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das temperaturas é vista com otimismo pelo 
setor supermercadista gaúcho, com a venda de sopas, vi-
nhos, chocolates, carne com osso e massas, entre outros. É 
justamente esta forma positiva de pensar e a vocação para 
o trabalho que fazem com que os supermercados cresçam 
a cada ano em participação na economia gaúcha – no ano 
passado, já representamos 6,31% do total do PIB do Estado 
estimado pela Fundação de Economia e Estatística.

Ao passo que o crescimento do varejo nos dá motivos 
para comemorar, a estagnação da indústria causa preo-
cupação para o nosso setor. É preciso que continuemos 
atentos para o apoio ao setor secundário brasileiro, já que 
nos últimos dez anos o comércio teve um desempenho 
muito superior ao da indústria. É necessário agregar valor 
aos produtos genuinamente nacionais e, para que isto acon-
teça, precisamos de uma indústria forte e com igualdade 
de competição, mas sem a criação de reservas de mercado. 
Afinal, o melhor caminho para garantir a competitividade 
da indústria brasileira é desonerando-a, e não criando re-
servas de mercado perigosas a produtos importados.

A Revista deste mês traz a cobertura do Ranking Agas 
2011, evento que, temos a convicção, em breve será uma 
marca reconhecida em todo o Brasil. Foi um momento de 
homenagearmos os supermercados de todos os tamanhos 

a queda e dos mais diversos cantos do Rio Grande que, apostando 
no seu trabalho, registraram um crescimento destacado 
em suas empresas. Também nesta edição, reforçamos o 
nosso posicionamento de que ainda é prematuro adotar-
mos uma única alternativa às sacolas plásticas tradicionais 
como solução absoluta. Como comprovamos em nosso 
Fórum das Sacolas, a Agas defende a redução no consumo 
de sacos plásticos a partir de um trabalho a quatro mãos, 
envolvendo varejo, fornecedores, consumidores e princi-
palmente o poder público. 

Seguimos trabalhando por melhores condições para 
que fornecedores e supermercadistas continuem agregando 
valor aos serviços e produtos oferecidos aos consumidores 
gaúchos. Prova disto é o Projeto Empregar, que lançamos 
agora para formar profissionais em busca de espaço no 
mercado de trabalho em áreas básicas como empacota-
mento, atendimento, operação de caixa e suprimento, 
oxigenando a mão de obra no setor supermercadista do 
Estado. As frentes de trabalho são as mais variadas, e por 
isso contamos com cada supermercado, pequena indústria, 
distribuidor, consumidor ou outro player desta cadeia, 
para continuarmos construindo histórias de sucesso que 
colocam o varejo gaúcho em um lugar de vanguarda no 
cenário nacional. Contem conosco, boa leitura!

lhar positivo      
sobre o setor
O
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o ser humano pode aprender a ser melhor 

sempre. Ser jovem sempre. Se renovar 
sempre. O alerta está em não parar. Um dos 
filósofos (da vida e dos negócios) de maior 
respeito no país, Mário Cortella ensina sobre 
a importância da humildade e o perigo da 
estagnação no dia a dia do empreendedor. 
Confira na entrevista a seguir algumas das 
principais lições deste mestre. 

AGAS Quais seriam as características de um 

empresário acomodado?

MC É aquele que está conformado com a 
situação, que passa o tempo todo dizen-
do assim “ah, no meu tempo”, “ah, se eu 
pudesse”. É interessante porque a acomo-
dação não é uma situação de conforto, ela 
é uma situação de desistência em relação 
a capacidade e a necessidade de mudança. 
Não há nenhum problema em as pessoas se 
sentirem bem com o modo em que as coi-
sas estão. Mas isso apenas quando as coisas 
estão bem. Se as coisas não estão bem, 
ficar acomodado é um sinal de torná-las 
ruins. E no mundo dos negócios de hoje, 
com a velocidade das mudanças, a acomo-
dação é um perigo porque nós temos alte-
rações de cenários quase que diariamente. 
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or que  
mudar?
P

”“Se as coisas não estão bem, 

ficar acomodado é um sinal de 

torná-las ruins

Portanto, é necessário ficar em estado de 
prontidão. Um empresário inteligente é 
aquele que fica em estado de prontidão. É 
aquele que fica não em estado de tensão, 
mas de atenção. E a acomodação tira a 
atenção, porque ela relaxa. E relaxar, nos 
tempos atuais, é um sinal forte de perigo 
para a continuidade dos negócios. 

AGAS E quais seriam as características de um 

empresário vitorioso?

MC Ele tem três grandes virtudes a serem 
desenvolvidas. Primeiro, ser persistente. 
Perceber o quanto o trabalho advindo 
do esforço contínuo traz resultados mais 
sólidos. Junto à persistência, é necessário 
que ele consiga produzir harmonia. Isto é, 
um equilíbrio entre o aspecto profissional 
e os outros aspectos da vida, tais como a 
comunidade, a família, para que não se 
gere sofrimento. Dedicar-se de maneira 
exclusiva a carreira e aos negócios, de 
maneira geral, conduz ao sofrimento. Nem 
todo sucesso é honroso, nem toda vitória é 
decente. A terceira virtude é a humildade, 
que é diferente de subserviência. Uma 
pessoa subserviente é aquela que se dobra 
a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é 
capaz de ter flexibilidade para perceber 
inclusive que, primeiro, pode estar errada 
em alguma das coisas que pensa e, segun-
do, que há outras pessoas que pensam 

melhor do que ela, e que precisa aprender 
com as mesmas. Humildade é, portanto, 
um sinal de inteligência estratégica. 

AGAS Que obstáculos a “mentalidade congelada” 

pode trazer ao empresário?

MC Ele pode ficar apenas com um grande 
passado pela frente. Pode ficar estagnado 
em relação aos movimentos e esquecer 
algo. Há trinta anos, ser ultrapassado era 
apenas ser passado para trás, então você 
acelerava e alcançava o outro. Hoje, ser 
ultrapassado significa ser jogado para 
fora da estrada. E para retornar à estrada 
é muito mais difícil, às vezes não dá 
tempo. Uma mentalidade que se estagna 
é uma mentalidade que acaba perdendo 
a possibilidade de compor a continuidade 
de sua história e seu negócio. É claro 
que há coisas que não são descartáveis 
nas trajetórias, como alguns valores: 
a decência, a honra, a honestidade, o 
respeito, a solidariedade. Isso não é 
descartável. Mas há coisas que precisam 
ser deixadas para trás por que são arcaicas. 
Por isso, o grande risco da estagnação 
é que ela faz com que a pessoa, em vez 
de ter raízes, tenha âncoras. A âncora 
imobiliza e a raiz, alimenta. Quem tem 
uma história em um negócio precisa olhar 
essa história como fonte de raízes, e não 
como um lugar de âncoras que o prendem 
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a algo que já passou. Não basta constatar 
o óbvio, é preciso ultrapassá-lo, ir além 
dele. Quando se diz a um empresário que 
o mundo está mudando, muitos ainda 
supõem que essa mudança poderá ser 
derrotada se ele permanecer fazendo o 
que já fazia, o que é um equívoco. Se tem 
uma frase perigosa nos tempos atuais é 
aquela do Zeca Pagodinho que diz “deixa 
a vida me levar, vida leva eu”. É uma frase 
ótima para o lazer mas é perigosa para os 
negócios. Talvez, se for para adotar uma 
música como lema, deva ser como disse o 
grande paraibano Geraldo Vandré: “quem 
sabe faz a hora, não espera acontecer”. 

AGAS Como é possível acompanhar o ritmo da 

concorrência sem perder o DNA da empresa? 

MC Primeiro, é preciso lembrar que se há 
um DNA que é claro e sólido a rota será 
naquela direção. É preciso ser flexível sem 
ser volúvel. Volúvel é a pessoa que muda 
a qualquer movimento. Flexível é aquela 
que é capaz de alterar de acordo com a 
necessidade que foi meditada, que foi 
pensada. O que o empresário não pode é 
ser volúvel, funcionar como uma biruta 

de aeroporto, que não tem nenhuma 
segurança na base e, quando o vento muda 
de direção, ela se mexe. É necessário ser 
capaz de, como o arroz no banhado, dobrar 
sem quebrar. Mas também não ficar 
imóvel a ponto de não poder acompanhar 
o movimento do vento. Hoje as pessoas 
dizem que há uma mudança muito veloz 
dos ventos. É claro que nós não podemos 
adivinhar a direção dos ventos, mas nós 
podemos reorientar nossas velas. Para 
isso, é preciso estar atento a essa mudança 
de direção. A concorrência, de maneira 
geral, se comporta também como uma 
referência a se aprender. Um adversário 
fraco te enfraquece. Um concorrente 
burro te emburrece. Um concorrente 
pode te ensinar muitas coisas. Desprezar 
o concorrente ou não prestar atenção nele 
por supor que ele é fraco é não entender 
o movimento que pode ter alteração mais 
adiante. Por isso, a concorrência é um 
grande local de ensino e aprendizado de 
recíprocos. 

AGAS Como um empresário pode obter a 

consciência para a mudança?

MC A mudança exige, antes de mais nada, 
que se corra o risco do desequilíbrio 
momentâneo. O ato de andar, por 
exemplo, é um ato em que você 
administra o risco do desequilíbrio 
momentâneo. É necessário saber que 
o risco de cair existe, por isso tem que 
se lidar com ele. Uma criança, quando 
aprende a andar, a primeira coisa que ela 
terá que fazer é perder o medo de cair, 
sabendo que pode cair. A mudança é algo 
que se movimenta pela capacidade de 
administrar o risco do desequilíbrio. Esta 
hora é complicada porque a mudança 
exige atitude e disposição. É mais familiar 
e mais tranquilo se fazer do jeito que já 
se fazia, porque parece mais seguro. Mas 
em muitos momentos não é tão seguro, é 
apenas imóvel. 

AGAS O senhor afirma que a ação é um ponto 

crucial. Como chegar a esse ponto?

“É  necessário saber que o 

risco de cair existe, por isso tem que 

se lidar com ele”
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MC Esse ponto é aquele que a gente tem 
a partir da observação dos movimentos 
– o estado de atenção – para preparar-se 
para esse movimento é preciso observar 
as tendências e, portanto, ter uma 
postura humilde de aprendizado para 
que as tendências possam ser observadas. 
Dentro disso, um movimento que não 
perca aquilo que é essência da empresa, 
da organização, da instituição para que os 
valores que ela sustenta e defende sejam 
levados adiante. Isso significa ter clareza 
de para onde se deseja ir. Em terceiro 
lugar, essa ação carece de agregar outras 
pessoas à ela. “Se você quiser ir rápido, 
vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com 
alguém”. Quando se tem uma postura 
de acolhimento da posição divergente, 
inclusive em relação à nossa, ela permite 
isso. Por isso, a ação tem que ter um 
claro horizonte para onde se deseja 
caminhar; força e competência para que 
a caminhada seja feita com segurança, 
clareza e consciência sobre quais sãos os 
valores que se deseja e que se continua 
levando adiante para que não se perca a 
razão do trabalho. 

AGAS Como estar preparado para não perder as 

oportunidades do mercado?

MC Uma das coisas é prestar atenção nele. 
Aquela clássica observação quando se 
cruza um trilho de trem continua valendo: 
“Pare, olhe e escute”. Alguns vivem 
num movimento contínuo sem parada e 
isso não permite que se reflita. Pare. O 
segundo é olhe, preste atenção. Observe as 
mudanças, as cenas. Em terceiro, escute. 
Fique atento ao que as pessoas dizem. Não 
necessariamente para concordar com elas, 
mas para levar em conta. O isolamento 
retira a possibilidade de crescimento. Uma 
pessoa que fica ilhada no tempo perde 
uma condição muito forte de ter sucesso 
naquilo que faz.

AGAS De que maneira o empresário pode 

identificar a melhor forma de se manter 

atualizado, flexível e atento?

MC  Não há uma única maneira de fazê-
lo. Primeiro, é preciso olhar com muita 
dedicação as pessoas mais idosas, não 
necessariamente as mais velhas. Idosa é 
a pessoa que tem bastante idade e não 
envelheceu, velho você pode ser com 20 
anos de idade. Velho é cheio de certeza, 
não revê o que faz, acha que o único modo 
de fazer é como ele já fazia. Portanto, ficar 
atento às pessoas idosas que passaram 
por uma experiência muito forte, não os 
velhos. Em segundo lugar, a necessidade 
de acompanhar o que as entidades, 
organizações, associações promovem de 
maneira a se fazer uma escolha daquilo 
que me mantém atento às mudanças que 
vêm ocorrendo. Em terceiro lugar, ter 
clareza da capacidade de, talvez, ter que 
alterar a rota daquilo que se fazia. Ou 
seja, não imaginar que porque eu estou 
naquele negócio e o mesmo negócio 
está tendo dificuldades, que elas são 
irreversíveis ou que eu não possa mudar de 
negócio. Pode ser que eu tenha que fazer 
alterações, aproveitar a minha experiência 
e expertise. Desse ponto de vista, você 
tem, por exemplo, na área do varejo, 
muitas empresas que mudaram seu modo 
de atuação. Elas não deixaram de estar no 
ramo do serviço, do negócio, do comércio, 
mas foram capazes da fazê-lo. Por isso, 
é preciso montar esses exemplos e, ao 
mesmo tempo, estudá-los para ver aquilo 
que é mais adequado na percepção.

09(maio/junho 2012) Revista AGAS
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Ponto eletrônico começa a 
valer para empresas
O novo sistema de ponto eletrônico entrou em vigor no país 
no mês de abril. A partir de agora as empresas terão que 
implementar equipamentos que permitam a impressão de 
comprovantes da jornada na entrada, saída e intervalos feitos 
pelo colaborador. No período de 90 dias a fiscalização autuará 
empresas que não se adaptarem, mas apenas na segunda visita 
ao local. Na primeira visita, orientam a empresa a adaptar seu 
sistema. Na segunda, aplicam multas se constatarem que não 
houve mudança. Os novos equipamentos são obrigatórios em 
empresas que já utilizam o ponto eletrônico e possuem mais de 
dez empregados. Empresas com controle manual ou mecânico 
não precisam mudar seus sistemas.

Imec lança campanha baseada 
na experiência da compra
Com o mote “a gente sabe do que você gosta”, o Imec Supermercados 
lança uma nova campanha publicitária. A ideia está alinhada à missão 
da empresa de fazer da compra uma experiência agradável. De acordo 
com a gerente de marketing, Cleusa Movka, a ação mostra a loja não 
como um local feito por produtos e gôndolas, mas como um lugar de 
escolhas, de cheiros e sabores. “Toda a equipe está sendo preparada para 
oferecer ao cliente qualidade, limpeza, variedade, organização, bom 
preço e atendimento amigo”, enfatiza. O Imec Supermercados tem sede 
em Lajeado, no Vale do Taquari, e conta com unidades em 15 cidades 
gaúchas. A nova campanha segue até março de 2013.

Revista AGAS (maio/junho 2012)10/11

Uso consciente 
de agrotóxicos
A Abras desenvolveu um projeto em 
parceria com Consea, Anvisa e Minis-
tério da Saúde para o uso consciente 
de agrotóxicos. Trata-se do Trilhas no 
campo, que envolve uma cartilha, um 
livreto e um filme. No material, há 
informações que objetivam orientar os 
agricultores sobre o uso de agrotóxicos 
no cultivo de frutas, legumes e verduras. 
O apelo da Abras é que supermercadistas 
levem aos seus fornecedores de FLVs 
esses materiais, que estão disponíveis 
para down load e reprodução no site da 
Anvisa: www.anvisa.org.br.

Atacadão em 
Porto Alegre
As portas da primeira loja do Atacadão 
em Porto Alegre já estão abertas, soman-
do seis unidades no Rio Grande do Sul. 
As outras cinco estão nos municípios de 
Sapucaia do Sul, Gravataí, Novo Ham-
burgo, Pelotas e Rio Grande. A unidade 
na capital deverá atender, em média, 
120 mil clientes por mês, em uma área 
de vendas com 7.113 metros quadrados. 
Além disso, o empreendimento oferece 
estacionamento com mais de 400 vagas 
para atender os comerciantes e moradores 
do município, além de regiões vizinhas.

Ca
ro

lin
e 

Co
rs

o

    



Mais usuários  
de internet
Segundo levantamento divulgado pelo 
Ibope Nielsen Online, o país possui 
79,9 milhões de usuários de internet. 
A pesquisa informa que o crescimento 
foi de 2% em comparação com o pri-
meiro trimestre de 2011. Desta vez, as 
lan houses tiveram menor participação 
na base de internautas. A expansão de 
usuários foi mais significativa nos am-
bientes casa e trabalho. No primeiro 
trimestre de 2012, o acesso à internet 
em casa ou no trabalho atingiu a marca 
dos 66 milhões. Se for considerado ape-
nas o número de visitantes que utilizam 
a rede no computador da residência, o 
valor total é de 62,2 milhões. De acordo 
com o relatório, o uso da internet em 
casa foi motivado pela popularização da 
banda larga. 

Contribuintes têm portal para 
serviços da Receita Estadual 
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com o Procergs, passou 
a disponibilizar ao cidadão uma nova opção para acessar os serviços 
disponíveis em sua página na internet. Tendo como objetivo facilitar e 
agilizar as informações e soluções no cumprimento das obrigações fiscais 
e tributárias, o Portal de Serviços da Receita Estadual – e-CAC (Centro 
de Atendimento Virtual ao Contribuinte) é um endereço eletrônico em 
que diversos serviços podem ser realizados via internet pelo próprio 
contribuinte. A lista está no endereço www.sefaz.rs.gov.br/Receita/
ServicoseCAC.aspx, abrangendo informações de acesso dos perfis do 
contribuinte e contador com autorização eletrônica. A grande novidade 
oferecida pelo portal é que o acesso também poderá ser efetuado por 
certificação digital ICP-Brasil e, em breve, utilizando o cartão do Banrisul. 
O usuário poderá obter informações sobre o seu cadastro e pendências 
referentes a débitos como IPVA em atraso, entre outros, possibilitando 
atualização e regularização online.
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Dando prosseguimento à discussão acerca 
do Sistema de Escrituração Fiscal Digital 
do Pis e da Cofins, o Sped/EFD Fiscal, a 
Agas realizou um encontro em abril, na 
sede da associação, com a finalidade de 
coletar dúvidas sobre os novos procedi-
mentos com base no Decreto 6.022/07, 
que instituiu o Sped; regulado pelo ato 
Cotepe/ICMS 09/08 e ajustes Sinief 
02/09, e a EFD Pis/Cofins instituída pela 
Instrução Normativa RFB 1.052/05.
Além de trocar informações sobre os pro-
cedimentos, os supermercadistas e profis-
sionais das áreas contábeis e jurídicas de 
supermercados planejaram um seminário, 
que ocorrerá no dia 22 de maio, em Porto 
Alegre. Os painelistas serão integrantes 
da Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil e da Secretaria Estadual 
da Fazenda, e como mediador, o advogado 
tributarista Fábio Canazaro.

De acordo com o IBR (International 
Business Report) 2012, da Grant Thorn-
ton International, o nível de otimismo 
aumentou 12 pontos percentuais em 
relação ao último trimestre pesquisado: 
86% dos empresários brasileiros estão 
otimistas com relação à economia brasi-
leira para os próximos 12 meses. Dessa 
forma, o Brasil assume a segunda posição 
no ranking global, atrás apenas do Peru 
(90%). O estudo foi feito com 11.500 
empresas em 40 economias. Entre os 
mais otimistas estão ainda os empresários 
dos Emirados Árabes (84%), Filipinas 
(82%), Geórgia (78%), Índia (74%), 
Chile (68%), Alemanha (64%) e México 
(62%). O país mais pessimista é a Espa-
nha (-71%), seguido pelo Japão (-53%), 
Grécia (-52%), França (-39%), Bélgica 
(-36%) e Holanda (-24%). 

Brasil é o 2º país
mais otimista

Agas discute 
Sped Fiscal

Inaugurado Bourbon 
Shopping Wallig
Localizado na Zona Norte da capital gaúcha, o Bourbon Shopping Wallig 
abriu as portas no dia 26 de abril para atender o público de Porto Alegre 
e região metropolitana. Com 199.200 m² de área construída e 45.568 
m² disponíveis para locação de lojas, o centro comercial representa o 
maior empreendimento da Companhia Zaffari.
A sétima unidade do Bourbon Shopping é um investimento de R$ 270 
milhões. A estrutura conta com 3 mil vagas de estacionamento coberto 
e 230 operações comerciais. No primeiro dos quatro pavimentos está o 
hipermercado, uma das seis âncoras do shopping. O autosserviço possui 
38 check-outs e é responsável pela geração de 320 empregos diretos. 
De acordo com o diretor da Companhia Zaffari, Cláudio Luiz Zaffari, 
também estão previstos investimentos em duas novas unidades da rede 
na capital gaúcha. Uma delas fica no bairro Santa Cecília, no terreno 
do antigo estádio do Força e Luz, enquanto a outra, na rua Furriel Luiz 
Antonio de Vargas, próxima à avenida Carlos Gomes, prevê ainda a 
construção de uma torre de escritórios.
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Lares com crianças, 
compras maiores
Pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel mostra que 49% dos 
domicílios do país têm presença de crianças, indicando maior 
zelo dos pais. Com isso, o consumo cresce bastante nesses 
lares, representando 56% do volume de vendas em unidades 
entre 2005 e 2011, enquanto os domicílios sem crianças 
representam 44% do volume comprado. Segundo o estudo, 
a chegada de um bebê muda o orçamento da casa e os gastos 
ficam até 35% maiores do que em um domicílio sem a criança. 
Quando há presença de menores no lar, os pais são sempre 
mais cuidadosos e oferecem mais produtos para agradá-los. 
Esse comportamento impacta na cesta de compras. 

    



Brasileiros gastam mais com bebidas
Um estudo realizado pelo Pyxis 
Consumo, ferramenta de dimensio-
namento de mercado do Ibope In-
teligência, relatou que os brasileiros 
devem investir neste ano aproxima-
damente R$ 5,5 bilhões em cerveja, 
vinho e champagne. O estudo ainda 
aponta que a classe B tem maior po-
tencial de consumo, com R$ 2,54 bi-
lhões. Em seguida aparecem a classe 
C, com R$ 2,09 bilhões, e a classe A, 
com R$ 670 milhões. Já a D/E deve 
entrar com R$ 270 milhões.
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NR-12 gera dúvidas
A Norma Regulamentadora NR-12 ainda gera dúvidas entre empresários da 
área, em especial no que diz respeito à apresentação da certificação do Instituto 
Nacional de Prevenção aos Acidentes em Máquinas e Equipamentos (Inpa-
me). A coordenadora da CNTT NR-12, Aida Cristina Becker, esclarece que o 
conceito de certificação está inserido no Programa Brasileiro da Avaliação da 
Conformidade, sendo a certificação uma das formas da avaliação da confor-
midade. “No Brasil, o gestor dos programas de avaliação da conformidade é o 
Inmetro, que, em conjunto com o regulamentador, no caso em tela, o MTE, 
estabelece os mecanismos da avaliação da conformidade: RTQ – Regulamento 
Técnico da Qualidade (o que avaliar) e o RAC – Regulamento da Avaliação da 
Conformidade (como avaliar).”
As entidades responsáveis pela avaliação da conformidade devem obrigato-
riamente ser acreditadas pelo Inmetro. A avaliação pode ser voluntária ou 
compulsória, e quando o tema é ligado a segurança e a saúde, os programas 
de avaliação da conformidade são compulsórios. No país, ainda é incipiente 
o desenvolvimento da avaliação da conformidade em máquinas. “Possuímos 
apenas RTQ e RAC para prensas mecânicas excêntricas e estamos desenvol-
vendo o RTQ e RAC dos componentes de segurança”, explica Aida. Mais 
informações sobre avaliação da conformidade podem ser obtidas no site 
www.inmetro.gov.br.

Normativa regula a 
Escrituração Fiscal Digital
Foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa que regula a 
escrituração fiscal digital da contribuição Pis/Pasep, do Cofins e da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita. As operações poderão ser realizadas em arquivo 
digital como também no registro de apuração das contribuições mencionadas, 
referentes às operações e prestações feitas pelo contribuinte.

Brasil é o 2º país
mais otimista

Agas discute 
Sped Fiscal
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Chegando à sua 31ª edição, a ExpoAgas já tem 
diversas atrações programadas, com palestras magnas 
e oportunidades de negócios. É o momento de troca 
entre fornecedores e supermercadistas, com apresen-
tação de novas linhas de produtos e investimentos para 
o setor. Marcada para acontecer no segundo semestre 
do ano, nos dias 21, 22 e 23 de agosto, na Fiergs, em 
Porto Alegre, já tem confirmadas em sua agenda de 
palestras magnas, ministradas nas manhãs do evento, 
a participação de César de Souza, na palestra O papel 
dos líderes inspiradores, Paulo Storani, debatendo 
o assunto Construindo uma tropa de elite, e Clóvis 
Tavares, com o tema Acelerando resultados para con-
quistar a liderança. Arnaldo Jabor fará a abertura do 
evento, falando sobre o tempo psicológico que o Brasil 
vive hoje, a partir de uma breve arqueologia de nossa 
personalidade histórica, desde os anos de formação 
colonial até os dias atuais, com a palestra Brasil 2012: 
Presente e futuro.

A conferencista do Agas Mulher, que acontece na 
primeira tarde, será a educadora, pesquisadora, escri-
tora e palestrante Dulce Magalhães, com a palestra 
Mulher: substantivo feminino.

Na última edição, o evento movimentou R$ 274,6 
milhões em negócios. A maior feira do setor em todo o 
Cone Sul disponibiliza custos promocionais às empresas 
visitantes, incitando negociações e facilitando a criação de 
parcerias. As inscrições estarão abertas, no site da Agas, 
a partir de 2 de julho.

A vez do fornecedor e do 
supermercado

E
xp

o
A

g
as

 2
0

1
2

Classe C continua 
crescendo
De acordo com a pesquisa O Observador 2012, 
realizada pela Cetelem BGN, empresa do grupo 
BNP Paribas, em conjunto com a Ipsos Public 
Affairs, a classe C recebeu mais 2,7 milhões de 
brasileiros em 2011, vindos da classe D/E. Além 
disso, a classe também A/B cresceu, com a en-
trada de 230 mil pessoas vindas da classe C.
Analisando os números desta edição, nota-se 
que a mobilidade social continua a ser intensa 
no Brasil, com aumento significativo da classe 
C. Em 2011, a classe C representava 54% da 
população brasileira, em comparação a 34% 
em 2005, quando o levantamento começou a 
ser realizado. Já a classe DE teve movimento 
inverso, passando de 51% da população em 
2005 para 24% em 2011.
A pesquisa revela que os gastos dos brasileiros 
em 2011 refletiram as diferenças na renda 
das famílias. A classe C foi a única que teve 
gasto declarado maior em 2011, em relação 
a 2010. Nas demais classes, o gasto total da 
família foi menor. 
O estudo mostra também certa estabilidade em 
relação aos gastos básicos como supermercado, 
energia, gás, água, transporte e remédios. En-
tretanto, a moradia ficou mais cara para aqueles 
que pagam aluguel: alta de 14% em 2011 em re-
lação a 2010. As despesas com serviços domés-
ticos também registraram aumento, um total 
de 29%. No último ano, os brasileiros gastaram 
mais com empregadas domésticas, uma média 
de R$ 300 contra R$ 232 em 2010.

Nicolini investe em Pelotas
Foi inaugurada a filial dos Supermercados Nicolini em Pelotas. 
Nona loja da rede, apresenta 800 m2 e 10 check-outs, atendendo o 
bairro Fragata e arredores, com estrutura moderna e privilegiada 
localização. A intenção da empresa, segundo o diretor-executivo 
da rede, Patrique Nicolini Manfroi, é “levar à Princesa do Sul o 
jeito gostosão de fazer supermercado que Bagé e Dom Pedrito 
já conhecem”, referindo-se ao slogan da empresa. O intuito é 
também conquistar posições no Ranking da Agas. A empresa 
configura-se no momento entre as 20 maiores redes supermer-
cadistas do estado.

    



Shopper Marketing, uma 
estratégia de marcas
Coca-Cola, Whirlpool, Lego e P&G já praticam ações de 
marketing partindo do comportamento do consumidor no 
ponto de venda. O Shopper Marketing pode se explicar a 
partir da necessidade de os profissionais atuantes na cadeia de 
promoção e vendas identificarem e compreenderem como as 
pessoas pensam e agem no momento da compra, objetivando 
formas de aumentar as vendas no varejo de suas próprias 
marcas e ainda acomodar uma experiência de compra mais 
agradável para o consumidor. Exemplos de Shopper Marketing 
estão mais nítidos em promoções alimentícias, como as peças 
criadas para lanchonetes, que sugerem uma garrafa de Coca-
Cola para consumo individual ou uma lata da bebida junto a 
um salgado, em um combo a preço promocional. A medida 
influencia na decisão de compra do consumidor, ao adequar 
a refeição com desconto.

Nova exigência na 
rotulagem de ovos
A Equipe de Vigilância de Alimentos da 
CGVS/SMS/PMPA intensificou a partir 
de abril a fiscalização no cumprimento 
da resolução da Anvisa que determina, 
entre outros itens, que conste na rotu-
lagem dos ovos a seguinte expressão: “O 
consumo deste alimento cru ou malcozido 
pode causar danos à saúde”. Os produtos 
encontrados em desacordo serão apreen-
didos em depósito até sua normalização, 
sendo proibida sua comercialização. Mais 
informações estão disponíveis no site da 
Agas: www.agas.com.br.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

SANTA CRUZ DO SUL 

Semana do Empreendedor 
   

14/mai
Técnicas de formação de preços
Instrutor: Fabio Maia. 

15/mai
Mix de sucesso para padarias e 
confeitarias
Instrutor: Vanderlei Malta. 

16/mai
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Alini Veiga. 

17/mai
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

ENCRUZILHADA DO SUL 
   

21/mai
Atendimento excelente a clientes 
Instrutor: Monica Espath. 

22/mai 
Chefe de loja
Instrutor: Monica Espath. 

23/mai 
Prevenção de perdas
Instrutor: Salvador Fraga. 

24/mai
Técnicas para uma boa 
administração de estoques
Instrutor: Rodolfo Landgraf. 

PANTANO GRANDE

28/mai 
Empacotador: fazendo o correto
Instrutor: Cleise Dutra. 

29/mai 
Hortifrúti: a arma secreta da 
empresa
Instrutor: Cleonice Dias. 

30/mai
Prevenção de perdas
Instrutor: Aurelise Braun. 

31/mai  
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga. 

CACHOEIRA DO SUL

4/jun
Excelência em atendimento
Instrutor: Alini Veiga. 

5/jun 
Padronização e qualidade para 
operadores de caixa
Instrutor: Vera Caminha. 

6/jun 
Hortifrúti: a arma secreta da 
empresa
Instrutor: Cleonice Dias. 

CANDELÁRIA 

11/jun
Empacotador: fazendo o correto
Instrutor: Cleise Dutra. 
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12/jun
Hortifrúti: a arma secreta da empresa
Instrutor: Aurelise Braun. 

13/jun
Prevenção de perdas
Instrutor: Salvador Fraga. 

14/jun
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga. 

AGUDO

18/jun
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

19/jun
Empacotador: 
a arma secreta no atendimento 
e vendas
Instrutor: Aurelise Braun. 

20/jun 
Supridores eficazes
Instrutor: Aurelise Braun. 

21/jun
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Cleise Dutra.  

SANTA MARIA

25/jun
Excelência em atendimento
Instrutor: Aurelise Braun. 

23/mai
Jantando com a Agas
Evento acontece na 
cidade de Caxias do Sul.

13/jun
Jantando com a Agas
Em Santana do 
Livramento.

21 a 23/ago
ExpoAgas
Em Porto Alegre, na Fiergs, será realizada a 
31ª Convenção Gaúcha de Supermercados.  

Horário dos cursos: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Revista AGAS (maio/junho 2012)16/17

22/mai
Seminário sobre Sped Fiscal
No Hotel Deville, em 
Porto Alegre.

    



Para informações e 
inscrições nos cursos 
de capacitação, ligue 
para (51) 2118-5200 

ou contate a  
entidade pelo e-mail  

cursos@agas.com.br. 

Obs.: Confira em www.agas.com.br 

os locais dos cursos.

26/jun
Mix de sucesso para padarias e 
confeitarias
Instrutor: Vanderlei Malta. 

27/jun
Dicas para tornar-se um campeão 
em vendas
Instrutor: Paulo Magnus. 

28/jun 
A frente de caixa que dá resultados
Instrutor: Dames Consultoria. 

SÃO SEPÉ

2/jul
Vendendo pra cachorro
Instrutor: Janer Costa. 

3/jul 
Layout e atmosfera de loja
Instrutor: Melina Heideman. 

4/jul 
Boas práticas e manipulação de 
alimentos
Instrutor: Carla Petry. 

5/jul 
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

SÃO GABRIEL

9/jul
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Aurelise Braun. 

10/jul
Projeto Empregar – Empacotadores

11/jul
Gerenciando equipes de sucesso
Instrutor: Regina Dambrosi. 

12/jul 
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

ROSÁRIO DO SUL

16/jul
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen.

17/jul 
Mix de sucesso para padarias e 
confeitarias
Instrutor: Vanderlei Malta. 

18/jul
Hortifrúti a arma secreta da 
empresa
Instrutor: Aurelise Braun. 

19/jul
Projeto Empregar – Atendimento 
excelente a clientes
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diretoria.” Ao recordar sua tra-
jetória frente ao supermercado Müller, de Taquara, 
Ardi Müller retorna a 1975, ano em que seu pai 
fundou o armazém de secos e molhados que, até 
hoje, leva o sobrenome da família. 

Algumas décadas depois, o pequeno armazém 
cresceu e transformou-se em duas lojas de super-
mercado, reunindo uma equipe de aproximada-
mente cem colaboradores.

Mas o clima familiar sempre se fez presente. 
Ao lado do pai, Armindo Afonso, Ardi preparou-se 
para o dia em que precisou assumir a empresa sozi-
nho. Aprendeu sobre o varejo supermercadista não 
só por meio da experiência, mas também de cursos 
relacionados à área. “Meu pai faleceu há 19 anos, 
eu precisava de uma formação, ou não seria possível 
dar continuidade à empresa”, comenta. Para o atual 
diretor, investir no conhecimento é crucial para se 
manter atualizado sobre o setor. “Se a pessoa não 
está no meio, ela perde o fio da meada.”

Com o apoio da esposa, Marlene, Ardi Müller 
prepara o legado da empresa para o filho Franck, 
que também já atua no supermercado. 

Há oito anos, Ardi Müller é representante 
da Agas no município. Inicialmente, o empresário 
pensava que “não teria tempo disponível para se 
dedicar ao cargo”. Hoje, em sua terceira gestão, 
ele reconhece: “Sempre encontramos um tempi-
nho para tudo, estou muito satisfeito”. Entre as 
responsabilidades com a associação, é missão do 
representante divulgar as ações da Agas no muni-
cípio, como cursos, palestras e eventos especiais 
como o Jantando com a Agas. A ExpoAgas também 
é compromisso dos representantes. “Me procuram 
para saber como participar do evento”, afirma o 
empresário. Para Müller, tudo o que diz respeito 
ao universo supermercadista é de responsabilidade 
do representante, o que agrega para o crescimento 
de quem atua no setor. “Assim ficamos em meio 
à atividade. Quando estou participando, me sinto 
mais ativo, em meio a todas as funções da Agas e 
também entre representantes e outros membros 
da diretoria.” 

Sobre o mercado local, o diretor do supermer-
cado Müller reconhece que houve muitas mudanças 
desde o começo de sua carreira, mas positivas. 
“Vejo com bons olhos. Há bastante concorrência. 
Taquara parece uma central do interior: quando 
alguém pensa em abrir uma filial, a primeira cida-
de é aqui. Mas não podemos nos queixar, estamos 
bem”, orgulha-se. 

Sobre o crescimento junto à Agas no cargo 
de representante, Ardi Müller acrescenta: “É uma 
aprendizagem, e também uma amizade. Parecemos 
uma família”, conclui. 

“comecei na

L egado em família

Ardi Müller, representante da Agas no município de Taquara, vê na 

capacitação a melhor forma de se manter atualizado, fortalecendo o 

legado da empresa fundada por seu pai, o supermercado Müller

M
at

eu
s 

Po
rt

al/
Di

vu
lg

aç
ão

 C
DL

 Ta
qu

ar
a

18 Revista AGAS (maio/junho 2012)





ra
p

id
in

h
as

20 Revista AGAS (maio/Junho 2012)

Girando Sol terá  
nova fábrica

oi oficializado pelo Badesul Desenvolvimento- 
Agência de Fomento RS um financiamento no 

valor de R$ 18,1 milhões à Girando Sol, de Arroio 
do Meio. O valor será investido na construção da 
nova fábrica, que tem um projeto com orçamento 
de R$ 23,7 milhões. A conclusão está prevista para 
um prazo de 18 meses. 

100 anos de Santa Clara 
cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa, 
completa 100 anos de existência. A história 

iniciou em 2011, quando 17 pequenos agricultores 
da região decidiram instalar uma microempresa 
de queijo e manteiga com o objetivo de angariar 
rendimentos com o aproveitamento de sua produção 
de leite. A microempresa prosperou e no dia 10 de 
abril de 1912 foi transformada em cooperativa com 
razão social. Após um século, a empresa opera com 
um complexo formado por mais de 4 mil associados 
e mais de mil colaboradores.

Útil Química lança novo site
Útil Química renovou seu site. Os destaques 
da nova apresentação caracteriza os cuidados 

que a empresa tem com o meio ambiente. Na página 
também pode ser visualizado o catálogo de produtos, 
com as linhas domésticas e institucionais. 

A Kunzler se prepara para 
seu cinquentenário

Kunzler fechou o primeiro bimestre de 2012 
apresentando inovações no seu modelo de 

gestão – evoluindo da gestão familiar para a gestão 
profissionalizada – e uma ampla reorganização em 
todas as diretrizes. Neste ano a empresa comemora 
50 anos e inovou também seus processos, dando 
foco na qualificação e verticalização na produção. 

Nescau completa 80 anos
marca Nescau, criada no Brasil em 1932, 
comemora oito décadas de sucesso. Desta-

que nas gôndolas desde seu nascimento, a marca 
é líder em vendas e atua em diversas categorias 
de produtos, como cereais matinais, chocolates, 
biscoitos e bebidas lácteas.  

Fruki entre mais lembradas
Fruki foi uma das marcas mais lembradas pelos 
gaúchos: em pesquisa realizada pela Qualidata 

Informações Estratégicas, a água mineral ficou 
como 3° produto mais lembrado da categoria, com 
percentual de 12,3% e preferência de 18,5%. 
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TNT Energy Drink na 
Scuderia Ferrari 

marca TNT Energy Drink estará nos sque-
ezes dos pilotos Felipe Massa e Fernando 

Alonso que passa a integrar a lista de atletas 
patrocinados pelo energético TNT. A equipe, 
recordista de títulos mundiais, terá o energético 
como fornecedor oficial pelas próximas três 
temporadas, a partir deste ano. O energético 
TNT também estará disponível para os inte-
grantes da equipe e para os convidados das áreas 
de hospitalidade da Scuderia. O contrato prevê 
ainda espaço no papel timbrado, no site oficial 
e nos caminhões da Scuderia Ferrari.

Faixas rápidas e econômicas
ara marcação de estacionamentos de supermerca-
dos, padarias, farmácias, condomínios, playgroun-

ds, quadras esportivas, áreas comercias em geral e 
outras superfícies planas, 
a Universo Equipamentos 
para Construção e Soluções 
Químicas trouxe uma novi-
dade: o aplicador de faixas 
Easyline Edge. Além de 
rápido, é econômico, ofere-
cendo um rendimento de até 
80 metros de faixas pintadas 
por tubo de spray. O equi-
pamento pode ser utilizado 
interna e externamente, 
produzindo três larguras de 
faixa diferentes.
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zero nunca é fácil. No em-
preendedorismo, destacam-se aqueles que não 
desanimaram com os obstáculos encontrados 
no caminho para o sucesso. Dar continuidade à 
caminhada é fundamental. 

Em 1990, um casal originário de Porto Xavier, 
no noroeste gaúcho, abria as portas de seu modesto 
negócio em Novo Hamburgo. Duas décadas de-
pois, Miguel e Inês Moletta orgulham-se dos bons 
frutos que colhem no Superbem. 

O que começou como uma pequena mer-
cearia transformou-se em um supermercado que 
oferece um mix de produtos com mais de oito mil 
itens e uma equipe de 14 colaboradores.

Contudo, o sucesso não veio sem extrema 
dedicação. “Os dez primeiros anos foram de 
muito trabalho. Naquela época, não se tinha as 
possibilidades de financiamento que se tem hoje. 
Até porque, quando se está começando e você não 
tem capital de giro, é difícil, tem que correr atrás”, 
recorda Moletta. Aos poucos, o empreendimento 
foi se solidificando e ganhando credibilidade junto 
aos clientes no bairro Liberdade. “Em um bairro, o 
relacionamento é mais próximo. Você basicamente 
fornece para o teu vizinho. O cliente passou a 
ser mais fiel e isso foi criando um laço.” A partir 
disso, o negócio se estabilizou, o imóvel alugado 
foi adquirido pelo casal e com as com economias 
que sobravam, o prédio foi sendo ampliado.  

Apesar da expansão – já foram quatro re-
formas até hoje –,  o casal ainda não tem planos 
para filiais. Em 2003, surgiu a oportunidade de 
dar um novo salto: o Superbem associou-se à 
Redefort. “Conseguimos nos estruturar melhor, 

comprar em conjunto, investir mais em mídia”, 
elenca Moletta. 

Por meio do associativismo, o empresário 
alega a troca de informações como importante 
ferramenta. “É um dos grandes ganhos que a asso-
ciação proporcionou. É o ‘ganha-ganha’, porque eu 
levo o que eu tenho de bom e outro associado traz 
o que ele tem de bom.” Segundo Moletta, este é 
o ponto crucial do associativismo: a possibilidade 
de você lidar com aliados, e não concorrentes. 
“Os meus interesses e problemas são os mesmos 
de outro colega do ramo. E a troca de informação 
facilita para você resolver situações que, às vezes, 
no dia a dia e sozinho, demoraria mais tempo para 
encontrar a solução”, salienta. O importante é a 
chance de trabalhar em equipe. “Em conjunto, 
alguém já fez, ou está fazendo, ou experimentou 
algo. Esse é um ganho que a gente tem, e que ao 
meu ver é bem interessante”, conclui.

começar do

Trabalhar (em conjunto) para crescer

Superbem, de Novo Hamburgo, colhe sucesso por meio 

de uma trajetória de dedicação e amizade. Desde 2003, 

o empreendimento integra a Redefort e solidifica-se junto 

aos clientes do bairro Liberdade 

Di
vu

lg
aç

ão
 S

up
er

be
m

24 Revista AGAS (maio/junho 2012)



ac
o

n
te

c
e

u
h

á.
.. 

/ 
2

4
 a

n
o

s

garantir o desenvolvimento econômico e material sem 
agredir o meio ambiente é um desafio para a sociedade. 
Enquanto hoje o aquecimento global é o tópico mais dis-
cutido pelos cientistas, na década de 1980 falava-se muito 
sobre a destruição da camada de ozônio. Foi nessa época que 
teve início uma campanha internacional para frear o uso do 
clorofluorcarbono (CFC), um gás usado como propelente 
em aerossóis e responsável pelo aumento das radiações 
ultravioletas emitidas pelo Sol.

Em maio de 1988, na edição 64, 
a Revista Agas mostrou a gravidade da 
questão. As moléculas do CFC que 
chegavam à estratosfera, uma faixa de 
25 a 30 quilômetros acima da superfí-
cie, dissolviam o ozônio. A consequên-
cia era o Efeito Estufa, fenômeno que 
aumenta as temperaturas médias em 
todo o planeta e causa o derretimento 
das calotas polares. Além do aumento 
do nível dos oceanos, a radiação ultra-
violeta afeta o sistema imunológico 
do homem, aumentando casos de 

doenças como o câncer, a catarata e a herpes.
O Rio Grande do Sul era, na ocasião, responsável pelo 

consumo de 25% dos inseticidas fabricados em aerossol no 
Brasil, 44% dos facilitadores de passar roupa e 40% dos puri-
ficadores de ar. Para amenizar a situação, o então governador 
Pedro Simon sancionou uma lei que proibiu a comercialização 
e a utilização de sprays que contenham CFC no estado.

Preocupado com uma possível rejeição popular pelos 
sprays, o presidente da Associação Brasileira de Aerossóis, 
Hugo Augusto Chaluleu, saiu em defesa do produto. “Não 
se pode confundir CFC com aerossol”, declarou. Hoje, os 
produtos com CFC desapareceram das gôndolas de todos os 
supermercados brasileiros. O único spray com a substância 
ainda vendido é o do medicamento presente nas bombas 
para asmáticos, em razão da falta de uma alternativa.

gás do 
Efeito Estufa

O
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começa oficialmente apenas no final 
de junho, mas agora já é o momento de ir se pre-
parando para a estação. Com as manhãs mais frias 
de outono, a procura por produtos típicos da época 
aumenta nos supermercados. “Na primeira onda 
de frio, as pessoas já começam a comprar”, afir-
ma a consultora de varejo e professora de gestão 
comercial Renata Gianotti. Por isso, é necessário 
pensar num ambiente atrativo e acolhedor para 
os consumidores.

Segundo Renata, uma vantagem do Rio Gran-
de do Sul é ter estações bem-definidas. Assim, fica 
mais fácil planejar estratégias sazonais. No caso do 
inverno, com suas temperaturas rigorosas, a ideia 
é remeter a aconchego. Produtos que lembrem o 
conforto do lar, como almofadas, edredons e até 
mesmo roupões de banho são muito procurados e, 
logo, devem estar facilmente acessíveis nas lojas. 
A apresentação visual, nesse caso, é importante, 
pois chama a atenção do cliente.

Outro ponto a ser levado em conta é a quan-
tidade e a variedade de itens disponíveis. “É im-
portante que as lojas estejam abastecidas”, afirma 
a consultora. De acordo com ela, alguns clientes 

o inverno

Antes que o frio chegue

Com as temperaturas cada vez mais baixas, aumenta a procura 

por produtos típicos da estação mais fria do ano. É o momento 

de se planejar. Criar um ambiente aconchegante e antecipar-se às 

vontades do cliente é fundamental

Festas juninas
início do inverno coincide com as festividades em comemoração a Santo Antônio (13 de junho), São João (24) 
e São Pedro (29). Embora não tenham tanta tradição no estado, as festas juninas vêm ganhando destaque em 
algumas redes de supermercados. E o envolvimento da equipe na brincadeira pode se refletir nas vendas.

Seguindo o exemplo de supermercados do centro do país, algumas lojas investem em decoração temática, 
espalhando bandeirolas por entre as gôndolas. Os funcionários também são uniformizados a caráter, vestindo 
chapéu de palha e camisa xadrez. Inclusive, os trajes típicos são procurados por muitas mães com filhos pequenos, 
que participam de arraiás nas escolas. Ou seja, há um nicho na linha de vestuário que pode ser explorado.

Barraquinhas de degustação de alimentos são outra opção. Os produtos sazonais mais procurados 
são os a base de milho e amendoim: canjica, pipoca, rapadura e pé-de-moleque, entre outros. Vinhos, 
aguardentes e gengibre também entram na lista, pois são ingredientes de bebidas como o quentão, muito 
consumido nesta época.
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podem se sentir constrangidos quando encontram 
apenas um ou dois produtos na prateleira. O con-
sumidor gosta de escolher.

As promoções também podem ser uma boa 
estratégia. Conforme Renata explica, “brasileiro 
gosta de pelo menos sentir que está comprando 
algo em promoção”. Chuveiro elétrico, estufa e 
outros equipamentos do gênero são bastante pro-
curados, até porque, como a manutenção desses 
aparelhos costuma ser cara, as famílias geralmente 
optam por comprar um novo. No entanto, preço 
pode ser o de menos. Na ânsia por conseguir um 
chuveiro bom ou um aquecedor de qualidade, 
alguns consumidores se dispõem a até gastar um 
pouco mais.

Para aquecer a mesa

Não se pode pensar em vendas de 
inverno sem falar de comida. É com as 
temperaturas baixas que dispara o consumo 
de alimentos quentes, chocolates, queijos, 
vinhos e bebidas destiladas. Nos supermer-

cados, isso se reflete na procura não só por 
esses alimentos, mas também por utensílios 
que ajudem no preparo de alguns pratos.

Um item que vende bem nesta época, 
segundo a consultora Renata Gianotti, é a 
panela de pressão. Afinal, é possível usá-la 
para preparar feijão, pinhão cozido, sopas 
e carne de panela, por exemplo. Taças de 
vinho, tábuas de queijo e produtos afins, 
como abridores, raladores e facas, também 
merecem atenção. O famoso fondue é outro 
prato que ganha mais adeptos no inverno 
e demanda utensílios especiais – panela e 
talheres específicos, além de queijos e cho-
colates próprios para molho.

Chocolate, aliás, é um dos campeões 
de vendas da estação. No frio, as barras e 
bombons garantem energia para o corpo, 
com a vantagem de que não derretem. O 
supermercado pode investir, ainda, em di-
ferentes variedades de pães, bolos, massas 
e demais farináceos, alimentos que também 
ajudam a encarar os dias gelados.



logística



organização, planejamento. Esses 
são alguns dos sinônimos encontrados no dicionário para o 
termo “logística”. No setor supermercadista, o processo in-
clui inúmeros fatores, mas não há dúvidas de que a eficiência 
da logística de uma empresa depende, essencialmente, da 
organização e do planejamento do supermercado.

Em geral, quando se fala em logística, imagina-se pri-
meiramente uma frota de caminhões na estrada, carregados 
de mercadorias que posteriormente serão distribuídas nas 
gôndolas da loja. Porém, o processo envolve muito mais, e 
exige o treinamento constante da equipe envolvida.

De acordo com o gerente de logística da CD Sul (uni-
dade Cachoeirinha/Passo Fundo), do Grupo Oniz, Fábio 
Adriano de Souza Pereira, o maior agravante para realizar 
uma entrega de qualidade e que atenda às necessidades 
do cliente é justamente a falta de mão de obra capacitada. 
“Principalmente porque o mercado tem se mostrado muito 
aquecido, então os melhores profissionais já estão colocados 
nas empresas, algumas, inclusive, concorrentes”, explica.

Há algum tempo, segundo Pereira, outro contratempo 
dificultava a operação: a frota sucateada. “No Brasil inteiro, 
estatisticamente, a frota é antiga, sucateada. Sem falar nas 
rodovias: o país não tem infraestrutura que acompanhe o 

infraestrutura,

Luísa Kalil
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A logística de uma empresa está 

diretamente relacionada a uma série de 

fatores que dependem de uma palavra-

chave: planejamento. Saiba quais são os 

cuidados que as empresas devem ter para 

obter um processo de qualidade 
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a crescimento para o qual ele mesmo se propõe”, 
afirma. Para superar esses obstáculos, a CD Sul 
recorreu às seguintes soluções: apostou na descen-
tralização dos processos, contratando um gerente 
de logística para cada unidade e um gerente de 
transporte. “Com isso, conseguimos passar para 
cada gestão a sua competência central”, esclarece 
Fábio Adriano Pereira. O segundo passo foi o in-
vestimento de aproximadamente R$ 8 milhões em 
veículos zero km, que chegaram no início do mês 
de março, agilizando também a entrega, sempre de 
acordo com a expectativa do cliente. “Foram 75 
novos caminhões e vans. Isso faz com que a gente 
supere o contratempo da frota sucateada.”

As mudanças da CD Sul também incluíram 
a mão de obra. “Melhoramos o salário oferecido. 
Temos hoje um salário competitivo no mercado. 
Definimos também alguns mecanismos de estímu-
los para os motoristas. Isto é, quanto mais entrega 
eles fizerem dentro dos padrões de qualidade 
oferecidos pela empresa, há prêmios para que 
isso seja visto pelo profissional como diferencial 
competitivo da empresa”, acrescenta o gerente, 
lembrando que a iniciativa contribui inclusive na 
captação e retenção de talentos.

Exigência do cliente

Do total da carteira de clientes que a 
CD Sul atende, 75,27% pertence ao varejo 
supermercadista. Segundo Pereira, este é 
um tipo de empresa exigente. Com relação 
à logística, mais do que preço e qualidade do 
produto – que já são esperados pelo cliente 
– o supermercadista deseja ter o artigo no 
momento em que necessita disponibilizá-lo 
nas gôndolas das lojas. “Se o cliente chega 
na gôndola e não encontra o produto, existe 
uma frustração, não existe uma positivação e 
há uma perda de vendas. Isso traz descrédito 
para o projeto”, avalia. Desta forma, o que o 
supermercadista espera, seja da distribuidora 
ou da própria transportadora é que se consiga 
garantir que o produto esteja à disposição 
no momento em que a compra é definida. 
“O diferencial competitivo hoje para uma 
empresa como a nossa é atender o cliente 
no momento em que ele precisa do produ-
to. Imagine um encarte que foi lançado e o 
produto não está disponível”, exemplifica. 

“Esse é o nosso maior desafio hoje, diante 
da magnitude do negócio, dos problemas de 
infraestrutura e da ausência de mão de obra 
qualificada: entregar de acordo com a expec-
tativa do cliente.” O gerente de logística da 
CD Sul recorda o tempo da alta inflação, em 
que trabalhar com uma quantia significativa 
de estoque era mais vantajoso. “Como os 
preços mudavam a todo instante, poderia 
comprar na baixa, vender por outro preço 
e lucrar com isso.” Entretanto, o cenário 
mudou e as empresas já não trabalham com 
o mesmo porte de estoque. “Como a inflação 
não está propriamente tão agressiva, não há 
porque comprar um produto em estoque se 
amanhã eu poderei comprá-lo pelo mesmo 
preço. Então, para o supermercadista é muito 
mais interessante ter uma entrega garantida 
que qualquer outro fator”, conclui.

Questão de agilidade

Em Caxias do Sul, na serra gaúcha, a Prado 
Distribuidor Logístico trabalha com uma agenda 
preestablecida, em que a equipe de vendas conta 
com um roteiro onde já estão definidos data e 
horário de entrega dos pedidos. Assim como Fábio 
Adriano de Souza Pereira, da CD Sul, o diretor 
da Prado, José Luiz Boeck, confia: “A agilidade no 
recebimento do cliente é muito importante.” A 
entrega é definida conforme a distância. “Nossa 
prioridade é: dentro de um raio de 150 km entregar 
em 24h. Acima disso, entregamos ou em 48h ou no 
caso de distâncias de mais de 400 km, entregamos 
duas vezes por semana”, explica Boeck.

 De acordo com o diretor, a qualidade das 
rodovias, a mão de obra qualificada e a segurança 

Fábio Pereira, da CD Sul: demanda 
por mão de obra qualificada
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são desafios pelos quais as empresas estão enfren-
tando de uma forma geral. “Estamos passando 
por uma situação em que o nível de emprego 
aumentou, e sentimos que precisa existir uma 
preparação melhor em todos os níveis de traba-
lhadores. Logo, existe realmente uma carência: de 
motorista e de pessoas para trabalhar no depósito, 
entre outros.”

O empresário avalia que o policiamento nas 
estradas hoje é mais eficiente. “Estamos mais 
seguros do que no passado”, diz. A logística da 
Prado toma forma a partir de diferentes pontos. 
Além de Caxias do Sul, a empresa tem uma filial 
em Porto Alegre, que abastece a região metropo-
litana e litoral, e mais cinco centros avançados de 
crossdocking (ou transbordo), processo onde a 
mercadoria recebida é redirecionada sem armaze-
namento prévio. “Isso agiliza e desafoga a entrega, 
pois você fatia o estado em regiões menores, para 
prestar um serviço melhor.” 

Em tempos de supremacia tecnológica, o 
processo de logística também conta com o apoio 
da informática. “Toda a nossa mercadoria é to-
talmente informatizada. A mercadoria entra e já 
conta com corretores de dados e direcionamento 
correto de armazenamento”, comenta José Luiz 
Boeck. “Estar informatizado tanto no recebimen-
to quanto na separação da mercadoria traz mais 
agilidade e segurança.”  

Iniciativa própria

Para abastecer as 12 lojas que compõem 
a rede de supermercados Righi, uma frota 
própria de sete caminhões viaja especialmen-
te (e exclusivamente) à Ceasa três vezes por 
semana para a compra de frutas, verduras e 
legumes, que mais tarde serão distribuídos 
no setor de hortifrútis da lojas. Outros 20 ca-
minhões menores circulam pelas cidades em 
que a rede está presente, carregando outros 
tipos de mercadoria e também para a entrega 
de rancho dos clientes. “As cidades são próxi-
mas e já temos dias certos de reposição. Ha-
vendo ruptura, nos preparamos para suprir 
a urgência”, explica o sócio-diretor Antonio 
Alberto Righi. Para isso, a rede conta com 
um centro de distribuição, localizado em 
Santana do Livramento, junto à matriz. Um 
dos gargalos, aponta o sócio-proprietário, é 

quando há falta de produto na entrega por 
parte do fornecedor. “Acontece de a empresa 
não se responsabilizar, e às vezes há muito 
atraso na entrega. A logística do fornecedor 
é muito deficiente”, avalia. 

No caso da rede Unisuper, também 
houve a escolha por uma frota própria de 
caminhões. O gerente de operações logísticas 
da rede, Roberto Bergamaschi, aponta quatro 
funções macro para o bom funcionamento 
do processo logístico: recebimento, arma-
zenagem, separação, entrega. Assim como 
o Righi, a Unisuper também conta com um 
centro de distribuição. “A centralização é o 
fator de atratividade para que as empresas 
de varejo concentrem os produtos que 
antes eram distribuídos e vendidos pelos 
representantes dos fornecedores, e passem 
a fazer a negociação diretamente com os 
fabricantes”, explica, lembrando que em 
empresas menores o poder de barganha é 
menor. O segundo estágio é o momento de 
ser eficiente na distribuição dos produtos. 
Logo, há um binômio: o fator monetário, pois 
compra-se mais barato direto do fabricante, e 
num segundo momento a empresa (que tem 
o CD) deve apresentar uma eficiência igual 
ou superior à deste fornecedor que realizava 
a entrega nas lojas. “Eu vejo a logística como 
o fator de suporte à venda nas lojas”, refor-
ça Bergamaschi. “Para a logística funcionar 
bem, ela tem que ter uma eficiência essas 
quatros principais caixinhas que existem 
num depósito, num CD ou mesmo em uma 

Para Antonio Righi, frota própria 
acelera processo de logística
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a warehouse (caso de redes maiores): receber 
bem o produto, receber o produto correto, 
com as embalagens corretas, sem avaria e 
com data de validade que não vá expirar 
dentro do depósito”, elenca. O próximo 
passo é ser eficiente na armazenagem: de 
que forma armazenar e em quais quantida-
des. Em seguida, é o momento de separar 
as mercadorias e carregá-las nos caminhões, 
sejam esses de frota própria ou locada. Por 
fim, entregar os produtos com o máximo 
de eficiência nos pontos de venda. Claro 
que, para isso, a mão de obra qualificada é 
essencial, e de preferência aliada a um bom 
sistema de administração do depósito. “En-
tão você tem a parte operacional, que são as 
pessoas que devem estar treinadas, conhecer 
os produtos, os processos logísticos definidos 
pela empresa, todos eles amarrados para que 
o sistema funcione perfeitamente correto.” 
Outro binômio: mão de obra qualificada e 
especializada, combinada a um sistema pa-
rametrizado e bem desenvolvido.

Desafios para a eficiência

Para concretizar o processo logístico de for-
ma bem feita, há uma série de cuidados a serem 

tomados. No caso do recebimento, um grande 
percalço pode ser a falha na comunicação, sejam 
entre a empresa varejista e o fornecedor, ou entre 
a empresa e o prestador de transporte. “Às vezes, 
no recebimento, se tem retrabalho. A mercadoria 
não vem paletizada, solta dentro de um caminhão, 
chega batida, e isso é um fator de ineficiência na 
hora da descarga”, conta o gerente, exemplificando 
que uma mercadoria paletizada, que normalmente 
levaria 30 minutos para descarregar, acaba levando 
três horas. Já na armazenagem o desafio é contar 
com uma equipe que conheça o produto e saiba 
o tipo de armazenamento adequado que cada 
item exige. “Para isso é necessário implementar 
muito treinamento. O líder, chefe ou supervisor 
responsável deve conhecer as pessoas com as 
quais trabalha e a forma como elas entendem essa 
comunicação para que se consiga obter o melhor 
resultado da equipe e atingir o seu objetivo.” 

A equipe treinada também é crucial para 
o processo de separação da mercadoria. “Não 
adianta ter um sistema perfeito sem ter as pessoas 
treinadas para fazer o procedimento necessário, 
e fazer com que ele funcione bem.” Por fim, é o 
bom uso do transporte que maximiza os recursos 
dispostos para que o Centro de Distribuição efe-
tue as entregas. No caso da Unisuper, uma frota 
própria de nove caminhões, cada um com um 
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motorista, atua em um único turno para abastecer 
um total de 54 lojas. 

Para a Unidasul, o processo de logística 
divide-se na operação para atender ao varejo e 
ao atacado. No caso do varejo, o abastecimento 
das lojas do supermercado Rissul, que pertence à 
rede, é feito por entregas diárias a partir do Cen-
tro de Distribuição próprio. “Cada loja tem um 
sistema de reposição de mercadorias. À medida 
que o estoque baixa e atinge o ponto de pedido, 
o mesmo é enviado para a matriz, o CD”, explica 
Daniel Peyrot, gerente de logística da Unidasul. 
Os pedidos que chegam ao CD são processados 
e separados, e então, despachados para as lojas 
conforme a demanda. Um dos desafios, segun-
do Peyrot, é ampliar a área de separação, pois a 
mesma exige praticidade para ser manuseada, e 
com a chegada de novos produtos desenvolvidos 
semanalmente pela indústria, obter um espaço 
constamente maior é difícil. Outro gargalo é a 
mobilidade urbana: cidades como Porto Alegre 
contam com alguns bairros em que o horário per-
mitido para a circulação de caminhões é restrito. 
O engarrafamento nas estradas também preocupa. 
No caso da Unidasul, o CD fica às margens da BR-
116. “Quando congestiona, a programação chega 
atrasada, e isso gera custos altos”, aponta Peyrot. 
A empresa também investe na qualificação de seus 
profissionais. “Nos preocupamos com isso, mas a 
dificuldade é encontrar pessoas interessadas no 
segmento. Competir com a indústria em época 
de pleno emprego é difícil”, constata.

De olho na segurança

Para Leandro Longui, sócio-diretor da 
Squadra Gestão de Riscos, o roubo de carga 

é um dos principais agravantes em meio a 
um processo de logística, fazendo da (falta 
de) segurança um dos maiores prejuízos do 
setor supermercadista. “É frequente, mas 
temos projetos para minimizar esse dano”, 
diz. O que a Squadra busca implementar é 
a realização de um planejamento, criando 
um processo de distribuição segura. “No 
trajeto do CD até a loja, não importa o setor 
em que se atue, a mercadoria tem que sair 
codificada, sem identificação de destino, 
pois quando há roubo de cargas isso implica 
que a informação geralmente foi repassada 
por alguém interno,” explica Longui. Desta 
forma, no processo estipulado pela Squa-
dra, a informação é repassada aos poucos. 
“Orientamos previamente sobre o tempo de 
duração do trajeto, mas destino e o trajeto 
em si são informados na hora. Com esse 
modelo de estratégia reduzimos esse tipo 
de incidente”, destaca. Em alguns casos, o 
sigilo é feito desde o faturamento, quando 
a empresa apresenta maior potencial de 
risco. “Tratamos de minimizar as perdas 
das empresas, mas também analisamos os 
processos de estocagem, tanto de entrada 
quanto de saída do produto.” Quando há 
distribuidor intermediário, conta Longui, 
a empresa verifica o período que o mesmo 
ficará no cliente final, no intuito de otimizar 
o tempo do distribuidor na unidade: seja 
um depósito, CD ou centro logístico. “O 
que sempre tentamos implantar é que o 
cliente tenha definido suas metas, regras, 
prazos, atividades e objetivos. Toda empresa 
que opere com logística deve levar isso em 
consideração”, conclui. 
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perfil no Twitter ou no Facebook já é hábito 
de milhões de pessoas. As mídias sociais, também 
chamadas de redes sociais, são espaços online de 
interação e troca de informações entre os usuários. 
Cada vez mais, a presença de marcas e empresas 
nessas comunidades ganha importância. Além 
de estar em evidência, o negócio pode cativar os 
clientes e conquistar mais espaço entre possíveis 
consumidores.

“Não existe mais a opção de não estar numa 
rede social. Mesmo que você opte por não ter a 
página como varejista, seu nome pode estar lá sendo 
criticado ou elogiado por alguém e você vai ter que 
se posicionar em algum momento, devido à reper-
cussão muito rápida que se tem nesses espaços”, 

ter um

O uso de mídias sociais é uma estratégia 

de marketing, mas vai além da simples 

propaganda. Nos ambientes online, a 

interação do supermercado com o cliente é 

importante para criar vínculos e agregar valor 

ao seu cotidiano

explica Cláudia Ramos, consultora da Agas. Criar 
uma página comercial é simples. Exatamente por 
isso, porém, deve-se tomar cuidado para não pre-
judicar a imagem da marca em ambientes online. 
“Como é muito fácil montar uma página na rede 
social, as pessoas criam de maneira equivocada, 
sem ter um planejamento. Isso acaba repercutindo 
negativamente, às vezes”, conta a consultora.

Segundo Cláudia, a ação requer organização. 
Manter páginas em serviços de relacionamento é 
uma estratégia de marketing e comunicação, o que 
demanda as mesmas premissas de uma campanha 
publicitária, por exemplo. É preciso pesquisar 
quem é o público-alvo, identificar quais os seus 
interesses e em quais redes o grupo é mais ativo 
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– se no Facebook, no Twitter ou no Foursquare, 
entre outros (confira descrição das mídias mais 
populares no quadro da página 36).

Entre os supermercados, a iniciativa de estar 
nas redes sociais é um tanto incipiente, na opinião 
da consultora. O processo é feito com base em 
erros e acertos. No entanto, o comportamento 
das empresas deve ser o mesmo de qualquer outro 
empreendimento.

A ideia não é ter apenas mais um canal de pro-
paganda. Na web, o que conta é o engajamento, a 
relação direta e pessoal entre a marca e os clientes. 
Dar informações corretas e ser receptivo quando 
o consumidor entra em contato é fundamental. 
Agregar valor ao cotidiano do cliente, também.

Além da propaganda

Uma sugestão de Cláudia é publicar 
receitas na página do supermercado no 
Facebook. “Digamos que eu dê uma receita 
de bolo. Para fazer aquele bolo, você precisa 
de certos ingredientes. Por consequência, 

eu vou ofertar aqueles produtos que são 
necessários para a receita”, imagina. Nesse 
caso, a propaganda não deve ser o foco 
principal, mas, sim, vir em decorrência de 
uma informação que possa ser útil para o 
consumidor.

A consultora lembra que alguns varejis-
tas têm apostado em orientações sobre ali-

O Supermercado Müller utiliza 
o Facebook para publicar 
receitas e dicas de higiene
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as mentação e hábitos saudáveis. Novamente, 
o objetivo é trazer notícias e curiosidades 
que tenham a ver com o estilo de vida do 
público-alvo.

É esta a estratégia do Supermercado 
Müller, de Taquara, que possui perfis no 
Twitter e no Facebook. Conforme conta 
o proprietário, Franck Müller, os espaços 
digitais são utilizados para dar dicas de 
saúde, alimentação e cuidados com a casa. 
Durante o último verão, foram feitos posts 
sobre as precauções que devemos tomar 
quando expostos ao sol. Dicas de higiene 

pessoal e de como lavar a roupa também 
entram na lista.

A interação com os clientes também é 
apontada pelo empresário. Já aconteceu de 
consumidores alertarem, via rede social, da 
falta de alguns produtos numa das lojas. Um 
consumidor chegou a sugerir, inclusive, a 
abertura de uma nova filial do supermercado 
num bairro do município.

De acordo com Müller, a opção pelas 
redes sociais se deu para atingir uma camada 
diferente da população. “É um público mais 
jovem, de uma outra classe social”, diz ele. 
Ainda assim, a presença online não substitui 
outras formas de divulgação das ofertas do 
mercado. Anúncios no jornal e nas rádios 
da cidade, carros de som e distribuição de 
panfletos continuam a ser utilizados.

Outro público

Estabelecer um canal de comunicação com 
os jovens também foi o objetivo do Super Nico-
lini, de Bagé. Para tanto, foi criada uma conta no 
Twitter, serviço de envio de mensagens rápidas, 
com até 140 caracteres. O gerente de marketing, 
Selmo Dias, e o gerente de TI, Victorio Nicolini 
Coronel, argumentam que esse público usa a 
internet como fonte principal de informação, em 
detrimento ao rádio e à TV. O mercado escolheu 
o Twitter por considerá-lo um site mais dinâmico 
e espontâneo.

Os gerentes contam que a publicação de twe-
ets é feita com base no que seria de maior interesse 
do público. A opção é por notícias e ofertas, com 
destaque para os preços dos itens em promoção. A 
interação do público ainda é baixa, segundo eles. 
Por outro lado, os dois admitem que é preciso 
estar nas mídias sociais, dada a abrangência de 
serviços do tipo.

Na opinião da consultora Cláudia Ramos, os 
supermercados de interior têm uma vantagem em 
relação às grandes redes. Os colaboradores geral-
mente conhecem melhor os clientes e conhecem 
seus hábitos. Embora de maneira informal, assim 
fica mais fácil identificar o perfil do público e 
planejar a estratégia de marketing. Focar na rede 
que se aproxime mais do consumidor facilita o 
trabalho diário de “despender algum tempo para 
poder se dedicar à comunicação”.

As mídias do momento
xistem incontáveis mídias sociais, para os mais 
diversos fins, porém há serviços que se destacam 
mais que outros. Conheça algumas das redes mais 
populares e saiba como utilizá-las no seu negócio.

Facebook: site de relacionamento. Páginas 

de estabelecimentos comerciais e marcas 

costumam engajar os fãs em ações 

promocionais, além de fornecer notícias e 

informações interessantes. A chave é não 

parecer propaganda.

Twitter: serviço de microblogging. Por sua 

natureza de mensagens curtas e instantâneas, 

é muito bom para divulgar informações rápidas, 

como promoções. Também é bastante utilizado 

na divulgação de links para notícias.

Foursquare: site de relacionamento baseado 

em geolocalização. As pessoas que frequentam 

certos lugares acumulam pontos e distintivos. 

Pode ser aproveitado em ações de marketing 

do tipo “faça três check-ins na mesma semana e 

ganhe desconto nas compras”.

Instagram: rede digital de compartilhamento de 

imagens. Os cadastrados registram seu dia a dia 

e utilizam filtros para deixar as fotos com aspecto 

analógico e retrô. Elas são geralmente publicadas 

no Twitter e no Facebook.

Pinterest: semelhante a um catálogo digital. 

É utilizado para classificar imagens e vídeos 

em categorias como “feito para a casa” e 

“gastronomia”. Fotos de produtos apetitosos 

ou aparentemente confortáveis costumam ser 

favoritadas pelos usuários.

E
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de Gaudí e Miró tornou-se cenário para 
uma das mais importantes feiras de alimentos e 
bebidas do mundo. A Alimentaria 2012 aconteceu 
em Barcelona, entre os dias 26 e 29 de março, e 
apresentou as novidades para o setor. A consul-
tora de varejo e parceira da Agas Clara Machado 
acompanhou o evento.

Distribuída por sete pavilhões, a feira se des-
tacou pela forma como os expositores utilizaram 
os espaços para apresentar seus produtos. Os 
visitantes exercitaram os sentidos com a degusta-
ção de vinhos, queijos, azeite de oliva e, claro, do 
legítimo jamón ibérico. A ideia dos ambientes era 
criar uma sensação de bem-estar, indo ao encontro 
das tendências da área.

a terra

Feira espanhola de alimentos e bebidas apresentou novidades 

do setor. A projeção para o futuro aponta um consumidor mais 

consciente e preocupado com a saúde e o bem-estar, além de 

marcas que apostam na interação com o cliente

Cada vez mais, os pontos de venda vêm dei-
xando de ser apenas locais de comercialização de 
itens. As lojas tornaram-se pontos de experiência, 
ou seja, lugares para exploração e interação. Os 
consumidores são convidados a experimentar os 
produtos e senti-los antes de uma possível compra. 
As sensações envolvidas são tão importantes quanto 
o ato de encher o carrinho.

Tendências alimentares

Segundo Clara, um dos pontos altos do 
evento foi a fala de Begona Perez-Villareal e 
Sonia Riesco, diretoras da AZTI-Tecnalia, da 
Espanha. A organização sem fins lucrativos tem 
por objetivo melhorar a qualidade e a produti-
vidade de produtos e processos alimentícios.

Begona e Sonia apresentaram as ten-
dências do consumo alimentar na Europa, 
baseando-se em novidades recentemente 

Representante do Google afirma que o 
foco da empresa é no usuário



adotadas pelos consumidores e num cenário 
de projeções para até 2020.

A primeira delas, o food telling, diz res-
peito às informações que as pessoas procuram. 
A “mensagem” que o alimento passa deve ser 
clara. Em outras palavras, o consumidor quer 
entender o que está comprando.

O supersense significa que os alimentos 
devem desencadear experiências multissen-
soriais. Os cinco sentidos são necessários para 
a satisfação. A comida, além de saborosa, 
deve satisfazer também no aroma, no visual 
e na textura.

A tendência do slowcal prevê a preferên-
cia do público por um consumo mais conscien-
te e sustentável. É claro que o tema, cada vez 
mais em voga, teria seus reflexos também no 
setor de alimentos. Os compradores estão mais 
preocupados com a procedência dos produtos 
e com o destino das embalagens.

O hedônico, aquilo que nos dá prazer, 
também ganha destaque. Esta é a tendência 
do here and now: aproveitar o aqui e agora, 
o momento, sem preocupações futuras.  
A experiência gastronômica deve ser agradá-
vel ao ponto de fazer a pessoa relaxar e es-
quecer dos problemas, nem que seja por um 
breve momento. Junto a isso, vem também 
o eatertainment, uma junção das palavras 
inglesas para “comensal” e “entretenimen-
to”. Basicamente, a comida deve entreter. 
Alimentar-se, assim, torna-se algo prazeroso, 
não apenas uma função biológica.

O made simple é uma tentativa de des-
complicar a agitada vida urbana. A alimentação 
deve ser simples – não tomar o tempo da 
pessoa nem causar trabalho demais.

Por fim, há aqueles que depositam na 
saúde e no bem-estar a principal razão de suas 
escolhas. Isso se estende, obviamente, àquilo 
que eles ingerem. Esses indivíduos pertencem 
à tribo dos ego foods, aqueles que se expressam 
por meio dos produtos que consomem.

Inovação de sucesso

Outro destaque da Alimentaria 2012, na opi-
nião da consultora, foi a presença de Juan Martin, 
diretor mundial de grandes contas do Google. Ele 
palestrou sobre os princípios da gigante da tecnologia 
para inovar com êxito. No entendimento do diretor, 
o sucesso só chega quando a empresa busca colabora-
dores talentosos, que sejam dedicados, praticamente 
apaixonados por uma causa. Curiosidade e determi-
nação são outras qualidades imprescindíveis desses 
profissionais. Para conseguir funcionários assim, diz 
Martin, a organização tem que saber buscá-los.

Um ponto abordado pelo palestrante foram as 
ideias. De acordo com ele, pensamentos vêm de to-
das as partes. É preciso estar constantemente aberto 
ao mundo e àquilo que ele tem a oferecer. Por outro 
lado, não se pode esquecer de devolver ao mundo 
aquilo que ele dá: compartilhar ideias.

A política do Google é aproveitar todos os pen-
samentos, sem, contudo, deixar de lado uma análise 
criteriosa dos dados. Isso porque é preciso filtro, algo 
ou alguém que selecione, entre as ideias possíveis, 
aquelas que podem ser executadas.

Segundo Juan Martin, o foco da empresa está 
no usuário e na resposta que ele dá quando interage 
com um produto da companhia. A fala corrobora as 
tendências apontadas em outros eventos do gênero: 
o foco no consumidor é a receita para um empreen-
dimento bem-sucedido.
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e jaleco brancos. O uniforme 
de cor clara para quem trabalha nos açougues e pada-
rias dos supermercados evidencia a limpeza do lugar, 
algo fundamental no manuseio de perecíveis. “O 
que mais afasta cliente é açougue ou padaria suja”, 
comenta Luis Carlos Jantzen, médico veterinário e 
instrutor do segmento de açougues da Agas.

O asseio começa pelos próprios funcionários. 
Unhas compridas ou pintadas, por exemplo, são 
proibidas. No caso dos homens, a barba tem que 
estar sempre feita. Anéis, brincos, piercings e 
pulseiras também são vetados. Cabelos e ore-
lhas devem ser cobertos com toucas. Por fim, 
recomenda-se o uso de sapatos fechados ou botas, 
para evitar contaminação.

Quanto à higienização do ambiente, Jantzen 
explica que o ideal é fazer uma faxina mais pesada 
de três a quatro vezes ao dia, geralmente nas trocas 
de turno. A quantidade de vezes vai depender do 
movimento e da necessidade de lavagem.

Sem cheiro
Há produtos de higienização específicos para 

o setor, geralmente inodoros. Embora estes espaços 
nunca fiquem com o “cheiro de limpeza” dos desin-
fetantes e detergentes de cozinha, tampouco podem 
apresentar um odor muito forte de carne. De acordo 
com Jantzen, isso é indício de itens estragados.

Por isso, o instrutor insiste na limpeza e no 
cuidado. É preciso observar se os alimentos apre-
sentam sinais de deterioração e limpar o ambiente 
quantas vezes forem necessárias.

Sem bichos
Outro problema são os insetos. “A gordura 

da carne e os resíduos de pão atraem moscas e 
baratas”, explica o instrutor. Assim, mesmo com 
uma higienização cuidadosa e constante, devem 
ser tomadas algumas precauções a mais.

sapato, calça

Sem sujeira
A limpeza de açougues e padarias é 

fundamental em qualquer supermercado. 

Cuidados de higiene e na conservação dos 

alimentos evitam mau cheiro, insetos e até o 

aparecimento de doenças

Os ralos e janelas têm de ser fechados com 
telas, impedindo que animais venham do esgoto ou 
da rua e invadam o ambiente. Vale lembrar que o 
clima frio afasta insetos. É por esta razão que a tem-
peratura dos açougues não ultrapassa os 12ºC.

Sem doenças
A atenção às ameaças visíveis deve se esten-

der, também, aos microorganismos. “Existem mui-
tas bactérias circulando no setor de perecíveis”, 
afirma Jantzen. Um manuseio inadequado dos 
alimentos, associado à má-higiene do trabalhador, 
propicia o aparecimento de doenças transmitidas 
por alimentos (DTAs).

Quem trabalha nestes espaços deve se 
submeter a exames médicos periódicos, de pre-
ferência a cada seis meses. Fora isso, “todos os 
colaboradores deveriam passar pelo treinamento 
de boas práticas”, recomenda o instrutor. Desta 
maneira, ficam garantidos um maior controle sa-
nitário e um ambiente mais limpo e saudável para 
trabalhadores e clientes do supermercado.
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a tradição da família no setor supermercadista se iniciou 
com a chegada de Quintino Gerônimo Rossetti à capital gaú-
cha. Vindo do interior de Lajeado, ele garantiu com o bom 
serviço e a dedicação aos clientes o sustento da família, e, 
mais do que isso, conseguiu construir uma pequena rede de 
mercados. Os seis filhos herdaram as três lojas e decidiram 
repartir os pontos de venda. Para Dilvo e Vanderlei Rossetti 
coube a loja na avenida Oscar Pereira, 1199.

Hoje, o Mercado Medianeira possui 20 colaboradores 
e conta com quase 5 mil itens à disposição dos seus con-
sumidores. O sucesso não aconteceu por acaso. “O nosso 
ponto mais forte é a qualidade dos produtos da seção de 
hortifrútis, do açougue e da padaria. Esse é o nosso diferen-
cial”, diz Dilvo. A estratégia deu certo. Há alguns anos, a 
maior parte dos clientes se limitava a adquirir pães e carnes 
no estabelecimento, mas agora muitos deles já preferem 
fazer todo o rancho no local.

Uma das razões do sucesso foi o ingresso da empresa 
na Rede da Associação de Mini Mercados de Porto Alegre 
(AMMPA). “O principal incentivo para o nosso ingresso 
foi o cartão. Graças à rede, conseguimos um convênio e 
as taxas cobradas caíram muito. Esse foi um ganho muito 
importante que tivemos”, comemora Dilvo.

No controle do Mercado 
Medianeira, Dilvo é o responsá-
vel pelas questões administrati-
vas, enquanto Vanderlei cuida das 
finanças. Em relação ao futuro, os 
irmãos pretendem investir. Entre 
os objetivos, a troca de balcões 
e a possibilidade de oferecer o 
autosserviço no açougue. Para 
2013, os sonhos são ainda mais 
altos, com a meta de abrir uma 
nova unidade. Com muita per-
severança, os irmãos honram a 
tradição de sucesso da família.

ocação que 
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ano o Dia dos Pais começa a agregar mais 
valor para o varejo e avançar em importância para o 
calendário promocional. Considerada a quinta data 
mais importante para vendas durante o ano, vem 
demonstrando grandes avanços no que diz respeito 
ao crescimento em vendas. Segundo Ito Siqueira, 
professor e consultor, formado em administração, 
especialista em marketing e mestre em adminis-
tração, isso vem acontecendo por conta da maior 
participação dos pais na criação dos filhos. “Antes 
eram as mães que permaneciam mais com os filhos, 
trocavam fraldas, davam banho, ensinavam as lições 
da escola e brincavam. Hoje os pais participam de 
forma ativa dessa realidade e ganham pontos com 
os filhos”. Desta forma, cabe ao varejo acreditar 
que os pais já não são como antigamente e apostar, 
tanto quanto no Dia das Mães, em promover essa 
importante data, confia o consultor.

Para incrementar esse calendário promocio-
nal, os supermercados, conjuntamente aos forne-
cedores, podem articular ações de merchandising 
nos produtos voltados para o público masculino. 
Isso já é um início para reverter o estigma de que 
o Dia dos Pais não é um bom período para as 
vendas. E ações planejadas de cross-merchandising  
favorecem nesse aspecto. Nas gôndolas de queijos, 
por exemplo, fica interessante apresentar um bom 
vinho com dicas de um sommelier, que pode forne-
cer sugestões de qual variedade da bebida combina 
com determinado prato ou queijo. 

É preciso instigar o cliente a lembrar da data 
em especial e fazer com que, ao entrar no super-
mercado, não se esqueça de comprar o presente do 
papai. “No Dia das Mães é praticamente impossível 
que o presente da mãe não seja lembrado. Isso por-
que os estabelecimentos preenchem seus espaços 

com todo tipo de mensagens alusivas à data, sendo 
uma informação constantemente transmitida ao 
consumidor. O Dia dos Pais deve ser trabalhado 
da mesma forma”, alerta Siqueira.

Promoções interativas

Como os pais estão bem mais parti-
cipativos e frequentam cada vez mais os 
supermercados, campanhas que envolvam o 
relacionamento entre o pai e filho costumam 
ser bem atraentes, já que o momento é bastan-
te emocional e envolve sentimentos de união 
familiar e amor fraternal. Por isso, promoções 
em que o pai apareça na foto com o filho em 
um cenário criado pelo supermercado reme-
tendo a uma local de destino para uma viagem 
e que possa existir um sorteio de um passeio 
pode ser uma boa dica. A fotografia não pre-
cisa ser revelada, pode sair no Facebook do 
supermercado. A forma de sorteio também 
pode ser trocada pelo número de “curtir” que 
a imagem receber, utilizando também as redes 
sociais como forma de publicidade para a data 
no estabelecimento. O mesmo pode servir 
para um jantar especial com a família. 

a cada

Acalanto paterno
com variedades

O Dia dos Pais pode ser muito 

bem celebrado no varejo, 

principalmente com vendas 

mais elaboradas e focadas no 

interesse desse público. Muita 

atenção para as preferências 

e produtos de ordem 

masculina nas gôndolas!
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Leila Seelig Consultora em Direito do Trabalho e instrutora do GES

não ouviu algo parecido entre seus em-
pregados? Você está no grupo que acha realmente 
que o dinheiro é a razão principal pela qual as 
pessoas escolhem onde vão trabalhar? Reconhe-
cimento, recompensa, coerência e justiça são 
conceitos que devem fazer parte do processo de 
envolvimento entre empregador e empregado. 
A velocidade dos negócios na atualidade não 
permite errar na contratação, no investimento na 
carreira, tampouco no desligamento do emprega-
do. Um erro leva a outro, quem contrata errado, 
investe mal e paga caro na demissão. Aí estão os 
passivos trabalhistas junto à Justiça do Trabalho 
que não me deixam mentir; nunca negligencie a 
letra da lei, ela pode formar palavras desastrosas 
em uma condenação judicial.

Para acertar na contratação, os aspectos pes-
soais devem ser conhecidos; a análise de todos os 
gestos do candidato é essencial; pergunte, pergun-
te, pergunte e observe tudo que puder: se sua his-
tória de vida reflete conquistas e se tem um bom 
motivo para buscar emprego na sua empresa, além 
do salário oferecido. Via de regra, para o candidato 
ideal, remuneração não é prioridade. Àquele que 
se realizou no cargo e busca sempre a perfeição 
no que faz, quanto àquele que se desincumbe 
plenamente do que lhe foi atribuído e aspira novos 
desafios, devem ser proporcionadas oportunidades 
de crescimento, mediante promoção, aumento 
de remuneração e concessão de benefícios, não 
necessariamente nesta ordem.

Para o sossego de algumas empresas, o artigo 
458 da CLT exclui a natureza salarial do investi-
mento em educação, do fornecimento de trans-

quem já porte destinado ao deslocamento para o trabalho 
e retorno à residência, da assistência médica, hos-
pitalar e odontológica, seguros de vida e acidentes 
pessoais e previdência privada. Este investimento 
reluz como ouro aos olhos da equipe. Publique a 
foto do melhor vendedor, capacite, qualifique, 
nunca esqueça o nome de seus subordinados, ao 
menos até o segundo escalão. Mas não se arris-
que, imprima coerência ao conceder benefícios 
e redefinir metas e expectativas de crescimento, 
sempre priorizando a formalização dos processos. 
Documente tudo, os resultados, plano de cargos 
e salários e a descrição cuidadosa das funções; a 
supressão de benefícios ou alteração de cargo e 
funções pode ser caracterizada ilegal e macular a 
confiança do empregado, ocasionando o desgaste 
da autoridade moral e muitos reais em sede de 
reclamatória trabalhista.

Inclua na rotina a cultura da divulgação 
e obediência às normas internas da empresa, 
permitindo-se punir aqueles que as descum-
prem, mediante advertências e suspensões, e 
até a demissão por justa causa, quando houver 
comprovadamente o cometimento de falta grave 
que a justifique, para isso foi incluído o artigo 482 
na Consolidação das Leis do Trabalho. Sem risco 
à personalização da relação, cultue que “time is 
money”; se o empregado não se enquadra, não 
importa quantas chances terá, quanto mais cedo 
terminar, melhor, tanto para a empresa quanto 
para a própria pessoa. O salário não é o mais 
importante... para correr risco de acidente no 
trabalho ou sofrer descaso e assédio moral dia-
riamente, não trabalharia naquela empresa nem 
por um milhão de reais!

ão trabalharia naquela empresa 

nem por um milhão de reais
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Incêndios, alagamentos e assaltos são 
vulnerabilidades às quais todo supermerca-
do está sujeito. Para minimizar e previr con-
tratempos, é importante desenvolver um 
sistema de segurança e conhecer a gestão de 
riscos. Estes são os temas de uma série de 
palestras promovidas pela Agas, em parceria 
com a Squadra Gestão de Riscos.

Segundo Leandro Longhi, sócio-
diretor da Squadra, o supermercadista deve 
identificar as ameaças a que se expõe para, 
a partir daí, prevenir-se e estar preparado 
para reagir a elas. “A melhor maneira de não 
correr riscos é não ter ninguém trabalhando 
contigo. Ou seja, é impossível”, comenta.

Os encontros são gratuitos e ocorrem 
uma vez por mês, sempre às segundas-
feiras, às 9h, na sede da Agas. Inscrições via 
e-mail (cursos@agas.com.br) ou telefone: 
(51) 2118-5200.

Ciclo de palestras gratuitas aborda a gestão de riscos

Próximas palestras

Data: 28/05
Hora: 9h
Tema: Gestão de Riscos Empresariais
Apresentação de Case: Desvio de produtos destinados a 
uma promoção específica
Palestrante: Gustavo Caleffi

Data: 25/06
Hora: 9h
Tema: Integração dos Sistemas de Segurança
Apresentação de Case: Redução de custos na implementação de um projeto de 
segurança
Palestrante: Sidnei Maciel 

Data: 23/07
Hora: 9h
Tema: Prevenção de Perdas
Apresentação de Case: Desvio, roubo e furto de produtos do Centro de 
Distribuição
Palestrante: Leandro Longhi
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Crescem os negócios e, com eles, a necessi-
dade de encontrar profissionais capacitados. Para 
evitar a falta de mão de obra qualificada no setor 
supermercadista, foi desenvolvido o Projeto Em-
pregar Agas. O objetivo é capacitar jovens a partir 
de 18 anos para trabalhar na área.

Segundo Angelita Garcia, coordenadora do 
Departamento de Capacitação da Agas, as vagas 
operacionais de supermercados são as que apre-
sentam mais dificuldades de empregabilidade. 
O giro de pessoal é mais frequente e há escassez 
de colaboradores qualificados. “Nossa missão é 
contribuir para resolver esta questão”, revela a 
coordenadora.

Os cursos, com aulas teóricas e práticas, serão 
gratuitos. As aulas vão abordar aspectos como 
conduta profissional, comprometimento com o 
trabalho, apresentação pessoal, plano de carreira 
e tendências de mercado. A ideia é formar profis-
sionais responsáveis, dedicados às empresas e que 
entendam a importância da função.

Além de prestar um serviço de responsabilida-
de social, oferecendo capacitação e oportunidades 
de trabalho para os jovens, a Agas também contará 
com a formação de profissionais qualificados, 

preparados para ingressar no setor. Entre os cursos 
ministrados, estão os de empacotador, supridor, 
operador de caixa, qualidade em atendimento e 
portadores de deficiência (PCDs).

As aulas ocorrerão uma vez por semana, a 
partir de 13 de junho, na sede da Agas. Em julho, 
também uma vez por semana, começam as capa-
citações na escola móvel, que percorrerá cidades 
do interior. Já são 250 matriculados e estima-se 
que, até o fim do ano, mais de 2 mil alunos sejam 
atendidos pelo projeto. A expectativa é gerar, no 
mínimo, cerca de 60% de aproveitamento dos 
alunos treinados.

Para participar dos cursos, os interessados 
podem entrar em contato pelo telefone (51) 
2118-5200 ou via e-mail: capacitacao@agas.com.
br. As inscrições também podem ser feitas pelo 
site: www.agas.com.br.

Além da idade mínima, exige-se que o aluno 
esteja disponível para trabalhar em supermerca-
do. Até agora, já foram abertas 300 vagas para 
egressos dos cursos do projeto. Supermercadistas 
inateressados em contratar estes jovens podem 
anunciar vagas também por meio do e-mail ca-
pacitacao@agas.com.br.

Projeto Empregar Agas pretende 
capacitar jovens
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Em reunião, 
professores da Agas 
discutiram o projeto



O número de facilitadores dos 
cursos livres disponibilizados pela Agas 
aumentou. Sete novos instrutores se 
juntam à equipe para ministrar cursos e 
reforçar o time, que agora conta com 43 
colaboradores.

A área de Gestão de Negócios foi 
a que mais recebeu acréscimos. Três 
novos instrutores compõem o grupo de 
profissionais. São eles: Guilherme Leke, 
Manuela Cindrowski e Salvador Fraga.

Especialista em Gestão Estratégica 
em Vendas, Fraga (foto ao lado) acredita 
em levar aos profissionais do setor su-
permercadista a importância da qualidade total. 
“Quando se passa conhecimento em gestão e as 
informações são absorvidas, as pessoas começam a 
gerir melhor a própria vida e os negócios”, avalia.

Além deles, juntam-se à equipe Alini Silva 
da Veiga, instrutora de treinamento em Atendi-
mento; Carla Graziela Petry, da área de Legislação 

Veterinária; Cleize Dutra, 
instrutora de Planejamento 
Estratégico/Gestão, e Ma-
riana Lima, responsável por 
PNL – Neurolinguística.

“Acredito que a minha 
experiência na área de ven-
das pode acrescentar muito 
aos alunos. Sou formada em 
Administração de Empresas, 
mas na verdade as aulas terão 
como foco o que vivi na prá-
tica”, diz Cleize Dutra. Para 
a instrutora, os cursos preen-

chem uma necessidade do setor supermercadista, 
já que as empresas do segmento não têm tempo 
suficiente para fazer treinamentos internos.

A Agas possui 71 cursos livres disponíveis nos 
mais diferentes setores, como operacionais, gestão 
de RH e área comercial. Eles também podem ser 
cotados para aulas in company.

Agas conta com novos instrutores
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de 1960, um casal vindo do 
interior de Ijuí deu início às atividades comerciais 
de um pequeno armazém na cidade de Cruz Alta. 
Ela professora primária, ele pequeno comercian-
te. Eles não sabiam, mas à época Atino Schwerz 
(in memorian) e Anele Carré Schwerz estavam 
começando a história do Super Útil. 

Através de muito trabalho e dedicação, com o 
apoio dos filhos, em 1976 o casal inaugurou o Super-
mercado Ideal, localizado em um bairro próximo ao 
centro da cidade. “Tratava-se de uma pequena loja, 
com aproximadamente 200 m2 e dois check-outs, 
atendido basicamente pela família”, conta o dire-
tor comercial Cláudio Schwerz, um dos filhos de 
Atino e Anele. Em poucos anos, o empreendimento 
cresceu e foi transferido para o centro de Cruz Alta, 
além da abertura de filiais. “Hoje contamos com 
três lojas, todas localizadas em pontos estratégicos, 
no centro da cidade.”

Há 25 anos, o Supermercado Ideal mudou 
seu nome para Super Útil. Hoje a rede conta 
com um quadro de 200 funcionários e um mix 
de aproximadamente 15 mil itens. “Recebemos 
clientes de todas as classes e idades, embora ob-
servamos diferenças entre as lojas quanto ao valor 
do ticket médio e poder aquisitivo, fator gerado 
pela localização”, aponta Cláudio. Para o diretor 
comercial, há um crescimento nas compras diárias, 
com mais produtos de valor agregado, “resultante 
da estabilidade econômica e aumento da renda da 
população”. Prato preferido dos gaúchos, a carne 
de qualidade está entre os principais diferenciais 
do Super Útil. O supermercado compra somente 
novilhos de até dois anos de idade. “Nosso setor 

de açougue é responsável por 24% do faturamento 
total”, revela o sócio-proprietário. 

O hortifrúti também é destaque. “Contamos 
com a produção própria de verduras em hidro-
ponia, o que nos garante verduras frescas, de 
qualidade e sanidade garantidas.”

A empresa familiar é uma das fundadoras da 
Rede Super Sul, no mercado há aproximadamente 
14 anos, e que reuniu outros supermercadistas de 
Cruz Alta e região. “Diversas razões motivaram nos-
sa união. Entre elas, aumentar o poder de barganha, 
troca de informações, dividir custo de mídia na TV, 
reforçar a imagem de competitividade e acesso a no-
vos fornecedores”, explica Cláudio Schwerz. Hoje 
a Rede Super Sul também é integrante da RedeCen 
. Além de Cláudio, a empresa é administrada por 
outros dois sócios. A irmã do diretor comercial, 
Dóris Schwerz de Oliveira, é responsável pela setor 
de RH e financeiro, e o cunhado de Cláudio, An-
tônio Oliveira, responsável pelo setor operacional. 
No momento, a família conta com três projetos. 
Dois deles são ampliações de loja, e outro, criação 
de uma central de panificação. 

em setembro

Sucesso em família

Super Útil, de Cruz Alta, tem uma trajetória de engajamento e 

união familiar. Do pequeno armazém fundado há mais de cinco 

décadas, o supermercado hoje tem planos de expansão e 

profissionalização de setores
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Valmor Silva/Divulgação Super Útil
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de reposição dos produtos nas 
gôndolas costuma ser realizado pelos próprios co-
laboradores de um supermercado. No entanto, há 
ocasiões específicas em que terceirizados podem 
assumir a função. É o que acontece em períodos 
sazonais, quando há maior demanda por determi-
nados itens – como refrigerantes e cervejas durante 

o verão. A terceirização também pode ocorrer 
quando há uma campanha ou promoção que exija 
uma rotina diferenciada dos funcionários.

No caso do Supermercado Guanabara, são 
os próprios fornecedores que oferecem o serviço. 
Segundo o gerente de compras, Virlei Sodré, as 
empresas têm interesse em explorar melhor seus 

o trabalho

Repondo
os produtos

A terceirização de 

repositores de mercadorias 

é uma maneira de equilibrar 

interesses das marcas e 

do próprio supermercado. 

Conheça mais sobre o 

assunto e saiba os cuidados 

que você deve tomar no 

momento da contratação
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produtos durante eventos como a Páscoa e o Natal. 
Nessas épocas, as lojas ganham um reforço de pessoal 
com promotores de venda e repositores de fora.

Tudo funciona na base da negociação. É o 
supermercado que define quais os locais que serão 
explorados, os pontos extras a serem destinados 
para os produtos e o espaço utilizado nas prate-
leiras. Cabe aos fornecedores montar as ilhas e 
decorar estes ambientes. “É uma negociação. 
Depende do interesse de cada um. Cada rede tem 
a sua estratégia”, afirma Sodré.

O gerente comercial do Walmart Região Sul, 
Alexandre Uebel, explica que não há produto mais 
ou menos importante para o supermercado. “Con-
sideramos todos os nossos fornecedores como par-
ceiros comerciais e apostamos na boa visibilidade 
de todos os produtos comercializados. A estratégia 
de venda de um item é o que influencia no tipo de 
exposição feita”. Uebel também comenta que o 
trabalho dos promotores pode ser tanto oferecido 
pelos fornecedores quanto procurado pela própria 
loja. Depende da situação.

No Walmart, a terceirização varia conforme o 
setor. “Em perecíveis, por exemplo, 90% do quadro 
de repositores é de funcionários do supermercado 
e 10% da indústria. Já no setor de higiene e beleza, 
esse número se inverte”, diz o gerente comercial. 
A oferta de repositores terceirizados costuma ser 
maior em Porto Alegre e na região metropolitana, 
enquanto que as unidades do interior trabalham 
mais com os próprios colaboradores.

Lado bom e lado ruim

Para o consultor de operações em 
varejo supermercadista Gustavo Fauth, há 
vantagens e desvantagens em terceirizar a 
reposição de produtos. Um ponto positivo 
é a desoneração do serviço, já que a contra-
tação fica a cargo dos fornecedores. Além 
disso, a substituição de funcionários pode 
acontecer de maneira mais rápida.

Por outro lado, o contratado responde 
a terceiros. “Não é você quem manda no 
colaborador”, esclarece Fauth. Em algumas si-
tuações, questões trabalhistas também podem 
aparecer – afinal, apesar de não ser funcioná-
rio do supermercado, o colaborador trabalha 
naquele ambiente. Desta maneira, o vínculo 
empregatício pode ser interpretado como 

responsabilidade do supermercadista. Para 
garantir que não haja problemas, o consultor 
recomenda procurar uma empresa confiável, 
que selecione bem os empregados. É impor-
tante que seja uma companhia idônea, firme 
econômica e financeiramente, justamente 
para evitar possíveis desentendimentos como 
atrasos no pagamento e irregularidades na 
jornada do colaborador.

O gerente de compras do Guanabara 
garante que estas questões são sempre 
previstas em contrato. “O terceirizado tem 
que entregar carteira de trabalho assinada 
e um documento da empresa com foto 
apresentando o funcionário. Tem toda uma 
documentação exigida para que nós não 
tenhamos problemas”, esclarece.

Exigências específicas

Outro ponto importante é o treinamento dos 
funcionários terceirizados, o que geralmente tam-
bém é responsabilidade dos fornecedores. Porém, 
o trabalho precisa estar de acordo com as diretrizes 
do supermercado. “Cada fornecedor treina seus 
funcionários conforme o seu negócio. Mesmo 
assim, as características das lojas do Walmart de-
mandam adaptações”, diz Alexandre Uebel.

No Guanabara, a situação é semelhante. “O 
meu funcionário abastece refrigerante, cerveja, aí 
tenho que treiná-lo de uma forma. O fornecedor 
treina seu funcionário só na categoria que ele vai 
atender. O layout e a decoração são diferentes”, 
explica o gerente de compras.

As decisões quanto à ambientação no espaço do 
supermercado são igualmente negociadas, dependen-
do da empresa. Há redes que não aceitam alterações. 
Já outras admitem uma decoração diferente, que vá 
ao encontro da proposta do fornecedor.

O consultor Gustavo Fauth lembra que 
questões relativas ao treinamento dos funcionários 
devem estar previstas em contrato: “O bom seria 
exigir treinamento, mas isso varia de acordo com 
cada supermercado”. O documento também deve 
prever como será feita a tabulação do treinamento 
e quem ficará responsável pela fiscalização da 
atividade. Assim, ficam determinadas as exi-
gências específicas do supermercado e  como os 
fornecedores devem se adequar ao modelo de 
trabalho da loja.
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Seger sempre foi um líder. Ainda na 
adolescência, foi o gerente de 40 funcionários 
numa fundição. Ele tinha 15 anos de idade. Desde 
então, vem ocupando cargos nos setores público 
e privado. Acumula experiência e passagem em 
diversas atividades profissionais: segmento indus-
trial, foi o primeiro prefeito de Iporã do Oeste, 
cidade catarinense emancipada em 1989, e atuou 
como secretário municipal da agricultura em Nova 
Petrópolis.

Hoje, casado e pai de três filhos, é gerente 
executivo de supermercados e agropecuárias e 
gerente da central de compras da Cooperativa 
Piá, funções que exerce desde 1997. Para Seger, 
o trabalho é um prazer. “O cooperativismo é um 
sistema de cooperação mútua de pessoas que tra-
balham por um mesmo objetivo. Lidar com um 
grupo grande, como é o caso  da Cooperativa Piá, 
é uma realização pessoal, pois todas as conquistas 
são para um grande número de famílias”, afirma.

A motivação para seu trabalho, segundo 
ele, é gostar e acreditar no que faz. É isso que 
Severino também tenta passar para seus funcio-
nários, especialmente para os mais jovens. Sua 
preocupação é mostrar à equipe que, além dos 
direitos, todos também têm deveres: “Um de-
safio é mostrar para os liderados que a vida não 
se resume a festas e diversão. A dedicação deles 
também tem que ser plena”. 

Ainda assim, Seger arranja maneiras de não 
viver apenas para o trabalho. Ele é presidente 
da Federação de Coros do Rio Grande do Sul e 
regente em três coros. É na música que o líder 
nato diz encontrar a harmonia entre os desafios 
da profissão e o lazer.

Para o futuro, o projeto de Severino Seger 
é um só: continuar a se dedicar a suas atividades 

profissionais e sociais com a mesma intensidade 
de sempre. “As conquistas e os novos empreen-
dimentos vão acontecendo no decorrer dos anos, 
de acordo com o nosso crescimento pessoal e 
espiritual”, completa.

Pelos interesses em comum

Representante da Agas para a região de 
Nova Petrópolis desde 2006, Severino se 
diz honrado em ocupar o cargo. “A troca de 
experiências e informações entre todos os 
representantes, funcionários e diretores da 
Agas faz com que as nossas empresas cresçam  
de forma mais harmoniosa”, diz.

Seger destaca a união dos grupos que 
compõem a entidade. Para ele, a defesa 
dos interesses em comum vem sempre em 
primeiro lugar, mesmo em se tratando de 
empresas concorrentes.

severino

L íder desde sempre

Liderando pessoas desde a adolescência, o representante 

da Agas em Nova Petrópolis encontra realização pessoal no 

trabalho com o cooperativismo
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Alexandre Prates Especialista em liderança, desenvolvimento humano e performance organizacional; palestrante e escritor

de toda empresa é conquistar um time 
que se comprometa com os seus objetivos e seja 
focado em resultados. Ao mesmo tempo, que haja 
confiança mútua entre os membros e um grande 
senso de união e respeito. Características presen-
tes nos chamados Times de Alta Performance.

Durante minha vivência como executivo, 
quando liderava equipes e desenvolvia pessoas, e 
atualmente em minha carreira como empresário e 
consultor, constatei que o único elemento que pode 
tornar real o sonho das empresas e líderes em ter 
um time de alta performance é a Comunicação.

Quanto mais eu investigo os problemas orga-
nizacionais, mais eu percebo processos de comu-
nicação ineficientes e imaturos, que prejudicam 
o planejamento, os procedimentos, as vendas, os 
relacionamentos, enfim, toda a empresa. 

Dentre os problemas de comunicação mais 
comuns, destaco a imaturidade para fornecer e 
receber feedback. É muito comum um líder que 
não consegue fornecer feedback de qualidade aos 
seus colaboradores. Muitos líderes fogem deste 
momento por receio de ofender sua equipe e 
assim desmotivá-la ou criar alguma situação 
desconfortável. E o mesmo ocorre quando o 
feedback é dos liderados para o líder. Além de 
dificilmente o líder aceitar esse tipo de opinião de 
seus colaboradores, os mesmos não o fazem por 

o sonho medo de represálias, e as deficiências continuam 
a prejudicar a empresa. Sem contar que isso se 
estende aos pares de trabalho, quando o gerente 
de uma área quer corrigir uma determinada ação 
de outra área. É muito comum que um líder se 
ofenda quando recebe um feedback negativo 
sobre o trabalho de um de seus colaboradores, 
pois isto conota que não está cuidando dos meus 
liderados. E o que isso acarreta? Simples, cada 
um cuida do seu e ninguém se intromete na área 
de ninguém. 

A solução para isso é uma só: é preciso que o 
líder e seus colaboradores adquiram maturidade 
para compreender que existe algo maior do que 
seus próprios egos e encarar o feedback como 
uma proposta de crescimento e mudança. Todos 
estão ali para atingir uma única missão, fazer a 
empresa prosperar. Quando eu coloco o meu ego 
acima desta proposta, o resultado é simples: um 
agrupamento de pessoas que só produzem um 
resultado, a estagnação.

A verdadeira missão do feedback é gerar 
motivação e mudança. Feedback não é sinônimo 
de bronca, portanto não ofereça feedback apenas 
para corrigir, faça também para motivar. Feedback 
positivo motiva e faz bem!

Cuida da comunicação da sua empresa e você 
estará cuidando dos seus resultados.

riando times de 
alta performance 
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para enfrentaras baixas temperaturas, nada melhor 
do que ingerir alimentos calóricos. Nas estações mais frias, o 
corpo requer mais energia para manter a temperatura corporal. 
É por isso que as bebidas destiladas, assim como as sopas e os 
chocolates, são consideradas a solução para escapar da sensa-
ção de congelamento. No mercado, as opções são muitas, do 
requintado uísque à popular cachaça. 

Em 2010, o consumo de bebidas alcoólicas movimentou 
R$ 48 bilhões em todo o país, de acordo com dados da Nielsen. 
Na Região Sul, as vendas totalizaram R$ 7 bilhões, um aumento 
de R$ 1 bi em relação ao ano anterior. O destilado com maior 
volume de negócios foi a cachaça (R$ 500 milhões), seguido 
por uísque (R$ 200 milhões), vodca (R$ 168 milhões), conha-
que (R$ 129 milhões) e vermute (R$ 48 milhões).

Foi na Grécia Antiga que surgiu o processo de destilação, 
com o aquecimento de um líquido fermentado até que atinja a 
ebulição, condensando a seguir o vapor obtido. Entretanto, os 
árabes são os responsáveis pelo desenvolvimento dos métodos 
utilizados até hoje, e que foram levados pelos romanos a diver-
sos pontos da Europa, África e Ásia. Hoje, a cachaça é o desti-
lado mais popular no Brasil e no Rio Grande do Sul, e também 
é fabricada em solo gaúcho, com produção artesanal.

íquido 

caloroso
L

Enquete
Em que situações você gosta de consumir bebidas destiladas? 

Descubra o que os consumidores responderam.

“Não bebo destilados com 
frequência, mas tenho 
costume de tomar vinho no 
fim de semana.”
Cássia Moraes, farmacêutica “Deixei de consumir. 

A única exceção que 
abro é no Natal, mas 

não é sempre.”
Gleci Teixeira 

Marchant, cozinheira

“Um cálice de vinho no almoço é 
sagrado. Os destilados tomo pouco, 

sempre em dias frios.”
Ricardo Fornos Rigatero, aposentado
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convidado do primeiro Happy Hour Agas 
do ano, Eduardo Sirotsky Melzer, vice-presidente 
executivo do Grupo RBS, falou sobre comunica-
ção a um público de mais de 260 pessoas, entre 
supermercadistas, fornecedores, jornalistas, pu-
blicitários e comunicadores. O evento aconteceu 
no Hotel Deville, em Porto Alegre, no dia 15 de 
março, e teve patrocínio da Marsala. Antes de 
assumir seu cargo no Grupo RBS, Melzer morou 
nos Estados Unidos, onde foi analista financeiro 
da Delphi Corporation e diretor-geral da Box-
top Media, empresa norte-americana. Também 
foi franqueador máster da multinacional Sweet 
Sweet Way.

Eduardo Melzer trouxe ao público cinco 
cases de empresas gaúchas de diferentes ramos, 
mas que têm na comunicação uma alavanca mui-
to importante, a de viabilização dos negócios.  
“A velocidade com que as coisas acontecem é 
incrível. Na RBS entendemos essas transforma-
ções como oportunidades, pois trazem agilidade e 
capacidade de inovar.” Segundo ele, as empresas 
podem ser classificadas em três grupos: as fracas, 
que não acompanham essas mudanças; as boas, 
que participam dessas mudanças, e as excelentes, 
que participam e se moldam ativamente nesse 
contexto de transformações. “É a partir da co-
municação que as organizações conseguem tangi-
bilizar seus negócios e a relação com seu público.” 
Melzer mostrou a força que tem a comunicação 
por meio da apresentação dos cases, apresentando 
vídeos com depoimentos dos principais gestores 

omunicação para
alavancar os negócios

C

dessas empresas e resultados efetivos na relação 
investimentos em comunicação/crescimento dos 
empreendimentos. 

Um dos cases apresentados foi o da Lojas 
Colombo, que se utiliza de todas as mídias, além 
de patrocinar eventos e realizar a promoção Sexta é 
o dia. A estratégia de comunicação foi responsável 
por gerar resultados, como aumento de até 20% 
no movimento e nas vendas e o mérito de marca 
mais lembrada entre os consumidores (Top of 
Mind). “Com publicidade você pode comunicar 
ao mercado tudo que interessa ao consumidor. 
Não vejo como uma empresa pode se desenvolver 
sem comunicação/propaganda”, são as palavras de 
Adelino Colombo, presidente da rede, no vídeo 
exibido. Melzer afirma ainda que “não adianta ter 
produto diferenciado se o cliente não souber” e 
que “a publicidade faz parte da engrenagem para 
garantir o desenvolvimento da empresa”.

O primeiro Happy Hour Agas do ano lotou 

o Hotel Deville, em Porto Alegre, e trouxe 

Eduardo Melzer para falar sobre O poder da 

comunicação. Para ele, a comunicação é a 

grande viabilizadora de negócios. Confira!
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Outro exemplo é da imobiliária Ducati, que 
aumentou seu faturamento em 17 vezes em seis 
anos. A companhia acredita na comunicação para 
a busca da solidez da marca, e os investimentos são 
focados em jornal e promoções no verão. Com isso, 
a organização obtém aumento no volume de vendas, 
mantém as vendas na baixa temporada e tem na 
segunda-feira um índice de procura 55% superior 
ao de sábado. “O investimento em publicidade é a 
alma do negócio”, diz o diretor Luiz Felipe Ducati, 
que aposta na política de continuidade e diferen-
ciação da concorrência.

Na Iesa, a estratégia é manter uma presença 
constante e em mídia segmentada, jornais e inter-
net, além de marcar o nome em eventos. A loja 
da Azenha passou de 25 a 40% na participação da 
rede, e teve um aumento de 50% no faturamento. 
Como aprendizado, a empresa relata que fixar 
marca exige presença constante na mídia e que 
segmentar otimiza o investimento.

Outro caso interessante é o da Stara, indústria 
de implementos agrícolas com unidades em Não-
Me-Toque e Carazinho. Em dez anos a empresa 
passou de um faturamento de R$ 46 milhões para 
R$ 585 milhões, é líder de mercado com cinco 

produtos e prepara expansão para a Argentina. 
Cíntia Dal Vesco, gerente de Marketing da Stara, 
conta que “para uma marca se tornar forte não basta 
ser conhecida no seu meio, é preciso ser conhecida 
do público em geral”. A indústria investe em rádio, 
com propagandas durante partidas de futebol, e 
patrocina fórmula Truck. 

Entre as ações da Renner, o quinto case apre-
sentado, a empresa tem diálogo permanente com o 
público, investe em Marketing e em relacionamento 
com a imprensa, patrocínio de eventos, campanhas 
específicas para cada mercado, tem forte ação em 
mídias sociais e até revista própria. Em 16 anos seu 
faturamento aumentou 14 vezes e hoje a empresa 
tem reconhecimento nacional. José Galló, presi-
dente da companhia, conta que a empresa quebrou 
paradigmas, excedendo o percentual destinado para 
propaganda. Ao mesmo tempo, desenvolveu cole-
ções adequadas. A empresa garante que propaganda 
não é despesa, é investimento. 

Entre as características do terceiro grupo de 
empresas (as excelentes), Melzer cita a paixão pelo 
que faz, a conexão com o consumidor, a comuni-
cação como estratégia, a busca pela excelência e o 
foco nas pessoas. Fica a dica!
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Noite para comemorar   
o cooperativismo  

é um município de 62 mil habitantes, 
importante polo da produção de grãos do Rio 
Grande do Sul. Na noite de 28 de março, a cidade 
foi palco do Jantando com a Agas, após um período 
de quatro anos. O encontro, realizado no Clube 
Arranca, reuniu 307 pessoas, entre supermerca-
distas, fornecedores e autoridades de diversas 
regiões do estado.

O diretor da Agas para a região, Cláudio 
Schwerz, foi o anfitrião do jantar. No discurso de 
boas-vindas, ele aproveitou para anunciar a criação 
da “central das centrais”, a RedeCen, que congrega 
11 redes de negócios e mais de 500 lojas. “Cabe 
destacar o papel integrador da Agas, que representa 
com igual atenção pequenos, médios e grandes 

supermercados e que dá todo o suporte para as 
novas redes de negócios”, elogiou.

Na abertura do Jantando, a Agas demonstrou 
compromisso com as causas de responsabilidade 
social. A associação doou 500 litros de leite para 
cada uma das duas entidades beneficentes esco-
lhidas pela direção da regional: a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer de Cruz Alta e a ONG 
Vivendo Positivo. Em seguida, um dos pontos altos 
da noite, a palestra do empresário pós-graduado em 
Marketing pela Fundação Getulio Vargas Gilberto 
Wiesel, que abordou a Geração sustentável: seus 
futuros clientes. Sua empresa está preparada?.

Em 2011, os supermercados da região de Cruz 
Alta tiveram crescimento acima da média estadual. 
“O cooperativismo desta região é modelar para todo 
o Brasil, e o setor primário vem apostando na diver-
sificação de culturas e garantindo o abastecimento 
do varejo de todos os cantos do estado”, ressaltou 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Uma das marcas das regiões Norte e Noroeste é 
a atuação das cooperativas agrícolas no autosserviço. 
Juntas, elas já representam cerca de 7% do fatura-
mento total do setor supermercadista gaúcho.

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

A terra de Erico Verissimo 

e Júlio de Castilhos foi o 

palco da primeira edição 

do Jantando com a Agas 

de 2012. A força do 

agronegócio na região e as 

futuras gerações de clientes 

pautaram as conversas
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asMais de 300 convidados estiveram no Clube Arranca 
no primeiro Jantando com a Agas de 2012
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brasileira pode ter tido um de-
sempenho aquém das expectativas em 2011, mas 
a desaceleração do crescimento econômico não se 
refletiu no desempenho do setor supermercadista 
gaúcho no ano passado. De acordo com o Ranking 
Agas 2011, divulgado no início de abril, o setor 
registrou crescimento de 6,1% nos últimos 12 
meses. Em valores nominais, o crescimento do 
segmento foi de 12,61% em comparação com 
2010. Participaram do levantamento 207 em-
presas, de 121 municípios do estado.

As companhias presentes no relatório acu-
mularam um faturamento bruto de R$ 13,97 
bilhões, representando 6,31% do PIB gaúcho, 
conforme estimativas da Fundação de Economia e 
Estatística (FEE). O presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, acredita que o crescimento foi in-
fluenciado pelo aumento das datas festivas, dimi-
nuição da informalidade, queda do desemprego, 
diversificação do mix e migração de mais de 300 
mil pessoas no estado das classes D e E para a C 

a economia

O Ranking Agas é o momento de reconhecer as 

empresas supermercadistas com melhor evolução no 

faturamento nos últimos doze meses. A noite de entrega 

de prêmio marca a pujança do autosserviço gaúcho

vento celebra
prosperidade
E

no último ano. “Nosso grande desafio em 2012 
é manter este crescimento, ampliando nossos 
serviços e buscando sempre atender aos anseios 
dos clientes”, explica o líder supermercadista.

Cobrança por qualidade

O levantamento revela que as empre-
sas de médio porte foram as que tiveram o 
crescimento mais acentuado. Para Longo, o 
resultado é uma mostra da capacidade de 
as empresas gaúchas atenderem com qua-
lidade o que seus consumidores procuram. 
“O gaúcho é o consumidor mais exigente do 
Brasil e há espaço para todos os formatos e 
tamanhos de lojas. As empresas mais ágeis 
são as que mais prosperam.”

No grupo das dez maiores redes do 
estado estão Walmart, Companhia Zaffari, 
Unidasul, Peruzzo Supermercados, Rede 
Vivo, Rede Imec, Supermercado Guanaba-
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ra, Asun Supermercados, Comercial Zaffari 
e Master ATS Supermercados. Juntas, as 
empresas tiveram um faturamento de R$ 
9,91 bilhões e representam 56,80% do total 
do setor. Na relação por municípios, o grupo 
das dez tem sede em Porto Alegre, Esteio, 
Bagé, Santa Maria, Lajeado, Rio Grande, 
Gravataí, Passo Fundo e Erechim.

As 207 empresas que participaram 
do Ranking são responsáveis por empregar 
diretamente 61,3 mil funcionários em 785 
lojas. Para o próximo ano, 92 companhias 
apontaram intenção de investir em refor-
mas ou na abertura de novas unidades. Os 
produtos de marca própria são vendidos em 
28% das empresas presentes no ranking, 
com um mix de 3,4 mil produtos. No ano, o 
faturamento médio por check-out foi de R$ 
1,256 milhão, e por m², de R$ 11,2 mil.

Os gigantes

As empresas com o maior índice de cresci-
mento no Ranking Agas de 2011 foram premiadas 
pelo desempenho. O reconhecimento aconteceu 

no dia 11 de abril, no Hotel Deville, em Porto 
Alegre. No evento, o diretor da Nielsen Olegário 
Araújo apresentou a palestra Tendências de con-
sumo e o desempempenho do Rio Grande do Sul, 
em que foram destacadas as novas oportunidades 
no mercado em razão do crescimento da classe 
média e a queda nos índices de desemprego.

O Grupo Asun, de Gravataí, recebeu o 
prêmio de maior percentual de crescimento en-
tre as empresas com faturamento acima de R$ 
240 milhões. O supervisor de lojas da empresa, 
Jurandir dos Santos, acredita que a posição se 
deve às novas oportunidades de mercado. “É 
fruto de muito trabalho duro. A principal razão 
do sucesso é a nossa rede de atacarejo e a linha 
de bazar que ampliamos. São produtos diferen-
ciados e que trouxeram resultados nas nossas 
vendas”, afirmou.

O prêmio do Asun não foi fruto do acaso. 
Pelo contrário: é o segundo ano consecutivo 
em que a empresa recebe o reconhecimento da 
classe supermercadista. “É uma continuação de 

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
crê que aumento da classe média ajudou no 

crescimento dos supermercados gaúchos
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tem dado certo, avaliou Jurandir. Na opinião do 
supervisor, o segredo é o atendimento. “Estamos 
sempre preparados para resolver e vender para o 
nosso cliente, de qualquer maneira. No próximo 
ano, o planejamento é de crescimento entre 15 
e 20%”, disse.

Outro vencedor da noite foi o Supermercado 
Baklizi, de Uruguaiana, na categoria de empresas 
com faturamento entre R$ 120 milhões e R$ 
240 milhões. A gerente de Recursos Humanos, 
Fátima Ali Baklizi, credita o primeiro lugar em 
crescimento na categoria às novas unidades do 
grupo. “Abrirmos novas lojas em cidades em que 
ainda não tínhamos presença. Também foi con-
sequência do esforço de toda a família. Estamos 
muito felizes com esse resultado”, comemorou.

A segunda posição da categoria ficou com o 
Master ATS Supermercados. “A razão de receber 
o prêmio foi o atendimento ao nosso consumidor, 

a reciprocidade que levamos ao cliente. Tentamos 
sempre fazer com que a nossa loja se transforme 
em um mercado de bairro, com um clima fami-
liar”, comentou a presidente, Claudia Sonda.

Festa dos médios e pequenos

O campeão na relação de faturamento 
entre R$ 60 milhões e R$ 120 milhões foi 
o Super Nicolini. O diretor-executivo, 
Patrique Nicolini Manfroi, avalia que o 
diferencial da empresa foi o processo de 
gestão. “Trabalhamos em cima de metas. 
Tentamos transmitir os valores para toda 
a equipe, sempre com a preocupação de 
atender bem o nosso patrão, que é o clien-
te. Esse é um caminho iniciado lá em 2008.  
O foco no atendimento fez a diferença. 
Não temos as melhores lojas, mas conta-
mos com as melhores pessoas”, declarou.

Líder na categoria de empresas com 
faturamento anual de R$ 12 a R$ 60 mi-
lhões ficou o Unisuper, de Gravataí. O Olegário Araujo, diretor da Nielsen, entende que é 

hora de os varejistas aproveitarem o bom momento 
da economia brasileira
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Classif.  

As 10 maiores por faturamento bruto

Nome da empresa  Faturamento 
bruto 

Localidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Wms supermercados do Brasil Ltda.
Companhia Zaffari Indústria e Comércio 
Unidasul Distribuidora Alimentícia s.A.
Pgl Distribuição de Alimentos Ltda
Libraga Brandao & Cia Ltda.
Importadora e Exportadora de Cereais s.A.
supermercado Guanabara s.A.
Asun Com. de Genêros Alimentícios Ltda.
Comercial Zaffari Ltda.
master Ats supermercados Ltda.

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Bagé

Santa Maria

Lajeado

Rio Grande

Gravataí

Passo Fundo

Erechim

 4.507.836.150,00 

 2.910.000.000,00 

 651.006.836,00 

 329.929.151,69 

 313.956.113,10 

 287.489.684,00 

 248.634.000,00 

 244.593.245,00 

 220.412.573,00 

 211.138.848,00 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por m2

Nome da empresa  Faturamento/m2Localidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Armazém Bom Preço Ltda
Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Daki Comercio de Alimentos Ltda
super Kan Ltda.
mainard & mainard Ltda.
Pedralli & Pedralli supermercado Ltda.
Center shop Com. Imp. Exp. Ltda.
mauricio de Oliveira mercado
supermercado Dalpiaz Ltda.
Roxo Atacado e Varejo Ltda.

São José do Norte

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Alvorada

Viamão

Porto Alegre

Sto Antonio da Patrulha

Osório

Camaquã

  46.082,64 

 42.993,72 

 33.862,01 

 31.450,59 

 29.352,94 

 29.269,25 

 28.726,34 

 26.058,03 

 25.581,13 

 24.606,43 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por check-out

Nome da empresa  Faturamento
/check-out

Localidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

macroatacado treichel Ltda.
Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Companhia Zaffari Industria e Comércio 
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
Danilo Alberto tiziani Ltda.
Comercial Bom de Alimentos Ltda.
supermercado Beltrame Ltda.
supermercado Rispoli Ltda
super Kan Ltda.
mainard & mainard Ltda.

Pelotas

Porto Alegre

Porto Alegre

Garibaldi

Porto Alegre

Porto Alegre

Santa Maria

Uruguaiana

Porto Alegre

Alvorada

4.488.944,82 

 4.471.346,79 

 3.570.552,15 

 3.186.824,00 

 2.915.975,73 

 2.636.485,99 

 2.595.528,81 

 2.517.524,75 

 2.516.046,83 

 2.495.000,00  

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por funcionário

Nome da empresa  Faturamento
/funcionário

Localidade

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
marta Beatriz Gonçalves
supermercado Cigognini Ltda
terezinha Fatima Zanela
macroatacado treichel Ltda.
supermercado K.L. Ltda.
Delazari e Lang Ltda.
Lori terezinha Berft Busanello
Ricci Comercio de Cereais Ltda

Porto Alegre

Garibaldi

Taquari

Passo Fundo

Porto Alegre

Pelotas

Parobé

Porto Alegre

Tres de Maio

Novo Hamburgo

 527.297,20 

 472.122,07 

 466.666,67 

 455.429,68 

 436.500,00 

 421.292,56 

 400.000,00 

 400.000,00 

 391.219,43 

 381.818,18 

proprietário, Juarez Roque Busatto, pensa 
que o prêmio foi consequência do trabalho 
do dia a dia. “O objetivo é deixar o clien-
te satisfeito e manter a parceria com os 
colaboradores da melhor forma possível”, 
declarou. A abertura de uma nova unidade 
e o foco nos alimentos perecíveis foram, na 
opinião dele, a razão para o sucesso.

O Super Mercado Marcon, de Passo 
Fundo, levou o prêmio da relação de 
empresas com faturamento anual de até  
R$ 6 milhões. “Somos uma empresa fa-
miliar, então esse crescimento é muito 
gratificante. O prêmio foi uma honra 
muito grande”, avaliou a proprietária Inêz 
Marcon. Na opinião dela, a valorização 
servirá como um incentivo para que a em-
presa consiga resultados ainda melhores no 
futuro. “A valorização aponta que devemos 
renovar a parceria com os fornecedores, 
que a partir de agora irão nos olhar de outra 
forma”, comentou.

Tendências

O Ranking Agas não se limita apenas a 
indicar o momento do setor supermercadista, 
também aponta tendências de consumo. 

As compras à vista (25,8%) perderam es-
paço em relação ao ano anterior, enquanto os 
cartões de crédito (32,7%) e débito (26,5%) 
tiveram um crescimento. O pré-datado foi 
utilizado em 9,1%, enquanto o ticket ficou com 
5,6% e outros com 0,3%.

De acordo com a pesquisa, o formato ataca-
rejo teve um ano de confirmação em 2011. Os 
modelares Krolow e Treichel, ambos de Pelotas, 
têm inspirado outros empresários a adotar esse 
tipo de loja. As cooperativas agrícolas no varejo 
também ganharam espaço. As 24 cooperativas 
analisadas no último ano faturaram juntas R$ 1,1 
bilhão, um crescimento de 13,2%, e já represen-
tam 7,99% do faturamento total do ranking.

Uma tendência importante é que, pela pri-
meira vez, as mulheres formam a maioria da mão 
de obra empregada pelo setor supermercadista 
gaúcho. O sexo feminino representa 50,3% dos 
colaboradores do segmento, contra 49,69% dos 
homens. Em 2010, as mulheres compunham 
48% do mercado de trabalho no autosserviço.
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Faturamento anual até R$ 6 milhões:

Faturamento anual de R$ 6 milhões até R$ 12 milhões:

Faturamento anual de R$ 12 milhões até R$ 60 milhões:

1º lugar: Supermercados Marcon Ltda.
Passo Fundo 

1º lugar: Comercial de Alimentos Ricci Ltda. 
Novo Hamburgo 

1º lugar: Com. de Gêneros Alimentícios 
Busatto Ltda. ME – Gravataí 

2º lugar: Minimercado da Pandia Ltda.
Porto Alegre 

2º lugar: Mainard & Mainard Ltda. ME
Alvorada 

2º lugar: Benedetti e Benedetti Ltda. 
Crissiumal 

3º lugar: Marta Beatriz Gonçalves
Taquari 

3º lugar: M&B Sorriso Supermercados Ltda. 
Porto Alegre 

3º lugar: Comercial Novo de Alimentos 
Porto Alegre 

upermercados gaúchos que mais cresceram   no Ranking 2011s
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Faturamento anual de R$ 60 milhões até R$ 120 milhões:

Faturamento anual de R$ 120 milhões até R$ 240 milhões:

Faturamento anual acima de R$ 240 milhões:

1º lugar: Osmar Nicolini e Cia Ltda. 
Bagé 

1º lugar: Supermercado Baklizi Ltda 
Uruguaiana 

1º lugar: Asun Com. de Gêneros Alimentícios 
Ltda. – Gravataí 

2º lugar: Cia. Apolo de Supermercados 
Bento Gonçalves 

2º lugar: Master ATS Supermercados Ltda. 
Erechim 

2º lugar: PGL Distribuição de Alimentos Ltda. 
Bagé 

3º lugar: Coop. Tritícola Santa Rosa Ltda. 
Santa Rosa

3º lugar: Righi Com. de Gêneros Alimentícios 
Ltda. – Santana do Livramento

3º lugar: Cia. Zaffari Comércio e Indústria 
Porto Alegre 

upermercados gaúchos que mais cresceram   no Ranking 2011
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a troca de informações e de soluções para proble-
mas comuns do setor supermercadista pautou o 
encontro dos sucessores e novos empresários do 
Agas Jovem, realizado no dia 15 de março, em 
Lajeado. O grupo, composto por 19 supermer-
cadistas de dez municípios, aproveitou a ocasião 
para promover uma missão técnica nas empresas 
Fruki e Florestal Alimentos.

A visita aos fornecedores marca um retorno do 
Agas Jovem à estratégia da gestão de Patrique Nico-
lini Manfroi. “O importante é nos reunirmos, já que 

reparação
para o amanhã

P
há jovens supermercadistas de todos os cantos do 
estado e as reuniões são sempre um aprendizado”, 
avaliou o atual presidente, Tiago Zaffari. Além de 
dialogar com a indústria e com os colegas, a ida até 
Lajeado criou uma oportunidade para o debate de 
questões comuns aos empresários do setor.

Determinação com alegria

Na fábrica da Florestal, os jovens su-
permercadistas tiveram a oportunidade de 
conhecer o processo de produção dos doces 
e amendoins. No portfólio da empresa estão 
mais de 200 itens, entre gomas de mascar, 
pirulitos, balas e amendoins, negociados para 
70 nações dos cinco continentes.

A empresa, com sete décadas de atua-
ção, possui uma unidade fabril com área de 
51 mil m². Com capacidade produtiva de 
210 toneladas de alimentos por dia, dentro 
dos mais altos padrões de qualidade e susten-
tabilidade, a Florestal foi a pioneira no setor, 
dentro do país, a receber o ISO 14001. Hoje, 
ocupa a liderança na produção de pirulitos 
planos no Brasil.

O responsável por recepcionar os in-
tegrantes do Agas Jovem foi o diretor de 
Marketing da companhia, Maurício Weiand. 

A nova geração dos 

supermercadistas gaúchos 

realizou visita a duas 

empresas de Lajeado. 

Objetivos do encontro 

foram aproximar os futuros 

empresários do varejo e 

conhecer as instalações de 

dois fornecedores

Grupo de jovens supermercadistas em visita à 
Florestal Alimentos, no município de Lajeado
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“Nossa intenção é sempre manter um canal 
aberto com o varejo e, por isso, receber o 
futuro do setor supermercadista gaúcho é 
motivo de muita honra para toda a equipe 
Florestal”, ressaltou.

Divididos em quatro grupos, os jovens 
empresários do setor de supermercados foram 
acompanhados por supervisores durante a visi-
ta. “Chamou a atenção positivamente a alegria 
dos colaboradores no ambiente de trabalho, 
além da organização do processo produtivo”, 
elogiou o presidente do Agas Jovem.

Exemplo de liderança

O diretor-presidente da Fruki, Nelson Eggers, 
surpreendeu positivamente os integrantes do Agas 
Jovem logo na chegada do grupo à fábrica da em-
presa. Os empresários do ramo supermercadista 
almoçaram no refeitório da companhia, em clara 
demonstração de proximidade entre os colabora-
dores e a diretoria.

A trajetória da Fruki e o conceito de sucesso 
foram abordados pelo presidente da empresa em 
apresentação no auditório. “A principal virtude de 
um bom líder é ser persistente nos objetivos. Vejo 
vocês, jovens líderes do autosserviço, e penso que 
queria ter a sua idade, mas com a minha experi-
ência”, comentou Eggers.

O empresário acompanhou toda a visitação 
e apresentou aos supermercadistas os processos 
referentes ao controle de qualidade. “Se você 
retirar uma garrafa de Fruki no seu supermercado 
e colocá-la na gôndola, terá sido a primeira pessoa 
a encostar a mão nesta garrafa”, observou. Aliás, 
este é um diferencial da empresa: trata-se da 
única envasadora de bebidas do Rio Grande do 
Sul com produção própria de garrafas para todos 
os seus refrigerantes, águas minerais e repositores 
energéticos; ou seja, para a linha Fruki, Água da 
Pedra e Frukito, respectivamente.

A capacidade de produção é de 300 milhões 
de litros de bebidas, divididos em sete linhas de 
produção automatizada. Fundada em 1924 em Ar-
roio do Meio, a empresa inaugurou a fábrica atual 
em 1971, simultaneamente com o lançamento da 
marca Fruki. Zaffari ficou impressionado com o 
diretor-presidente da empresa. “Nelson Eggers é 
um exemplo de amor ao negócio, de empreende-
dorismo e liderança”, afirmou.

Estiveram presentes na missão técnica jovens 
supermercadistas de Bagé, Cachoeirinha, Canoas, 
Esteio, Igrejinha, Ivoti, Passo Fundo, Porto Alegre, 
Santana do Livramento e São Pedro do Sul.

O grupo conheceu a fábrica da Fruki, única envasadora de 
bebidas do RS com produção própria de garrafas 

Na Fruki, foi possível conhecer os processos de 
controle de qualidade da empresa

A visita proporcionou ao grupo o conhecimento das 
etapas de elaboração dos doces e amendoins das 
marcas Florestal e Boavistense
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futuro das   
sacolas plásticas  
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recursos naturais sem preju-
dicar as gerações futuras. Esse é o princípio da 
sustentabilidade, tema que pauta hoje a ação das 
empresas e dos consumidores em todos os seg-
mentos da sociedade. No setor dos supermercados 
não é diferente. O setor está hoje no centro de um 
dos debates ambientais mais acirrados dos últimos 
anos. De um lado, há quem defenda a proibição 

usufruir dos

Evento da Agas reúne autoridades, especialistas, 

varejistas e ambientalistas para discutir o impacto 

dos sacos plásticos no meio ambiente,  

a conveniência aos consumidores e a sugestão de 

soluções para o dilema

das sacolas plásticas, do outro há quem acredite 
que elas não representam um problema maior do 
que qualquer outro tipo de lixo reciclável que não 
é reaproveitado.

Para tentar criar um ponto de consenso em 
torno do assunto, a Agas promoveu a segunda 
edição do Fórum Ambiental com o tema Sacolas 
plásticas: problema ou solução?, no dia 11 de abril,  
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em Porto Alegre, com a participação de setores do 
poder público, da sociedade civil e de empresários 
ligados ao setor supermercadista. No debate, o que 
ficou claro é que o assunto não é de fácil solução, 
em razão do distanciamento das posições e da 
complexidade da discussão.

Estados como São Paulo e Minas Gerais 
suspenderam a distribuição gratuita das sacolas 
plásticas do varejo, posição considerada prematura 
pelos supermercadistas gaúchos. O presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, declarou no discurso 
de abertura que a entidade prefere aguardar por 
uma alternativa comprovadamente eficiente para 
abandonar o modelo atual. Há três anos, foi criado 
um programa de conscientização dos consumidores, 
de treinamento dos empacotadores e do forta-
lecimento das sacolas. “O consumo caiu 20% no 
período, e pode diminuir ainda mais. Atualmente, 
os supermercados gaúchos gastam R$ 190 milhões  
por ano na aquisição de 1,5 bilhão de sacos plásticos 
fornecidos aos consumidores”, declarou.

Para a Agas, todas as alternativas para as saco-
las plásticas merecem ser consideradas. “Não con-
sideramos prudente a adoção de um único modelo 
como o ideal, beneficiando uma ou outra grande 
multinacional que produz com exclusividade um 
determinado tipo de produto, que sequer tem sua 
eficácia na preservação ambiental comprovada e 
que seja economicamente inviável”, afirmou Lon-
go. Para o líder supermercadista, simplesmente 
tirar do consumidor a opção da sacola plástica 
não resolve problema algum. “Se eliminarmos a 
distribuição das sacolas tradicionais, cada família 
gaúcha será onerada em média em R$ 15 para a 
aquisição de sacos de lixo. Na prática, estaremos 
mudando a cor do saco de lixo, de branco para 
azul ou preto”, alertou.

Falta de cultura ambiental

Contrário à proibição das sacolas 
plásticas, o engenheiro químico Eduardo 
McMannis Torres afirmou que “não há 
estudo científico para medir o tempo de 
decomposição de sacolas. Os dados divul-
gados são meros chutes, sem qualquer base 
em resultados comprovados”. Ele ainda 
lembrou que grande parte do lixo de Porto 
Alegre poderia ser incinerado e transformado 
em energia. “Nesse caso, faria sentido ser 

biodegradável?”, questionou. O engenheiro 
entende que a venda das sacolas retornáveis 
passa uma ideia de sustentabilidade, mas que 
na prática os benefícios são inexistentes. “No 
Brasil, uma pessoa produz em média 1kg de 
lixo por dia. Entretanto, as sacolas plásticas 
representam não mais do que 0,2% dos re-
síduos sólidos. Será que são elas mesmo as 
vilãs da história?”, questionou.

O biólogo Jackson Müller, da Univer-
sidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
criticou o uso indiscriminado das sacolas 
plásticas, mas ressaltou que os problemas 
ambientais vão muito além disso. “Hoje 
existem 96 centrais de triagem de lixo em 
todo o Rio Grande do Sul. Isso comprova a 
pouca capacidade de gestão dos recursos só-
lidos por parte do poder público”, disse. Para 
Müller, faltam mecanismos para evitar que as 
sacolas plásticas usadas nos supermercados 
acabem por poluir o meio ambiente. “Falta 
uma cultura ambiental na sociedade. O que 
estamos debatendo é apenas uma pontinha 
de um problema muito maior”, alarmou. “Se 
a sociedade não tem consciência em torno do 
assunto, como ela pode se manifestar a favor 
ou contra as mudanças?”, indagou.

Cobranças ao governo

Para a advogada com especialização em 
direito ambiental Marília do Nascimento, a 
forma como o lixo é tratado no país causa um 
sério problema. “A sacola plástica não deveria 
ser um dejeto. O lugar dela não é em um lixão, 
mas em um centro de triagem ou pronta para ser 
transformada em energia”, explicou. A advogada 
contou da experiência da França, em que o lixo 
não reciclável é queimado e passa a ser útil. “Vejo 
no Brasil um excesso no consumo das sacolas 
plásticas. É preciso haver uma responsabilidade 
compartilhada, entre o governo, a indústrias e os 
varejistas”, propôs.

O Promotor de Justiça da Promotoria de 
Justiça e Defesa de Meio Ambiente, Alexandre 
Saltz, lembrou que o plástico está de tal maneira 
ligado à vida das pessoas que não há uma solução 
imediata. “As sacolas não são vilãs nem santas, 
mas tudo é uma questão de adaptação”, comen-
tou. Em seguida, ele provocou Torres. “Eu acredito 
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que devemos sempre partir do princípio da pre-
caução. Se não há estudos sobre as conse quências 
das sacolas plásticas, não seria melhor então todos 
suspendermos o uso até termos a certeza da segu-
rança ao meio ambiente?”, indagou.

Saltz cobrou uma ação mais enérgica do 
governo, sugerindo uma legislação que premie o 
empresário e o cidadão que tratam o lixo da for-
ma adequada. “Na França, as pessoas pagam pelo 
lixo embalado em sacolas plásticas. É um valor 
pequeno, mas ainda assim representa um custo. 
Já na Irlanda, o preço das sacolas é agregado ao 
valor das compras, de acordo com o número de 
sacolas necessárias. Assim, quem usa mais paga 
um valor maior”, relatou.

O promotor ressaltou que qualquer decisão 
em torno do uso das sacolas plásticas deve ser 
debatida anteriormente com a sociedade, que é 
a principal interessada na questão. “O governo, 
os varejistas e os cidadãos têm deveres, mas 
certamente o consumidor é quem corre o risco 
de ser o maior prejudicado”, diz. Ao final, ele 
fez uma cobrança aos supermercadistas. “Nun-
ca vi, em estabelecimento algum, um aviso de 
desconto para quem traz a sacola de casa. Será 
que o problema não passa também pelos em-
presários?”, argumentou.

Queda no consumo

A gerente de Produção e Consumo 
Sustentável da Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente, Fernanda 
Daltro, iniciou a sua participação lembrando 
que a sociedade atual baseia o seu modo 
de vida em produtos de vida útil curta ou 
descartável. Ela então comentou que os 
produtos recicláveis nem sempre são reci-
clados. “Esse é um problema muito grave. 
O plástico é um material reaproveitável, 
mas uma grande parte dos produtos fabri-
cados a partir dele vai parar na natureza,” 
lamentou. 

Fernanda afirmou que as causas em 
defesa do meio ambiente incomodam 
muitos interesses e isso provoca uma ver-
dadeira guerra pela mente dos cidadãos. “O 
consumidor está no meio de uma guerra 
de contrainformação midiática e de senso 
comum, em que de um lado se ouve que é 
bom, de outro, que é ruim, mas nenhum dos 
dois com argumentos esclarecedores que 
realmente formem a opinião.” De acordo 
com seu ponto de vista, as sacolas plásticas 



não são um direito do consumidor, mas uma cortesia das empresas 
supermercadistas. 

Posição contrária à de Fernanda assumiu o presidente da Plas-
tivida, Miguel Bahiense. De acordo com ele, não há um estudo 
que conclua que as sacolas plásticas são as culpadas por problemas 
ambientais e coloque a culpa no mau uso por parte da população. 
Entretanto, ele salienta que o número de sacolas plásticas utilizadas 
pelo varejo brasileiro está em queda desde 2007. “Naquele ano, fo-
ram distribuídos 17,9 bilhões de sacolas, mas esse número já sofreu 
uma queda de 5 bilhões desde então. Isso mostra que o consumo 
está cada vez mais consciente”, constatou.

Bahiense reforçou o papel da sacola plástica para os consumido-
res. “Não é um produto descartável, tanto que a imensa maioria das 
pessoas reutiliza as sacolas para embalar o lixo. Se não tiver sacolas 
disponíveis, será preciso comprar um outro saco plástico para fazer 
a mesma função. Que vantagem tem o consumidor?”, declarou. Para 
o líder empresarial, a solução para os problemas relacionados com o 
meio ambiente é a educação.

Compromisso com o futuro

O advogado Jorge Luiz Kaimoti Pinto lembrou que o valor das sacolas 
plásticas é incluído no preço dos produtos pelos supermercadistas. “Com 
a decisão tomada em São Paulo e em Minas Gerais, o consumidor segue 
pagando o preço embutido nas mercadorias e ainda precisa adquirir sacos 
específicos para o lixo”, reclamou.

O consultor jurídico mencionou que muitos consumidores resol-
veram driblar o produto ao pedir a entrega em sua própria residência, 
mas os custos com o combustível tornaram a solução inviável. Ele 
também lembrou que é injusto culpar a sacola plástica por todo o lixo 
proveniente das compras. “Usam-se sacolas para embalar as verduras e 
há muitos produtos que são embalados em isopor. É uma incoerência 
muito grande”, reforçou.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 
Sussumu Honda, destacou que a entidade não é contra nenhum material. 
“O plástico é útil para embalar produtos, só que hoje ainda não há um 
estudo conclusivo sobre qual a tecnologia mais indicada para substituí-lo”, 
lembrou. Honda recordou também do caso de proibição das sacolas plás-
ticas na África do Sul, com consequências desastrosas para os supermer-
cadistas. “O consumo no curto e médio prazos caiu em 50%”, explica.

Entretanto, Honda não se eximiu de dizer que os supermercadistas 
têm uma responsabilidade para resolver o problema e alerta que os proble-
mas referentes a São Paulo são reflexos de uma disputa comercial. “É uma 
logística reserva, a responsabilidade é nossa, precisamos nos posicionar. 
Não é um tema que só interesse às empresas e aos consumidores. É preciso 
que os empresários do setor deixem a zona de conforto”, refletiu.

Em meio a posicionamentos de tantas matizes diferentes, coube a 
Honda uma das frases mais impactantes do evento. “Precisamos refletir 
sobre o legado aos jovens. Afinal, qual o compromisso que nós estamos 
assumindo perante a vida?”, disse.
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a culinária italiana é a mais popular em todo o 
mundo. Ao lado da pizza, as massas são um fenô-
meno de aceitação em culturas tão distintas como a 
japonesa, a indiana e a brasileira, independentemente 

alimento 

universal
O

de geração. Versátil e de rápido preparo, o prato pode 
ser adaptado ao gosto de cada pessoa.

A origem da massa é um assunto de debate até 
hoje. A versão mais aceita menciona que, no século 
8, os árabes levaram para a Sicília um alimento seco 
feito a base de grãos duros de trigo. A partir de en-
tão, o prato sofreu transformações e se espalhou por 
todas as regiões da Itália. Contudo, foi só a partir da 
popularização do molho de tomate que o consumo 
se tornou corriqueiro.

Ainda que o processo de fabricação da massa 
tenho sido alterado ao longo dos séculos, a essência 
permanece a mesma: uma mistura de água e farinha 
de trigo duro. Os aspectos mais importantes para 
chegar a um produto de qualidade são a proveniência 
e as características da farinha e a forma como são re-
alizados o amassamento, a trefilação e a secagem.

Classificação

Existem dois tipos básicos de massa: a 
seca, vendida em pacotes no supermercado e 
com prazo de validade de algumas semanas, 
e a fresca, negociada em casas especializadas 
e para consumo imediato. No caso da mas-
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Trazida pelos imigrantes italianos, a massa caiu 

no gosto dos brasileiros. É considerada um prato 

completo, já que é econômica e fácil de preparar, 

tem grande valor energético e pode ser servida 

com diversos acompanhamentos

Formatos
Existem mais de 300 formas diferentes de massa. 

Veja as mais comuns:

Longas:
Espaguete – fios compridos

Fettuccine – tiras compridas

Pappardelle – mais larga que o fettuccine

Cabelo de anjo – fios muito estreitos

Curtas:
Conchiglione – conchas

Farfalle – gravatinhas

Penne – tubos

Fusili – parafusos

Diversas:
Lasanha

Canelone

Ravioli – quadrados recheados com carnes ou queijo.
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Enquete
Qual o seu tipo preferido de massa?

“A massa caseira: espaguete 
ou ninho. Acho mais gostosa 
que as outras.”
Olga André Dann, dona de casa

“Prefiro penne 
integral, porque 
adere melhor ao 

molho.”
Luciane Schulte, 

administradora de 

empresas

“Gosto do parafuso, do macarrão 
tradicional e do capeletti. Considero 

as massas mais interessantes.”
Henry Steyer, administrador 

de empresas

sa seca, os supermercadistas devem ter cuidados na conservação.  
O pacote precisa ser armazenado em local seco e arejado, estar bem 
fechado, enquanto o produto deve conservar a coloração amarela, 
sem manchas pretas ou brancas.

Depois dessa classificação, existem outras divisões. A massa 
comum, feita da farinha de trigo e água, é a mais popular, enquanto a 
de sêmola, com trigo nobre na fórmula, está no topo da classificação. 
No meio-termo, há ainda outras cinco: com ovos, em que a cada quilo 
de farinha são adicionados três ovos; a caseira, de produção artesanal 
e que pode ou não ter ovos na receita; a integral, mais saudável, com 
farinha integral e fibras na receita; com vegetais, com espinafre, 
beterraba ou cenoura na composição; e a grano duro, especial para 
comer al dente e mais consumida na Itália.

As massas de grão duro só chegaram ao país na década de 1990, 
com a liberação da importação de produtos manufaturados. Não 
existem por aqui grandes plantações desse tipo de trigo. Por isso, 
os preços desse produto nas gôndolas de supermercados são mais 
elevados em comparação aos demais.

Modo rápido

Uma outra forma de massa são os macarrões instantâneos. Pré-cozido, 
o produto pode ser preparado em três minutos apenas com a adição de água 
quente e é acompanhado por um pacote de tempero pronto. Nas gôndolas 
dos supermercados podem-se encontrar vários tipos de prato: talharins, yaki-
sobas e noodles, em sabores tão diversos quanto picanha, pizza e legumes.

Mesmo que os macarrões instantâneos sejam um sucesso entre as 
gerações mais novas, uma pesquisa da Nielsen revela que o volume das 
vendas de massas no Brasil teve uma redução de 0,8% entre 2009 e 2010. 
Entretanto, foi registrado no mesmo período um aumento de 2,4% nos 
estados da Região Sul.

A versatilidade e o sabor transformaram a massa em alimentos para as 
culturas, gerações e momentos da vida cotidiana. Independentemente do 
formato e do modo de fabricação, esse prato tradicional da culinária italiana se 
transformou em fênomeno de consumo, ao agradar ao paladar do mundo.
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Disponível nos sabores  Toffee (chocolate, ca-
ramelo e um toque de café), Chocoberry (chocolate 
branco, morango e um toque de café) e Mooca (cho-
colate e um toque de café), a nova bebida apresentada 
pela Melitta tem o intuito de satisfazer e atingir as 
necessidade do público jovem, que exige praticida-

de na correria do dia a 
dia. A novidade mistura 
diferentes sabores, uni-
do sempre a um toque 
de café. Com o Wake, 
que significa “acordar”, 
pretende-se conquistar 
os consumidores na fai-
xa de 15 a 30 anos, um 
público que até então era 
pouco atingido pela linha 
de produtos da marca.

A Cooperativa Languiru dis-
ponibiliza novos produtos lácteos 
que buscam explorar um novo 
consumidor que procura alimentos 
práticos e funcionais. Com o ob-
jetivo de atender às necessidades 
especiais do público que busca 
melhorias de saúde, a nova linha 
inclui requeijão, bebida láctea fer-
mentada, iogurte de limão com chá 
verde, bebida láctea com colágeno 
e vitaminas A, C e E, leite UHT 
semidesnatado com baixo teor de 
lactose, leite em pó integral instan-
tâneo e leite em pó desnatado.

A linha Super Paloma de papel higiênico folha simples 
com 60 metros ganhou embalagens novas. O projeto traz a 
mascote Palominha nas versões neutro e perfumado. Com 
o visual moderno e atraente, está disponível em todos os 
mercados. O comprimento do papel e o número de rolos 
em cada embalagem também foram destacados, facilitan-
do a escolha do consumidor na hora da compra.

Em prol de uma gengiva saudável, a Colgate 
lança no mercado seu novo creme dental Colgate 
Total 12 Professional Gengiva Saudável. O produto 
tem o objetivo de orientar a população brasileira 
quanto à alta incidência dos problemas da gengiva e 
oferecer uma solução para um cuidado bucal superior. 
A inflamação gengival, conhecida como gengivite, é 
resultado do acúmulo de placa bacteriana na linha 
da gengiva e pode ser tratada em seu estado inicial, 
evitando sangramentos e incômodos causados pelo 
inchaço e dor. O novo creme dental atua nos micro-
organismos causadores da gengivite e previne a for-
mação do tártaro e da placa bacteriana.

MelittaWake, 
novidade nas gôndolas

Sepac Linha
Super Paloma 

colgateNova proteção
Colgate Total 12

languiruNova linha
de produtos
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O Núbio Sauvignon Blanc é mais 
uma variedade da Vinícola Sanjo, de 
Santa Catarina, estado que a cada dia se 
firma na vitivinicultura. A nova bebida 
da marca traz o sabor inconfundível de 
um vinho branco aromático, ideal para 
ser consumido no máximo da potencia-
lidade de sua juventude. Com notas ex-
pressivas e aromáticas intensas de figos, 
frutas tropicais frescas como maracujá, 
manga e goiaba mescladas com notas de 
pimentas, o Núbio Sauvignon Blanc se 
apresenta como companhia ideal para 
os dias quentes de verão na grande 
extensão do litoral brasileiro, ou, ainda, 
para acompanhar a truta – peixe típico 
da Serra catarinense.

A Orquídea acaba de lançar no mercado uma linha 
completa de biscoitos. Com a nova proposta de produto, 
além das famosas massas, farinhas e preparos, a empresa 
investiu R$ 20 milhões na primeira etapa da fabricação e 
desenvolvimento deste novo segmento. São nove sabores 
de biscoitos laminados entre doces e salgados: água e 
sal, cream cracker, gergelim, integral, peti cracker, leite, 
maizena,  Maria e Maria Chocolate. Também prepara-se 
para chegar aos supermercados a linha de biscoitos tipo 
wafer, nos sabores morango, chocolate, chocolate bran-
co, limão, leite e baunilha. Nos últimos três anos foram 
investidos R$ 50 milhões em novas instalações, aumento 
da capacidade de produção e automações.

Conhecida pela produ-
ção de balas, pirulitos e go-
mas de mascar, a Boavistense 
agora inova com a linha de 
adoçantes dietéticos líquidos. 
Batizada como Fino Gusto, a 
empresa apresenta três varie-
dades distintas do adoçante: 
ciclamato e sacarina (confere 
ao produto uma intensidade 
de dulçor relativamente ele-
vada), adição de sucralose 
(edulcorante originado do 
próprio açúcar, que confere 
sabor semelhante ao do açú-
car) e com adição de stevia 
(com maior valor agregado 
por adição de um edulcorante 
natural em sua fórmula).

De origem espanhola, o suco de tomate é uma op-
ção saudável e refrescante na lista de bebidas. Fugindo 
da essência das frutas tradicionais, o 
lançamento da importadora Porto a 
Porto vem trazer as propriedades be-
néficas do tomate. Seu suco preserva 
todas as propriedades da fruta, como 
as vitaminas C, E e A, além de ácidos 
orgânicos e o licopeno. Além disso, a 
novidade pode ser consumida pura 
ou temperada com molho inglês, sal, 
pimenta e limão a gosto. Acrescentan-
do cubos de gelo, o suco de tomate 
é ainda ingrediente para diversos 
drinks, como o Bloody Mary, feito 
com vodka. Envasado em garrafas de 
um litro, o produto está à venda em 
supermercados e delicatessens.

SanjoNúbio
Sauvignon Blanc

tondo S/a Variedade
em biscoitos Orquídea

BoaviStenSeAdoçantes
dietéticos líquidos porto a portoSuco de 

Tomate La Cuna
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Destilada cinco ve-
zes e produzida com o 
mais fino álcool de cereais 
selecionados e sem adição 
de açúcar, Blue Spirit 
Unique é mais uma opção 
premium para o consumi-
dor. Lançada pelo Grupo 
Petrópolis, apresenta per-
fil moderno e requintado, 
envasada em uma garrafa 
de design azul transparen-
te com inscrição vertical. 

O objetivo é destinar a bebida às classes AB+ e reforçar 
a presença da empresa no mercado premium. A Blue 
Spirit também está sendo vendida na versão Ice, mis-
turada com limão, em latas de 269 ml.

A Fhom e a Queensberry criaram uma parceria 
para levar ao mercado a união de torradinhas finas e 
geleia. Assim, acaba de chegar às gôndolas a torrada 
Dueto Slim. 

O produto contém dois cartuchos de torradas 
Fhom, uma porção de geléia Queensberry e, para tor-
nar tudo ainda mais fácil, uma faquinha e guardanapo 
acompanhando a combinação.

A Yoki apresenta a nova embalagem do Mais 
Vita Pura Soja, produto exclusivo para uso culinário 
e que contém benefícios como zero lactose e zero 
colesterol. O novo visual traz diversas receitas para 
doces e salgados para consumidores com intole-
rância a lactose ou que buscam uma alimentação 
mais saudável. O produto 
é enriquecido com cálcio, 
em proporção equivalente à 
encontrada no leite. O Mais 
Vita Pura Soja é 100% de 
origem vegetal, elaborado 
somente com extrato de soja 
e água, sem adição de açúcar, 
aromatizantes, espessantes e 
conservantes. Contém 20% 
mais proteínas e 20% menos 
calorias que a versão original 
da mesma linha. 

A Intimus Gel, observando o perfil da mulher 
moderna, lançou uma linha requintada de seus ab-
sorventes. O lançamento da linha Premium Intimus 
Evolution traz um conceito stylista e um novo for-
mato aos seus produtos. Os absorventes e protetores 
diários possuem um visual exclusivo no verso e nas 
abas. O absorvente interno é rosa e apresenta design 
diferenciado e funcional. A embalagem também 
entra nessa remodelagem, com cores pretas em 
contraste com o colorido do produto.

grupo petrópoliS Vodka 
Blue Spirit Unique

Yoki Receitas com 
Mais Vita Pura Soja 

FhoM e QueenSBerrYUm
dueto de torrada com geleia

kiMBerlY clark Intimus
 em novo estilo



O Grupo Petrópolis lan-
çou uma novidade para quem 
quer ficar em forma sem 
deixar de aproveitar uma boa 
bebida. A Itaipava Light, que 
tem 25% menos calorias em 
comparação a uma cerveja 
lager do tipo pilsen. São me-
nos de 35 kcal por 100 ml. 
O produto é diferenciado 
no mercado nacional e de-
senvolvido para atender a 
uma demanda relativamente 
nova. O objetivo da marca 
é atingir as necessidades 
do consumidor com maior 
liberdade de escolha.

A embalagem dos biscoitos Filler mudou e chega 
com diferencial tanto no layout quanto na apresentação 
do produto. Com cores mais vibrantes que valorizam 
o nome e a marca e imagens ilustrativas de sugestão 
de consumo, a opção foi voltar à embalagem para uma 
nova estrutura, com mais flexibilidade e proteção 
externa da mercadoria. Além disso, optou-se por uma 
nova estrutura de embalagem, mais flexível e com 
maior proteção externa da mercadoria.

FillerVisual
nas embalagens

itaipava Cerveja light,
opção para a saúde
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Marilia Longo do Nascimento Advogada e Consultora Jurídica Ambiental

faz parte da rotina dos empresá-
rios e agora se agrega a ela um novo elemento: a 
reversibilidade. Instituída pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (lei federal n.º 12.305/10), 
a logística reversa tem exemplo na antiga prática 
realizada nos estabelecimentos que comercializavam 
bebidas em vasilhames retornáveis. Essa prática, 
hoje bastante em desuso, vai voltar com força total 
para os mais variados produtos e embalagens ao final 
de seus ciclos de vida. A nova legislação estende a 
responsabilidade sobre a destinação dos resíduos 
sólidos para seus geradores e deve ser vista como 
uma oportunidade e não como um entrave, pois 
ela é mais do que um compromisso com o meio 
ambiente: é um investimento, que precisa ser pla-
nejado e executado corretamente. 

A logística reversa é um instrumento para se 
efetivar a responsabilidade compartilhada entre 
aqueles que integram o ciclo de vida dos produtos, 
e corresponde a um conjunto sistêmico de procedi-
mentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
de produtos e embalagens ao setor empresarial. O 
objetivo é reutilizá-los ou reciclá-los no seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, e, não sendo isso 
possível, dar-lhes a correta destinação final. A 
responsabilidade pela implantação desses sistemas 
de reversibilidade é dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, proporcionalmente 
ao volume de produtos que colocarem no merca-
do. Os consumidores não ficam de fora: deverão 
acondicionar corretamente e devolver os produtos 
e embalagens aos locais definidos pelo sistema de 
coleta. Obrigatória para agrotóxicos, pilhas, baterias, 
pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos 

a logística eletrônicos, a logística reversa será, aos poucos, 
estendida a outros produtos que impactam à saúde 
pública e ao meio ambiente.

Os acordos setoriais são um dos meios da Po-
lítica Nacional dos Resíduos Sólidos para viabilizar 
o compartilhamento das ações e custos dos res-
ponsáveis pela geração dos resíduos, ou seja, é um 
dos principais instrumentos para implantação dos 
sistemas de logística reversa. Tais acordos, firmados 
entre o Poder Públicos e o setor privado,  poderão 
prever procedimentos de compra de produtos ou 
embalagens usadas, postos de entrega de resíduos e 
parcerias com cooperativas ou associações de cata-
dores. Atualmente, já está sendo preparado acordo 
setorial para implantação de logística reversa de 
embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, 
iniciativa que servirá de base para demais setores 
produtivos. Mesmo que recente, a logística reversa 
já movimenta mais de R$ 18 bilhões anuais com 
negócios, tais como transporte, reciclagem, tecno-
logias para reaproveitamento de produtos, os quais 
deverão crescer em face da obrigatoriedade imposta 
pela recente legislação. Além das modalidades obri-
gatórias, outros setores devem buscar a adequação à 
legislação ambiental, porque isso viabilizará a obten-
ção de benefícios na área fiscal e tributária. 

Diante de tal panorama, a logística reversa 
deve ser vista como um importante e necessário 
investimento, cujo retorno se dará a longo prazo e 
que permitirá, não só amenizar o impacto no meio 
ambiente gerado pela produção em massa e pelo 
reduzido ciclo de vida dos produtos reutilizáveis e 
recicláveis, como o incremento da economia. 

ogística reversa: mudanças
e oportunidades à vista 
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Pepe Vargas Ministro do Desenvolvimento Agrário

Brasil cerca de 70% do ali-
mentos consumidos pela população são provenientes 
da agricultura familiar. A comida que chega à mesa 
dos brasileiros é o resultado do trabalho de 12,3 mi-
lhões de homens e mulheres, os quais garantem 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Somente no 
Rio Grande do Sul, são 378 mil unidades produtivas. 
É a agricultura familiar a responsável pela produção 
de 87% de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 
58% do leite, 38% do café, 34% do arroz, 50% da 
criação de aves e 59% de suínos, entre outros pro-
dutos consumidos todos os dias pela população. O 
resultado dessa produção e comercialização é que a 
renda média da agricultura familiar cresceu 33%, no 
período de  2003 a 2009. De acordo com a Fundação 
Getulio Vargas, uma nova classe emergiu, em sete 
anos, na área rural. São 3,7 milhões de pessoas que 
ascenderam à classe C.  

Esses dados comprovam que a agricultura fami-
liar está consolidada no Brasil, resultado das políticas 
públicas desenvolvidas pelo governo federal para 
incentivar o trabalho daqueles que estão na terra. 
Um dos suportes para o aumento da produção e da 
produtividade da agricultura familiar é o Programa 
Mais Alimentos, linha de crédito especial do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), criado pelo Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA) para financiar a mo-
dernização das propriedades familiares. Com acesso 
facilitado ao crédito e condições especiais de paga-
mento, os produtores familiares, em apenas um ano, 
elevaram em 7,8 milhões de toneladas a produção 
de leite, mandioca, milho, feijão, café, arroz e trigo. 
O aumento da produção significa a possibilidade de 
redução de preços e, por consequên cia, a ampliação 

atualmente no das vendas do comércio. Além disso, o Mais Alimen-
tos contribui com a geração de empregos também 
na zona urbana, pois inclui ações como compra de 
máquinas, equipamentos e veículos de transporte de 
carga. Em três anos, o programa já financiou mais 
de 44 mil tratores, 4 mil veículos de transporte de 
cargas, 300 colheitadeiras, beneficiando mais de 150 
mil famílias em todo Brasil. 

Apesar dos índices positivos, ainda temos um 
contingente de agricultores familiares em situação 
de extrema pobreza. Por isso, quando se fala em 
construir um Brasil sem miséria, um país de classe 
média, é preciso ver que o meio rural abriga metade 
da população em situação de pobreza.  Para tanto, é 
necessário o  desenvolvimento de  políticas públicas-
que dignifiquem o trabalho no campo, possibilitem a 
geração de renda e estimulem a permanência na meio 
rural. Um exemplo é o Plano Brasil Sem Miséria nas 
áreas rurais. Lançado pela presidenta Dilma, o plano 
atende as famílias que ainda vivem em situação de 
extrema pobreza através de ações que combinam 
a inclusão produtiva, garantia de renda e acesso a 
serviços públicos. A meta é a inclusão de 253 mil 
famílias de agricultores familiares até 2014. A Abras 
e as associações estaduais demonstraram disposição 
em atuar por um Brasil Sem Miséria, ao assinar um 
Acordo Setorial com o Governo Federal, o qual 
prevê a aquisição e comercialização de produtos 
da agricultura familiar e a capacitação dessa mão 
de obra. São através de  políticas como essas, que 
estimulam e qualificam a produção, oportunizam  
a compra dos produtos da agricultura familiar, ga-
rantem condições de trabalho no campo e  apoio à 
comercialização, que estamos construindo um país 
desenvolvido, sem pobreza também na área rural. 

stímulos à
agricultura familiar
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Alvorada

Representante: 

Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Fone: 51-3411-9999

E-mail: 

luiz@cerealistaoliveira.com.br

Cachoeirinha 

Representante: 

Alceu Maggi Borges

Supermercado 

Maggi Borges Ltda

Cachoeirinha – RS

Fone: 51-34695847

E-mail: maggiborges

@ibest.com.br

Cachoeira do Sul

Representante: 

Paulo Tischler

Tischler & Cia Ltda

Cachoeira do Sul – RS

Fone: 51-37224433

E-mail: paulo@tischler.com.br

Camaquã

Representante: 

Rosane Ávila Roxo 

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Camaquã – RS

Fone: 51-3671-1437

E-mail: rosane@superroxo.com.br

Canoas

Representante: Zódio Brehm

Supermercado Brehm Ltda.

Canoas – RS

Fone: 51-34729999

E-mail: brehm02@terra.com.br

Carazinho

Representante: 

Leandro Alberto Rheinhermer 

Coqueiros Supermercado Ltda.

Carazinho – RS

Fone: 54-3331-3954

E-mail: leandro@

supermercadocoqueiros.com.br

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

Encantado

Representante: Álvaro Ce

Moinho Brasil Ltda.

Encantado – RS

Fone: 51-3751-3017

E-mail: 

moinhobrasil@pannet.com.br

Erechim

Representante: 

Cláudia Sonda

Máster ATS Supermercados Ltda.

Erechim – RS

Fone: 54-3520-1900

E-mail: claudia.sonda@

mastersonda.com.br

Getulio Vargas

Representante: 

Arlei José Karpinski

Karpinski & Cia Ltda.

Getulio Vargas – RS

Fone: 54-3341-0000      

E-mail: arlei@karpinski.com.br

Guaporé

Representante: 

Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Guaporé – RS

Fone: 54-3443-2464 

E-mail: rodrigo@

supermercadosmarin.com.br

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

Nova Petrópolis

Representante: 

Severino Seger

Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá

Nova Petrópolis – RS

Fone: 54-3281-8300

E-mail: severino@pia.com.br

Novo Hamburgo

Representante: 

Denis Evandro Furlan

Diniz Furlan Cia Ltda.

Novo Hamburgo – RS

Fone: 51-3593-1311

E-mail: 

denis@padariabrasil.com.br

Panambi 

Representante: Elmo Klasener

Cotripal  Agropecuária 

Cooperativa

Panambi – RS

Fone: 55-33759003

E-mail: gvarejo@cotripal.com.br

Porto Alegre

Representante: 

Danilo Tiziani

Danilo A Tiziani e Cia Ltda.

Porto Alegre – RS

Fone: 51-3248-2002

E-mail: dtiziani@terra.com.br

Pelotas

Representante: 

Davi Treichel

Empresa: Macro Atacado 

Treichel Ltda

Pelotas – RS

Fone: 53-32737374

Email: treichel@brturbo.com.br

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

Santiago

Representante: 

Luiz Brandão Libraga

Brandão & Cia Ltda.

Santiago – RS

Fone: 55-3251-3846

E-mail: 

distribuidora@redevivo.com

Santo Ângelo

Representante: 

Gastão H. Weinert 

Weinert & Cia Ltda.

Santo Ângelo – RS

Fone: 55-3313-4765

E-mail: 

direcao@pagmenos.com.br

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

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

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

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

Sarandi 

Representante: 

Helvio Debona

Cooperativa Triticola Sarandi 

Ltda

Sarandi - RS

Fone: 54-33611033

E-mail: supermercadogerente@

cotrisal.com.br

Taquara

Representante: 

Ardi Deloi Muller

Supermercado Muller Ltda.

Taquara – RS

Fone: 51-3542-2024

E-mail: ardimuller@tca.com.br

Três Passos

Representante: 

Délcio Franzen

Supermercado Máster Ltda.

Três Passos – RS

Fone: 55-3522-1610

E-mail: 

escritoriots@mksnet.com.br

Uruguaiana

Representante:Ismael Ali Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

Uruguaiana – RS

Fone: 55- 2102-2200

E-mail: Ismael@baklizi.com.br

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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