Visando a atender melhor seus clientes, tanto de inverno 
quanto de verão, o Supermercado Samy, de Pinhal, passou por 
uma reformulação. A reforma contou com a troca do piso da 
loja, bem como todas as gôndolas. A comunicação visual ficou 
mais clara e se adequou ao padrão de cores Unisuper. Devido 
às reformas, o supermercado ganhou mais um corredor, o que 
permitiu um aumento de 30% no mix de produtos oferecidos. 
As obras duraram aproximadamente um mês e meio. No dia 
14 de dezembro, a cerimônia de reinauguração contou com 
autoridades locais e gestores da Unisuper. Foram investidos 
cerca de R$ 150 mil na remodelagem da loja. 

11ª Festa do Mala  
foi um sucesso
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Ouro entre concessionárias
Grupo Sulbra, que atua no setor concessionárias 
de automotores, recebeu Ouro no Star Class 

em 2011, Programa de Certificação Nacional de 
Qualidade da Mercedes Benz. O programa visa a 
padronizar e aperfeiçoar questões como qualidade no 
atendimento, serviço prestado ao cliente e adequação 
às normas exigidas pela marca. As concessionárias são 
avaliadas anualmente e as que se destacam recebem 
as classificações Ouro, Prata e Bronze.

Crescimento à vista
Miolo Wine Group registrou, de janeiro a se-
tembro de 2011, um crescimento de 30% na 

venda de espumantes. A previsão para o final do ano 
é chegar a 4,2 milhões de garrafas comercializadas. 
Com lançamento da linha Almadén, a empresa firma 
atuação em novo segmento de consumo. Os espuman-
tes, lançados em junho, representam 7% do volume 
total deste tipo de bebida fabricado pela Miolo, mas 
devem chegar a 20% com as vendas de fim de ano.

Produção redobrada
Chocolate Do Parke, de Gramado, esteve a todo 
vapor com a produção para o final de ano. A 

empresa intensificou a fabricação dos produtos para 
atender à demanda do período. Para atrair os consu-
midores, a Do Parke apostou nos produtos especiais 
de Natal, com formatos, embalagens e conceitos 
diferenciados. Entre os destaques, os panetones com 
gotas de chocolate e com frutas cristalizadas.
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1002 coisas para fazer no RS
marca de cerveja Polar lançou o livro 1002 coisas 
pra se fazer no RS antes de morrer. Com caráter 

totalmente colaborativo, o livro, com tiragem de 3.200 
exemplares, reúne com bom humor as melhores suges-

tões de programas imperdíveis 
do Rio Grande do Sul, revelando 
traços culturais e históricos da 
região. As dicas dos consumido-
res foram escolhidas por meio de 
uma votação aberta, realizada no 
site da marca. A publicação não 
será comercializada e faz parte de 
uma série de ações desenvolvidas 
pela Polar no estado.

Oportunidades através de 
programa de inclusão

Bebidas Fruki, em parceria com o Senai, selecio-
na pessoas com deficiência (PCDs) para atuar 

nas áreas de administração e logística. O curso será 
dividido em dois módulos, com duração de um ano. 
Os primeiros seis meses serão ministradas aulas te-
óricas no Senai de Lajeado e, no semestre seguinte, 
os alunos farão estágio na Fruki. Durante o curso, o 
participante receberá uma bolsa-auxílio no valor de 
meio salário mínimo. Interessados podem entrar em 
contato através do e-mail samanta_krabbe@fruki.
com.br ou pelo telefone (51) 3748-1500.
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Aposta em carnes de grife
Frigorífico Silva, com unidades em Santa Maria 
e Rio Grande, há 15 anos direcionou sua pro-

dução para o segmento das boutiques de carnes, no 
qual animais jovens, com certificado de origem e 
excelência nos controles de produção são a preferên-
cia do consumidor. O frigorífico comercializa cinco 
marcas próprias, além de cortes de raças européias. A 
empresa aposta em pesquisa e inovação para atender 
a clientes exigentes. 

Investimento 
em estratégia digital 

ara mostrar que salsicha é muito mais que hot 
dog, campanha ganha webfilms estrelados pelo 

ícone brega Falcão e um concurso cultural na rede 
social Facebook. Dando continuidade à campanha 
lançada em setembro para divulgar a versatilidade da 
linha de salsichas da marca, a segunda fase da ação é 
focada na plataforma digital e mantém a linguagem 
bem-humorada. São ao todo três novos webfilms, um 
concurso cultural e peças de mídia online que podem 
ser conferidos na página da Perdigão no Facebook.
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Zódio Brehm deu início a um percur-
so profissional que marcaria também a história do 
município que escolheu viver. Naquele ano, ele e o 
pai abriram em Canoas o primeiro armazém, que 
oito anos depois deu lugar a um mercado e hoje é 
a marca de seis lojas na cidade: o Supermercado 
Brehm. Segundo o empresário, apesar de contar 
com o apoio do pai, a iniciativa de abrir um negócio 
próprio partiu dele.

Natural de Torres, Zódio conta que a família 
trabalhava na roça quando ainda morava na cidade 
natal. “Naquela época terminou de ser construída 
a estrada que ligava Osório a Torres. Meu pai e eu 
viemos trabalhar com a construção de um dique 
em Canoas. Dois tios meus tinham armazéns 
no município, trabalhei com um deles por um 
tempo e gostei. Por isso, resolvi alugar um espaço 
e montar meu próprio armazém. Com o tempo, 
mudamos com a família toda.”

Atualmente, Zódio administra a empresa 
ao lado de dois dos três filhos. O Sandro é res-
ponsável pela parte financeira do Supermercado 
Brehm, enquanto Carine atua lado a lado com o 
pai, como sua assistente. Henrique, o mais jovem 

– tem 13 anos – ainda concentra sua atenção nos 
estudos. A rotina de trabalho do presidente do 
Brehm é dividida em duas etapas diárias: “Faço 
todas as compras até o meio-dia e à tarde circulo 
pelas lojas”. Zódio atua ainda como Representan-
te da Agas em Canoas. “Em meu trabalho com 
a Agas represento a entidade principalmente 
politicamente. É muito interessante para o nosso 
comércio termos uma associação representativa 
como a Agas.”

Em outubro do ano passado, o supermer-
cadista foi homenageado pela Câmara de Ve-
readores de Canoas por seus serviços prestados 
à comunidade ao longo de quatro décadas. A 
iniciativa, que partiu do vereador Cezar Mossini, 
foi comemorada por Zódio, pela filha Carine e 
outros funcionários da empresa que aplaudiram 
a homenagem.

Crescimento orgânico

Empreendedor focado e atencioso, 
Zódio Brehm investe no crescimento da sua 
empresa, porém cada nova loja é pensada de 
forma cautelosa. Em 2008, o Supermercado 
Brehm participou do Ranking Agas 2007 
(os dados são referentes ao ano anterior). 
Na época, a marca canoense ficou entre 
as 50 maiores empresas supermercadistas 
do Rio Grande do Sul, com cinco lojas, 24 
check-outs e faturamento bruto anual de 
R$ 24,8 milhões ao longo do ano. Com tais 
índices, o grupo que possuía na época 120 
colaboradores e uma área total de 2,7 mil 
metros quadrados em vendas atingiu a 46ª 
colocação no levantamento. Quatro anos 
depois, o Brehm conta com seis lojas dis-
tribuídas por diferentes bairros de Canoas 
e 250 colaboradores.

em 1968

Aposta no varejo metropolitano

Há mais de 40 anos atuando no setor varejista, Zódio Brehm é destaque na 

comunidade em que atua. O empresário e representante da Agas em Canoas 

traz na bagagem a experiência de uma trajetória bem-sucedida
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é novidade encontrar outras empresas 
dentro de supermercados. Quem vai às compras 
também pode aproveitar para alugar um filme, 
retirar dinheiro num caixa eletrônico, ou mesmo 
apostar na loteria, tudo no mesmo local. Além 
da comodidade para o cliente, as lojas também 
ampliam a atuação do setor supermercadista.

“O ideal é sempre oferecer um mix de op-
ções para o consumidor. Quanto melhor o mix de 
lojas, mais atratividade irá gerar”, explica Cleon 
Gostinski, consultor e professor do MBA em 
Marketing das Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat). “O consumidor tem consciência de que 
despenderá um tempo considerável para realizar 
as suas compras. Envolvê-lo em situações que 
ampliem o seu volume de compra é uma ótima 
estratégia de vendas”, diz ele.

Foi justamente para diversificar o atendi-
mento que o Comercial Back House, de Pelotas, 
incluiu serviços como farmácia e confecção de 
roupas em seu ambiente. “Em vez de abrir mais 

já não

Ao abrir espaço para outras empresas, um 

supermercado amplia sua atuação. Farmácias, 

lanchonetes, bancos e outras lojas atendem as 

necessidades dos clientes e podem colaborar 

para o aumento das vendas

um mercado, pensamos em expandir para outras 
áreas de atuação no mesmo endereço”, comenta 
o proprietário Gilson da Rosa. A demanda veio 
dos próprios clientes, que responderam a ques-
tionários e sugeriram quais serviços deveriam 
ser ofertados.

Pensar no público-alvo é, sem dúvida, um 
passo importante na hora de definir estes servi-
ços. Luciano Canteiro, gerente de Marketing dos 
Supermercados Guanabara, lembra que cada mer-
cado da rede admite lojas diferentes. A oferta vai 
desde lanchonetes até chaveiro, agência de viagens 
e loja de perfumaria, dependendo do lugar. A filial 
na praia do Cassino, por exemplo, traz uma sorve-
teria. Ainda assim, farmácias e serviços bancários 
são ofertados em todos os locais, atendendo às 
necessidades mais comuns dos consumidores.

As parcerias geram resultado. Gilson não cita 
números, mas calcula que boa parte do aumento 
nas vendas se deva aos serviços terceirizados. 
Já Luciano acredita que o negócio é uma via de 
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mão dupla: “Nossos clientes acabam utilizando 
o serviço das lojas e os clientes das lojas acabam 
consumindo no nosso supermercado”.

Supermercado não é shopping

Um cuidado que o supermercadista 
deve ter é não transformar o espaço num 
centro de compras convencional. “Diferen-
temente de um shopping center, a prioridade 
do cliente é ir ao supermercado. Assim, é 
importante angariar lojistas que tenham 
serviços diferenciados do que se encontra 
nos centros comerciais tradicionais. Pet 
shop, bazar de produtos importados e loja de 
multiassistência para eletrodomésticos, com 
peças de reposição, são alguns exemplos”, 
recomenda o consultor Cleon Gostinski.

O gerente de Marketing do Guanabara 
concorda: “Não podemos esquecer que é 
um supermercado. As lojas estão ali como 
adendo”. Para tanto, a gerência estabelece 
uma série de regras para os locatários. Ficam 
proibidas mudanças físicas no prédio, a uti-
lização de aparelhos sonoros para o anúncio 
de ofertas e a obstrução da passagem de 
clientes com carrinhos de compras. Além 
disso, a preferência é sempre por empresas 
idôneas, que já tenham um bom histórico e 
qualidade de serviço.

Embora atuem em espaços indepen-
dentes, a má conduta de algumas lojas pode 
trazer consequências para a imagem do su-
permercado, explica Gostinski. “Se algum 
lojista fizer uma propaganda inadequada, 
através da qual o consumidor se sinta, de 
alguma forma, lesado, ou se o produto ven-
dido for entregue com problemas e atrasos, 

estas questões passam a refletir também no 
supermercado. A empresa poderá ser taxada 
de ter escolhido mal os seus parceiros e, 
assim, perder credibilidade”.

Apesar de nunca ter tido problemas 
com os parceiros, o proprietário do Back 
House reconhece que, no fim das contas, é 
o mercado que fica em evidência. “Se houver 
algum problema, eu vou ter que intervir”, diz 
Gilson. No caso do Guanabara, já houve um 
contratempo com uma empresa que vendia 
assinatura de jornais. “Era um espaço sazonal. 
Eles ficaram um tempo e foram embora. 
Depois, quando algumas pessoas queriam 
cancelar a assinatura e não conseguiam, aca-
baram nos cobrando essa responsabilidade”. 
Desde então, os deveres dos locatários são 
explicitados em contrato.

O consultor de Marketing afirma que 
é fundamental estabelecer, no papel, todas 
as questões envolvendo o atendimento de 
lojas parceiras. “Como elas estão em uma 
área comum, as situações conflituosas devem 
ser mediadas primeiro pela gerência da loja 
envolvida e, caso a solução seja insatisfató-
ria, por um gerente ouvidor, que irá tentar 
definir a melhor solução e registrar as ocor-
rências”. Gostinski também sugere que os 
procedimentos sejam discutidos em reuniões 
periódicas entre lojistas e o supermercado.

No entanto, nada impede que, em vez de 
locar para terceiros, o próprio supermercadis-
ta assuma uma loja paralela – desde que tenha 
uma gerência própria e serviço diferenciado, 
alerta o consultor. “Esta ação é muito útil, 
quando o dono do supermercado percebe 
uma lacuna e não encontra um parceiro à 
altura para desempenhar este papel”.
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de volta às aulas se diferencia de 
outras datas do varejo por não possuir um dia exato 
para ocorrer, como o Natal e a Páscoa. Com isso, 
as compras no período são diluídas entre os meses 
de janeiro e março. Segundo o consultor Felix Reis, 
“o grande alvo do supermercadista deve ser, sem 
dúvida, os estudantes de ensino básico e médio, 
pois nestes dois casos os pais estão diretamente 
envolvidos na compra do material escolar. Os filhos 
escolhem e os pais avaliam os custos”, diz.

Segundo o consultor, variedade e modernidades 
são ferramentas obrigatórias para atração de consu-
midores e novos clientes para o período de volta às 
aulas. Ações de ofertas também são bem-vindas, 

o período

O mercado de material 

escolar é dividido entre 

chamar a atenção dos 

estudantes e atingir o 

bolso dos pais. Para que 

isto ocorra, é preciso fazer 

um bom planejamento 

e dispor os produtos de 

forma adequada

mas é preciso ficar atento às tendências como co-
res, capas de cadernos e acessórios. “Os pais estão 
focados no incentivo aos filhos, bem como no meio 
termo entre preços e modernidade. Desta forma, 
um supermercado bem preparado no que se refere 
à qualidade e variedade pode garantir a recompra do 
mix o ano inteiro”, avalia Reis. 

Preparar a equipe de colaboradores para aten-
der o público é fundamental. Para Reis, quanto mais 
organizado e layoutizado estiver o supermercado 
melhores serão os resultados obtidos. “A equipe deve 
manter o planejamento adotado pela loja, observan-
do as gôndolas para ter uma reposição constante e 
eficiente.” Reis afirma que as ilhas centrais são as 
campeãs em vendas e que, se bem posicionadas, 
podem gerar até 20% mais em vendas. “Pontas de 
gôndolas no acesso principal em frente aos caixas 
podem dar excelentes resultados”, afirma.

Boas notas
Para passar de ano e garantir vendas no período de 
volta às aulas, Felix Reis dá algumas dicas:

Exponha as promoções no fluxo principal da loja

Busque dispor os produtos por item e marca

Separe cadernos expostos por capas masculinas 

e femininas

Coloque uma identificação a cada módulo para 

facilitar a busca pelos produtos

Evite a troca constante de lugar entre os artigos

Posicione os materiais escolares próximos de 

outros produtos infantis para aquecer as vendas
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da Páscoa resgata a ternura, a magia, 
a infância, as lendas, promovendo motivações para 
comemorações, oferecimento de recordações e 
atos de agradecimentos. A data festiva fornece 
argumentos para geração de fluxo nos supermer-
cados, atraindo consumidores para visitação e, 
consequentemente, compras. A decoração nesta 
época é aspecto fundamental, pois quem circula 
se torna um potencial comprador. Segundo o 
consultor empresarial Ivan Postigo, a linha de 
compras ocorre na ordem: atração, motivação, 
facilidades e satisfação. 

Para o consultor, o produto do trabalho deve 
se transformar em faturamento. No entanto, é 
importante lembrar que o esforço em marketing 
reduz o esforço em vendas. Ele afirma que ouvir 
o consumidor e levar suas expectativas à indústria 
requer um ano de planejamento e que, por outro 
lado, trazer a disposição da indústria ao consumi-
dor não leva 60 dias. “Nessa diferença de tempo 
está todo o trabalho de planejamento de marketing 
para atender as expectativas dos consumidores e 
encantá-los”, diz.

Na Páscoa, cultivar as tradições é importante. 
Fatos despertam sentimentos de solidariedade, apro-
ximam famílias e amigos. As pessoas se reúnem para 
confraternizações e isto é motivo para oferecimento 
de lembranças e presentes. “Vender é trabalhar 
com impulsos e motivações, e o fluxo nas lojas em 
períodos festivos é intenso. Dessa forma, qualquer 
produto ao alcance do consumidor, que desperte 
interesse, pode gerar resultados”, atesta Postigo. 

Entre os itens mais procurados no período que 
antecede a Páscoa, três deles se destacam: choco-
late, peixe e vinho. O consultor Ivan Postigo indica 

a fantasia

A segunda melhor data para o comércio é baseada em uma 

trinca de produtos. Chocolates, pescados e vinhos são os 

itens mais procurados. Porém, o espírito da Páscoa vai além e 

abrange outros aspectos sociais

que, próximo dos locais onde estes produtos estão 
expostos, haja a figura de um colaborador que possa 
orientar os clientes para realizarem a melhor opção. 
“Quem compra o peixe e não sabe que vinho esco-
lher, então deve receber orientação. Você já recebeu 
orientações sobre os vinhos em supermercado, além 
de degustações?”, questiona.

Segundo o consultor, compras ocorrem por 
lembrança de produto e de marca, o que resgata 
necessidades e interesses. Isso pode ser percebido 
quando se vai a uma loja para comprar um ou dois 
pequenos produtos e se sai com o porta-malas do 
carro cheio. “Atraímos com campanhas, motivamos 
e facilitamos com promoções e aumentamos a 
satisfação com brindes”, afirma Postigo. “O passo 
fundamental é ouvir seus milhares de clientes e as 
centenas de fornecedores e assim atrair, motivar, 
facilitar, encantar e satisfazer o público. O limite é 
a imaginação”, finaliza.



indicadores



econômicos geral-
mente se referem à oscilação das moedas 
de diferentes países nas principais bolsas de 
valores. No dia a dia de um supermercado, os 
indicadores, tanto externos como internos, são a 
verdadeira fonte de informação de um empresá-
rio varejista. Seja relacionado às perdas, custos 
ou rotatividade do negócio, os indicadores fa-
zem parte da estratégia para o crescimento da 
empresa. A questão é: dentro do planejamento 
de uma companhia, qual a representatividade 
dos indicadores? No que eles influenciam e 
de que forma podem ajudar? Existe algum 
indicador que mereça olhar mais cuidadoso 
por parte do empresário?

Segundo o coordenador de Atendimento 
ao Varejo da Nielsen Brasil, Guilherme Simon, 
os indicadores constituem um verdadeiro nor-
te da empresa. Na opinião dele, o fundamental 

os indicadores
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A rotina de um supermercado 

é composta por muitos 

números. Alguns deles podem 

ser agregados na planilha de 

indicadores de desempenho, que 

pode ser comparada a radiografia 

de uma empresa. Por meio deles 

é possível identificar problemas 

e buscar soluções para a melhor 

tomada de decisão 
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é, na verdade, que os supermercadistas olhem 
para os indicadores paralelamente aos seus ne-
gócios, de forma a visualizar se ambos caminham 
na mesma sintonia.

“O empresário deve primeiro se questionar 
se está acompanhando o crescimento da região”, 
ensina o coordenador. Esteja à frente ou cres-
cendo menos, o empreendedor também precisa 
saber distinguir se os bons resultados colhidos 
são reflexo de uma tendência nacional ou se 
representa individualmente o desempenho da 
empresa em si. 

“Caso ele não esteja crescendo, o supermer-
cadista precisa analisar quais são as categorias 
em que ele não está conseguindo trabalhar para 
acompanhar o crescimento do mercado”, com-
plementa Simon.

Pontos cruciais

Ainda que o indicador já represente um 
guia para o caminho a ser percorrido pelo 

supermercadista, este norte exige atenção a 
alguns aspectos essenciais. Para o coordena-
dor de Atendimento ao Varejo da Nielsen, 
é necessário saber identificar o norte por 
meio do respectivo sentido: quais são os 
gaps as empresa? Em que o empreendimen-
to mais se destaca? Está acompanhando o 
ritmo do mercado?

Guilherme Simon também aponta três 
indicadores fundamentais a serem seguidos 
pelo empresário: volume, faturamento e lu-
cro. “É preciso avaliar os três em conjunto”, 
frisa Simon, lembrando que, pela possibi-
lidade de apresentarem problemas relacio-
nados, não é recomendável que estes três 
fatores sejam analisados separadamente.

Quem atua no universo empreendedor 
sabe que precisa lidar com determinadas pe-
culiaridades do negócio. Por outro lado, cada 
setor também apresenta aspectos que, não 
raro, podem ser considerados consenso entre 
os empresários que compõem este cenário. 
No setor supermercadista, as perdas repre-
sentam um desses consensos. Afinal, quem 
fica satisfeito com números negativos?

Segundo Paulo Pfitscher, diretor do 
Gecepel, os indicadores de perdas são os 
mais temidos. “Porque, muitas vezes, você 
não sabe o que ou onde está perdendo”, 
diz. O empresário conta que possui uma 
controladoria para auxiliar na avaliação 
dos indicadores. “A cada início de mês 
observamos a DRE (Demonstração do Re-
sultado do Exercício) do mês anterior, em 
que estão contemplados as perdas e ganhos. 
Contamos loja a loja, para ver qual o ganho 
de cada uma, e saber se conseguimos partir 
para uma ação”, explica. Ao ter o controle 
desse passo a passo, Pfitscher vai ao en-
contro à observação feita por Guilherme 
Simon: “Você tem que saber no que está 
indo bem e no que está indo mal”. Neste 
aspecto, salienta o empresário, a equipe 
tem uma papel fundamental, já que as 
metas – as quais serão atingidas ao longo 
do percurso – são de todos os integrantes 
do supermercado. 

Os indicadores também compõem a 
base do planejamento anual do Gecepel. 
Para saber o quanto se deseja crescer este 

Pfitscher, do Gecepel: 
perdas são os 

indicadores mais 
preocupantes
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ano, os dados de 2011 servem de referência e ponto de partida. Os 
números, então, são divulgados a toda equipe, para começar o ano 
com a meta clara e definida.  

Representatividade

Os números são os verdadeiros mobilizadores da economia. Os 
indicadores, por sua vez, podem ser entendidos como membros desta 
grande família. Dentro do universo dos indicadores, as perdas, conforme 
mencionou Paulo Pfitscher, são uma das principais preocupações dos 
supermercadistas. De acordo com o consultor Paulo Magnus, a perda é 
um tema “emergente e extremamente relevante na situação econômica e 
financeira das empresas”.  Na opinião do especialista, o índice de perda “é 
um dos principais gargalos do supermercadista, comprometendo muitas 
vezes o lucro”. Em 2010, por exemplo, as perdas representaram 2,28% 
do faturamento, valor próximo ao do lucro líquido médio do setor super-
mercadista naquele mesmo ano, que foi de, aproximadamente, 1,9%. Se 
avaliado o ranking nacional, a região Sul ocupa o 4º lugar em perdas. 

“Felizmente, nos últimos dois anos, os empresários vêm se mobili-
zando para a implantação de um programa de prevenção e combate às 
perdas, mas ainda é alto o número de empresas que não se mobilizaram”, 
analisa Magnus. Para o consultor, ainda que pareça óbvio, o primeiro 
passo é admitir que a perda existe, e entendê-la como um verdadeiro 
gargalo para a manutenção de um bom percentual de lucro na operação. 
Uma peça-chave para não se deixar afetar por este indicador é trabalhar 
na organização da gestão. Balcões arrumados e organizados para a ven-
da facilitam o controle da perda. “Este é o primeiro passo, até porque 
aquilo que não é medido não pode ser mensurado.” Em função desta 
consciência em torno da alta representatividade das perdas nos negócios 
e nos resultados, Magnus afirma que os supermercadistas têm, cada vez 
mais, apostado em medidas como: consultorias, treinamentos, inventário 
terceirizado, segurança patrimonial, auditorias, equipamentos, programas 
de incentivo e critérios mais cuidados no processo de seleção e recruta-
mento de profissionais.

“De qualquer forma, a perda deve ser considerada na formação de 
mix de margem de preço do produto como uma variável relevante e como 
parte integrante na formação do preço de venda”, frisa o consultor. E 
acrescenta: “Uma boa estratégia é fazer a gestão sistemática de alguns 
indicadores como, por exemplo, estoque mínimo, estoque de segurança, 
ponto de pedido, estoque máximo, curva ABC, giro do produto e, em 
especial, produtos não vendidos”.

O dia a dia

“Acredito que para qualquer supermercadista seja muito difícil 
trabalhar sem indicadores econômicos”, afirma o diretor administra-
tivo do Supermercado Lanz, Ezequiel Stein. O empreendimento de 
Igrejinha tem nos indicadores a bússola do negócio. “São eles que 
irão mostrar o caminho a ser seguido pela empresa. Pelo menos é 
desta forma que nós trabalhamos”, diz Stein.
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Lanz é sempre feita 
com base na seguinte 
relação: Crescimento 
projetado/Indicadores 
/Realidade regional. 
No caso de Igrejinha, 
a economia da região é 
movida principalmente 
pela indústria do calça-
do – cerca de 70%. O 
diretor administrativo 
ressalta que os indica-
dores econômicos são 
ainda mais importantes 
em períodos sazonais, 
como, por exemplo, 
Páscoa, Natal e Dia das 
Crianças. “Com certe-
za, para estes períodos, os indicadores se 
fazem ainda mais necessários.” Na opinião 
de Stein, a inflação e a taxa de juros são os 
indicadores que mais preocupam o Lanz, 
“pois influenciam diretamente no nosso 
tipo de negócio”. Por isso, estar atento às 
commodities é uma boa receita para o setor 
de compras. 

“Porque, sem dúvida alguma, produtos 
como soja e açúcar, por exemplo, pode-se 
lucrar bastante, uma vez que se compre 
nos períodos de baixa fazendo um bom 
estoque”, indica. 

Para o diretor comercial dos Supermer-
cados Imec, Cristian Bergesch, uma em-
presa com diferentes unidades de negócio, 
como é o caso da Imec, “vive avaliando e 
tomando decisões baseada em indicadores 
de performance”. A rede possui 25 lojas de 
varejo e, por isso, Bergesch diz haver muitos 
ganhos na análise comparativa entre desem-
penhos de filiais “parecidas ou até mesmo 
diferentes entre si”. Os indicadores prio-
rizados pela Imec são: resultado, vendas, 
margem sistema e contábil (CMV), número 
de cupons, ticket médio, quantidades ven-
didas, quebras e perdas, tanto de setores de 
perecíveis quanto de mercearia.

“Atualmente, estamos desenvolvendo 
um trabalho de comparativo de desem-
penhos de subgrupos, um nível abaixo de 

categoria de produtos, entre lojas. Espera-
mos ter ótimos resultados na diminuição de 
oportunidades não aproveitadas antes não 
visíveis”, destaca.

Assim como Ezequiel Stein, do Lanz, 
Cristian Bergesch acredita que “não existe 
vida empresarial sem análise de indicado-
res”. Uma atitude frequente entre empresá-
rios do setor, reconhece o diretor comercial, 
é a tomada de decisões pouco embasada em 
números. “Nada substitui o feeling, mas o 
feeling embasado por dados reais é muito 
mais eficaz.” Entre fazer uma escolha com 
base em uma informação pela metade ou 
informação nenhuma, Bergesch prefere a 
segunda opção. “A meia informação pode 
ser uma meia verdade e isso não existe. 
Portanto, tenha informações nas quais se 
possa confiar e use-as”, recomenda.

Conhecimento de todos

O consultor e professor da Agas, Vanderlei 
Goulart, reforça os conceitos anteriormente 
apresentados: indicadores funcionam como 
balizadores dos supermercadistas em relação a 
sua própria empresa e o setor. “Fazendo esta 
comparação, ele pode saber se está, por exemplo, 
acompanhando o mercado, crescendo a venda, 
se está na tendência dos preços. Esta é a grande 
ajuda dos indicadores: eles servem para balizar o 

Ezequiel Stein aposta no 
acompanhamento das commodities 
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próprio supermercadista.” Goulart diz que enquanto há alguns indi-
cadores mais genéricos – como crescimento de vendas, participação 
de mercado e crescimento do PIB –, há os indicadores internos, os 
quais também são de grande relevância. Um deles é o percentual de 
margem líquida. 

“Se meu percentual de margem líquida estiver, por exemplo, em 
torno de 20%, o meu custo, mais as minhas despesas, tem que estar 
abaixo disso pra cobrir esses 20%. É um indicador muito sensível.”

O segundo aspecto levantado por Goulart é a venda por fun-
cionário, ou seja, o total da venda da loja, dividido pelo número de 
colaboradores. “Com esse indicador podemos saber se a empresa 
está super ou subdimensionada de funcionários. Quanto maior a 
venda por colaborador, mais enxuta e organizada será a empresa.”

E uma ressalva: indicadores não é apenas coisa de gente grande. 
Empresários de pequeno ou médio portes também devem ficar 
atentos a esses números. O acesso é fácil. “A própria revista Agas 
divulga”, aponta Vanderlei Goulart. “Hoje, com toda a legislação e 
exigência que temos, o pequeno também tem que se acostumar a 
balizar, ou ele estará perdido”, frisa o consultor, lembrando que os 
indicadores funcionam como paradigmas para saber qual a posição 
do supermercadista em relação aos demais concorrentes.  

De uma forma geral, o professor da Agas ressalta que no 
supermercado é mais fácil de trabalhar com indicadores, uma vez 
que a maioria dos custos são diretos, isto é, o custo de mercado-
ria. Percentual sobre folha de pagamento e impostos, percentual 
de aluguel, energia elétrica e embalagem são exemplos de outros 
indicadores que merecem ser acompanhados pelo supermercadista. 
“Depende do tamanho da empresa, mas, em geral, o percentual de 
margem líquida que é o mais importante.”
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Feron Supermercados, 
em São Luiz Gonzaga, Amaury Feron é um homem 
de negócios. Em 1984 ele abriu sua empresa, um 
comércio de erva-mate, fumo e feijão; vendia 
atacado e varejo na região das missões. Em 27 
anos o pequeno armazém transformou-se em 
três lojas, que empregam 85 pessoas. “No início 
era um pequeno armazém que vendia no atacado 
para outros comerciantes, na época com a ajuda 
de apenas um funcionário.” A grande sacada em-
preendedora de Amaury foi a escolha do ponto. 
Ficava próximo à rodoviária e atendia o pessoal que 
vinha do interior. “Quando comecei a aumentar 
o negócio, passei a vender cuias e outros gêneros 
alimentícios. Adquiri o primeiro imóvel em 1988, 
os três prédios são próprios. Trabalhei com o ata-
cado até 1998, depois optei pelo varejo.”

Apesar de os impostos serem a razão da dor 
de cabeça de boa parte dos empresários, um dos 
principais orgulhos de Amaury está no fato de o 
Feron Supermercados ser a terceira empresa em 
retorno de ICMS para o município, atrás apenas 
das cooperativas. “Como empresa, posso citar 
como conquistas nosso cadastro com quase 4 mil 
clientes e nossa participação na comunidade.” 
Ele integra a Associação Comercial, da qual foi 
presidente, e do Lions Clubs; recentemente foi 
presidente da Expo São Luiz Gonzaga, um grande 
evento que ocorre na cidade.

Família e negócios

Amaury é casado e pai de quatro filhos, 
um deles, o Henrique, seguiu o caminho do 
pai e é gerente de uma das lojas, inclusive 
ele faz o GES. Meu filho mais velho, o Edu-

ardo, faz faculdade de medicina; Gabriel, o 
terceiro, está fazendo cursinho pré-vestibular 
e o Felipe tem quatro anos. No Feron Su-
permercados, Amaury coordena as três 
lojas, é comprador e faz o financeiro. “Sou 
o responsável pelas decisões de marketing 
também”, comenta, ressaltando o festival de 
prêmios que sortea, entre outros prêmios, 
dois carros por ano.

Como representante da Agas, ele 
atua há anos. Suas ações se dividem entre 
a organização de excursões para participar 
da ExpoAgas, a realização de cursos no mu-
nicípio e presença em eventos organizados 
pela entidade em outras cidades da região. 
“Participo das reuniões e passo as informa-
ções adiante para o restante dos empresários 
do estado.”

A loja matriz, chamada de Super da 
Avenida, possui 2.900m² de área total e 
1.400m² de área de venda; a filial Praça conta 
com 700m² de área total e 500m² de área 
de venda, com padaria, açougue, fruteira e 
lancheria, e a filial Gruta tem 900m² de área 
total e 400m² de área de venda.

proprietário do

Aforça de uma marca local

Participativo em toda a rotina do município de São Luiz Gonzaga, o 

proprietário do Feron Supermercados orgulha-se do título de terceira 

empresa geradora de ICMS para o município. Em 27 anos como 

empreendedor Amaury celebra a força da sua marca
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atendimento em primeiro 
lugar. Essas são as prioridades do Supermercado 
Battistel, localizado no município de Casca. Fun-
dado em 1992 por Pedro Antônio Battistel, hoje 
o empreendimento é administrado por ele e pela 
filha Daiane.

Ao recordar a trajetória do supermercado, 
que completa 20 anos em 2012, o empresário 
destaca algumas das principais conquistas do em-
preendimento. Entre elas, a fundação e associação 
à Rede Da Gente Gaúcha. “Isso nos mantêm atu-
antes e, principalmente, competitivos na questão 
de preços”, avalia Battistel. 

O supermercado, que teve início em um pré-
dio de 120m² e três colaboradores, hoje ocupa uma 
área de 840m² e um quadro de 14 funcionários. E 
ainda: há planos de transferência para instalações 
de 1,6 mil m², prevista para 2013. 

“Gostaria que fosse na celebração dos 20 
anos, mas tivemos que adiar”, lamenta Battistel. 
Mesmo assim, comemoração é o que não faltará. 
Além da tradicional promoção anual que integra o 

projeto Rede Da Gente Gaúcha, o supermercado 
deseja realizar uma premiação especial entre seus 
clientes. “Uma de nossas maiores conquistas é a 
fidelidade dos clientes, além do engajamento dos 
trabalhadores. Integrados como uma família.”

Neste quesito, Battistel orgulha-se da união 
entre todos que participam do dia a dia da em-
presa. “Realizamos, a cada dois meses, jantares de 
confraternização em que avaliamos os aspectos 
positivos e negativos e em que podemos melho-
rar”, conta. 

Estar à frente de uma empresa nem sempre 
é fácil. Com relação aos desafios, Pedro Antônio 
Battistel não hesita: “O principal é conseguir 
se manter no mercado, ser competitivo e estar 
sempre inovando no setor em que atuamos”, 
aponta. Por outro lado, o empresário enfatiza que 
é essencial contar com a satisfação do cliente. Não 
é à toa que o supermercado já foi agraciado duas 
vezes com o prêmio Top of Mind. 

No ano que recém inicia, Battistel confia em 
boas perspectivas. “Este é um ano político, por-
tanto, sempre há mudanças. Mas espero que seja 
um ano positivo, de bom faturamento.” 

O desenvolvimento de um setor também 
está vinculado com a voz que o representa. Com 
relação à Agas, Battistel diz só ter a agradecer. 
“Os eventos que a entidade realiza no interior 
do estado são muito importantes para que nós, 
pequenos empreendedores, tenhamos a oportu-
nidade de conhecer novos fornecedores, assistir 
a palestras e ter contato com companheiros da 
região”, avalia. “A Agas está de parabéns por estar 
sempre à disposição, pois nos dá a possibilidade 
de acompanhar tendências e novidades no setor 
supermercadista”, conclui. 

Qualidade e 

Na busca pela competitividade

Há 20 anos atuante no município de Casca, na região do Alto 

Taquari, o Supermercado Battistel orgulha-se de suas conquistas e 

prepara um ano de muitas celebrações para os clientes 
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esperar demais na fila? O problema traz grandes 
prejuízos para o varejo e atinge empresas de todos 
os portes. Porém, antes de encontrar a solução é 
preciso entender as razões para a formação de filas 
nos check-outs. Segundo Alex Nunes, sócio da 
E-Varejo Treinamento e Desenvolvimento, inde-
pendentemente da causa, é importante optar por 
ações que distraiam o cliente. “Todo cliente parado 
observa o ambiente a sua volta, o trabalho do opera-
dor de caixa e começa a fazer avaliações pessoais. Se 
perceber que todos os caixas estão funcionando, ele 
acaba aceitando a fila.” Nunes explica que algumas 
ações amenizam a sensação de espera. “Em algumas 
consultorias aconselhei a equipe de fundo de loja a 
servir cafezinho para o cliente que estava na fila, É 
uma sugestão que cativa o cliente, contudo sabemos 
que é de difícil execução. 

você já 

Não desperdice oportunidades

Poucos são os clientes que ainda tem tempo e paciência para ficar em 

filas. Desta forma, o acúmulo de pessoas nos check-outs é um dos 

principais problemas enfrentados por lojas de diferentes portes

Quando a fila é inevitável

Passo 1: 
Analise quais são os horários de maior movimenta-
ção na sua loja e organize a escala dos funcionários 
de acordo com esta informação, garantindo a aber-
tura de todos os check-outs, se possível

Em situações em que há grande concentração de 
fluxo de clientes em períodos específicos do mês, 
como a primeira quinzena, a fila pode ser inevitável, 
no entanto, é preciso administrá-la e, para isso, os 
funcionários da frente de loja precisam estar bem 
preparados para receber os clientes

Passo 2:

Se todos os caixas estão em operação, os funcio-
nários estão trabalhando de forma concentrada 
e atenciosa e ainda assim há filas, algumas ações 
podem distrair o cliente

Fila única – em que os clientes são cercados por 
produtos – é uma opção muito interessante pois o 
cliente percebe como um serviço mais ágil e é um 
incentivo à venda por impulso

Pense o dimensionamento da loja em relação ao es-
paço direcionado para a saída de clientes. Às vezes 
há uma loja ampla no fundo, porém com a saída vira 
um funil. A solução é complexa, pois muitas vezes o 
espaço físico disponível é o que interfere

Avalie a atualização ou troca dos equipamentos dos 
check-outs, considerando a velocidade de registro 
dos produtos

Envie seu problema, dúvida ou dificuldade sobre gestão da loja e encontramos um especialista para responder a questão!
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PATROCÍNIO:

do ano é um período que convida para a refle-
xão. É o momento de rever as principais conquistas 
e identificar os processos a serem reavaliados. É, 
também, a época em que se realiza um dos even-
tos mais tradicionais do setor supermercadista: o 
Carrinho Agas.

Em sua edição de número 28, a premiação 
tem por objetivo reconhecer as empresas e perso-
nalidades que mais se destacaram na indústria e no 
varejo gaúcho em 2011. 

Um dos pontos altos desta edição foi o fato de 
60% dos 30 agraciados, ou seja, mais da metade, 
ser do Rio Grande do Sul.

Entre autoridades, supermercadistas e fornece-
dores, mais de 900 convidados estiveram reunidos na 
noite de 28 de novembro, no salão nobre do Grêmio 

Náutico União, em Porto Alegre. Antes da cerimônia 
de entrega do prêmio, os convidados foram recebidos 
em um breve e descontraído coquetel. Ao dar início 
à solenidade, o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, discursou sobre tópicos que concernem não 
somente a classe varejista, mas a economia e socie-
dade gaúchas como um todo. “Procuramos sempre 
o aumento da receita e a diminuição das despesas 
do estado, para que ele realmente possa assumir o 
papel a que foi proposto: o de garantir segurança, 
saúde e educação aos seus cidadãos.”

A tributação também foi um dos temas da 
noite. “Voltamos a solicitar ao governo a simplifica-
ção do manual do ICMS, que atualmente ocasiona 
erros de interpretação e dificuldades, sobretudo às 
pequenas empresas. É incabível que um supermer-

o final

O coroamento 
de um mercado 

Mais recente edição do 

Carrinho Agas comprova a 

tradição em qualidade do 

empreendedorismo gaúcho. 

Do total de 30 agraciados, 

mais da metade são empresas 

do Rio Grande do Sul 
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cado, ao classificar um produto como torta, seja tri-
butado em 17%, enquanto a empresa que classificar 
o mesmo produto como bolo, pagará a alíquota de 
12%”, exemplificou o presidente da Agas. 

Apoio e reivindicação

Na noite de gala do setor supermer-
cadista, além dos homenageados, estavam 
presentes diversas autoridades. Entre elas, o 
presidente da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia, homenageado como o Homem Público 
Destaque do Ano. 

Em seu discurso, Antônio Cesa Longo 
dirigiu algumas reivindicações ao deputado 
federal, como um especial pedido de atenção 
à isenção do PIS e Cofins referentes à venda 
da carne, no caso, concedido somente aos 
frigoríficos. “Esta medida, ampliada aos suínos 
e à carne de frango, onera os supermercados 
do Rio Grande do Sul em cerca de R$ 40 
milhões ao ano. Não é justa a isenção apenas 
a uma parte da cadeia. Isto está gerando um 
passivo tributário muito grande, já que é uma 
questão de tempo, para escritórios advocatí-
cios proporem ações para a recuperação desta 
anomalia fiscal” reiterou.

A continuidade da presença da Agas no 
interior do estado, por meio de eventos como 
o Jantando com a Agas e as convenções re-
gionais também estão entre as prioridades do 
dirigente para o ano que vem. E a ExpoAgas, 
mais importante feira de negócios do ano 
para o setor no estado, também deve manter 
a busca pela sua qualificação. A edição de 
2012 já possui 95% dos estandes comercia-
lizados. “Esperamos suplantar, este ano, os 
resultados históricos conquistados em 2011, 
quando recebemos profissionais de mais de 4 
mil empresas varejistas e movimentamos R$ 
274 milhões em negócios.”

Agraciados

Para chegar à lista final de 30 homenageados da 
noite, foi realizado um rigoroso processo de seleção 
conduzido pelo instituto de pesquisa Nielsen Brasil, 
em parceria com a Agas. Atendimento, qualidade 
dos produtos, prazo de entrega e promoções foram 
alguns dos critérios avaliados. 

Ao celebrar 100 anos de história no mercado 
gaúcho, a Tramontina orgulha-se do prêmio de 
Melhor Fornecedor na categoria Não Alimentos. 
“Para nós, é fundamental ter esse reconhecimento, 
ainda mais no ano do nosso centenário. Isso con-
templa e mostra que a Tramontina está focada neste 
mercado”, afirma o diretor-executivo da empresa, 
Cesar Umberto Vieceli.

Vencedora em três categorias, a Nestlé marcou 
presença no evento. “Para nós, esse momento é 
importante para selar o reconhecimento do trabalho 
realizado ao longo do ano, sempre focando as opor-
tunidades no mercado gaúcho e no consumidor”, 
salientou o gerente de vendas da marca na filial 
de Porto Alegre, André Aguiar. 

Para o diretor-presidente da Ritter Alimentos, 
agraciada como Melhor Fornecedora de Balas e 
Doces, Walter Bieser, o Carrinho Agas é o coroa-
mento dos que obtiveram o melhor desempenho ao 
longo do ano. “É algo que estimula o fornecedor e 
mantém viva a chama e a preocupação em oferecer, 
cada vez mais, um atendimento e um suprimento 
de qualidade para esse setor tão importante.”

Na categoria Distribuidor do Ano, a Oniz 
foi a vencedora. “É o 11º ano que recebemos a 
homenagem, mas isso não significa que estamos 
acostumados. Pelo contrário, a cada ano é um 
desafio muito grande”, avalia o gerente comercial 
Paulo Sérgio Farias Cholet. Já a Unilever recebeu 
o Carrinho na categoria Melhor Fornecedor de 
Artigos de Higiene e Beleza. “Temos uma relação 
muito forte com a Agas, em especial com o trabalho 
que estamos fazendo por meio da escola móvel”, 
comenta o gerente regional Rosandro Rossano.
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Histórias que marcaram o setor

Tradicionalmente, o Carrinho Agas coloca em evidência personalidades 

que marcam o setor no Rio Grande, considerando toda a cadeia do verejo 

supermercadista. Confira a seguir os perfis dos profissionais  

homenageados nessa edição 

Um líder nato
implicidade. Na opinião do presidente da Vonpar Alimentos, Ricardo Vontobel, este é um dos 
valores cruciais para uma empresa crescer sempre. Homenageado como Empresário do Ano 
pelo Carrinho Agas 2011, Vontobel esclarece: “Esta não é uma conquista somente minha, 

mas de todos aqueles que trabalham dentro da empresa.” Ao longo de sua trajetória profissional, 
Vontobel reconhece que é difícil escolher um momento a destacar. “A nossa vida profissional vai 
sendo construída e ela tem que ter, fundamentalmente, consistência. Alguém que é reconhecido, 

não o é por uma ação isolada, mas por todo o histórico da sua carreira.” O empresário enfatiza, também, 
a importância na manutenção dos valores que regem um negócio. “As organizações têm que estar perma-
nentemente atentas. Não podemos, em momento algum, deixar que a arrogância tome conta, achar que 
tudo o que podia ser feito já foi, que somos os maiores e os melhores porque, para se perder tudo o que 
se construiu é muito rápido”, reflete. Segundo o dirigente, o reconhecimento de entidades como a Agas é 
muito honroso, não apenas pela importância do setor que representa, mas pela associação em si.

Na liderança desde jovem
atural de Três Coroas, aos 48 anos, Vitor Augusto Kock, presidente do Sebrae-RS e da 
FCDL, acumula uma longa trajetória como dirigente empresarial. Sócio-proprietário 
das Lojas Silmar – empreendimento do setor de móveis, eletrodomésticos e ferragem 

–, fundada em 1959, Kock iniciou sua carreira na Câmara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha 
e Três Coroas, como diretor do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 
Graduado em Administração de Empresas pela Faccat, ele tem como um dos marcos da sua 
atuação a defesa do Planejamento Estratégico e de modelos de gestão voltados ao resultado e à pro-
fissionalização e qualificação do setor varejista gaúcho. Foi mentor da Agenda Estratégica Lojista com 
o objetivo de tornar o varejo gaúcho referência mundial até o ano de 2017. Por essas razões e por sua 
forte liderança no Estado, o empresário foi agraciado com o Reconhecimento do Ano de 2011, pelo 
Carrinho Agas. 

Casado e pai de três filhos, Kock ainda reside em Três Coroas, região serrana do Rio Grande do 
Sul e no seu currículo constam, também, as funções de primeiro vice-presidente da Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), diretor conselheiro do Polo RS (agência de Desenvolvimento), 
membro do Conselho Superior do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).

S

N

Fo
to

s:
 C

ar
lo

ta
 P

au
ls

c
ar

rin
h

o
2

0
1

1



45(janeiro/fevereiro 2012) Revista AGAS

Toque feminino
m 1965 o marido de Elzina Pfitscher, Jacy, abriu a empresa Gêneros e Cereais Petrópolis, 
em Porto Alegre. Naquele momento começava uma história que 46 anos depois resul-
taria no reconhecimento de Elzina como Mulher Supermercadista pela Agas. Sempre 

atuante na empresa, Elzina é responsável pela tesouraria. Ela explica que em 1999 o atacado 
passou a ser varejo e adotou o nome de Gecepel. Ao longo destes anos, trabalhou também 
na criação dos três filhos: Paulo, Karin e Ana. “No tempo do atacado, quando os meus filhos 

já estavam grandes passei a trabalhar na empresa, antes disso, me dividia entre o negócio familiar e a 
criação dos meus ‘empresários’ em casa”, brinca já que os três filhos seguiram o mesmo rumo de seus 
pais. Karin é responsável pelo Recursos Humanos, Ana pelo financeiro e Paulo, que também é diretor 
da Agas, pelo operacional.

Formada para ser professora, Elzina trabalhou pouco tempo na função. Na época queria ser 
balconista da Casas Pernambucanas, queria trabalhar com o comércio. “Mas minha família insistiu 
na profissão de professora. Casei em 1963 e viemos de Três Passos para Porto Alegre e fomos nos 
estabelecendo.” 

Para ela, receber este prêmio faz com que ela sinta a necessidade de ter ainda mais compromisso 
com seu trabalho, pois precisa estar à altura da premiação, “mas é algo muito agradável. Fico muito 
feliz”. A razão do destaque, na opinião da senhora Pfitscher está no próprio trabalho: “Acho que esse 
prêmio é mérito do meu trabalho. Cumpro minhas atribuições com muita dedicação”.

Gerência de destaque
os 70 anos, Carlos Alberto Totti possui em seu currículo mais do que o nome das empresas 
onde atuou. Ao longo dos últimos 51 anos, o vendedor escreveu uma história de união e 
parceria com o varejo gaúcho. Como foi mencionado na cerimônia de entrega do Carrinho 

Agas 2011 em que foi homenageado como Gerente Destaque do Ano, não há supermercado no 
estado que não conheça o gerente comercial da Mosmann Alimentos. “Sou reconhecido pela parceria 
com o supermercadista. Ao ajudar o cliente a crescer, incentivo meu próprio crescimento.”

Nascido em 26 de janeiro de 1941, em Paim Filho, Totti iniciou sua carreira na Companhia Swift do 
Brasil, aos 19 anos. “Entrei na empresa como assessor de vendas, basicamente controlava pedidos. Com o 
tempo fui sendo promovido e gostei da carreira”, comenta. Em 14 anos, ele passou pelos cargos de promotor, 
vendedor e supervisor de vendas, passando por empresas como Neugebauer, onde foi promovido a gerente 
Nacional de Vendas; Isabela, onde foi foi supervisor e gerente de área; Dipam Gaúcha, e Distribuidora 
Fritzen. Em 2005, Totti ingressou na Mosmann Alimentos. “Ao longo de todos estes anos sempre trabalhei 
com supermercados.” Ele acredita que o reconhecimento na premiação tenha ocorrido por ser sempre 
atuante e presente. “Para quem trabalha com vendas, este prêmio é o verdadeiro ‘Oscar’ da carreira; é o 
reconhecimento do trabalho de tantos anos.” E a carreira de sucesso não fez com que Carlos Totti deixasse 
de lado a família. Neste percurso, o morador de Porto Alegre construiu ao lado de sua esposa um grande 
clã. “Tenho quatro filhos, quatro netos e dois bisnetos” comemora.
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s nomes do varejo  
gaúcho em 2011
O Conheça os destaques da cadeia 

supermercadista gaúcha, premiados no final de 

novembro com o Carrinho Agas 2011
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BR Brasil Foods

Orquídea

Nestlé

Cooperativa Santa clara

Nestlé

Isabela

Ritter

Parati

Melitta

Fugini

Cooperativa Piá

CBS

Melhor Fornecedor de Alimentos Congelados

Melhor Fornecedor de Massas 

Melhor Fornecedor de Chocolates

Melhor Fornecedor de Laticínios

Melhor Fornecedor de Matinais e Farináceos

Melhor Fornecedor de Biscoitos

Melhor Fornecedor de Balas e Doces

Melhor Fornecedor de Sucos Em Pó

Melhor Fornecedor de Cafés

Melhor Fornecedor de Conservas e Temperos

Melhor Fornecedor de Alimentos Refrigerados

Melhor Fornecedor de Sucos Prontos
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Vonpar

Girando Sol

Melhor Fornecedor de Não Alimentos

Achocolatado Alpino – Nestlé

SLC Alimentos

Vitor Augusto Köch – Sebrae

Ambev

Vinícola Aurora

Mili

Balde com rodas e acessórios – Sanremo

Carlos Totti – Mosmann Alimentos

Marco Maia – Presidente da Câmara dos Deputados

Unilever

Kimberly-Clark Brasil

Oniz

Iogurte Essence – Cooperativa Piá

Ricardo Vontobel – Vonpar

Elzina Pfitscher – Supermercados Gecepel

Melhor Fornecedor de Refrigerantes

Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza

Melhor Fornecedor de Não Alimentos

Lançamento de Produto do Ano
Setor Mercearia

Anunciante do Ano

Reconhecimento Agas

Melhor Fornecedor de Cervejas

Melhor Fornecedor de Vinhos e Espumantes

Melhor Promoção Comercial na Expoagas 2011

Lançamento de Produto do Ano
Setor Bazar

Gerente Destaque do Ano

Homem Público Destaque do Ano

Melhor Fornecedor de Artigos de 
Higiene e Beleza

Melhor Fornecedor de Papeis

Distribuidor do Ano

Lançamento de Produto do Ano
Setor Perecíveis

Empresário do Ano

Mulher Supermercadista
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lashes  
do evento

F 
Confira os principais momentos da noite de entrega 

dos troféus Carrinho Agas 2011, que reuniu 

fornecedores e supermercadistas no Grêmio Náutico 

União, em Porto Alegre
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empreendedora de Nilton Tambara deu iní-
cio a uma trajetória de superação e sucesso no varejo 
de Alegrete. Desde 1991, Nilton e os irmãos vêm 
construindo a marca da família. Segundo Cristiane 
Tambara, irmã de Nilton e sócia-proprietária do 
Mercado Tambara, com duas lojas no município, o 
varejo era o sonho do irmão mais velho. “Ele sempre 
teve muita vontade de empreender e nos chamou 
para trabalhar ao seu lado; na época eu tinha 13 
anos.” Nilton percebeu que as periferias da cidade 
estavam deficitárias desse tipo de serviço, pois as 
lojas se concentravam mais no centro, e decidiu 
investir em uma loja de bairro. 

Em 1991 os quatro irmãos Tambara – Cristia-
ne, Enio, Nilton e Márcio – abriram a primeira loja. 
“Iniciamos as atividades em um estabelecimento 
pequeno e dez anos depois, em 2001, adquirimos 
outra loja. Em 2002 reinauguramos a primeira, com 
uma área bem maior, com açougue e padaria”, conta 
a sócia. Conforme Cristiane, além das duas lojas, a 
família possui também uma agropecuária que pro-
duz arroz e cria gado; “Márcio e Nilton trabalham 
diretamente com a agropecuária, Enio administra a 
matriz e eu a filial”. Juntos, os dois supermercados 
possuem 20 funcionários e cada loja conta com dois 
check-outs. O Tambara faz parte da Rede Maxi (17º 
lugar no Ranking de Centrais Agas, com faturamento 
bruto de R$ 7,6 milhões) desde 2001, quando traba-
lhou para a fundação da rede em que Cristiane atua 
como presidente atualmente.

Cristiane explica que apesar do começo difícil 
em 1991, a maior superação da empresa aconteceu 
após a aquisição da segunda loja. “Revitalizamos a 
loja que compramos em 2001, pois ela estava com 
muitos problemas. Para mim, que tive as duas expe-
riências, é bem mais difícil reerguer o ponto do que 

iniciar um.” Segundo Cristiane, foi preciso fazer um 
trabalho intenso de reformas e divulgação, já que os 
clientes estavam desacreditados. O açougue desta 
segunda loja, conta Cristiane, vem se superando ano 
a ano, pois era um serviço completamente esquecido 
pelos clientes. “Foi bastante difícil porque os con-
sumidores ainda tinham a visão do estabelecimento 
antigo. Foi um trabalho bem familiar, o verdadeiro 
boca a boca.” Atualmente a filial tem venda maior do 
que a matriz, demonstrando o resultado da grande 
superação. Em 2012 o Tambara deve investir na 
reforma e ampliação desta loja.

Na receita de sucesso do Mercado Tambara 
consta o atendimento e Cristiane credita isso ao 
fato de a empresa ser pequena e estar mais próxi-
ma dos consumidores. “Ao conhecê-lo e conversar-
mos com eles, oferecemos um atendimento com 
diferencial.” De acordo com a sócia-proprietária, 
a empresa da família contribuiu para a realização 
de uma mudança no bairro. “A população de 
Alegrete não costuma ser fiel ao seu bairro. Hoje 
os clientes já não saem tanto da nossa região para 
comprar no centro ou em mercados maiores. Nós 
contribuímos para esta mudança. 

a visão

Irmandade nos negócios

Em Alegrete, o Mercado Tambara marca a união de quatro irmãos na construção 

de uma história de trabalho e superação. Vontade de empreender e visão de 

mercado foram os pontos iniciais, em 1991
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Se três é bom, quatro é delicioso. Cremosidade, sa-
bor, aroma e textura aveludada são características desta 
novidade da Bom Princípios Alimentos. Disponível em 
embalagens de 200 gramas, o Bia Cream é indicado para 
consumo de toda família no café da manhã ou naquela 
receita de doce com um toque especial.

A Cooperativa Santa Clara lança o Requeijão 
Light com redução de sódio. O produto apresenta 
34% menos teor de sódio quando comparado à 
sua versão tradicional. A diminuição se dá devido 
à substituição de alguns sais estabilizantes em seu 
processo de fabricação. A novidade apresenta, 
ainda, diminuição de 58% no teor de gorduras 
totais e de 44% no valor energético, sendo uma 
opção para dietas restritivas em sódio ou para os 
consumidores em geral.

A Nestlé lança um café solúvel Premium. 
Nescafé Fina Selección é elaborado com grãos 
especialmente selecionados e torrados no ponto 
ideal. O produto chega em Edição Limitada para 
ser comercializado na região Sul e em algumas 
lojas da região Sudeste do País, em embalagem 
exclusiva de 170 gramas. O lançamento chega ao 
mercado como parte das comemorações dos 90 
anos da Nestlé no Brasil.SANTA CLARARequeijão

 com redução de sódio

Com a chegada do verão 
e aproveitando a tendência 
de consumo crescente das 
embalagens individuais, mais 
quatro novos sabores de Mais 
Vita 200ml, da Yoki, chegam 
aos supermercados. A linha de 
alimentos à base de soja conta 
agora com as opções de abacaxi, 
manga, maracujá e pêssego. As 
novidades complementam a li-
nha, que já conta com as opções 
laranja, maçã, uva e morango.

YOKIPara 
refrescar o verão

NESTLÉGrãos 
especialmente selecionados

BOM PRINCÍPIOCreme
de avelã com cacau



Expandindo a sua linha 
de vinhos, a Sanjo amplia a sua 
produção de espumantes com 
o lançamento do Nobrese 
Moscatel. Produzido no méto-
do Asti, onde as uvas passam 
por uma única fermentação 
realizada dentro de tanques 
de inox, que leva diretamen-
te o suco da uva a se tornar 
um espumante, o Nobrese 
Moscatel é um espumante 
aromático, de sabor adocicado 
e com menor teor alcoólico, 
7,5%. Leve e com aromas in-
tensos de frutas como pêssego, 
pêra e maçã, além de florais 
como jasmim e rosas.

A SLC Alimentos, que possui uma ampla linha de 
produtos e marcas, apresenta inovações nas embalagens 
da marca de arroz e feijão Butuí. As novas embalagens 
apresentam design diferenciado, mais moderno e 
atraente. As cores também foram alteradas, apresen-
tando tons mais vibrantes e intensos. A mudança da 
embalagem busca reforçar a presença do produto no 
mercado e na prateleira.

SANJOUvas em
expressão aromática

SLC ALIMENTOSArroz e 
feijão com novo visual
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A Palmolive, da Unilever, lança uma exclusiva 
linha para o corpo e cabelo que explora os benefí-
cios oferecidos pelos ingredientes naturais Própolis 
e Geleia Real, oferecendo ao consumidor produtos 
que proporcionam uma experiência de um banho 
completo. Esta linha foi criada com o lançamento 
de sabonetes Palmolive Naturals Iogurte & Geleia 
Real e com o relançamento da linha para cabelos 
Palmolive Naturals Reparação Completa.

Sanremo lança balde de limpeza com diversos 
benefícios para o consumidor. Com sistema inédito 
de limpeza, o balde deve facilitar as atividades do-
mésticas cotidianas, além de colaborar com o meio 
ambiente, racionalizando o uso da água e evitando o 
descarte excessivo de agentes químicos na natureza. 
Com design diferenciado, o produto, ganhador do 
prêmio Carrinho Agas 2011 na categoria Lançamen-
to do Ano – setor Bazar, é constituído por balde com 
rodas, balde para água suja, espremedor de mop 
(esfregão) e cesto para produtos de limpeza.

Aliar hidratação e bem-estar à sustentabili-
dade. Foi pensando assim que a Crystal, marca de 
águas da Coca-Cola Brasil, decidiu lançar a garrafa 
Crystal Eco, que utiliza 20% menos PET que as 
versões anteriores e até 30% do PET feito a partir 
da cana de açúcar. A garrafa chega ao mercado 
partir de janeiro. A torção da garrafa após o con-
sumo diminui em 37% o volume da embalagem, 
facilitando o processo de reciclagem.

A linha de Descolorantes Ideal Nutritivo Capilar foi es-
pecialmente desenvolvida com baixo teor de amônia e possui 
perfume suave. Há três opções: tradicional, para todos os ti-
pos de cabelos, age nutrindo os fios ressecados e preservando 
suas características; Camomila, para cabelos finos e tingidos, 
potencializa o brilho e proporciona maior proteção contra o 
ressecamento; e gérmen de trigo, para cabelos ressecados e sen-
sibilizados, possui ação hidratante e fortalecedora. O diferencial 
da linha é o pó azul, que tem rápida dissolução e neutraliza o 
amarelado dos fios, proporcionando brilho e sedosidade.

uNILEvER Própolis 
e geleia real

SANREMOBalde com 
sistema inédito de limpeza 

COCA-COLAEmbalagem 
estimula a reciclagem de PET 

IDEAL COSMÉTICOSBaixo
teor de amônia
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de Santa Rosa, região Noroeste do 
Rio Grande do Sul, o Supermercado Progresso 
atende os munícipes locais há mais de 18 anos. A 
empresa foi concebida para oferecer ao mercado 
um atendimento típico de uma gestão familiar, 
em que pesam respeito, acolhimento, gentileza e 
atenção às demandas do consumidor. Uma missão 
cumprida ao longo da sua trajetória.

Como todo o início de uma jornada empre-
endedora, o negócio começou pequeno, situado 
em um espaço de 80 m2. O esforço dos sócios 
e irmãos Carlos e Cláudio César Leite de Oli-
veira fez a diferença e levou a iniciativa a dar 
certo. Aos poucos, a modesta infraestrutura foi 
incrementada e, atualmente, ocupa uma área de 
420 m2. O investimento não tangenciou apenas a 
parte estrutural. A equipe também cresceu para 
suprir as necessidades do supermercado. O grupo 
contabiliza 13 colaboradores que, segundo Carlos, 
opera como uma grande família, contribuindo 
para a construção diária dessa história de sucesso: 
“Somada à nossa dedicação ao trabalho, a parceria 
dos funcionários é extremamente representativa e 
justifica as conquistas. As pessoas fazem diferença 
nos resultados”.

Década após década

O aumento do poder de compra dos 
brasileiros também influenciou no cres-
cimento do supermercado. Conforme o 
empresário, nas últimas duas décadas, as 
transformações no comportamento e hábitos 
de consumo incidiu no dia a dia do comércio. 
“Quando abrimos as portas, o cliente focava 
as suas aquisições em produtos básicos para 

o abastecimento do seu domicílio. Hoje a 
gente observa uma busca por itens antes con-
siderados ‘supérfluos’ e marcas. Além disso, 
o nível de exigência é maior”, comenta.

Por esta razão, o Supermercado Progres-
so precisou acompanhar as mudanças do seu 
shopper. Novas seções surgiram e o mix de 
produtos foi ampliado. “É preciso ter gôn-
dolas bem abastecidas para não decepcionar 
o público.”   

Aposta no associativismo

A adesão à Central Noroeste de Supermerca-
dos (CNS) figura como um divisor de águas para 
a empresa, auxiliando a alavancar o faturamento. 
A proposta do associativismo, ressalta o empre-
sário, fortalece e oportuniza maior capacidade de 
negociar com fornecedores, comprar direto da 
indústria e concorrer com os renomados players do 
setor. “Sozinho é complicado enfrentar as grandes 
redes. Participando de uma central, por exemplo, 
podemos compartilhar informações, experiências 
e ganhar maior visibilidade em função das campa-
nhas de marketing e inserções na mídia”, conclui o 
empreendedor, que também preside a CNS.  

na cidade

Hospitalidade que 
atravessou o tempo

O Supermercado Progresso 

iniciou as suas atividades 

de forma modesta em 1993 

e, atualmente, contabiliza 

os resultados positivos de 

muitos anos dedicados ao 

trabalho e ao objetivo de 

atender com primazia o 

consumidor local  
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primeiro momento, o corredor de vas-
souras pode parecer pouco representativo para as 
vendas de um supermercado. Porém, somente em 
2010 a categoria alcançou cerca de R$ 300 milhões 
em vendas no autosserviço brasileiro, conforme 
dados da Bettanin. As mulheres são as principais 
responsáveis pela comercialização do produto, re-
presentando 80% das aquisições. Quanto à classe 
social, 40% das vendas ocorrem para a classe C, 
30% B, 20% D e 10% A.

As vassouras são divididas basicamente em qua-
tro versões: Sintética (51% das vendas), Pelo (13%), 
Palha (15%) e Vegetal (21%). Os atributos valoriza-
dos pelos clientes concentram-se em desempenho, 
durabilidade, design e preço. A árvore de decisão va-
ria conforme a classe do consumidor. Para as classes 
A e B, a escolha ocorre segundo a eficiência, marca, 
preço e design. Já nas classes C, D e E, os critérios 
de decisão são preço, eficiência e marca.

Os dados da Bettanin apontam também que a 
média da compra de vassouras acontece a cada seis 
meses (confira abaixo enquete com consumidoras) 

e uma das armas de venda é a disposição do mix na 
gôndola. As dicas incluem a disposição da categoria 
ao lado dos produtos de limpeza, dando preferência 
– conforme o fluxo do consumidor no corredor – 
pela exposição dos itens de uso interno, seguido dos 
sintéticos e vassouras de uso externo. É interessante 
também priorizar a exposição com o produto de 
maior valor agregado. Instrumento rudimentar para a 
limpeza, a vassoura não tem uma data de nascimento 
definida, contudo, ao longo de séculos o item foi 
sofrendo modificações e se modernizando. 

em um

Atração pelo clássico

Item essencial para a limpeza de espaços internos e externos, a 

vassoura sofre com a concorrência de equipamentos mais modernos, 

mas sem perder a graça. Novas versões, com cores e materiais 

diferenciados ocupam as gôndolas do varejo

Enquete

Confira a opinião de 

três consumidores 

sobre a seguinte 

pergunta: Com que 

frequência você 

troca sua vassoura?

“Não tenho um 
tempo determinado, 

geralmente troco 
quando ela começa a 

ficar muito escabelada.” 
Deolinda Oliveira

“Para mim, é como 
escova de dentes, troco 
a cada três ou quatro 

meses, ou quando 
percebo que já não está 

sendo eficiente.”
Ivone Santana de Abreu

“Depende se a vassoura é 
para uso interno ou externo. 
Essas de rua estragam mais 
rápido, mas acho que elas 
duram uns três meses e as 

internas uns seis.”
Viviane Vargas
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aindo no  
gosto do povo
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estão em busca e 
muitos supermercados estão atentos à necessida-
de, por isso já colocam à disposição opções variadas 
de cerveja. Apesar de as grandes marcas vende-
rem muito mais do que as especiais, um público 

os comsumidores

Preferência nacional para a estação 

das altas temperaturas, a cerveja 

vem ganhando espaço também 

sob novas versões. Apesar de as 

tradicionais serem a preferência, 

as opções artesanais ganham no 

quesito degustação

cada vez maior tem optado por experimentar as 
novidades, que, segundo os próprios consumidores, 
ganham sem discussão quando o quesito é degusta-
ção. A dificuldade encontrada na venda do produto 
ainda está nos altos preços em comparação com 
as marcas populares (confira a opinião de alguns 
consumidores na página ao lado).

Com processo de fabricação bastante se-
melhante às tradicionais – dado que possibilita 
a produção em alta escala pelas cervejarias – a 
cerveja artesanal se diferencia por um ponto bá-
sico: a matéria-prima utilizada na sua produção. 
As substâncias empregadas são mais caras por 
serem mais elaboradas e aguçarem com maior 
intensidade o paladar do consumidor.

Atualmente a participação das cervejas arte-
sanais na comercialização da categoria oscila entre 
2% e 3%, entretanto, o segmento tem potencial 
para atingir 10% das vendas nos próximos anos, 
conforme projeção do Centro de Tecnologia de 
Alimentos e Bebidas, do Senai-RJ. A perspectiva de 
crescimento se dá, principalmente, em função das 
mudanças de perfil sócio-econômico da população. 
Sendo a bebida preferida da população brasileira, 
o aumento do poder aquisitivo deve acarretar a 
busca por versões mais sofisticadas. Outro fator 
está relacionado às características demográficas 
do Brasil. Nos próximos anos os adultos entre 20 
e 40 anos serão a maioria no país e é justamente 
essa faixa etária que mais consome o item.

O aumento da demanda pelo tipo diferen-
ciado tem garantido o crescimento das pequenas 
empresas que apostam no nicho de mercado e 
atraindo a atenção de grandes cervejarias, que 
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estão desenvolvendo novas marcas em prol de um público mais seleciona-
do. A mudança de paradigma contribui também para a cultura nacional. 
Hoje escolas de cerveja se espalham por diversas regiões do Brasil, fazendo 
com que o país crie sua própria cultura cervejeira. Em função disso, algumas 
matérias-primas já são produzidas no Brasil; aproximadamente 30% do malte 
usado pela indústria é nacional. Em contrapartida, o lúpulo é 100% importado, 
pois o clima brasileiro não é adequado à planta. A importação também ocorre 
em relação à levedura de cerveja, necessária ao processo de fermentação da 
bebida, que é trazida da Alemanha, Bélgica e Estados Unidos.

Participação

Os dados mais recentes do Sindicato Nacional da Indústria da 
Cerveja (Sindicerv) são de 2004 e apontam que naquele ano o fatura-
mento bruto das indústrias brasileiras foi de R$ 17,2 bilhões, destes, 
cerca de R$ 7,2 bilhões foram destinados ao pagamento de tributos. 
O valor agregado total gerado pela cerveja, em 2004, foi de R$ 25,6 
bilhões, considerando os volumes vendidos e os preços médios da 
cerveja ao consumidor.

De acordo com o Sindicerv, a participação da cerveja na arrecadação 
dos tributos indiretos foi, naquele ano, a maior entre todos os setores 
da economia que se dedicam a bens de consumo – 5,10% –, superando, 
inclusive, a carga incidente sobre tabaco e automóveis. Atualmente, o 
segmento cervejeiro emprega cerca de 50 mil pessoas, entre vagas diretas 
e indiretas no Brasil. 

“Tenho um pequeno bar e compro as 
cervejas no supermercado, mas opto 
pelas tradicionais. As artesanais são 
mais caras e não saem tanto. Já eu, 
pessoalmente, não bebo cerveja.”
Antônio Felipe Teixeira

Enquete

Você consome cervejas artesanais? Confira as 

respostas de alguns consumidores 

“Prefiro as cervejas tradicionais, não 
gosto muito de arriscar novidades.”
Carlos de Oliveira

“Adoro as cervejas artesanais, são mais 
requintadas e acrescentam um valor 

especial, porém são mais caras, por isso, 
só consumo em situações especiais, 

como as festas de final de ano.”
Maria de Lourdes Lopez



tenção especial na 
escolha do contador

A
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sistema tributário brasileiro é 
uma das principais causas para a terceirização dos 
serviços de contabilidade. Para atender a todas as 
demandas do governo, as empresas necessitam de 
uma grande estrutura, que na maioria das vezes se 
torna cara demais quando feita internamente.

A contratação de um escritório de contabilidade 
terceirizado é a opção de muitas empresas, como 
também foi escolha do Comercial Bom de Alimen-
tos, de Porto Alegre. Segundo Gilmar José Bom, 
proprietário do mercado, a atividade é terceirizada 
há muitos anos, e há três anos o Comercial Bom 
mudou de fornecedor. Ele explica que contratar 

o complexo

No segmento varejista muitas funções são 

terceirizadas; a contabilidade é uma das mais comuns. 

Essencial para qualquer empreendimento, a atividade 

de contabilidade merece atenção especial, assim 

como a escolha do escritório que atenderá à empresa

uma empresa externa foi a preferência por duas 
razões: “É difícil conseguir profissionais que pos-
sam nos atender 100% neste segmento, até porque 
nossa legislação é muito complicada e está piorando. 
A cada ano as exigências do fisco se tornam mais 
difíceis de serem atendidas. Além disso, é preciso 
ter uma estrutura maior para atender as nossas de-
mandas. Na verdade, precisamos do atendimento 
em vários setores”.

O empresário acredita que, em função de 
o trabalho exigir uma estrutura maior, com uma 
grande equipe, sai mais barato terceirizar do que 
ter este departamento na empresa. Mas nem tudo 
são flores: para Bom existem também desvanta-
gens nesta terceirização. “Com a contabilidade 
feita fora do supermercado – apesar de que com a 
informatização podemos ter acesso a vários dados 
– às vezes perdemos informações por não saber se 
estão conosco ou no escritório de contabilidade. 
Não temos todas as informações em nossas mãos 
a qualquer momento.”

Olírio Bortolon, sócio-proprietário do Super-
mercado Bortolon, de Vacaria, conta que a parceria 
com o escritório de contabilidade que atende seu 
negócio já dura 25 anos. “Quando começamos a 
empresa, tínhamos outro contador, mas em função 
de ele não executar seu trabalho adequadamente, 
optamos por trocar.” Para Olírio, a pessoa ou em-
presa escolhida deve ser de muita confiança, pois 
é como um casamento. “O empresário deve dizer 
tudo ao contador, para que o trabalho seja bem 
feito, pois sem todas as informações, ele acabará 
fazendo o trabalho errado. Tem que confiar.”
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O trabalho do contador é crucial para todos os empreendimentos, inclu-
sive, por sua competência profissional, sua colaboração pode ser requisitada 
em momentos de decisões. Portanto, na hora de escolher qual escritório 
atenderá a sua demanda, é importante estar atento à conceituação do grupo 
no mercado, averiguando também com seus clientes. Para escolher a empresa, 
Gilmar Bom considerou a opinião de outros clientes. “Fiz contato com eles e 
questionei o que achavam dos serviços.” Ele conta que este contato foi moti-
vado pela experiência anterior; o supermercado enfrentou problemas causados 
pelo escritório que o atendia. “Levei multa em função de erros deles.”

Mesmo contando com a parceria de um bom escritório, é importante 
que o empresário não se omita e esteja atento ao que diz a legislação que 
rege o seu negócio. “Acredito que certas informações o próprio supermer-
cadista precisa saber, não adianta buscar esses dados com o contador. Até 
porque, normalmente os escritórios atendem a vários setores e, por isso, 
não entendem todos os detalhes do nosso segmento”, argumenta Bom. 
Ele acrescenta que “nas andanças que fez em busca de um escritório, não 
encontrou nenhum que atenda especificamente o varejo supermercadista”. 
Outra dica é solicitar uma relação de boas organizações contábeis a órgãos 
representativos da classe, como o Sescon-RS ou a outras empresas do seg-
mento. É interessante, também, visitar o escritório selecionado, a fim de 
verificar se o profissional realmente está equipado e como é sua estrutura. 
Em seguida, solicite uma proposta em que conste todas as atividades que 
a empresa de serviços contábeis oferece e quais as atividades que não estão 
inclusas nos honorários propostos.

Outra etapa tão necessária quanto escolher um bom escritório é fis-
calizar o serviço. Para Olírio, do Supermercado Bortolon uma maneira de 
fazê-lo é solicitando as guias negativas todos os meses. “Hoje a cobrança é 
mais rápida, se não pagar uma guia a própria receita comunica, mas é pre-
ciso conferir se realmente está sendo paga.” O empresário deverá exigir do 
contabilista balancetes mensais, mapas de avaliação de desempenho (custo 
comparativo entre receitas/despesas). Sem tais informações, se torna muito 
difícil efetuar um bom gerenciamento dos negócios. 

Em busca do melhor

Escolher o profissional ou empresa que fará a contabilidade do seu 
negócio é uma tarefa difícil que exige, acima de tudo, informação.

Peça indicações para amigos e outros empresários

Busque informações com o Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 

e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS)

Consulte os clientes do escritório e verifique a satisfação deles com 

os serviços prestados

Esteja informado sobre legislação e mudanças de regras

Escolha um contador ou escritório em que você sinta confiança

Fiscalize o trabalho; é importante conferir se tudo está sendo feito 

adequadamente, para isso é preciso estar atualizado 

Estabeleça uma boa comunicação com o seu contador
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Rodolfo Landgraf Instrutor do GES

Com o aquecimento da economia e a conse-
quente demanda por produtos dirigidos para as 
classes C, D e E,  conseguir um emprego já não é 
tão difícil como nas últimas décadas. As ofertas de 
vagas de emprego aumentaram e existe uma neces-
sidade enorme por mão de obra no atual mercado 
de trabalho nos três setores da nossa economia: 
indústria, comércio e prestação de serviços. Esta de-
manda, no entanto, é por candidatos devidamente 
qualificados para o preenchimento destas vagas.

A construção de um saber qualificado para 
fornecer profissionais para as organizações depende 
de educação básica, técnica de cursos profission-
alizantes e acesso às universidades. Na atualidade, 
a necessidade da elevação do nível de escolaridade 
dos trabalhadores é fator decisivo para o desenvolvi-
mento. É preciso também esclarecer que a qualifi-

cação profissional é um 
dever do estado e da 
iniciativa privada, mas 
é imperativo admitir o 
avanço significativo no 
nível da mão de obra 
brasileira. Contudo, é necessário que haja uma 
verdadeira revolução e velocidade na estruturação 
do ensino profissionalizante.

A formação profissional se insere em um 
projeto de desenvolvimento social e econômico, 
especialmente quando pretendemos promover a 
trajetória da socialização do conhecimento e de 
atender a uma das maiores demandas existentes 
no Brasil por vagas de trabalho, que é a Copa 
2014 e as Olimpíadas de 2016, juntamente com 
o crescimento da economia.

Qualificação Profissional
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Cursos in company permitem flexibilizar horários
Personalizar as aulas de acordo com a de-

manda, além de conseguir capacitar maior número 
de colaboradores em menos tempo e com menor 
custo é o diferencial de fazer um curso de Gestão de 
Supermercados in company, segundo a gerente de 
Recursos Humanos da Cotrisel, Mariana Padilha. 

Em 2011, a Cotrisel proporcionou o Curso 
Prevenção de perdas a 175 colaboradores de quatro 
lojas da rede. “Com isso, conseguimos implantar 
controles e ações que visam a redução das perdas. 
Esse monitoramento possibilita identificação e 
medidas corretivas imediatas”, avalia Mariana. 

A Redlar, rede de lojas de móveis, contou 
com um curso de formação de cartazistas, também 
no ano passado. A coordenadora de inovação da 
empresa, Mara Schierholt, analisa a experiência: 
“Ninguém melhor que supermercadistas para 
ensinar como se fazer um cartaz ideal. O ganho foi 
enorme. Agora, os clientes enxergam melhor nossos 
preços e promoções.”

Os benefícios de realizar cursos dentro da 
própria companhia também são apontados por 
gestores de pequenas empresas, como é o caso de 

Sandro Herrmann, sócio-gerente da Comercial de 
Alimentos Herrmann, que possui lojas em Colinas 
e Imigrante e é associada à Redefort. Ele afirma 
que a própria experiência o levou a investir em seus 
colaboradores. “Eu já tinha feito um curso do GES. 
E agora tive a oportunidade de proporcioná-lo para 
duas funcionárias. Temos duas lojas. Assim, inscrevi 
uma de cada para participar do curso”, diz. Segundo 
Herrmann, é importante repassar o aprendizado para 
os colaboradores. “Por isso, decidi dar uma oportu-
nidade para o pessoal. O retorno foi muito positivo. 
Com certeza penso em fazer mais um curso e investir 
para que outros funcionários também façam.”
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Verão também é 
momento de qualificação

Durante os meses de janeiro e 
fevereiro, a Agas promove Cursos 
de Verão em sua sede em Porto 
Alegre. Serão ministrados cursos 
de inglês, redes sociais e tecnologia 
da informação (TI). 

O curso Estratégias de gestão 
na utilização das redes sociais, 
que será ministrado pela profes-
sora Claudia Ramos no dia 24 de 
janeiro, vai tratar sobre os tipos 
de mídias sociais existentes, como 
Facebook, Twitter e Orkut. Entre os conteúdos programados estão dicas sobre 
as diversas maneiras que uma empresa pode utilizar as mídias para divulgar seus 
produtos e serviços, bem como sobre como estimular o relacionamento com os 
clientes, aproximando-os por meio dessas ferramentas digitais. “A demanda por 
esse curso surgiu das solicitações dos associados, pois está se verificando que as 
redes sociais têm tomado uma dimensão muito grande dentro das organizações 
como uma importante ferramenta de divulgação”, avalia a instrutora Claudia.

Inglês empresarial para supermercadistas – ênfase em atendimento e 
conversação, é o nome do curso que será ministrado pela professora Patrícia 
Gavioli em oito aulas, com início também no dia 24 de janeiro, em um pri-
meiro encontro gratuito. Somente após a segunda aula será cobrado o curso. O 
conteúdo é voltado para o varejista da área de supermercados e envolve noções 
básicas de inglês, como apresentações, primeiros contatos, descrição de produtos 
e organização de supermercado. O material e a linguagem empregados em aula 
serão específicos para a área supermercadista. “O objetivo é oferecer ao aluno 
esse vocabulário, preparando ele  para receber clientes do exterior, visando a 
Copa do Mundo de futebol de 2014”, diz Patrícia.

A área de TI também contará com uma capacitação específica para o 
período do verão. No dia 9 de fevereiro Marcos Arjona ministrará o curso de 
Padronização de rotinas para operadores de CPD, em que passará cuidados que 
ele deve ter com equipamentos e abordagem sobre segurança da informação. O 
aluno vai aprender a montar um centro de processamento de dados e dicas para 
evitar grandes manutenções nos computadores. “No varejo, a área de informática 
deixa muito a desejar. O pessoal de loja nomeia alguém que tenha mais facilidade 
e pensa que é suficiente. Mas isso está mudando”, reflete Arjona.

As inscrições estão abertas e as aulas serão realizadas no Centro de Capaci-
tação Agas (Rua Dona Margarida, 330), em Porto Alegre. Mais informações pelo 
telefone (51) 2118-5200 ou via e-mail: capacitacao@agas.com.br.

Silvio, para esta não tem imagem, pensei que seria interessante colocar-
mos uma imagem que lembre as mídias sociais (tu não tinha feito uma para 
o nosso blog ou para alguma outra publicação? Perguntei para a Pri e ela disse 
que salvou dentro do teu computador, em uma pasta chamada Nova Pasta, 
hehe, printscreens e uma imagem referência com uma montagem destes vários 
printscreens – se já não tivermos prontos, tu teria como fazer? Em caso positivo, 
essa imagem teria que ir junto ao segundo parágrafo do texto acima. 



Gestão em Supermercado 
já está com inscrições abertas

Três turmas já estão confirmadas para o curso 
de Gestão em Supermercados (GES), promovido 
pela Agas, neste ano. As aulas se iniciam no dia 6 
de março em Porto Alegre, 12 de março em Santa 
Cruz do Sul e dia 21 em Santa Maria, 21. 

O GES tem objetivo de capacitar o seg-
mento supermercadista formando gestores de 
negócios para o desenvolvimento de mudanças 
organizacionais, envolvendo aspectos estratégicos, 
de humanização, de ambiente e de processos. 
Sua metodologia compreende aulas expositivas, 
leituras direcionadas, atividades ao ar livre, estudo 
de casos, exercícios e atividades de campo como 
visitas a pontos-de-venda, indústria e centros de 
distribuição. As aulas são voltadas para conteú-

dos práticos, aplicáveis ao dia a dia de trabalho, 
e o foco da metodologia é voltado para aumento 
de produtividade e incremento nos resultados 
das lojas que participam. O curso contempla 
material didático, com apostilas, certificado de 
participação, avaliação do desempenho de alunos 
e professores e visitas técnicas em indústria, dis-
tribuidor e supermercado, visando a um estudo 
prático. Também há aulas ao ar livre e cerimonial 
de formatura com divulgação através de newslet-
ter e da Revista Agas.

Para o GES 2012, novas matérias como 
Gestão de TI e Neurolinguística e Memorização 
serão inseridas. Para mais informações, ligue (51) 
2118-5200 ou acesse www.agas.com.br.  
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Projeto Verão leva conhecimento a veranistas
A primeira grande aposta da Associação para 

ingressar no novo ano com o pé direito é o Projeto 
Verão Agas 2012, patrocinado pela Ades. Nos me-
ses de janeiro e fevereiro, a escola móvel da Agas 
voltará a percorrer o Litoral Norte do estado com 
cursos, oficinas e palestras gratuitas aos veranistas e 
moradores de sete praias. 

O primeiro destino é Quintão, onde a carreta 
ficará de 5 a 8 de janeiro no pátio do Supermercado 
Asun, na avenida Sparta, 4717. A programação con-
templa cursos e palestras de quinta-feira a domingo. 
Às quintas, ocorre Dicas de Beleza com L’oreal; às 
sextas, Receitas de Verão com Orquídea; aos sába-
dos, Coquetéis de Verão com Ades, e aos domingos, 
Cuidados com animais de estimação, com apoio da 
Brazilian Pet Foods. Este programa é fixo, somente 
mudando os locais onde se realizam.

Após Quintão, os destinos do Projeto Verão 
2012 são as praias de Balneário Pinhal, de 12 a 15 de 

janeiro, no estacionamento do Samy Supermercados 
(Av. Castelo Branco, 357); Cidreira, de 19 a 22, no 
estacionamento do Asun; Tramandaí, de 26 a 29 
de janeiro, na avenida Beira-Mar; Capão da Canoa, 
de 2 a 5 de fevereiro, no estacionamento do Asun 
Supermercado; Capão Novo, de 9 a 12, no calçadão 
da avenida Paraguassu, esquina com a rua Quero 
Quero, e em  Atlântida Sul, de 16 a 19 de fevereiro, 
na avenida Beira-Mar.

Além disso, acompanhando o Projeto, todas as 
sextas-feiras haverá o Carreta Kids, uma oficina de 
confecção de brindes e desenhos para participação 
exclusiva de crianças. Supervisionado por monitoras 
da Escola Dora Dimer, o público infantil aprenderá, 
através de metodologia divertida, a confeccionar ar-
tefatos, construindo uma cultura da responsabilidade 
social e ambiental. As oficinas serão finalizadas com 
brincadeiras e atividades recreativas. Informações 
adicionais pelo telefone (51) 2118-5200.

Em 2011 o GES contou com quatro formaturas
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Agas comemora
resultados de 2011 com escola móvel

No ano de 2011, o programa De Olho no Fu-
turo – seu veículo de capacitação profissional levou 
conhecimento a 31 cidades do estado, capacitando 
3179 colaboradores dos supermercados associados. 
Para Angelita Garcia, coodernadora de capacitação 
da Agas, os resultados superaram as expectativas. 
Funcionando desde 2008, o De Olho no Futuro 
oferece cursos práticos e teóricos, operacionais 
e gerenciais, em uma escola montada sobre um 
caminhão-carreta que se desloca por todo Rio 
Grande do Sul. 

A partir de março de 2012, o programa volta à 
estrada. “Neste ano, buscaremos o fortalecimento 
da qualidade do conteúdo programático do curso, 
principalmente no interior do estado. Queremos 

fortalecer a metodologia de ensino, voltando-a muito 
mais à parte prática. Por se estabelecer nos esta-
cionamentos dos supermercados, teremos uma parte 
teórica e uma visita às lojas anfitriãs, exercitando a 
prática”, afirma Angelita. 

A carreta sede do programa De Olho no Futuro 
possui 20m x 5m e é capaz de expandir suas laterais 
por mais 2m de cada lado. Em seu interior, comporta 
cinquenta cadeiras, armários, uma televisão LCD 
42 polegadas, aparelho de DVD e vídeo-cassete, 
home teather, fogão de duas bocas, dois lavatórios 
e geladeira, além de equipamentos especiais para as 
aulas de padaria e açougue. A escola móvel conta 
com apoio de supermercados sócios da Agas e de 
prefeituras das cidades por onde passa.
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lano de carreira:
oportunidade para todos  
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são responsáveis 
pelo ingresso de milhões de brasileiros no mercado 
de trabalho. Para uma parcela desses profissionais, 
a ocupação é considerada uma solução temporária, 
já que não enxergam uma oportunidade concreta de 
desenvolvimento profissional. Essa visão negativa, re-
flexo do desconhecimento sobre o setor, leva à baixa 
motivação e resultados aquém da expectativa.

Uma forma de alterar esse quadro é a criação e a 
adoção de planos de carreira. Nessa estratégia, todos 
os colaboradores estão inseridos em uma estrutura 
que permite o crescimento profissional e salarial, de 
acordo com o desenvolvimento de suas capacidades. 
Com a possibilidade de planejar seu futuro e elaborar 
metas pessoais, o funcionário passa a trabalhar mais 
motivado e identificado com a organização, o que 
gera aumento de produtividade.

os supermercados

A competição no setor 

supermercadista é cada vez 

mais acirrada. Possuir um quadro 

funcional eficiente e motivado 

constitui uma vantagem e, para 

alcançar esse objetivo, muitas 

empresas apostam na implantação 

de planos de carreira

A construção do plano de carreira deve con-
siderar a missão, os valores e as metas da empresa, 
assim como os interesses e princípios do quadro 
funcional. Um projeto de sucesso consegue aliar o 
crescimento da organização com a satisfação de seus 
colaboradores e cria uma cultura de aprimoramento 
constante, no qual o próprio trabalhador toma a 
iniciativa para seu desenvolvimento pessoal.

Para elaborar um plano de carreira, uma em-
presa deve ter um organograma definido. É preciso 
identificar a função de cada cargo e as caracterís-
ticas que um profissional deve ter para exercê-lo. 
A partir disso, é estabelecida uma política salarial 
que considera as práticas do mercado, a estrutura 
e as expectativas da companhia.

Lísia Strüssmann, consultora e professora da 
Agas, destaca que montar um plano de carreira 
requer cuidados específicos da organização. “Reco-
menda-se que o planejamento fique a cargo de um 
profissional externo da área de recursos humanos, 
embora o trabalho seja feito em parceria com a 
diretoria da empresa. Essa pessoa fica com a tarefa 
de pesquisar as práticas do mercado, ouvir os funcio-
nários e estudar a cultura do ambiente de trabalho, 
para só então dar um diagnóstico”, afirma.

Após a implantação do plano de carreira, é 
preciso informar os colaboradores sobre os critérios 
para as progressões, verticais e horizontais, com 
igualdade de oportunidades a todos. Os funcioná-
rios devem sempre ser avaliados de acordo com suas 

Conforme Clori 
Peruzzo, o projeto 

é tratato como 
prioridade na rede
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qualificações e rendimentos, sem favorecimentos, 
pois uma decisão injusta pode criar um ambiente 
de insatisfação.

Um fator fundamental no sucesso do plano 
de carreira é a capacidade da organização em in-
vestir no quadro de funcionários. Pagar cursos de 
treinamento, por exemplo, significa aumentar as 
oportunidades de crescimento dos colaboradores, 
enquanto cria um estímulo para o aumento da 
produtividade. A política de salários, por sua vez, 
precisa contemplar as necessidades dos emprega-
dos, embora não possa ser elevada a um padrão que 
limite a margem de lucro do negócio.

Apesar dos argumentos favoráveis à criação 
de planos de carreira, há organizações que têm 
reservas quanto à estratégia, em razão dos encargos 
tributários e empregatícios. “Alguns empresários 
não colocam o plano de carreira como prioridade, 
em razão desses fatores e da alta rotatividade. Há 
o receio de investir em um funcionário que não 
assuma um compromisso com a empresa”, explica 
Lísia Strüssmann.

O relato de quem adotou

O Supermercado Mombach, de Monte-
negro, implantou o plano de carreira há seis 
anos. A sócia-diretora da empresa, Marili 
Mombach Friedrich, revela que a iniciativa foi 
colocada em prática para estimular o quadro 
funcional. “Criamos pensando no cresci-
mento de nossos colaboradores. Queríamos 
mostrar que eles não seriam repositores ou 
empacotadores para sempre, caso optassem 
em permanecer conosco.”

A empresa possui duas lojas e conta com 
um quadro de 91 funcionários. Mesmo com 
um plano de carreira, a organização enfrenta 
dificuldades para retenção dos colaboradores. 
“A rotatividade é muito grande. Normalmente 
contratamos pessoas jovens, mas elas buscam 
empregos em que não seja necessário traba-
lhar aos domingos”, conta Marili.

Para 2012, o Supermercado Mombach 
espera reverter a situação. Com o objetivo de 
alterar o perfil dos colaboradores, foi contra-
tado um profissional de recursos humanos e 
é planejada uma campanha de qualificação do 
pessoal, em que serão destacadas as vantagens 
para quem permanecer na empresa. Além dos 

cursos de treinamentos, a organização oferece 
plano de saúde, ressarcimento de custos com 
educação e gratificações por rendimento.

A expectativa de quem 
deseja implantar

A rede Peruzzo Supermercados criou um 
plano de carreira com a meta de reduzir a rotati-
vidade e incentivar um maior envolvimento dos 
colaboradores com os resultados da organização. 
Entretanto, a iniciativa ainda espera a aprovação 
do conselho administrativo para ser colocada em 
prática nas 19 lojas do grupo.

A diretora de recursos humanos da empresa, 
Clori Peruzzo, não acredita em dificuldades na im-
plantação e trata o projeto como prioridade. “Esse 
é um objetivo para 2012. Penso que um plano de 
carreira gera maior segurança e também motiva o 
colaborador a galgar novas funções dentro da em-
presa”, diz. A elaboração do programa teve a cautela 
de tornar claros os critérios para a promoção de 
funcionários: o desempenho terá prioridade sobre 
o tempo de empresa.

A intenção do Peruzzo Supermercados é não 
prometer nada que não possa ser cumprido. “Todo 
o cuidado deve ser tomado, pois o plano deve 
agregar muito valor aos colaboradores e gerar 
resultados significativos para a empresa”, fala 
Clori. Essa opinião vai ao encontro do que pensa 
Lísia Strüssmann. Para a consultora, o setor su-
permercadista acerta ao investir no planejamento 
da carreira dos funcionários. “Sem dúvidas, é um 
dispositivo competitivo muito forte”.

Marili, do Bombach: “Pensamos no crescimento dos colaboradores”

Divulgação
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Eduardo Ferraz Consultor em Gestão de Pessoas

uma consultoria sempre me 
perguntam se os processos estão errados ou se as 
pessoas que devem cumpri-los não têm perfil para 
a função. Não há processo que funcione quando as 
pessoas estão nos lugares errados. Para exemplifi-
car, costumo usar uma metáfora do consultor Jim 
Collins, um dos mais respeitados pensadores da 
Administração e Gestão da atualidade: não importa 
se a empresa que você é dono ou principal gestor 
é um barquinho com 3 lugares ou um navio para 3 
mil pessoas. Se quiser alcançar grandes resultados, 
o comandante dessa embarcação deveria: 

1. Embarcar as pessoas certas e desembarcar 
as erradas;
2. Colocar as pessoas certas nas funções certas;
3. Decidir junto com as pessoas certas a rota 
a ser seguida; 
4. Enquanto 90% dos lugares não estiverem 
ocupados pelas pessoas certas, o comandante não 
deve ter outra prioridade, a não ser encontrá-las.

Uma pesquisa realizada pela Catho em 2009, A 
contratação, a demissão e a carreira dos executivos 
brasileiros, apontou as principais razões para desligar 
um funcionário da empresa: ausência de resultados 
(25,2%), falta de competência técnica (22,9%), 
mau relacionamento com o grupo (17,8%), falta 
de dinamismo (13,0%) e falta de capacidade de 
liderança (11,3%). Se o que determina o sucesso 
de uma empresa é ter funcionários alocados onde 
rendem mais, podemos analisar que as empresas 
estão errando no primeiro processo: o da contrata-
ção. Então, como contratar a pessoa mais indicada 
para um determinado cargo? Primeiro, saiba que a 
personalidade e a essência do caráter de uma pes-

ao começar soa aparecem em padrões previsíveis. É a soma das 
nossas motivações, desejos e preferências, que, uma 
vez compreendidos, fornecem um mapa das nossas 
tendências comportamentais.

A neurociência comportamental indica que 
grande parte da personalidade se localiza predo-
minantemente no córtex orbifrontal (ROC) e é 
incomum identificar mudanças na personalidade 
durante a vida adulta, porque, a essa altura, o ROC 
já perdeu boa parte de sua plasticidade. A persona-
lidade é como a argila: ao nascermos ela é amorfa, e 
adquire forma até o meio da adolescência. A idade 
adulta equivale à argila saída do forno, a peça seca 
e não muda mais. Todo mundo, sem exceção, deixa 
um rastro na vida. Esse rastro dá indícios fortes 
sobre as tendências futuras. Por isso, se você é a 
pessoa responsável pela contratação, coloque uma 
lupa no histórico dos candidatos. Faça as perguntas 
relevantes, cheque as respostas, e a chance de acertar 
aumentará muito. Com oito questionamentos bási-
cos você já terá uma noção do rastro do candidato:

1. Resuma sua vida até os 18 anos de idade.
2. Resuma sua vida dos 18 anos até hoje.
3. Descreva seu histórico escolar.
4. Quantos empregos teve? Por que saiu de 
cada um deles?
5. Você já foi promovido? Explique os porquês.
6. Que trabalhos voluntários fez? Descreva-os.
7. Descreva seus pontos fortes.
8. Descreva seus pontos fracos.

Se prestar atenção às respostas, certamente 
saberá se a personalidade do candidato tem a ver 
com o cargo e os valores de sua empresa.

que está errado: os processos
ou as pessoas?
ODi
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há seis anos a revista Agas trouxe uma reporta-
gem sobre hortifrutícolas junto a um artigo a 
respeito da padronização mundial na identifica-
ção destes alimentos. Na edição 259 a revista 
explicou o sistema PLU, códigos numéricos de 
quatro dígitos, utilizados desde a década de 90 e 
capazes de diferenciar as variedades dos produ-
tos, proporcionando um melhor 
controle dos pontos de vendas 
e de estoques. Atualmente essa 
sistemática ainda é vastamente 
utilizada no varejo brasileiro 
com os FLVs (frutas, legumes e 
verduras) vendidos a granel. O 
cliente escolhe a quantidade do 
produto e, em seguida realiza a 
pesagem. O atendente utiliza a 
respectiva sequência numérica 
para distinguir a variedade que 
está sendo vendida.  Entretanto, 
hoje já existe uma nova proposta 
para facilitar ainda mais esse controle, além de 
apresentar facilidade na identificação dos produ-
tos por meio de aparelhos de scanner do check-
out. O chamado sistema GS1 DataBar é uma 
codificação de identificação mundial e funciona 
como se fosse a numeração de código de barras, 
com tamanhos menores, que além de registrar a 
variedade do alimento, indica, da mesma forma, 
sua origem. Hoje, para o setor produtivo, já é uma 
exigência para quem deseja competir no merca-
do de exportação, principalmente direcionado a 
Europa e Estados Unidos, onde essa padronização 
é exigida para ingressar no país. De acordo com 

A revista Agas trouxe 

em agosto de 2005 

uma reportagem sobre 

as hortifrutícolas e suas 

identificações nos pontos 

de venda por meio de 

códigos. Hoje eles se 

apresentam cada vez mais 

modernos e cheios de 

possibilidades

Marcelo Sá, assessor de negócios da GS1 Brasil, 
cada produto das gôndolas apresenta o código de 
barras que certifica a origem do respectivo item, 
sua variedade, sem a necessidade de verificação ou 
tabelas numéricas. O mesmo pode ser feito com os 
alimentos da área de hortifrútis, facilitando tanto 
para o consumidor quanto para o varejo. “Todos os 

produtos possuem sua sequência 
numérica no código de barras. 
Com frutas, legumes e verduras 
pode acontecer da mesma forma” 
argumenta Sá. 

As vantagens em apresen-
tar esses mantimentos desta 
forma estabelecem benefícios 
bastante pertinentes, tanto para 
o supermercadista quanto para o 
consumidor. Segundo Sá, a ideia 
resume-se a oferta de uma gestão 
e um serviço justo para o consumi-
dor. “Muitas vezes, no supermer-

cado, compra-se maçã fuji, mas no momento de 
realizar a pesagem, o atendente, por engano, corre 
o risco de digitar um código PLU com a qualidade 
gala, por exemplo. Esse meio convencional pode 
ocasionar um preço mais oneroso ao consumidor 
por um produto de menor valor como também o 
comércio vender um item por um preço abaixo 
da real tarifa ofertada”, argumenta. 

O GS1 DataBar cria novas possibilidades para 
a solução de problemas comerciais, como auten-
ticação e rastreabilidade de produtos, qualidade, 
identificação de itens com medidas variáveis e 
emissão de cupons.

ecodificando as
hortifrutícolas
D
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Fábio Canazaro Advogado e consultor tributário da Agas

1º/12/11, a Medida Pro-
visória 552 trouxe pelo menos uma relevante 
alteração na legislação tributária aplicada ao setor 
de autosserviço: a redução para zero das alíquotas 
das contribuições Pis e Cofins incidentes sobre a 
receita decorrente da venda de massas alimentícias. 
Tal forma de desoneração que, em muitos casos, 
não tem ocorrido apenas em relação ao Pis e a 
Cofins – a exemplo do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI), revela que, finalmente, 
nosso Governo tem atentado para a promoção 
da igualdade na tributação sobre o consumo. Isso 
porque o Executivo e o Legislativo tem priorizado 
o grau de essencialidade das mercadorias como 
elemento para nortear a graduação tributária, ob-
jetivando, sobretudo, que tais produtos cheguem 
ao consumidor com um custo fiscal reduzido.

 
Esta é, portanto, uma ação que merece nossos 

elogios; todavia, não se encerra por aqui. Digo isso 
porque há, ainda, muito o que fazer em termos de 
desoneração fiscal – a questão da carne (frango e 
suíno), por exemplo, que teve na cadeia de cir-
culação apenas uma desoneração parcial, é tema 
que tem preocupado o setor. O objetivo, neste 
caso, acaba justificando exatamente o inverso: 
transferência da carga tributária para o consumidor 
final, já que os supermercados terminam por ser 
integralmente onerados face à possibilidade de 
creditamento que, pelos mesmos dispositivos que 
desoneraram parcialmente aquelas mercadorias, 
restou por demais reduzida. 

Pois tudo isso nos mostra que ainda estamos 
longe do modelo ideal, aquele que é sustentado 
por dois pilares: simplificação arrecadatória e 

publicada em desoneração de mercadorias essenciais. Porém, 
essa é uma medida que, no longo prazo, se impõe; 
e isso, não apenas como um instrumento indutor 
do crescimento, impõe-se também como uma 
medida de justiça, que deve priorizar a redução da 
tributação em prol da igualdade, como ocorreu com 
a MP 552 em relação às massas alimentícias. De 
forma muito mais acertada do que com as carnes, 
já que operou-se em toda a cadeia de circulação, e 
não apenas em uma etapa.

A redução a zero promovida pela MP, é bem 
verdade, tem um prazo determinado: 30 de junho 
de 2012. Todavia, espera-se que até lá, a tributação 
do Pis e da Cofins seja totalmente revista, ou, até 
mesmo, suprimida em face da tão esperada reforma 
tributária, já que tal se revela, atualmente, como 
um verdadeiro sistema, denso e complexo, de 
múltiplos tratamentos fiscais aplicáveis aos mais 
diversos tipos de operação e mercadoria, o que não 
apenas dificulta a transparência e a neutralidade 
fiscal como até mesmo induz a evasão tributária, 
já que até para o próprio Fisco tais tributos, dado 
o emaranhado de hipóteses, tem se revelado alta-
mente complexos.

Em conclusão, não é por outro motivo que 

tenho afirmado: precisamos de uma reforma já – 
ainda que parcial. Uma reforma que culmine com a 
extinção de sistemas intrincados e desiguais, como 
o que aqui o Executivo procurou afastar, mas que 
ainda persistem sobre muitas outras operações, 
cujo encargo acaba sendo, muitas vezes, suportado 
por aquele que, de acordo com o sistema, deveria 
estar completamente desonerado: o adquirente de 
mercadorias essenciais.

ova medida para a  
alíquota das massas 
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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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